
 

 

 

In deze factsheet presenteren we de eerste landelijke gegevens over het mentaal 
welbevinden van jongeren in het praktijkonderwijs en het cluster 4-onderwijs. De 
gegevens komen uit het EXPLORE-onderzoek en zijn in het najaar van 2019 verzameld. 
Voor dit onderzoek hebben 1109 leerlingen van het praktijkonderwijs en 1030 
leerlingen van het cluster 4-onderwijs een vragenlijst ingevuld. De cijfers worden 
vergeleken met de cijfers van jongeren op het vmbo basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg (vmbo-b) die in het kader van een ander onderzoek in dezelfde periode zijn 
verzameld (Kleinjan e.a., 2020). Daarnaast wordt er gekeken naar verschillen tussen 
groepen, zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en gezinssituatie. 

Het mentaal welbevinden 
van jongeren in het 
praktijkonderwijs en cluster 
4-onderwijs
Cijfers uit het EXPLORE-onderzoek 2019

Wat is het EXPLORE-onderzoek? 

Het EXPLORE-onderzoek is een landelijk onderzoek naar de omvang van middelen-
gebruik onder jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs 
(cluster 3 en 4), residentiële jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen. Het doel van 
het EXPLORE-onderzoek is gegevens te leveren ter onderbouwing en ontwikkeling 
van een effectieve preventieve aanpak van (problematisch) middelengebruik onder 
kwetsbare jongeren. Naast middelengebruik zijn er op het praktijkonderwijs en cluster 4- 
onderwijs een aantal vragen gesteld over het mentaal welbevinden. 

Meer informatie over het EXPLORE-onderzoek is te vinden op  
www.trimbos.nl/explore.

https://www.trimbos.nl/explore


Belangrijkste resultaten

Onderstaande figuur toont de percentages leerlingen in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs 
en vmbo-b dat druk door schoolwerk, positieve mentale gezondheid en sociale steun ervaart en hun 
eigen gezondheid als goed beoordeelt.

 Praktijk Cluster 4 Vmbo-b
Ervaart sociale steun van anderen 66 68 74
Beoordeelt eigen gezondheid als goed 81 74 83
Floreert in het leven* 71 57 75
Ervaart blijheid* 84 71 80
Ervaart het leven als zinvol* 58 49 55
Ervaart kwaliteit van leven* 78 65 77
Ervaart druk door schoolwerk 8 23 18

Figuur belangrijkste resultaten.
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*  De items ervaren kwaliteit van leven, ervaren het leven als zinvol, ervaren blijheid en floreren 
vormen samen het thema positieve mentale gezondheid. 

• Gemiddeld geven jongeren in het praktijkonderwijs een 8,2 voor hun leven. Dit cijfer is hoger dan 
bij jongeren in het cluster 4-onderwijs (7,1) en vmbo-b (7,6).

• Cluster 4-leerlingen rapporteren over het algemeen lagere cijfers en percentages voor 
levenstevredenheid, positieve mentale gezondheid, beoordeling gezondheid dan leerlingen in het 
praktijkonderwijs en het vmbo-b. 

• Ook ervaren cluster 4-leerlingen meer druk door schoolwerk dan leerlingen van het 
praktijkonderwijs en vmbo-b.

• Leerlingen van het cluster 4- en praktijkonderwijs ervaren minder sociale steun van anderen dan 
leerlingen van het vmbo-b.

• In alle onderwijstypen rapporteren meisjes over het algemeen lagere cijfers en percentages voor 
levenstevredenheid, positieve mentale gezondheid en beoordeling eigen gezondheid dan jongens.

• Onder vmbo-b leerlingen neemt druk door schoolwerk toe naarmate de jongeren ouder worden. 
Dit geldt in mindere mate voor jongeren in het cluster 4-onderwijs en is niet terug te zien bij 
jongeren in het praktijkonderwijs. 

• Voor alle onderwijstypen geldt dat jongeren uit een volledig gezin positiever scoren op 
levenstevredenheid, positieve mentale gezondheid en beoordeling eigen gezondheid dan jongeren 
uit een onvolledig gezin. 



(Van der Woude, 2018). Door een samenhang van 
deze factoren zijn ze mogelijk meer kwetsbaar op 
gebied van mentale gezondheid. 

In deze factsheet worden de eerste landelijke 
resultaten van het mentaal welbevinden van 
Nederlandse jongeren in het cluster 4- en 
praktijkonderwijs gepresenteerd. Ook kijken we naar 
de verschillen tussen deze onderwijstypen en maken 
we een vergelijking met de cijfers van jongeren 
in het vmbo-b omdat dit qua onderwijsniveau 
het dichts bij ligt (Kleinjan e.a., 2020). Tot slot 
kijken we naar verschillen in geslacht, leeftijd, 
migratieachtergrond en gezinssituatie. De resultaten 
van dit onderzoek bieden naar verwachting input 
voor beleidsmakers, preventiewerkers en scholen 
en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de 
ontwikkeling van passende preventieprogramma’s. 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het mentaal 
welbevinden van jongeren in Nederland in de 
afgelopen jaren onder druk lijkt te staan (Kleinjan 
e.a., 2020; RIVM., 2018; Stevens e.a., 2018). 
Zo ervaart bijna één op de drie leerlingen van 12 
tot en met 16 jaar op het voortgezet onderwijs 
regelmatig tot vaak druk om aan eigen of 
andermans verwachtingen te voldoen (Kleinjan 
e.a., 2020). Ook ervaart één op de drie van 
deze leerlingen druk door schoolwerk (Kleinjan 
e.a., 2020). Maar hoe staat het ervoor met het 
mentaal welbevinden van jongeren in het cluster 
4- en praktijkonderwijs (zie kader)? Jongeren uit 
deze onderwijstypen, met name jongeren uit het 
cluster 4-onderwijs, lijken extra aandacht nodig te 
hebben vanwege persoonlijke factoren (waaronder 
bijvoorbeeld psychische- en gedragsproblematiek), 
sociale factoren zoals een onstabiele thuissituatie en 
verschillende omgevingsfactoren zoals toenemende 
eisen binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt 

Inleiding

Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is gericht op jongeren die beter leren door praktijkervaring dan door theorie en 
die niet in staat worden geacht een diploma op het vmbo te halen (Rijksoverheid, 2020a). 

Voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
In het voortgezet speciaal onderwijs wordt er onderwijs aangeboden in vier verschillende clusters op 
basis van de problematiek van jongeren. Het cluster 4-onderwijs biedt onderwijs aan jongeren met 
psychische- en/of gedragsproblemen (Rijksoverheid, 2020b).



Hoe is het vragenlijstonderzoek uitgevoerd?

Het EXPLORE-onderzoek vond plaats in oktober 
en november 2019 onder een steekproef van 
jongeren (12 t/m 16 jaar) in het praktijkonderwijs 
en in het cluster 4-onderwijs. In totaal hebben 
34 scholen van het praktijkonderwijs (48%) en 
cluster 4-onderwijs (52%) deelgenomen aan 
het onderzoek. Binnen de scholen werden er 
willekeurig (random) per school vier of vijf klassen 
geselecteerd (uit elk leerjaar één klas) waar de 
jongeren de vragenlijsten klassikaal online of op 
papier hebben ingevuld onder begeleiding van 
een onderzoeksassistent van het Trimbos-instituut. 
Deelname was vrijwillig en anoniem, dat wil zeggen 
dat leerlingen niet gevraagd werden naar hun naam 
of andere identificerende gegevens. Dit resulteerde 
in 1109 ingevulde vragenlijsten door leerlingen 
van het praktijkonderwijs en 1030 ingevulde 
vragenlijsten door cluster 4-leerlingen. Zie voor 
een verdere omschrijving van de steekproef tabel 
1. De steekproef werd als voldoende representatief 
beschouwd en is daarom niet gewogen (zie voor 
meer informatie Rombouts e.a., 2020). 
In de vragenlijst zijn vragen gesteld over de 
levenstevredenheid, algemene gezondheid, de 
ervaren sociale steun, ervaren druk door schoolwerk 
en positieve mentale gezondheid. Positieve mentale 
gezondheid bestaat uit een selectie van vragen over 

1 Als we spreken van een significant verschil, dan bedoelen we daarmee dat het verschil statistisch significant is. Dat betekent dat de kans klein 
is (in dit onderzoek hanteren we <5%) dat het gevonden verschil op toeval berust.

zinvol leven, kwaliteit van leven en ervaren blijheid. 
Zinvol leven houdt in dat jongeren vertrouwen 
hebben in de eigen toekomst. Kwaliteit van leven 
betekent dat jongeren genieten van hun leven. En 
blijheid typeert of een jongere vrolijk is of blij is 
met wie hij is. Deze items samen, vormen in deze 
factsheet het concept floreren (cf. Kleinjan e.a., 
2020).  
Verder wordt in deze factsheet een vergelijking 
gemaakt met de cijfers van het vmbo-b (Kleinjan 
e.a., 2020). We maken deze vergelijking omdat 
het vmbo-b qua onderwijsniveau dichter bij het 
praktijkonderwijs ligt dan vmbo-t, havo en vwo.  
Naast verschillen tussen de drie onderwijstypen, 
kijken we in deze factsheet ook naar verschillen in 
leeftijd (12 t/m 16 jaar), geslacht (jongen/meisje), 
migratieachtergrond (Nederlands, westers, niet-
westers) en gezinssituatie (jongeren die bij beide 
ouders wonen (volledig) of jongeren die wonen bij 
geen of één van de ouders (onvolledig gezin)).
Analyses zijn uitgevoerd in het statistisch 
programma SPSS (versie 27.0). Alle gerapporteerde 
verschillen in deze factsheet zijn statistisch getoetst 
door het uitvoeren van kruistabel analyses met 
een Chi-kwadraat toets. Als er verschillen tussen 
groepen worden vermeld, zijn deze significant1  
(p < 0.05), tenzij anders vermeld.

Tabel 1:  Sociaal-demografische gegevens (% en aantallen, praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en 
vmbo-b (gewogen)).

 Praktijk Cluster 4 Vmbo-b

n % n % n %

Totaal 1109 1030 1055

Sekse

Jongen 656 59,2 836 81,5 606 57,6

Meisje 452 40,8 190 18,5 446 42,4

Leeftijd

12 jaar 126 11,4 107 10,4 166 15,7

13 jaar 267 24,1 209 20,3 239 22,7

14 jaar 298 26,9 283 27,5 270 25,6

15 jaar 247 22,3 259 25,1 252 23,9

16 jaar 171 15,4 172 16,7 128 12,1

Migratieachtergrond

Nederlands 631 57,5 781 76,3 688 65,5

Westers 105 9,6 62 6,1 84 8,0

Niet-westers 361 32,9 181 17,7 279 26,5

Gezinssituatie

Volledig gezin 673 61,1 499 49,2 655 62,3

Onvolledig gezin 429 38,9 516 50,8 397 37,7



Wat zijn de resultaten van het vragenlijstonderzoek?

Verschilt het cijfer dat jongeren voor hun leven geven naar… 

… geslacht?
• In alle onderwijstypen zijn jongens positiever over 

hun leven dan meisjes. In het praktijkonderwijs 
geven jongens bijvoorbeeld een 8,5 voor hun 
leven vergeleken met een 7,8 bij meisjes (figuur 1). 

Figuur 1:  Levenstevredenheid in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b naar geslacht  
en totaal (cijfer).

Figuur 1: Levenstevredenheid in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b onderwijs (cijfer).
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… onderwijstype?
• Jongeren in het praktijkonderwijs geven 

gemiddeld een 8,2 voor hun leven. Dit cijfer is 
hoger dan in het vmbo-b (7,6) en in het cluster 
4-onderwijs (7,1; figuur 1). 

… leeftijd?
• In het praktijkonderwijs zijn voor 

levenstevredenheid geen significante verschillen 
te zien tussen de leeftijdsgroepen. 

• In het cluster 4-onderwijs geven 13-jarigen 
gemiddeld het hoogste cijfer (7,5; tabel 2). 

• Bij het vmbo-b geven de 12- en 13-jarigen het 
hoogste cijfer voor hun leven (8,1; 7,8) 

… migratieachtergrond?
• In het praktijkonderwijs geven jongeren met 

een niet-westerse migratieachtergrond (8,4) een 
hoger cijfer voor hun leven dan jongeren met een 
Nederlandse achtergrond (8,1; tabel 2). 

• In het cluster 4-onderwijs en het vmbo-b 
zijn er geen significante verschillen in levens-
tevredenheid tussen de migratieachtergronden te 
zien. 

… gezinssituatie?
• In alle onderwijstypen zijn jongeren uit volledige 

gezinnen positiever over hun leven dan jongeren 
uit onvolledige gezinnen. In het praktijkonderwijs 
bijvoorbeeld geven jongeren uit volledige 

gezinnen een 8,4 voor hun leven vergeleken met 
een 7,9 bij jongeren uit onvolledige gezinnen 
(tabel 2).



Tabel 2:  Levenstevredenheid in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b naar leeftijd, 
migratieachtergrond en gezinssituatie (cijfer).

 Praktijk Cluster 4 Vmbo-b

Leeftijd

12 jaar 8,3 7,2 8,1

13 jaar 8,4 7,5 7,8

14 jaar 8,3 7,1 7,5

15 jaar 8,0 6,9 7,4

16 jaar 8,0 7,1 7,5

Migratieachtergrond

Nederlands 8,1 7,1 7,6

Westers 8,0 7,0 7,4

Niet-westers 8,5 7,1 7,7

Gezinssituatie

Volledig gezin 8,4 7,3 7,8

Onvolledig gezin 7,9 6,9 7,3

Verschilt het percentage leerlingen dat druk door schoolwerk ervaart naar… 

… onderwijstype?
• Bijna een kwart van de cluster 4-leerlingen 

(23%) ervaart druk door schoolwerk. Dit is hoger 
vergeleken met jongeren in het praktijkonderwijs 
(8%) en vmbo-b (18%, figuur 2). Ook de 
verschillen tussen het praktijkonderwijs en 
vmbo-b zijn significant. 

… geslacht?
• In het praktijkonderwijs zijn geen significante 

verschillen te zien tussen jongens en meisjes in de 
ervaren schooldruk. 

• In het cluster 4-onderwijs en vmbo-b lijken 
meisjes meer druk te ervaren door schoolwerk 
dan jongens, maar de verschillen zijn niet 
significant. 

Figuur 2:  Ervaren druk door schoolwerk in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b 
onderwijs naar geslacht en totaal (%).

Figuur 2: Ervaren druk door schoolwerk in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b onderwijs (%).
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… leeftijd?
• In het praktijkonderwijs zijn geen significante 

verschillen te zien tussen de leeftijden in de 
ervaren schooldruk.

• Meer dan een kwart van de 14- (26%) en 
16-jarige (28%) cluster 4-leerlingen ervaart druk 
door schoolwerk (tabel 3).

• Daarnaast zien we dat de ervaren druk door 
schoolwerk onder vmbo-b leerlingen toeneemt 
bij een hogere leeftijd (van 12% onder 12-jarigen 
naar 24% onder 16-jarigen). 

… migratieachtergrond?
• In het praktijkonderwijs ervaart ruim één op 

de tien (12%) jongeren met een westerse 
migratieachtergrond druk door schoolwerk. 
Dit is hoger vergeleken met jongeren met een 
Nederlandse achtergrond (7%) of niet-westerse 
migratieachtergrond (9%), maar de verschillen 
zijn niet significant (tabel 3). 

• In het cluster 4-onderwijs ervaren meer jongeren 
met een westerse migratieachtergrond (33%) 
druk door schoolwerk dan jongeren met een 
Nederlandse achtergrond of niet-westerse 
migratieachtergrond (beide 22%). 

• In het vmbo-b zijn geen significante verschillen te 
zijn naar migratieachtergrond in de ervaren druk 
door schoolwerk. 

… gezinssituatie?
• In het cluster 4-onderwijs ervaren meer jongeren 

uit een volledig gezin druk door schoolwerk 
(25%) dan jongeren uit een onvolledig gezin 
(20%). Echter deze verschillen zijn niet significant 
(tabel 3).

• Ook in het praktijkonderwijs en vmbo-b zijn 
voor de ervaren druk door schoolwerk geen 
significante verschillen te zien in gezinssituatie.

Tabel 3:  Ervaren druk door schoolwerk in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b naar 
leeftijd, migratieachtergrond en gezinssituatie (%).

 Praktijk Cluster 4 Vmbo-b

Leeftijd

12 jaar 9 22 12

13 jaar 9 17 16

14 jaar 7 26 20

15 jaar 9 20 20

16 jaar 8 28 24

Migratieachtergrond

Nederlands 7 22 18

Westers 12 33 19

Niet-westers 9 22 19

Gezinssituatie

Volledig gezin 9 25 18

Onvolledig gezin 7 20 19



… onderwijstype?
• Cluster 4-leerlingen scoren op alle items van 

positieve gezondheid (kwaliteit van leven, 
zinvol leven, blijheid en de samengestelde 
maat floreren) lager dan leerlingen in het 
praktijkonderwijs en vmbo-b (figuur 3).  

Floreren is een samengestelde maat van de items 
kwaliteit van leven, zinvol leven en blijheid. 

• De jongeren in het praktijkonderwijs (71%) en 
cluster 4-onderwijs (57%) floreren minder dan 
jongeren in het vmbo-b onderwijs (75%). 

Verschilt het percentage leerlingen op gebied van positieve mentale gezondheid naar….

Figuur 3:  Ervaren kwaliteit van leven, zinvol leven, blijheid en floreren1 in het praktijkonderwijs, 
cluster 4-onderwijs en vmbo-b (%).

Figuur 3: Ervaren kwaliteit van leven, zinvol leven, blijheid en floreren in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-   
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1 De items ervaren kwaliteit van leven, ervaren het leven als zinvol, ervaren blijheid vormen samen de samengestelde maat floreren.



geslacht? 
• In alle onderwijstypen zijn de percentages voor 

meisjes op deze items (kwaliteit van leven, zinvol 
leven, blijheid, floreren) lager dan de jongens. 
Alleen het verschil naar geslacht bij zinvol leven 
in het vmbo-b onderwijs is niet significant. 

• Vooral de verschillen naar geslacht in het cluster 
4-onderwijs zijn groot. Zo ervaren bijvoorbeeld 
meer jongens blijheid (75%) dan meisjes (55%). 

… leeftijd?
• Er zijn een aantal verschillen te zien tussen de 

leeftijdsgroepen. Zo hebben 12-jarigen van het 
praktijkonderwijs een lager percentage voor de 
items kwaliteit van leven, blijheid en floreren dan 
13-jarigen (tabel 4). 

• In het cluster 4-onderwijs hebben 13-jarigen op 
alle items een hoger percentage ten opzichte 
van 15-jarigen. Echter de verschillen zijn niet 
significant voor zinvol leven. 

• Als we kijken naar leeftijdsverschillen binnen het 
vmbo-b, zien we dat meer 12-jarigen een blijheid 
ervaren (86%) ten opzichte van 13- (79%) en 
14-jarigen (78%; niet in tabel). 

… migratieachtergrond?
• Meer jongeren met een niet-westerse of 

Nederlandse migratieachtergrond in het 
praktijkonderwijs ervaren het leven als zinvol 
(beide 60%) dan jongeren met een westerse 
migratieachtergrond (48%, tabel 4). 

• Verder zijn er geen significante verschillen te zien 
in de items over positieve mentale gezondheid 
naar migratieachtergrond. 

… gezinssamenstelling?
• In het praktijkonderwijs en cluster 4-onderwijs 

scoren de jongeren uit een volledig gezin hoger 
op de items van positieve mentale gezondheid 
dan jongeren uit een onvolledig gezin. Alleen bij 
het item zinvol leven voor het cluster 4-onderwijs 
en het item blijheid voor beide onderwijstypen 
zijn de verschillen naar gezinssituatie niet 
significant. 

• Ook in het vmbo-b hebben jongeren uit een 
volledig gezin op alle items een hoger percentage 
dan jongeren uit een onvolledig gezin. Zo 
hebben jongeren uit een volledig gezin een hoger 
percentage voor floreren (79%) dan jongeren uit 
onvolledige gezinnen (68%, tabel 4).

Tabel 4:  Floreren in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b naar leeftijd, 
migratieachtergrond en gezinssituatie (%).

 Praktijk Cluster 4 Vmbo-b

Leeftijd

12 jaar 62 61 80

13 jaar 75 62 74

14 jaar 73 57 72

15 jaar 69 53 76

16 jaar 70 55 72

Migratieachtergrond

Nederlands 71 57 76

Westers 69 60 70

Niet-westers 73 60 74

Gezinssituatie

Volledig gezin 73 61 79

Onvolledig gezin 68 54 68



…onderwijstype?
• Driekwart van de cluster 4-leerlingen (74%) 

beoordeelt hun eigen gezondheid als goed of 
uitstekend (hierna omschreven als ‘goed’). 

• Dit percentage is hoger bij leerlingen van het 
praktijkonderwijs (81%) en vmbo-b onderwijs 
(83%, figuur 4). 

… geslacht?
• In alle onderwijstypen beoordelen meer jongens 

dan meisjes hun gezondheid als goed.
• Dit verschil is vooral groot tussen jongens (77%) 

en meisjes (63%) in het cluster 4-onderwijs 
(figuur 4). 

Figuur 4: Beoordeling eigen gezondheid als goed in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en 
vmbo-b naar geslacht en totaal (%).

Verschilt het percentage leerlingen dat hun eigen gezondheid als goed of uitstekend beoordeelt naar…. 

Figuur 4: Beoordeling eigen gezondheid goed in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b (%).

Praktijk Cluster 4 Vmbo-b
Jongen 83 77 87
Meisje 78 63 79
Totaal 81 74 83

83
78 81

77

63

74

87
79

83

0

20

40

60

80

100

Jongen Meisje Totaal

%

Praktijk Cluster 4 Vmbo-b

… leeftijd?
• In het praktijkonderwijs beoordeelt een lager 

percentage 16-jarigen hun eigen gezondheid 
als goed (74%) ten opzichte van 13- (84%) en 
14-jarigen (83%, tabel 5). 

• De verschillen in het cluster 4-onderwijs en 
vmbo-b zijn klein en niet significant (tabel 5).

… migratieachtergrond?
• Bij alle onderwijstypen zijn er geen significante 

verschillen te zien in de beoordeling van de eigen 
gezondheid naar migratieachtergrond. 

… gezinssamenstelling?
• Meer jongeren uit volledige gezinnen in het 

praktijkonderwijs (83%) en het vmbo-b (86%) 
beoordelen hun eigen gezondheid als goed dan 
jongeren uit onvolledige gezinnen (praktijk 78%, 
vmbo-b 79%, tabel 5).

• Ook in het cluster 4-onderwijs beoordelen meer 
jongeren uit volledige gezinnen (77%) dan 
jongeren uit onvolledige gezinnen (72%) hun 
eigen gezondheid als goed, maar deze verschillen 
zijn niet significant. 



Tabel 5: Beoordeling eigen gezondheid als goed in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b 
naar leeftijd, migratieachtergrond en gezinssituatie (%).

 Praktijk Cluster 4 Vmbo-b

Leeftijd

12 jaar 82 74 89

13 jaar 84 76 84

14 jaar 83 74 84

15 jaar 80 74 80

16 jaar 74 73 80

Migratieachtergrond

Nederlands 80 75 85

Westers 84 77 77

Niet-westers 83 71 81

Gezinssituatie

Volledig gezin 83 77 86

Onvolledig gezin 78 72 79

Verschilt het percentage leerlingen dat sociale steun van anderen ervaart naar…

…onderwijstype?
• Bijna driekwart van de vmbo-b leerlingen (74%) 

ervaart sociale steun van anderen. 
• Dit percentage is lager onder leerlingen in het 

praktijkonderwijs (66%) en cluster 4-onderwijs 
(68%; figuur 5). 

… geslacht?
• In alle onderwijstypen zijn geen significante 

verschillen te zien in ervaren sociale steun naar 
geslacht (figuur 5). 

Figuur 5:  Ervaren sociale steun in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b naar geslacht 
en totaal (%).

Figuur 5: Ervaren sociale steun in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b (%).

Praktijk Cluster 4 Vmbo-b
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… leeftijd?
• In het praktijkonderwijs ervaren minder 

12-jarigen sociale steun van anderen (51%) dan 
13-16-jarigen. Dit percentage is het hoogst onder 
15-jarigen (72%, tabel 6). 

• In het cluster 4-onderwijs ervaren meer 
16-jarigen (75%) steun ten opzichte van 14-
(65%) en 15-jarigen (64%).

• In het vmbo-b zijn geen significante verschillen in 
de ervaren sociale steun naar leeftijd te zien.

… migratieachtergrond?
• Meer jongeren met een Nederlandse achtergrond 

in het praktijkonderwijs (69%) en in het vmbo-b 
(77%) ervaren sociale steun van anderen 
vergeleken met jongeren met een niet-westerse 
migratieachtergrond (praktijk 61%, vmbo-b 
69%, tabel 6)

• In het cluster 4-onderwijs ervaren meer jongeren 
met een westerse migratieachtergrond (77%) 
steun ten opzichte van jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond (61%). 

… gezinssamenstelling?
• In het praktijkonderwijs zijn geen verschillen 

te zien tussen jongeren uit een volledig of 
onvolledig gezin (beide 66%, tabel 6). 

• In het cluster 4-onderwijs ervaren meer jongeren 
uit een onvolledig gezin (71%) sociale steun dan 
jongeren uit een volledig gezin (66%), maar dit 
verschil is niet significant.

• In het vmbo-b ervaren meer jongeren uit 
volledige gezinnen (77%) sociale steun ten 
opzichte van jongeren uit onvolledige gezinnen 
(70%). 

Tabel 6:  Ervaren sociale steun in het praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs en vmbo-b naar leeftijd, 
migratieachtergrond en gezinssituatie (%).

 Praktijk Cluster 4 Vmbo-b

Leeftijd

12 jaar 51 71 77

13 jaar 66 68 74

14 jaar 66 65 69

15 jaar 72 64 77

16 jaar 69 75 75

Migratieachtergrond

Nederlands 69 68 77

Westers 65 77 71

Niet-westers 61 61 69

Gezinssituatie

Volledig gezin 66 66 77

Onvolledig gezin 66 71 70



Conclusie en aanbevelingen

Dit onderzoek biedt de eerste landelijke cijfers 
omtrent het mentaal welbevinden van jongeren 
uit het praktijkonderwijs en cluster 4-onderwijs. 
Over het algemeen is te zien dat jongeren in het 
cluster 4-onderwijs lagere cijfers en percentages 
rapporteren op levenstevredenheid, de positieve 
mentale gezondheid en de beoordeling van de eigen 
gezondheid dan jongeren in het praktijkonderwijs 
en vmbo-b. Verder valt op dat cluster 4-leerlingen 
meer druk door schoolwerk ervaren dan leerlingen 
van het praktijkonderwijs en vmbo-b. De 
relatief lage schooldruk onder jongeren van het 
praktijkonderwijs wordt mogelijk verklaard door de 
manier waarop het praktijkonderwijs is ingericht. 
In het praktijkonderwijs ontvangen leerlingen 
praktijkgerichte vakken die zijn afgesteld op een 
individueel ontwikkelplan van de leerling. Ook 
wordt mogelijk minder druk vanuit de omgeving 
(ouders en school) opgelegd aan deze jongeren. 
Een belangrijke toevoeging is dat er meer jongens 
dan meisjes zijn in onze steekproef van het cluster 
4-onderwijs, wat overeenkomt met de landelijke 
verdeling (Rombouts e.a., 2020). Bij een gelijke 
verdeling in geslacht zouden de prevalenties in het 
cluster 4-onderwijs nog ongunstiger zijn (omdat 
jongens doorgaans beter scoren op uitkomsten van 
mentale gezondheid dan meisjes) en daarmee de 
verschillen met de andere onderwijstypen nog iets 
groter.  

Daarnaast blijkt dat leerlingen van het cluster 
4- of praktijkonderwijs minder sociale steun van 
anderen ervaren dan leerlingen van het vmbo-b. 
Dit is zorgelijk, omdat uit eerder onderzoek bleek 
dat leerlingen van het vmbo-b minder sociale steun 
ervaren vergeleken met het leerlingen vmbo-
theoretische en gemengde leerweg, HAVO en 
VWO (Kleinjan e.a., 2020). De ervaren sociale 
steun wordt als belangrijke beschermende factor 
gezien en heeft invloed op verschillende positieve 
uitkomsten zoals het welbevinden en zelfrespect 
(Rueger e.a., 2016; Kleinjan e.a., 2020). Meer 
aandacht voor sociale steun en het ondersteunen 
van mogelijkheden om een netwerk te ontwikkelen 
dat die steun kan bieden bij jongeren in het cluster 
4- en praktijkonderwijs is dus nodig.

Ook zijn er uit dit onderzoek een aantal groepen 
naar voren gekomen die extra aandacht nodig lijken 
te hebben zoals meisjes, jongeren uit onvolledige 
gezinnen, jongeren van 14 t/m 16 jaar en jongeren 
met een niet-westerse migratieachtergrond 
(bij ervaren sociale steun) en jongeren met een 
westerse migratieachtergrond (bij ervaren druk door 
schoolwerk). Deze groepen komen grotendeels 
overeen met de resultaten van Kleinjan en 
collega’s (2020) en verdienen extra aandacht bij 
het vergroten van het mentaal welbevinden onder 
jongeren. 

Hoewel er wel een aantal programma’s zijn die 
gericht zijn op sociaal-emotionele vaardigheden 
binnen het speciaal onderwijs (zoals de 
Vreedzame School en Taakspel), zijn er weinig 
tot geen programma’s die zich specifiek richten 
op mentale gezondheidsvaardigheden binnen 
deze onderwijstypen. Deze lesprogramma’s zijn 
er wel (in beperkte mate) voor het vmbo, zoals 
Levensvaardigheden en Happyles. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de inzet van programma’s gericht op de 
promotie van mentale gezondheid en de preventie 
van psychische problematiek binnen het praktijk- en 
cluster 4-onderwijs wenselijk is. De toepassing van 
een integrale aanpak in deze preventieprogramma’s 
waarbij aandacht is voor beleid, educatie, signaleren 
en begeleiden en ouderbetrokkenheid, zoals onder 
andere toegepast binnen het nationale programma 
Welbevinden op school, is daarbij belangrijk (Weare, 
2015; Kleinjan e.a. 2016). Bij de ontwikkeling van 
preventieprogramma’s voor deze onderwijstypen 
moet rekening worden gehouden met het niveau 
van het lesmateriaal en de taligheid van de 
jongeren.

In het huidige onderzoek zijn enkele risico- en 
beschermende factoren geïdentificeerd, maar meer 
onderzoek hiernaar is nodig. Tot slot is het van 
belang om inzicht te krijgen in wat scholen nu al 
doen op het gebied van de mentale gezondheid van 
hun leerlingen en welke knelpunten en behoeften 
scholen daarbij ervaren. Met deze informatie 
kunnen passende (preventieve) interventies worden 
ontwikkeld en kunnen scholen beter worden 
ondersteund. 

https://www.devreedzame.school/info
https://www.devreedzame.school/info
https://www.taakspel.nl/wat-is-taakspel
https://levensvaardigheden.nl/
http://www.happyles.nl/
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