
Stress en prestatiedruk 
onder jongeren

In de media zijn er regelmatig berichten te lezen over jongeren die stress en prestatiedruk ervaren. Jongeren lijken in 
toenemende mate last te hebben van stress, somberheid en zelfs klachten die sterk aan een burn-out doen denken. 
Er zijn vele factoren die hierin een rol spelen. 

Er wordt gesproken over maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een maatschappij die steeds meer op 
prestaties gericht is. Ook individuele factoren kunnen een rol spelen, zoals perfectionisme en onzekerheid. Wat zeg-
gen de cijfers, professionals en jongeren zelf hierover? 

En wat kunnen we doen om dit probleem de aandacht te geven en bespreekbaar te maken? Dit overzicht start met 
een begripsdefinitie, gevolgd door enkele landelijke en lokale cijfers. Vervolgens worden de uitkomsten van gesprek-
ken beschreven en tot slot verschillende acties die daaruit voortkomen. 

Stress

Prestatie 
druk

Veerkracht

Draaglast en draagkracht 

In dit figuur (RIVM) is een visuele samenvatting  
gegeven van factoren die bijdragen aan het  ontstaan of 
juist voorkomen van psychische klachten onder 
jongeren. 

Stress en prestatiedruk zijn volgens dit model een 
risicofactor voor het ontstaan van psychische klachten. 

Veerkracht en ontspanning zijn juist beschermende  
factoren. Daarom is het van belang stress aan te 
pakken en de veerkracht te vergroten.   

Ervaren spanning of druk geeft stress. Stress 
brengt het lichaam in een staat van paraatheid. 
Stress hoeft niet ongezond te zijn. Stress kan  
problematisch worden als de draaglast groter is 
dan de draagkracht. 

De ervaren druk om te voldoen aan vooraf  
bepaalde verwachtingen en eisen op het gebied 
van onderwijs, sport of werk, opgelegd door de  
omgeving. 

De mogelijkheid om terug te veren bij tegenslag, 
met andere woorden het goed om kunnen gaan 
met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen 
en stress.

Begripsdefinitie



Dit zeggen  
de landelijke cijfers

Ruim 3 op de 10 jongeren in het voorgezet onderwijs (VO) ervaart (nogal) 
veel druk en stressen door school en huiswerk.

HBSC 
onderzoek  

(4-jaarlijks,  
2017 laatste keer) 

Jongeren ervaren over het algemeen een hoog niveau van 
welbevinden: leerlingen uit primair onderwijs (PO) geven hun 
leven gemiddeld een 8,3; leerlingen uit voortgezet onderwijs 
(VO) een 7,6. 

1 op de 8 leerlingen in PO ervaren (nogal) veel druk door 
schoolwerk. Dit geldt voor 1 op de 3 leerlingen in het VO. 
Vooral tussen 12 en 14 jaar neemt dit aanzienlijk toe (van 
25% bij 12-jarigen tot 41% bij 14-jarigen).  
 
Het percentage leerlingen dat (nogal) veel druk door school-
werk ervaart, is verdubbelt sinds 2001. 

Voor dit onderzoek zijn behalve data analyse, ook gesprekken ge-
voerd met jongeren en is gekeken naar de belangrijkste bronnen 
van stress. 

Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs lijken de mees-
te stress te ervaren van de mening van anderen, gevolgd door 
stress van huiswerk of school. Jongeren op het voortgezet onder-
wijs (12 tot en met 16 jaar) ervaren veruit de meeste stress vanuit 
huiswerk of school.  
 
De minste stress wordt ervaren van sociale media. Meisjes  
ervaren gemiddeld genomen meer stress dan jongens.  

1 op de 12 jongeren (12 tot 25 jaar) is psychisch ongezond (bron: 
CBS 2018). Dit cijfer was in 10 jaar tijd toegenomen van 7% naar 
8%; een lichte, maar significante stijging.  

Het welbevinden van jongeren is vrij stabiel over de afgelopen ja-
ren. Jongeren blijken wel meer druk door school te ervaren (risi-
cofactor voor mentale problemen), maar ervaren ook meer sociale 
steun (beschermende factor). Mogelijk levert dit per saldo een sta-
biel blijvend niveau van welbevinden op.  

Een onderzoek van Hogeschool Windesheim uit 2018 wordt aan-
gehaald, waaruit naar voren kwam dat zo’n 69% van de studenten 
(zeer) veel druk ervaart om te presteren (t.o.v. 62% in 2016). 

Begripsdefinitie
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onder druk  
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Lokale cijfers: Hoe gaat 
het met jongeren in de 
gemeente Houten?

Impact Corona

Al deze cijfers kunnen momenteel niet helemaal los gezien worden van de impact die corona en 
daarom geldende maatregelen hebben gehad de afgelopen tijd. Cijfers van het CBS (2021) laten 
zien dat de mentale gezondheid van jongeren van 18 tot 25 jaar er het slechtst aan toe is in de  
eerste helft van 2021; een kwart van hen was psychisch ongezond en hierin wordt een link met  
corona gelegd. 

Gesprekken met Houtense jongeren (begin 2021) laten een wisselend beeld zien: er zijn jongeren 
met zorgen en stress, en we zien tegelijkertijd ook veerkracht bij hen in deze tijd.  

De ‘stress en prestatiedruk’ die we hier verder bedoelen, heeft te maken  met een trend die al langer 
wordt waargenomen. Dit is momenteel wel ‘onder een vergrootglas’ komen te liggen. Jongeren die 
al gevoelig waren voor stress, zijn in deze tijd extra kwetsbaar.  

GGD-monitor 
jeugd (2019)

Dit onderzoek wordt elke 4 jaar gedaan onder  
leerlingen van klas 2 en 4 van het VO. In 2019 gaf 44% van 
de jongeren in Houten aan (gelijk aan landelijk percenta-
ge) dat zij zich vaak gestrest voelen als gevolg van één of 
meerdere factoren. 

 Als duidelijk grootste bron van stress, rapporteren jonge-
ren ‘school of schoolwerk’: 35% van de Houtense jongeren 
(t.o.v. 34% regionaal en 33% landelijk). De daaropvolgen-
de bron van stress is ‘alles wat ik moet doen’: 22% van de 
Houtense jongeren rapporteert dit als belangrijkste bron van 
stress (23% landelijk).  Vanaf het najaar van 2021 wordt dit 
onderzoek opnieuw uitgevoerd. Dit is een extra onderzoek, 
om de impact van corona in beeld te brengen. De resultaten 
hiervan worden voor de zomer gepubliceerd. 

Dit Houtense onderzoek wordt elke 2 jaar uitgevoerd onder jon-
geren van 16 tot 23 jaar. Het overzicht laat zien dat jongeren zich 
gestresst voelen door alles wat ze moeten doen (44% van de 
vrouwen en 24% van de mannen) en ook school of huiswerk is 
een bron van stress voor jongeren (46% van de vrouwen en 33% 
van de mannen). 

Deze cijfers komen overeen met landelijke en lokale cijfers uit 
andere onderzoeken. Kanttekening hierbij is wel, dat dit onder-
zoek is uitgevoerd ten tijde van de coronacrisis. Voor de hiervoor 
genoemde  onderzoeken vond dataverzameling plaats in de tijd 
voordat hiervan sprake was.  

Houtense  
Jongerenpeiling 

(2020) 
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Resultaat rapport  
Houtense jongerenpeiling

Jongens Meisjes

Ik voel me lichamelijk gezond 74% 66%

Ik zit goed in mijn vel 69% 58%

Persoonlijke problemen gehad in de afgelopen 12 maanden 47% 56%

Ik voel me gestrest door school en huiswerk 33% 46%

Ik voel me gestrest door alles wat ik moet doen 24% 44%



Dit zeggen jongeren zelf
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• Verlaag schooldruk en heb meer aandacht voor  
persoonlijke ontwikkeling op school 

• Zorg voor een veilige omgeving 

• Zorg voor laagdrempelige hulp en ondersteuning 

• Vergroot inspraak en invloed van jongeren 

• Vergroot inzicht in de leefwereld van  
jongeren 

• Geef jongeren goede informatie en voorlichting 

• Verbeter de maatschappij 

• Jongeren hebben ook advies voor andere jongeren: zoek 
niet steeds meer in het leven, heb respect voor elkaar, 
accepteer minder fijne dingen, blijf positief en vraag 
hulp.

“Het geeft stress als er veel 
 deadlines zijn op school of  

opleiding.”

“Het geeft stress als je je  
zorgen maakt over de  

toekomst”  
(heb ik straks wel een diploma,  

kan ik wel een goede baan vinden?)

Uit alle interviews en groepsgesprekken met jongeren die zijn  
gehouden voor het rapport ‘geluk onder Druk’, komen acht  
adviezen van jongeren zelf naar voren.

“Wat helpt, is een  
luisterend oor.  
Iemand die  je  
serieus neemt.”  
Laagdrempelige hulp,  
bijvoorbeeld op school

Jongeren bevestigen in gesprekken het beeld dat ze vooral druk ervaren door school en schoolwerk. Daarnaast door  
“alles wat ze moeten doen”; de combinatie van bijvoorbeeld school, bijbaan, sport. Jongeren zijn veel met de toekomst  
bezig: wat ik nu doe, bepaalt mijn kansen op de arbeidsmarkt later. Het kan ook stress geven als je je zorgen maakt over 
de toekomst (heb ik straks wel een diploma, kan ik wel een goed baan vinden? Kan ik wel een woonruimte vinden?)

Alle jongeren noemen dat een luisterend ook belangrijk is. Zowel thuis als op school. Iemand met wie je kan praten en die 
jou serieus neemt. Ook laagdrempelige hulp, bijvoorbeeld op school, kan helpen. Jongeren weten niet atlijd welke hulp er 
binnen hun school beschikbaar is. Aandacht voor ontspanning, ook op school, wordt genoemd. Dat betekent dat er ruimte 
is voor bijvoorbeeld ontspannende activiteiten zoals sport.  
 
Maar ook dat er aandacht besteed wordt aan het belang van ontspanning. Praat dus met leerlingen op school over het 
belang van ontspanning en leer hoe je kan omgaan met spanning. Soms hoort het ook gewoon bij. Het kan al helpen als je 
weet dat je niet de enige bent die stress ervaart. 

“Het is belangrijk dat je goed met je 
ouders kunt praten. Dat zij je  

steunen.”



Dit zeggen de 
professionals -  
Interviews

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin is dit jaar gestart met een 4-jarig onderzoek naar 
schoolstress en prestatiedruk, beginnende met het in kaart brengen van de risico- en beschermende 
factoren voor het ontstaan ervan. 

Gemeente Houten heeft aan dit deel van het onderzoek deelgenomen: professionals zijn  
geïnterviewd over de factoren die van invloed zijn. Aanvullend daarop zijn verdiepende  
gesprekken met hen gevoerd.

BSC-onderzoek: Health and Behaviour of School aged children, wordt elke 4 jaar uitgevoerd in verschillende landen. De laatste in Nederland in 2017.   
RIVM-rapport: ‘Mentale gezondheid van jongeren, enkele cijfers en bevindingen’ 2018, door RIVM, Trimbos-Instituut en Amsterdam UMC.   
Rapport geluk onder druk: ‘Geluk onder druk? Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland’, 2020, door: Trimbos-Instituut, Stichting Alexander en Universiteit Utrecht

Risico 
factoren

Als risicofactoren voor het ontstaan van schoolstress en prestatiedruk worden school-
gerelateerde factoren genoemd, zoals een niet goed passend schoolniveau, onduidelijkheid en veel 
toetsmomenten. Ook worden kindkenmerken opvallend vaak genoemd. 

Veel professionals noemen dat jongeren last kunnen hebben van perfectionisme, faalangst, andere 
internaliserende problematiek en de lat heel hoog kunnen leggen voor zichzelf. Het jezelf vergelijken 
met anderen speelt daarbij ook vaak een rol. Dat gebeurt onder andere via social media, wat dan ook 
vaak genoemd wordt als risicofactor. 

De thuissituatie wordt ook vaak genoemd. Daarin zijn twee onderwerpen te onderscheiden: Ten  
eerste kunnen er hoge verwachtingen zijn vanuit thuis. Veelal in gezinnen waarvan ouders hoog  
opgeleid zijn. Cijfers en prestaties worden belangrijk gevonden. Daarnaast kan er vanuit thuis ook 
stress ontstaan door weinig eigen ruimte, ouders met relatieproblemen, financiële problemen of weinig 
voorzieningen zoals een eigen plek om te leren. 

Tot slot worden ook maatschappelijke ontwikkelingen vaak genoemd zoals het idee / de verwachting 
dat alles leuk moet zijn, en het belang dat in het algemeen gehecht wordt aan prestaties, cijfers en 
uiterlijkheden.

Beschermende  
factoren

Als beschermende factoren worden opvallend veel factoren genoemd die op school geboden (kun-
nen) worden. Zo worden zaken genoemd als een goed passend schoolniveau, veel duidelijkheid en 
structuur op school en goed contact tussen school en leerling (en gezin), en een steunende mentor. 

Ook buiten school om, wordt het belang genoemd van steunende volwassenen in de omgeving van 
jongeren. Daarbij is het belangrijk dat volwassenen om jongeren heen, steunend zijn, oog hebben 
voor hun kwaliteiten en persoonlijke ontwikkeling maar ook dat zij kunnen normaliseren (een beetje 
stress hoort er ook bij) en goed samenwerken als jongeren hen om hulp vragen. Ook wordt goed 
contact met leeftijdsgenoten regelmatig genoemd, dat kan ook online zijn via social media of gamen. 

 Activiteiten in de vrije tijd worden ook gezien als beschermend. Denk daarbij aan sport en bewegen 
en mogelijkheden jezelf te ontwikkelen. Er moet ruimte zijn om te kunnen ontspannen. Maar tegelijk 
ook weer niet té veel activiteiten inplannen, want dat zorgt juist weer voor stress.



Dit zeggen de 
professionals - 
Gesprekken

Aanvullend op de interviews vanuit de kenniswerkplaats Jeugd en Gezin, zijn verdiepende  
groepsgesprekken gevoerd over mogelijke interventies. Daaruit kwam in de eerste plaats naar voren 
dat we hier te maken met een thema waarbij vele verschillende factoren van invloed zijn. Er is ook 
sprake van maatschappelijke ontwikkelingen waar we niet rechtstreeks invloed op hebben. 

Denk aan een samenleving waarin veel nadruk ligt op prestatie en vergelijking met anderen, steeds 
meer prikkels en onduidelijkheid, gebruik van social media, en een nadruk op eigen  
verantwoordelijkheid voor keuzes en het gevolg daarvan voor je eigen welbevinden. 

Desalniettemin hebben we gekeken naar welke concrete stappen er wel genomen kunnen, waarbij 
de nadruk ligt op het vorkomen van problemen.
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In de gesprekken met professionals kwam duidelijk naar voren dat er een heel belangrijke rol voor ouders 
is weggelegd. Op heel jonge leeftijd al, is het belangrijk dat kinderen duidelijke begrenzing krijgen en ook 
leren omgaan met tegenslag en teleurstelling. 

Dat maakt hen op latere leeftijd weerbaarder in het omgaan met situaties waarin er veel van hen ge-
vraagd wordt. In de periode van basisschool naar middelbare school, moeten keuzes gemaakt worden: 
welke school past het beste? Dit kan een worsteling zijn. We zien in praktijk dat er vaak impliciete ver-
wachtingen zijn t.a.v. schoolkeuze: ‘hoger is beter’. 

We weten ook dat een niet passend schoolniveau een risico is op het ontstaan van stress. Daarom is 
deze overgang een belangrijk moment om het gesprek aan te gaan met ouders. We zien in de cijfers dat 
jongeren, vooral meiden, vanaf het begin van de middelbare school aanzienlijk meer stress gaan ervaren. 

Alles bij elkaar een hele uitdaging voor ouders. Hoe begeleid je je kind op een goede manier door al deze 
fases? Hoe zorg je dat je in contact blijft met je kind en je kind helpt om weerbaar te zijn voor de uitdagin-
gen in het leven? Hoe ga je als ouder eigenlijk zelf om met stress en hoge verwachtingen? Het is  
belangrijk om ouders hierbij te ondersteunen: goede informatie te geven en met elkaar het gesprek aan te 
gaan.  

Jongeren zijn goed te bereiken via onderwijs; daar zijn alle jongeren. Bovendien geven 
jongeren aan dat school (vooral in het voortgezet onderwijs) de grootste bron van stress is. Zorg er wel 
voor dat het niet een extra taak wordt voor school, maar faciliteer leerkrachten en mentoren. Zorg dat 
er preventief aanbod is voor de hele groep. 

Recent (zomer 2020) zijn er workshops op school aangeboden aan jongeren die veel stress ervaarden 
als gevolg van de coronasituatie.
Hier bleek niet veel animo voor. Mogelijk omdat jongeren niet in een uitzonderingspositie willen komen. 
Voor jongeren is het belangrijk dat er aandacht is voor hun persoonlijke ontwikkeling, dat er een veilige 
sfeer is en dat er laagdrempelige hulp, een luisterend oor, beschikbaar is. 

Er wordt op middelbare scholen al veel gedaan om jongeren te ondersteunen: jongerenwerk op school, 
counseling, of extra begeleiding door studenten. Sinds kort bestaat ook het programma ‘Je Brein de 
Baas’; een lespakket voor docenten/mentoren om met jongeren in gesprek te gaan over stress en hoe 
daarmee om te gaan. 

Interventies zouden erop gericht moeten zijn dat de mentale weerbaarheid en veerkracht van jongeren 
vergroot worden. Zeker in deze tijd, waarin er nogal wat van hen gevraagd wordt. Ook een goede sa-
menwerking met andere partijen is belangrijk om snel te kunnen schakelen bij zorgen.

Ouders: goede informatie en ga het gesprek aan! Jongeren: maak het bespreekbaar in de hele groep!



Acties
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Ouders

Jongeren

Professionals

Jongeren kunnen het beste bereikt worden via 
het onderwijs. Daarnaast blijkt dat school en 
schoolwerk een bron van stress kan zijn, zeker  
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

Zorg echter dat dit niet een extra belasting is voor leerkrachten en  
mentoren, maar zorg juist dat zij gefaciliteerd en ondersteund worden. 
Ook zien we het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs 
en andere partijen, zoals het Sociaal Team en het CJG. 

Actie

Om het onderwijs te kunnen ondersteunen, worden de uren van de  
adviseur gezonde school (GGDrU) uitgebreid. De focus ligt daarbij op het 
voortgezet onderwijs. De gezonde school aanpak ondersteunt scholen 
op basis van 4 pijlers: educatie, schoolomgeving, signaleren, beleid. Zo 
kan op het gebied van mentale gezondheid, en stress in het bijzonder, 
een aanpak tot stand komen die past bij elke school en hun leerlingen. 
Onderdeel daarvan is ook het maken van een nieuwsbrief voor onderwijs 
en overige professionals, over het aanbod in Houten op het gebied van 
mentale gezondheid. Ook deze acties worden geëvalueerd met de  
partners (onderwijs en GGD). 

Acties die hiermee samenhangen 

Het Sociaal Team en het CJG zullen vanaf 2022 weer uren krijgen om te 
investeren in de samenwerking met het onderwijs. Dat houdt in dat een 
professional vanuit het CJG of Sociaal Team kan aansluiten bij zorg- en 
multidisciplinaire overleggen of zorgtrajecten. Het CJG en Sociaal Team 
zullen ook beschikbaar zijn voor vragen en zich inzetten voor structurele 
versterking van de pedagogische kennis en kunde binnen het onderwijs. 
Het jongerenwerk van Van Houten en co biedt een doorlopend aanbod 
van activiteiten, waaronder het project JOIN US, voor jongeren die stress 
ervaren als gevolg van eenzaamheid. Om jongeren te informeren over 
al het aanbod, en waar zij terecht kunnen voor hulp, is er sinds kort de 
kwikstart app. 

Om ouders van goede informatie te voorzien  
en met hen het gesprek aan te gaan, ontwikkelen  
we samen met partners een pakket met webinars en 
verdiepende workshops. 

Zo ontstaan gedurende het jaar verschillende 
momenten om dit thema op de agenda te zetten en hierover met ouders het 
gesprek aan te gaan. Ook ontstaat zo een kans om ervaringen te delen, wat 
kan helpen bij het normaliseren van sommige zorgen of  
problemen. 

Acties 

Combinatie van webinars en workshops voor ouders (en professionals),  
gericht op verschillende thema’s die samenhangen met stress en  
prestatiedruk onder jongeren, zoals gezonde begrenzing en omgaan met 
tegenslag; omgaan met social media; schoolniveau en schoolkeuze; leren 
omgaan met stress: hoe doe je dat als ouder? 

• Een groot webinar, aangeboden door GGD en Santé Partners:  
stressreductie: wat is stress, wanneer is dat nog normaal en wanneer 
moet je je wel zorgen maken? Hoe kun je je kind hierbij begeleiden?

• Verschillende verdiepende workshops voor ouders rondom verschillende 
thema’s, zoals: positief communiceren met je puber; omgaan met je  
puber met stress.

• Workshop  of webinar rondom schoolkeuze en levensgeluk. 
• In samenwerking met het CJG en Tischa Neve een webinar voor ouders 

van jongere kinderen.  
 
Gedurende het jaar wordt steeds geëvalueerd of het aanbod voldoende 
aansluit bij de behoefte. Er wordt bekeken welk aanbod voor herhaling 
vatbaar is, en of er nog nieuwe onderwerpen om uitwerking vragen. 

Behalve ouders en 
leerkrachten, hebben  
jongeren nog veel meer  
volwassenen om hen  
heen, zoals sportdocenten,  
jongerenwerkers of  
andere professionals als er al zorgen zijn 

Acties 

We zorgen ervoor dat het aanbod in de vorm
van webinars dat wordt ontwikkeld voor
ouders, ook voor professionals toegankelijk is.
 
Nieuwsbrief voor professionals over aanbod rondom mentale 
gezondheid van jongeren. Zo blijven leerkrachten en andere 
professionals goed op de hoogte en kunnen zij ouders en jon-
geren actief op het bestaande aanbod
wijzen.


