
De plaats van welbevinden 

van jongeren in coronatijden. 

Wat leerden we uit de 4 VSK-bevragingen?



Even wat cijfers

4 mei Hoe ervaren scholieren de heropstart 
van de lessen (focus op 
veiligheidsgevoel en voorgestelde 
maatregelen)?

1626 leerlingen

13 mei Hoe kijken leerlingen naar het afsluiten 
van dit rare schooljaar?

2.149 scholieren

17 juni welke lessen trekken scholieren uit de 
periode van afstandsonderwijs? En hoe 
kijken ze naar volgend schooljaar?

555 scholieren

15 
september

Hoe was de start van het schooljaar 
voor leerlingen?

10.689 leerlingen



Scholieren over sociale 
aspect van school



Voor de zomer

Meer dan de helft van de scholieren wil graag terug naar school:

• sociaal contact met vrienden

• meerwaarde contactonderwijs

• jaar goed kunnen afsluiten

Waarom willen scholieren niet terug naar school?

• angst voor besmetting

• voorkeur voor veiligheid van afstandsonderwijs

• waardering autonomie afstandsonderwijs

• stress (inhalen lessen, examens)



Voor de zomer
“Ik wil weer interactie met leerkrachten en klasgenoten, daar leer ik het meest van. 

Daarnaast wil ik toch het middelbaar eindigen op de schoolbanken en niet achter een 

computerscherm.”

“Ik mis de sfeer van op school, mijn vrienden, de activiteiten. Het is ook veel moeilijker om 

thuis alles zelf te doen. Leerkrachten leggen alles veel beter uit dus ik zou graag les willen 

krijgen.”

“Ik ben al gewend geraakt aan deze studievorm. Ik denk dat alles nog veel ingewikkelder zal 

worden als we naar school mogen gaan, maar met een halve klas per keer samenzitten en 

andere dingen te zien krijgen. Ook is er dan weer meer kans op besmetting waar ik enorm 

bang voor ben. Ik zou graag hebben dat alles eerst opgelost is met corona voordat we weer 

naar school kunnen gaan. Ook weet ik niet goed wat er met de examens zal gebeuren als we 

weer naar school gaan. We zullen er krijgen, maar we hebben de leerstof dan amper gezien 

en begrijpen er niks van.

“Ik denk dat we het risico niet meer moeten gaan nemen om dit jaar nog na school te gaan 

voor die paar weken. Ik denk dat het totaal niet meer leuk gaat zijn op school door al die 

maatregelen enz. Online les is veel fijner en handiger.”



Voor de zomer

Hoe zorgden scholen voor sociaal contact tijdens de eerste 

lockdown?

• 26% sprak bijna dagelijks met de eigen klasgroep.

• 45% heeft de voorbije twee weken meerdere keren met de 

klasgroep gesproken.

• 13% van de scholieren sprak in twee weken tijd geen 

enkele keer met de klasgroep! 



In september

• 95% van de leerlingen is blij om naar school te kunnen 

omdat ze zo samen kunnen zijn met vrienden.

• Bijna een op drie vindt het wel moeilijker dan andere jaren 

om vrienden te maken. 

• Voor 78% gaat de communicatie met de leerkracht 

moeilijker (in beide richtingen). 59% geeft aan dat het 

moeilijker is dan andere jaren om leerkrachten te leren 

kennen.



Welke lessen trekken we hieruit?

Er is nood aan interactie. Waar spontane communicatie met 

klasgenoten en leerkrachten het in contactonderwijs moeilijk 

wordt gemaakt door afstand en mondmaskers, geldt dit ook 

voor afstandsonderwijs: niet langer stiekem briefjes 

doorgeven in de klas, niet meer samen eten in de refter, 

geen gezellige praatjes op de speelplaats…

Scholieren vragen scholen hier om explicieter actie te 

ondernemen.



Scholieren over mentale 
aspect (welbevinden) van de 
school



Voor de zomer

• 56% van de leerlingen werd meerdere keren gevraagd hoe 

het met hen ging, en dat in alle onderwijsvormen,

• 10% bijna elke dag,

• 8% kreeg die vraag geen enkele keer. 

Belangrijk ook:

• Er is minder hulp beschikbaar (jongeren kunnen niet naar 

school, zien hun vrienden niet, hebben minder makkelijk 

toegang tot psychologische begeleiding, …)

• Daarbij komt nog eens dat veel jongeren hun weg naar de 

hulpverlening niet vinden. (veel drempels) 



Voor de zomer

• 19% van de leerlingen heeft geen rustige plek thuis om te 

studeren. Toch zegt maar 1/5e van die groep zeker  op 

school te gaan studeren, als daar een studeerplek voorzien 

wordt. 2/5 overweegt het.



In september

• 83% zegt bij een andere leerling terecht te kunnen bij 

problemen. 

• 77% kan bij een volwassene op school terecht als het niet 

goed gaat.

• Drie op vier leerlingen is blij elke dag naar school te 

kunnen. Als we gaan vergelijken per jaar zien we in het 

eerste jaar 92% blije leerlingen. Dat aandeel neemt af tot 

59% in het zevende jaar.



Welke lessen trekken we hieruit?

In contactonderwijs vinden leerlingen sneller hulp dan in 

afstandsonderwijs. Peers blijken een lage drempel bij een 

hulpvraag, net als fysiek contact.

Scholieren verwachten dat de school actie onderneemt zodat 

zij weten wie extra zorg nodig heeft. Extra zorg kan gaan van 

een gesprekje tot doorverwijzing naar hulpverlening.



Hoe zien scholieren de 
toekomst?



• Bijna de helft vreest dat de onderbreking vorig schooljaar 

een negatieve impact gaat hebben op het diploma of de 

job later. 

• Eén op drie denkt dit jaar minder te leren dan in een 

normaal schooljaar (Maar 89% heeft er vertrouwen in dat 

de leerkrachten gaan zorgen dat ze genoeg gaan leren en 

een goed diploma halen.)

• Een op 10 leerlingen in het beroepsonderwijs ervaarde dit 

jaar al moeilijkheden met het vinden van een stageplaats. 

Maar slechts 2% had eind september nog geen stageplek.



• 80% van de leerlingen ziet de rest van het schooljaar 

somber in en verwacht geen enkele leuke activiteit met de 

klas. Vooral in de tweede en derde graad zijn scholieren 

pessimistisch. 

• 75% vindt dat de school wel haar best doet er nog een 

leuk jaar van te maken.

• Slechts 59% denk dat er in de lente beterschap komt. 



Wat willen scholieren nu?

• Duidelijke en faire regels zoals mondmaskergebruik

• Inspraak in toepassen van regels en schoolorganisatie

• Extra inspanningen op en buiten school om sociaal contact 

te versterken

• Aandacht voor welbevinden in de klas, het 

examenrooster…

• Extra aandacht voor detecteren en helpen van kwetsbare 

leerlingen

• Kwaliteitsvol afstandsonderwijs met interactie, feedback 

en autonomie


