
Resultaten Coronapeiling
Jeugd

Peiling van 8 t/m 19 maart 2021

Welbevinden

82% van de jongeren geeft
hun leven een voldoende.
In mei 2020 was dit nog: 92%

Afname van geluk

Met name meiden, jongeren
vanaf 15 jaar en havo/vwo-
leerlingen hebben last van de
coronacrisis.

Zij maken zich meer zorgen,
zijn vaker gestrest, hebben
minder om naar uit te kijken
en vervelen zich vaker.
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'Ik voel mij
meestal (zeer)
gelukkig'
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Tips voor scholen

Mentorlessen over stress kunnen
helpen bij het vergroten van de
mentale weerbaarheid van leerlingen.

Bekijk de handreiking 'Leerlingen
ondersteunen bij mentale problemen'
van de VO-raad.

Tips voor gemeenten

Hoe vind je een balans tussen het
bestrijden van het virus en oog hebben
voor het welzijn van kinderen en
jongeren? Bekijk de website van het NJI
Bekijk de handreiking 'Bevordering
mentale gezondheid Jeugd'van het
Trimbos.

TIP

Thuis & School
Hoe vind je het thuis?

“Mijn zusje zit elke dag thuis, mijn
moeder werkt elke dag thuis en mijn vader

ook nog een aantal dagen per week. Ik
ben nooit meer alleen thuis en we zitten

elkaar allemaal in de weg.”

Door het thuisonderwijs heb ik
het gevoel dat ik achter
loop met mijn schoolwerk

N.B. Bovenstaande percentages tellen niet op
tot 100%. De resterende jongeren antwoordden
neutraal op deze stelling.
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(Hartstikke) leuk

Niet leuk of vreselijk
Gaat wel

In najaar 2019 had
nog 88% het
(hartstikke) 

leuk thuis

Waarom is het niet leuk thuis?

“Ik zit altijd op mijn kamer. Ik
eet altijd dezelfde lunch op

dezelfde tijd. Het voelt meer als
een gevangenis dan een huis.”

1. Irritaties, ruzie en spanning
2. Het is thuis druk
3. Het is thuis saai

43%

34%

Ja

Nee

in mei 2020
was dit 26%

"Ik  vind het wel rustig thuis
maar ik vind het ook wel fijn

om naar school te gaan"

in mei 2020
was dit 48%

Thuisonderwijs en schoolwerk

Hoe gaan jongeren om met de coronacrisis?

Als ik last heb van de coronacrisis dan...

41%Zoek ik afleiding

Accepteer ik het, al baal ik ervan

Blijf ik positief

Bedenk ik een oplossing

Ben ik chagrijnig tegen anderen

Vraag ik iemand om hulp

Doe ik helemaal niets meer 

39%

mei 2020maart 2021

31%

23%

13%

16%

7%

50%

49%

30%

20%

20%

16%

14%

"Verschilt per keer, maar soms eerst even
chagrijnig, maar dan probeer ik er

daarna weer wat van te maken of soms ga
ik wel gewoon even dom in een hoekje

liggen bv op mijn mobiel"

"Praat ik over mijn gevoelens
met mijn beste vriendin of

familie"

86% van de jongeren
geeft aan last te
hebben van de
coronacrisis.  
In mei 2020 was dit
nog 72%.

Tips voor positieve vibes
(website NJI)

TIP Het is belangrijk dat
jongeren hun verhaal
kwijt kunnen of vragen
kunnen stellen 
(website NJI)

Tips voor jongeren

38%

Dit onderzoek naar de
impact van de coronacrisis
op jongeren is uitgezet op
36 van de 53 middelbare
scholen in de regio Noord-
en Oost-Gelderland. Deze
scholen hadden zich na een
uitnodiging aangemeld
voor het onderzoek. 
De onderzoeksgroep is
gewogen naar geslacht,
onderwijsniveau en
subregio. Hierdoor zijn de
resultaten ten aanzien van
deze kenmerken
representatief voor de
jeugd in de regio Noord- en
Oost-Gelderland.

In totaal 
7209 deelnemers

14 jaar (20%)

15 jaar (21%)

16 jaar (19%)

61%

Benieuwd naar de resulaten van onze andere coronapeilingen?
Kijk op de GGD website. 

Vmbo (41%)
Havo/vwo (52%)

Achtergrondkenmerken
≤ 13 jaar (28%)

≥17 jaar (13%)

Praktijkonderwijs (6%)

1%

https://psieg.nl/
https://www.vo-raad.nl/artikelen/leerlingen-ondersteunen-bij-mentale-problemen
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Gemeenten
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1853-handreiking-bevordering-mentale-gezondheid-jeugd?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Betere+basis+e-health+interventies+stoppen+met+roken+nodig+%7C+Nieuwsflits&utm_campaign=Nieuwsflits+%7C+nummer+3+%7C+11+februari&vgo_ee=QHWNkWnJ0%2BMGZT3jTI%2BfsqICE8Izj2kq21xLSIHuVAM%3D
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Gezond-en-chill-voelen/Tips-voor-positieve-vibes
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Wie-kan-mij-helpen
https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/over-ons/panel-ggd-nog/resultaten-panelonderzoek-corona-nog

