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1 op de 3 leerlingen geeft eigen welzijn een onvoldoende 
tijdens lockdownjaar 

   

Een derde van de middelbare scholieren geeft hun eigen welzijn een onvoldoende in 
de periodes waarin strenge coronamaatregelen golden, zo blijkt uit onderzoek van 
Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Stichting Cultureel Jongeren 
Paspoort (CJP) onder 120.000 scholieren tussen de 12 en 18. 
  
Welzijn consistent in coronatijd, maar veel negatieve gevoelens  
LAKS en CJP vroegen de leerlingen van juni tot en met december 2021 wekelijks om aan te geven 
hoe het met ze gaat. Gemiddeld gaven leerlingen hun welzijn een 7, met uitzondering van de 
zomervakantiemaand juli. Ondanks dat het cijfer dat leerlingen aan hun welzijn gaven redelijk 
consistent was, blijkt dat leerlingen die hun welzijn wel een onvoldoende gaven veel negatieve 
gevoelens ervaren. De helft van deze leerlingen gaf steevast aan somber te zijn en twee derde van 
hen ervaarde veel stress en druk om te presteren. 
  
Leerlingen gaven daarnaast aan gefrustreerd en teleurgesteld te zijn, wat kan komen door een 
gebrek aan (toekomst)perspectief in deze coronatijd. In december, toen er zeer beperkende 
maatregelen tegen corona werden aangekondigd, schoot bovendien het percentage leerlingen dat 
geïrriteerd was flink omhoog. Het onderzoek biedt inzicht in de gevoelens van leerlingen, vooral van 
de leerlingen met wie het niet goed gaat. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben en om 
verder te kijken dan een gemiddeld rapportcijfer. 
  
Culturele activiteiten dragen bij aan het welzijn van jongeren 
Ook vroegen het LAKS en CJP naar de cijfers die de leerlingen aan culturele activiteiten met de 
school gaven en gaven zij weer hoe deze parallel lopen aan het leerlingenwelzijn. In de periodes 
waarin culturele activiteiten met, of buiten, school niet mogelijk waren geven jongeren hun welzijn 
gemiddeld een lager cijfer dan wanneer culturele activiteiten wel mogelijk waren. Over het 
algemeen werden culturele activiteiten met een onvoldoende beoordeeld omdat de activiteiten bijna 
niet konden plaatsvinden in 2021. Als er wel activiteiten plaatsgevonden hebben, geven met name 
jongens aan dit vaak met een onvoldoende te beoordelen omdat ze de activiteit niet bevredigend 
genoeg vonden (in vergelijking met wat er voorgaande jaren georganiseerd kon worden), of er geen 
zin in hebben omdat ze door de omstandigheden niet kunnen genieten van de activiteiten. 
  
Daarnaast bleek uit de open antwoorden dat leerlingen vaak een koppeling maakten tussen hun 
welzijn en de ruimte voor culturele activiteiten. Cultuureducatie op school, vooral in deze zware 
tijden, heeft een positief effect op leerlingenwelzijn. Dit geldt des te meer tijdens toetsperiodes. 
Scholieren geven aan dat ze naast de exacte vakken behoefte hebben aan ontspanning, sociaal 
contact en ontwikkeling van andere vaardigheden. En dat vinden leerlingen normaal gesproken in 
(culturele) activiteiten die ze met hun klas en vrienden ondernemen. 
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Een samenvatting van de onderzoeksresultaten rondom cultuureducatie is hier te vinden. 
  
Een rapportage over het leerlingenwelzijn is hier te vinden. 
 
Uit een aantal uitspraken uit de open antwoorden werd duidelijk hoe heftig het er in sommige 
gevallen aan toegaat met het jongerenwelzijn. Deelnemers aan het onderzoek werden daarom 
doorverwezen naar hulpinstellingen die hen konden helpen wanneer zij hier behoefte aan hadden. 
  
De intentie is het onderzoek verder voort te zetten om deze en ook nieuwe aspecten die van invloed 
kunnen zijn op het jongerenwelzijn nader te onderzoeken. 

   

Noot voor redactie: 
 
CJP is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Cultuurkaart. De Cultuurkaart is dé financiële 
impuls waarmee cultureel aanbod de klas binnenkomt. Meer informatie over CJP en het voortgezet 
onderwijs vindt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Pim Nugteren via pim@cjp.nl of 
06-12827289. 

   

     

U ontvangt deze mail als persrelatie van CJP. 
Bekijk hier onze website. 
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