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Alle GGD’en in Nederland voeren 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 (RVO).

Vanwege de coronacrisis is er in het najaar van 2021 een extra editie van dit onderzoek ingelast: de Corona 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dankzij deze monitor krijgen we een goed beeld van de impact van 

corona op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. 

In onze regio Zuidoost Brabant hebben we dit onderzoek voor de eerste keer uitgebreid met de VSO en 

praktijkscholen. Voor deze doelgroep hebben we de monitorvragen aangepast. De resultaten  worden in dit 

rapport vergeleken met de resultaten van de VSO en praktijkscholen en het regulier onderwijs.

Met dit schoolgezondheidsprofiel kunt u richting geven aan het gezondheidsbeleid van uw school. Zo geven 

we samen de gezondheid van jongeren een boost 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 lopende onderzoeken.
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Leeswijzer

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is in het najaar van 2021 afgenomen onder jongeren van 

deelnemende VSO- en praktijkscholen in alle leerjaren. Op de volgende pagina’s zijn de belangrijkste 

resultaten van uw school (in paars) afgezet tegen:

• het gemiddelde van alle deelnemende VSO/PrO scholen (in donkerblauw) in de regio Zuidoost-Brabant.

• het gemiddelde van alle deelnemende reguliere scholen (in lichtblauw) in de regio Zuidoost-Brabant.

Vanwege de betrouwbaarheid van de resultaten en de privacy van de leerlingen hanteren wij bij de 

rapportage een minimum van 30 leerlingen die de vraag ingevuld hebben en een minimum van 5 leerlingen 

per specifiek antwoord. Indien de aantallen lager liggen, worden de cijfers niet weergegeven. Dit wordt 

aangegeven met ‘nb’ (niet beschikbaar).

Op uw school hebben 55 leerlingen de vragenlijst ingevuld.
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Ondanks corona voelt de meerderheid 

van de jongeren zich gelukkig

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van 

lichamelijke klachten. Jongeren kunnen zelf het 

beste aangeven hoe zij hun eigen gezondheid 

ervaren. De eigen ervaren gezondheid is een 

betrouwbare indicator voor de algehele 

gezondheidstoestand van jongeren. Uit de 

resultaten blijkt dat de meerderheid van de 

jongeren op uw school (89%) de eigen gezondheid 

als (zeer) goed ervaart. Een andere belangrijke 

indicator voor het welzijn van jongeren is hoe 

gelukkig zij zich voelen. Uit de resultaten blijkt dat de 

meeste jongeren zich gelukkig voelen. Tijdens 

corona voelden minder jongeren zich gelukkig.

Gezondheid & geluk
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52%
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Vindt het (heel) leuk op
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Vindt het (heel) leuk thuis

Beleving thuis- en schoolsituatie

De Groote Aard VSO/PrO Regulier

Gevoel voldoende vriend(inn)en 

te hebben

81%

79%89% 81% 87%

9% 15% 11%

2% 4% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De Groote

Aard

VSO/PrO Regulier

Ervaren gezondheid

(zeer) goed (zeer) slecht

(zeer) goed

redelijkSchool

VSO/PrO redelijk (zeer) slecht

52%

19%

29%

Gevoel  van geluk tijdens corona
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7%

Impact van corona op jongeren 

Persoonlijke gebeurtenissen die jongeren 

hebben meegemaakt tijdens de 

coronaperiode, zoals in quarantaine gaan, het 

doormaken van corona of ziekte of overlijden 

van een naaste, kunnen grote impact hebben. 

Op de Groote Aard vond bijna de helft van de 

leerlingen het (heel) vervelend om niet naar 

school te kunnen gaan. 

Jongeren & corona

(heel) vervelend

(heel) fijn

(heel) vervelend

neutraal

School

VSO/PrO

neutraal

(heel) fijn

Hoe ervaren jongeren de corona-tijd?
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28%

34%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Regulier

VSO/PrO

De Groote Aard

39%

46%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Regulier

VSO/PrO

De Groote Aard
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Een deel van de jongeren wordt gepest en/of voelt zich eenzaam

21% 19%

11%

0%
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25%

De Groote

Aard

VSO/PrO Regulier

Is afgelopen 3 maanden gepest 

(op school en/of online)

De Groote Aard VSO/PrO Regulier

93% van de leerlingen op uw school geeft aan 

bij iemand terecht te kunnen bij een probleem 

of als hij/zij ergens mee zit.

Heeft u zorgen over een leerling, neem dan 

contact op met de afdeling JGZ van de GGD.

Eenzaamheid & pesten

Op uw school geeft 21% aan de afgelopen 

periode te zijn gepest op school en/of online. 

Online pesten onttrekt zich nog meer dan het 

traditionele pesten aan de waarneming van 

ouders en school. 15% geeft aan op school 

en 9% online, bijvoorbeeld via social media of de 

telefoon, gepest te zijn in de afgelopen drie 

maanden. Het merendeel komt (soms) niet voor 

zichzelf op als iemand iets doet wat hij/zij 

vervelend vindt.

Sociale contacten zijn belangrijk, zeker voor 

jongeren. De meerderheid van de jongeren

(81%) geeft aan genoeg vriend(inn)en te 

hebben. Desondanks heeft een grote groep zich 

het afgelopen jaar eenzaam gevoeld. 

Gevoelens van eenzaamheid en gepest worden 

hebben vaak negatieve gezondheidseffecten.

Ik zeg het als iemand iets 

doet wat ik vervelend vind

Ik doe toch mee als vrienden 

iets doen wat ik niet wil
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Ervaren eenzaamheid in afgelopen 

maand
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Ervaren eenzaamheid in afgelopen jaar

(bijna) nooit vaak tot altijd

(bijna) nooit

somsSchool

VSO/PrO soms vaak tot altijd

ja

School

41%

44%

15%

13%

38%
49%

soms wel, soms niet

nee(bijna) nooitRegulier soms vaak tot altijd
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9%91%

71%81%

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, telt 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 wekelijks actief in vrije tijd

Sport wekelijks bij een club, vereniging 

of sportschool

Veel jongeren sporten of bewegen (al dan niet 

in clubverband) in hun vrije tijd. De 

meerderheid op uw school gaat echter niet 

dagelijks lopend of fietsend naar school. 

Voldoende beweging op een dag is belangrijk 

voor een gezond lichaam, een gezond 

gewicht en om lekker in je vel te zitten.

Bewegen & sporten

Fietst of loopt elke dag naar school 

of stage

53%

28%

59%

58%

Sport/beweegt wekelijks buiten club of 

sportschool om in de vrije tijd 

74%

73%

Niet wekelijks actief in de vrije tijd

(met of zonder club of sportschool)

19%

13%

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/
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3%

7%

6%

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. Op uw school is 33% dagelijks 2 

uur of langer met gamen bezig, 19% dagelijks 3 uur of langer. Gemiddeld (VSO/PrO) heeft bijna 1 op de 

10 leerlingen (heel) vaak moeite om te stoppen met gamen. 

Sexting kan nare gevolgen hebben die jongeren 

niet altijd kunnen overzien. Op sense.info kunnen 

jongeren terecht voor hulp en ondersteuning 

rondom dit onderwerp.

Sexting

Heeft in de afgelopen 6 maanden een 

naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf aan 

iemand anders gestuurd

Mediawijsheid

3%
nb

9%
15%

11%
19%

33%
24%

17%
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20%
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40%

De Groote

Aard

VSO/PrO Regulier

Gamet 2 uur of langer per dag

De Groote Aard VSO/PrO Regulier

Vindt het (heel) vaak 

moeilijk om te stoppen 

met gamen

Krijgt (heel) vaak te 

horen dat hij/zij minder 

moet gamen

Heeft in de afgelopen 6 maanden een 

naaktfoto of seksfilmpje van iemand anders 

doorgestuurd

5%
nb

Op de Groote Aard hebben minder dan 5 

leerlingen een ervaring met sexting gehad in 

de afgelopen 6 maanden. 

https://www.trimbos.nl/docs/bc00129c-9a0d-4e3b-96ec-96149f90dc68.pdf
http://www.sense.info/
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19%

28%

6%29%

Door de verhoging van de leeftijdsgrens voor 

alcohol zagen we in eerdere onderzoeken een 

daling van het middelengebruik bij jongeren en 

een verhoging van de startleeftijd. Toch heeft 

gemiddeld één op de zes leerlingen (VSO/PrO) 

de afgelopen maand alcohol gedronken.

Over het algemeen zien we dat het 

middelengebruik toeneemt naarmate jongeren 

ouder worden.

Op de Groote Aard vormt binge drinken (bij ten 

minste één gelegenheid 5 glazen alcohol of 

meer drinken) en drugsgebruik nauwelijks een 

probleem, vergeleken met VSO/PrO en regulier 

gemiddeld.

Middelengebruik blijft aandachtspunt bij jongeren

Op weg naar NIX18 en Rookvrije Generatie

Hoe kunnen we samen voorkomen dat jongeren 

onder de 18 roken en drinken? 

Op www.nix18 en www.rookvrijegeneratie.nl vindt 

u tips & tricks voor jongeren, hun ouders en uw 

school. Naast de laatste onderzoeken en weetjes, 

vindt u hier ook inspirerende voorbeelden, vlogs 

en acties. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor het 

naleven van het rookvrije schoolterrein? Of hoe 

kunnen ouders elkaar inspireren bij het maken én 

volhouden van de NIX-afspraak? En hoe 

organiseer je een leuk FRIS (school)feest? Door 

gezamenlijke inspanning kunnen we de dalende 

trend in roken en drinken onder jongeren 

vasthouden en verder doorzetten!

Alcohol, roken & drugs

Drugsgebruik

Ooit wiet of hasj gebruikt

Ooit lachgas gebruikt

Ooit harddrugs gebruikt

Heeft ooit gerookt

9%

10%

Binge drinken (afgelopen 4 weken)

nb

9%

6%

4%

4%

Heeft ooit alcohol gedronken 

(heel glas of meer)

22%

22%

Alcohol gedronken (afgelopen 4 weken)

13%

17%

VSO/PrO

5%

3%

3%

Regulier

http://www.nix18/
http://www.rookvrijegeneratie.nl/
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Ontbijt minimaal 5 dagen per week

Eet elke dag fruit

Eet elke dag groente

Drinkt elke dag water

Drinkt elke dag suikerhoudende drankjes

Gemiddeld aantal glazen suikerhoudende drank 

per week

Veel scholen zijn actief bezig met het gezonder maken 

van hun schoolkantine. Een omgeving waarin de 

gezonde keuze de makkelijke, vanzelfsprekende en 

goedkope keuze is helpt de leerlingen. Toch voldoet de 

meerderheid van de jongeren nog niet aan de 

richtlijnen van het Voedingscentrum: minimaal 2 stuks 

fruit per dag en minimaal 5 dagen per week 250 gram 

groenten. Om jongeren te stimuleren (nóg) vaker te 

kiezen voor gezonde voeding, blijft (extra) aandacht 

voor dit thema nodig.

De afgelopen jaren is door veel scholen flink ingezet op 

het ontmoedigen van het nuttigen van suikerhoudende 

drankjes en het stimuleren van water drinken onder 

jongeren. Steeds meer scholen hanteren een 

drinkwaterbeleid en hebben watertappunten. Toch is 

het nog steeds niet vanzelfsprekend dat water drinken 

bij iedereen de norm is. 

Niet iedereen is bekend met de effecten en het gemak 

van water drinken. Het blijft dan ook belangrijk om hier 

aandacht aan te besteden bij jongeren en hun ouders.

De resultaten zoals hier weer gegeven zijn alleen op de 

Groote Aard gevraagd en kunnen niet vergeleken 

worden met de regio. 

Aandacht voor gezonde voeding nog steeds nodig!

83%

51%

52%

44%

32%

12

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-van-de-schijf-van-vijf/groente-en-fruit.aspx
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Kernboodschappen

Jongeren en corona

─ Ongeveer de helft van de jongeren vond de coronatijd (heel) vervelend, vond het 

(heel) vervelend om tijdens corona online les te volgen en voelde zich in de coronatijd 

ongelukkiger dan nu. 

─ Een derde vond het (heel) vervelend om tijdens corona niet naar school te kunnen en 

voelde zich het afgelopen jaar soms tot altijd eenzaam.. p uw school heeft 

• in de laatste 12 maanden er wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan 

zijn/haar leven

Opvallende resultaten voor De Groote Aard:

─ Eén op de acht leerlingen komt niet voor zichzelf op als iemand iets doet wat hij/zij vervelend vindt 

en één op de negen leerlingen doet tegen zijn/haar zin met vrienden mee*.

─ De helft van de leerlingen speelt dagelijks games en een derde van de leerlingen dagelijks 2 uur of 

langer.

─ Ongeveer de helft van de leerlingen eet niet dagelijks groente en fruit.

─ Bijna één op de drie leerlingen drinkt dagelijks suikerhoudende drankjes en één op de tien drinkt vijf 

of meer glazen op een dag.

* Tijdens de afname van de vragenlijst bleek dat veel leerlingen de vragen over weerbaarheid te moeilijk vonden.    

Voorzichtigheid is dan ook geboden bij de interpretatie van deze resultaten.

Algemeen

─ Het merendeel van de jongeren vindt de eigen gezondheid (zeer) goed, voelt zich meestal 

(zeer) gelukkig, vindt het thuis (heel) leuk, heeft genoeg vriend(inn)en en kan bij iemand 

terecht als dat nodig is.

─ Eén op de vijf leerlingen is in de afgelopen 3 maanden meerdere keren per maand gepest. 
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Heeft u nog vragen over het onderzoek of over het 

schoolgezondheidsbeleid? Neem dan contact op met team onderzoek

via coronamonitor@ggdbzo.nl

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de 

GGD in het algemeen of over de individuele zorg voor een van

uw leerlingen? Neem dan contact op met de jeugdarts die op uw school 

actief is via Odette Derks - Vogels, secretariaat Jeugdgezondheidszorg:

Telefoon: 088 0031 293 

Email: secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl

Contact

Meer weten?

Als aanvulling op de resultaten in dit 

schoolprofiel vindt u bijgevoegd nog een 

tabel met alle resultaten voor uw school en 
de regio.

Voor meer informatie zie ook het 

nieuwsbericht op onze website.

mailto:coronamonitor@ggdbzo.nl
mailto:secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl
https://www.ggdbzo.nl/nieuws/ggd-meet-impact-van-corona-op-gezondheid-jongeren-in-samenwerking-met-de-middelbare-scholen/

