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Samenvatting 

Inleiding  
Het aantal jongeren die verzuimen op school neemt toe. Uit de literatuur blijkt dat er een aantal 
risicofactoren leiden tot schoolverzuim. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de 
risicofactoren die volgens jongeren een rol spelen bij schoolverzuim.  
 
Methode  
Het onderzoek is kwalitatief opgezet. Er zijn vijf jongeren geïnterviewd die zijn geworven via social 
media. De interviews hebben grotendeels plaatsgevonden via Teams.   
 
Resultaten 
De schoolfactoren die een rol spelen zijn een slechte relatie met docenten, schoolstress en geen/ 
weinig schoolbetrokkenheid. Omgevingsfactoren zijn gebrek aan steun en begrip van ouders, conflict 
met ouders, druk van ouders en slechte invloed van vrienden. Tot slot zijn individuele factoren die 
genoemd worden: ziekte en mentale problemen; geen motivatie; werken en geld verdienen en 
criminaliteit. 
 
Discussie  
Er is een verschil te zien tussen jongens en meisjes. De jongens gaan vaker de criminaliteit in en de 
meisjes ervaren vaker schoolstress als risicofactor voor schoolverzuim. De sterke punten van het 
onderzoek zijn dat het navolgbaar en objectief beschreven is. Zwakke punten zijn online interviews en 
een klein aantal respondenten. Sterke en zwakke punten van het onderzoek zijn gebaseerd op de 
betrouwbaarheid en validiteit.  
 
Conclusie  
Schoolfactoren die een risico vormen zijn een slechte relatie met docenten, schoolstress en geen/ 
weinig schoolbetrokkenheid. Omgevingsfactoren zijn gebrek aan steun en begrip van ouders, conflict 
met ouders, druk vanuit ouders en de slechte invloed van vrienden. Op individueel vlak spelen ziekte 
en mentale problemen, geen motivatie, werken, geld verdienen en criminaliteit een risico. In het 
onderzoek zijn verschillen gevonden tussen jongens en meisjes.  
 
Advies  
Aan de docenten is het advies gegeven inzicht te verkrijgen in de risicofactoren en hierin getraind te 
worden. Aan de kenniswerkplaats wordt geadviseerd het onderzoek af te ronden en vervolgonderzoek 
te doen naar de interventies om schoolverzuim aan te pakken.  

 

 

 

 

 

 

 



Inleiding  

In januari 2020 telt Nederland 1.182,568 jongeren van 12-18 jaar (CBS, 2021).  In Nederland geldt de 
leerplicht voor kinderen van 5-16 jaar. De leerplicht houdt in dat kinderen tot 16 jaar verplicht zijn 
naar school te gaan (Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2017).  
 
Schoolverzuim is een veelvoorkomend probleem in het voortgezet onderwijs (Jansen- Van der Kamp, 
2017). Schoolverzuim houdt in dat een leerling wegblijft van school op momenten dat hij aanwezig 
moet zijn (Nederlands Jeugdinstituut, 2020). Het aantal jongeren die verzuimen is in 2018/2019 na 
een jarenlange daling, gestegen. In 2013/2014 verzuimden 6714 jongeren. In 2017/2018 is dit gedaald 
naar 4.515 en dit aantal steeg in 2018/2019 naar 4.958 (Nederlandse Jeugdinstituut, 2020).  
Vaak is schoolverzuim een signaal dat er problemen zijn zoals lichamelijk klachten, psychische klachten 
en een onrustige thuissituatie (Jansen- Van der Kamp, 2017).  
 
Uit de literatuur zijn een aantal risicofactoren voor schoolverzuim bekend. Slechte schoolprestaties 
zijn een risicofactor voor schoolverzuim (NIPO, 2002). Ook een zwakke motivatie en een lage mate van 
schoolbetrokkenheid zijn een risicofactor voor schoolverzuim (De Baat, 2009: De Baat & Foolen, 2012: 
Boers, 2014). Schoolbetrokkenheid is de mate waarin de school betrokken is in het leven van de 
jongeren (Melgert, 2013). Een hoge mate van schoolbetrokkenheid vermindert de kans op negatieve 
ontwikkelingen zoals schooluitval en schoolverzuim (Boers, 2014). Daarnaast is bekend dat een 
psychiatrische aandoening als risicofactor voor schoolverzuim gezien wordt (Haagmans & Kamphuis, 
2014). Psychiatrische aandoeningen die een risicofactor lijken te zijn omvatten voornamelijk 
angststoornissen, depressieve stoornissen en gedragsstoornissen (Kearney, 2008).  Andere 
risicofactoren zijn een negatieve houding ten opzichte van school, middelenmisbruik, 
omgevingsfactoren en een lage ouderbetrokkenheid (Gubbels, Van der Put & Assink, 2019). Ook wordt 
criminaliteit in verband gebracht met schoolverzuim. Jongeren die betrokken zijn bij criminele 
activiteiten verzuimen vaker op school (Burssens, Goedseels, Pleysier & Vettenburg, 2019).  
 
Jongeren die verzuimen lopen een grotere kans op het niet behalen van een startkwalificatie 
(Haagmans & Kamphuis, 2014). Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo, niveau 2 of hoger 
(Rijksoverheid, 2021). Het niet behalen van een startkwalificatie heeft nadelige gevolgen op 
maatschappelijk perspectief van jongeren (De Baat, Messing & Prins, 2014). Jongeren die geen 
startkwalificatie behalen hebben beperkte kansen op de arbeidsmarkt wat op maatschappelijk vlak tot 
beperkingen leidt (Van den Bouwhuijsen, 2011). Daarnaast kan schoolverzuim onmiddellijke en 
langdurige negatieve effecten op het sociaal functioneren, het inkomen op volwassen leeftijd, de 
gezondheid en de levensverwachting hebben (Allen, Diamond-Myrsten & Rollins, 2018). De gevolgen 
van schoolverzuim zijn ernstig en dit maakt dat schoolverzuim een ernstig probleem is voor de 
volksgezondheid, professionals, artsen, ouders en vooral ook voor de jongeren (Kearney, 2008).  
 
De jeugdverpleegkundige speelt een essentiële rol met betrekking tot de schoolgang van jongeren. De 
focus ligt op preventie en is erop gericht de gezondheid van de jeugdigen te beschermen op 
lichamelijk, cognitief en sociaal- emotioneel vlak. De jeugdverpleegkundige heeft een jaarlijks 
contactmoment met jongeren op het voortgezet onderwijs. Voor aanvang van het gesprek vullen de 
jongeren een vragenlijst in en vervolgens hebben zij aan de hand van die vragenlijst een gesprek met 
de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit gesprek probeert de jeugdverpleegkundige te achterhalen of er 
stoornissen zijn op lichamelijk, cognitief of sociaal- emotioneel vlak (Bakker- Camu & Van Kuppevelt, 
2014). Een extra jaarlijks contactmoment met de jeugdverpleegkundige onder jeugdigen lijkt een 
positief effect te hebben op hun gezondheid en leidt tot minder schoolverzuim (Bannink et al., 2015).  
 
 
Op de jeugd- en gezin kenniswerkplaats van het Trimbos instituut loopt een onderzoek naar de 
risicofactoren van schoolverzuim 10-18 jaar. Dit onderzoek heet ‘mentaal kapitaal’ en het doel van dit 



onderzoek is het mentaal welbevinden en de gezondheid van jeugdigen tussen de 10-18 jaar 
versterken (Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, 2019). Afgelopen halfjaar is literatuuronderzoek 
gedaan naar mogelijke risicofactoren die een rol spelen bij schoolverzuim. Momenteel wordt er 
gewerkt aan de volgende fase van het onderzoek en dat is het interviewen van jongeren. De 
risicofactoren die naar voren gekomen zijn uit het literatuuronderzoek van het Trimbos zijn niet 
getoetst in de vorm van interviews onder jongeren die deze problemen ervaren. Het afnemen van 
interviews kan waardevolle inzichten geven over de risicofactoren van schoolverzuim. Het probleem is 
dat de risicofactoren niet inzichtelijk zijn gemaakt door middel van kwalitatief onderzoek. Dit is van 
belang om schoolverzuim aan te pakken en zo de negatieve gevolgen van schoolverzuim te 
voorkomen (Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, 2019). Door de risicofactoren voor schoolverzuim in 
kaart te brengen en aan te pakken worden criminaliteit, psychosociale problematiek, ongeschoolde 
arbeid, werkloosheid en problematische levensomstandigheden voorkomen (Scholten, 2016). 
 
Voortkomend uit de bovenstaande informatie en relevantie van het onderzoek is de volgende 
vraagstelling opgesteld: ‘’Wat zijn volgens jongeren tussen de 12-18 jaar op het voortgezet onderwijs 
risicofactoren voor schoolverzuim?’’.  
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in welke risicofactoren volgens jongeren tussen de 12-18 
jaar op het voortgezet onderwijs een rol spelen bij schoolverzuim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Methode  

Onderzoeksdesign 
Dit onderzoek is een beschrijvend kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is gericht op het geven 
van inzicht in de sociale wereld, hoe mensen een bepaald fenomeen ervaren en welke betekenis dit 
voor hen heeft (Bakker & Van Buren, 2014). In dit onderzoek is door middel van interviews gevraagd 
naar ervaringen en betekenissen van jongeren. Er is voor dit onderzoeksdesign gekozen omdat 
hierdoor duidelijk naar voren komt wat er speelt. De combinatie met beschrijvend onderzoek is 
gekozen omdat in beschrijvend onderzoek duidelijke aspecten en kenmerken in kaart gebracht 
worden (Bakker & Van Buren, 2014). 
 
Onderzoekspopulatie 
De onderzoekspopulatie bestond uit jongeren tussen de 12-18 jaar op het voortgezet onderwijs. 
Tijdens de selectie van respondenten is er rekening gehouden met het werven van zowel jongens als 
meisjes op alle schoolniveaus, met als exclusiecriterium het praktijkonderwijs en dat alle jongeren 
verzuimen op school. Dit is gedaan zodat de verkregen informatie kan bijdragen aan het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Andere criteria voor de respondenten zijn dat zij afkomstig 
zijn uit Nederland, tussen de 12-18 jaar oud zijn en op het voortgezet onderwijs in Nederland zitten. 
Een overzicht van alle in- en exclusiecriteria staat in tabel 1. 
 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria Motivatie  
Jongeren tussen de 12-18 
jaar. 

Jonger dan 12 of ouder dan 18. Uit verschillende onderzoeken 
is gebleken dat deze doelgroep 
het meeste schoolverzuim 
vertoont.  

De jeugdige zit op het 
voortgezet onderwijs in 
Nederland. 

Basisonderwijs. Op het voortgezet onderwijs 
komen de meeste 
verzuimcijfers voor.  

De jongere verzuimt op 
school. 

De jongere verzuimt niet of 
nauwelijks op school. 

Om de risicofactoren goed in 
beeld te krijgen is het 
belangrijk om jongeren te 
interviewen die schoolverzuim 
vertonen, anders heeft het 
geen nut om deze 
risicofactoren uit te vragen.   

Jongeren komt uit 
Nederland. 

Jongeren buiten Nederland. Het onderzoek richt zich op 
jongeren binnen Nederland.  

Vmbo, havo en vwo. Praktijkonderwijs. Het onderzoek beperkt zich op 
vmbo, havo en vwo omdat het 
praktijkonderwijs anders 
ingericht is.  

Tabel 1. In- en exclusiecriteria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Benadering  
Via social media zijn jongeren geworven voor de interviews. Er zijn berichten geplaatst op Facebook en 
LinkedIn. Als de jongeren die reageerden, voldeden aan de inclusiecriteria, werd er een uitnodiging 
verstuurd voor deelname aan het onderzoek.  
 
Dataverzameling  
Er zijn vijf interviews afgenomen van 30-60 minuten. Er is gekozen voor dit aantal omdat dit voldoet 
aan de criteria van kwalitatief onderzoek die de Hogeschool Utrecht vereist. Volgens onderzoekers is 
een aantal van 12-15 interviews vereist bij kwalitatief onderzoek om de validiteit en betrouwbaarheid 
te vergroten (De Snaijer, 2021). Door het kleine aantal interviews in dit onderzoek zal het lastiger zijn 
om een hoge mate van betrouwbaarheid en validiteit te behalen. 
De interviews waren semigestructureerd. Een semigestructureerd interview is een methode waarbij 
de onderwerpen die worden behandeld vastliggen. Door middel van de topiclijst in bijlage 1, afkomstig 
van het Trimbos instituut zijn open- en half open vragen opgesteld (Bakker & Van Buren, 2014). Deze 
vorm van interviewen biedt ruimte voor de interviewer om aanvullende vragen te stellen. Dit is van 
belang om de vraagstelling te kunnen beantwoorden omdat er ruimte is voor doorvragen. (Vlaams 
Instituut Gezond Leven, 2018).  
De interviews zijn grotendeels afgenomen via Teams in verband met de huidige maatregelen. De 
interviews zijn opgenomen met een recorder. Twee van de vijf interviews werden live gedaan omdat 
de respondenten dit prettiger vonden. Het opnemen met de recorder werd gedaan om het interview 
te transcriberen. De betrouwbaarheid werd hiermee vergroot omdat het interview nagenoeg te 
volgen is middels het beluisteren van de opname. Elk interview is gestart met een korte introductie en 
een toelichting over de waarde van de interviews voor het onderzoek. Ook werd de respondent 
geïnformeerd over de anonimisering en werd er aangegeven dat de respondent vrij is om te vertellen 
wat hij wil. Hier is voor gekozen om een veilige en betrouwbare sfeer te creëren voor de respondent. 
Het hebben van een veilige, betrouwbare en fijne sfeer draagt bij aan de betrouwbaarheid van het 
onderzoek omdat de respondent zich op zijn gemak voelt en sneller eerlijk antwoord geeft (Emans, 
2002).  
 
Data-analyse  
De data-analyse is uitgevoerd door middel van vijf stappen: 

1. Transcriberen: de opgenomen interviews zijn uitgetypt. De geluidsopname werd omgezet in 
tekst. 

2. Lezen: Tijdens het lezen werden belangrijke woorden en aanwijzingen gemarkeerd. In deze 
fase is de informatie geprioriteerd. 

3. Open- axiaal- selectief coderen: allereerst werden er codes toegekend aan tekstfragmenten, 
dit is open coderen. Axiaal coderen is fragmenten van het open coderen met elkaar 
vergelijken en onder één hoofdthema gezet worden. Dit heeft zich uiteindelijk geresulteerd in 
een lijst met codes die de tekst samenvatten. De reden voor het gebruik van deze methode is 
dat er niet vanuit een model gewerkt werd en dat het niet bekend was welke thema’s aan bod 
zouden komen. Het coderen is gedaan zonder gebruik van hulpmiddelen.   

4. Ordenen: aan de hand van axiaal en selectief coderen zijn hoofdcategorieën opgesteld. 
5. Interpreteren en toetsen: tijdens het selectief coderen werden de codes getoetst en 

geïnterpreteerd. Dit is gedaan door de codes met elkaar te vergelijken.  
(Bakker & Van Buren, 2014). 
 
 
 
 
 
 



Ethische aspecten 
Informed consent: de jongeren en hun ouders hebben de informatie ontvangen middels een folder 
van het Trimbos. Daarnaast kregen jongeren de ruimte om aanvullende vragen te stellen, mits zij deze 
hadden. Via de toetsing ethische commissie van het Trimbos hebben de jongeren en de ouders een 
formulier ontvangen voor deelname aan het onderzoek. Als de jongeren en hun ouders akkoord 
gingen, werd het formulier ondertekent en teruggestuurd naar de onderzoeker.  
 
Omgang met data in kader van privacy: alle data uit de geluidsopnames en getranscribeerde 
interviews zijn geanonimiseerd. Dit houdt in dat de data niet herleidbaar zijn naar de participanten.  
De geluidsopnames werden na het transcriberen verwijderd uit de databank van het Trimbos instituut. 
 
Toetsing ethische commissie: Voor de start van het onderzoek werd er een aanvraag ingediend bij de 
ethische commissie van het Trimbos instituut. Dit werd gedaan om toestemming te krijgen voor het 
interviewen van minderjarigen. Er is toestemming voor het afnemen van interviews gevraagd aan de 
wettelijk vertegenwoordigers en de jongeren. De ethische commissie neemt het besluit of het ethisch 
verantwoord is om de jongeren te interviewen (Trimbos Instituut, 2021). Het toestemmingsformulier 
is terug te vinden bij bijlage 2.  
 
Belangenverstrengeling: er is geen sprake van belangenverstrengeling. De onderzoekers hebben geen 
belang bij het in kaart brengen van de risicofactoren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultaten 

De respondenten verzuimen of hebben te maken gehad met verzuim. Daarnaast komen vier van de 
vijf respondenten uit gezinnen met een migratie achtergrond en speelt culturele druk een rol in het 
leven van de respondenten. In tabel 1 is een overzicht met de kenmerken van de respondenten 
weergegeven. 
 

Respondent Leeftijd Geslacht  Schoolniveau Leerjaar  

1 17  Meisje  Havo  Laatste jaar  

2 16 Jongen Vmbo Laatste jaar  

3 15  Jongen Vmbo  Laatste jaar  

4 14 Jongen Vmbo  Derde jaar  

5 18 Meisje  Vwo   Vijfde jaar  

Figuur 1. Respondenten  

 
De codeboom in figuur 2 is ontstaan na het coderen. Er zijn drie hoofdthema’s: schoolfactoren, 
omgevingsfactoren en individuele factoren. De resultaten zullen aan de hand van deze hoofdthema’s 
toegelicht worden. 
 
 

 
Figuur 2. Codeboom  
 

 
 



Schoolfactoren  
Schoolfactoren zijn factoren die te maken hebben met school. Drie van de vijf respondenten vertelden 
dat een slechte relatie met de docenten bij hen of in hun omgeving bij jongeren leidt tot 
schoolverzuim. De slechte relatie met docenten lijkt te maken te hebben met een slechte manier van 
communiceren met elkaar en het ontbreken van vertrouwen in de docent.  
Respondent 3 gaf in het interview het volgende aan: 
 
 
 
 
 

 

Daarnaast gaf respondent 4 het volgende aan bij de vraag over de docenten:  

 

 

 

 

 

Daarnaast lijkt schoolstress een rol te spelen. Drie van de vijf respondenten gaven aan schoolstress te 
ervaren. Ook zeiden zij dat schoolstress voor hen een factor is waardoor zij zich ziek melden. De 
schoolstress komt door veel schoolwerk, weinig tijd en de online lessen waar weinig steun aan ervaren 
wordt. Twee respondenten die zelf geen schoolstress ervaren, benoemen wel dat zij in hun omgeving 
zien dat jongeren zich ziekmelden als zij schoolstress ervaren. Alle respondenten definieerden 
schoolstress hetzelfde, namelijk stress door teveel werk in een korte tijd waardoor zij het schoolwerk 
niet overzien en zich ziek melden of niet naar school gaan.  Respondent 3 geeft als definitie van 
schoolstress: 

 

 

Twee van de vijf respondenten benoemden dat de schoolstress toeneemt rondom de 
tentamenweken. Beide respondenten melden zich af voor minstens één toets, elke tentamenweek.  

 

 

 

 

 

 

 

‘’Problemen met docenten en ik was er wel altijd gewoon, maar het was gewoon een school ja die 
school heeft ook mijn dossier een beetje van vervalst. Die heeft ook slechte dingen er ingezet die 

helemaal niet kloppen (R3).’’ 

‘’Schreeuwt teveel, ik ben doof he, slechthorend. Oprecht is geen grapje ik heb gehoorapparaten 
thuis, maar als ik zelf zeg dat jij schreeuwt. Dan ben jij echt aan het schreeuwen en dan doet het 
bij mij zelfs last. Ewa ey man dat moet je niet bij mij doen man dan ga ik gewoon weg. Respectvol 

zijn: ‘jullie zijn schandalig, jullie hebben onvoldoende’. Nee man ciao (R4).’’ 

‘’Maar het is voor voornamelijk echt de tentamenweken. Dat het ook zo veel wordt en alle toetsen in één 
week geplaatst worden. Dan wordt de druk ook bij mij hoger en ik mijn aandacht niet aan verschillende 
opdracht naar verschillende . Dat verschillende vakken besteden, dus dan dan kies ik altijd wel, plukken ik 
altijd wel één vak er uit waar ik waar ik gewoon niks voor ga doen omdat ik gewoon niet ga’’ (R1).  

‘’Dat ik gewoon te veel stress prikkels in mn hoofd krijg, van oh ik ook nog zoveel doen. dan kijk ik in mijn 
agenda en dan denk ik van oh die zit helemaal vol. Ziek melden doe ik dus puur uhh. Omdat bijvoorbeeld uhh 
in mijn afwezigheid lijst. Dus waar je ziek bent, absentie dit en dit. Zie je dus ook dat ik altijd ziek ben rond 
toetsweken (R5).’’ 

 

‘’Veel werk moeten doen, te weinig tijd (R3).’’ 



Respondent 3 ervaarde geen schoolstress. Wel ziet hij in de omgeving jongeren die zich ziekmelden 
door schoolstress.    

 

 

 

 

 

Een andere factor is gebrek aan betrokkenheid vanuit school. De respondenten gaven aan het gevoel 
te hebben dat de docenten niet betrokken zijn bij hen en dat zij het gevoel hebben dat school en de 
docenten hen loslaten en zij er alleen voor staan. Zo benoemden respondent 1 en 3 het volgende: 

 

 

 

 

Omgevingsfactoren   
Drie van de vijf respondenten ervaarde gebrek aan steun en begrip van ouders, conflicten met ouders 
en druk vanuit ouders waardoor zij niet de juiste motivatie krijgen voor school en dit uit zich in geen 
zin hebben om naar school te gaan. Respondent 1 benoemde tijdens het interview te ervaren dat 
ouders geen begrip hebben voor de moeilijkheden op school zoals de toetsen en de hoeveelheid 
huiswerk: 
 
 
 
 
 
 
 
Conflicten met ouders werd benoemd door respondent vier. Dit demotiveert hem en hij heeft het 
gevoel dat zijn ouders geen begrip hebben voor hem.  
 
 
 
 
 

Ook geeft respondent 4 aan dat zijn moeder hoge verwachtingen heeft en niet begrijpt waarom hij 
niet zoals zijn broer op het VWO zit. De respondent geeft hierbij als toelichting dat hij op school gaat 
zitten en vaak denkt ‘wat ben ik hier aan het doen, want ik voldoe niet aan de verwachtingen van mijn 
moeder’. Dit is een reden voor de respondent om de les uit te gaan en de hele dag niet meer naar 
school te gaan. Het volgende werd tijdens het interview benoemd: 

 

 

‘’Heb je wel eens in je omgeving dan gezien dat mensen school stress hebben, dus bijvoorbeeld de 
kinderen uit je klas of vrienden,  en waar merk je dat aan?’’ 

‘’Ja, die gaan zich ziek melden.’’ 

 

‘’Die school heeft me een beetje of gewoon helemaal aan mijn lot overgelaten. (R3) Het is gewoon, 
je wordt zo erg in het diepe gegooid. Dus dat vind ik wel balen en verder ja, is de docenten zijn ook 
gewoon die laten het ook op zijn beloop. (R1)’’ 
 

 

 

‘’Ja, het is voor mij gewoon uhh pittig soms om dingen uit te leggen, het toch echt wel zwaar is, en 
dan de vaatwasser moet ruimen en allemaal dingen moet doen, terwijl ik echt middenin toets week 
zit . Dan is het allemaal lastig uit te leggen daar begrip voor op te offeren (R1).’’ 
 
 

 

 

‘’Dan had ik een conflict aangemaakt met mijn moeder. Toen heb ik besloten om niet meer naar 
school te gaan en dan blijf ik gewoon heel de dag thuis gebleven (R4)’’ 

 
 

 

 

‘’Omdat dit. Nee want dat is ook wat mijn moeder van mij verwacht. Zij zegt als hij het kan, dan 
kun jij het ook, snap je. Dan voel ik me aan alleen maar dommer. Dan ga ik gewoon op school zitten 
en dan denk ik ja fuck dit man (R4).’’ 

 
 

 

 



Respondent 1 gaf aanvullend op de druk die wordt ervaren vanuit ouders het volgende aan: 

 

 

 

  

Alle respondenten gaven aan dat de invloed van ouders erg belangrijk is als het gaat om de 
schoolgang. Twee van de vijf respondenten gaven aan dat de betrokkenheid van hun ouders een 
motivatie is om naar school te gaan en om school af te maken.  

Naast de essentiële rol van ouders, spelen vrienden een belangrijke rol. Alle respondenten gaven aan 
dat de rol van vrienden een bepalende factor is voor het wel of niet deelnemen aan de lessen op 
school. Respondenten 2,4 en 5 benoemde het volgende: 

 

 

 

 
 

Respondent 2 gaf aan dat als de vrienden in zijn omgeving wel naar school zouden gaan, hij dit dan 
ook zou doen. 

 

 

 

Individuele factoren 
Vier van de vijf respondenten gaven tijdens het interview aan last te hebben van een psychiatrische 
aandoening of een andere vorm van ziekte waardoor zij verzuimen op school. Respondent 1 gaf aan 
sinds het vijfde levensjaar faalangst te hebben. Dit uit zich in ziekmelden voor toetsen omdat de 
faalangst rondom tentamenweken toeneemt. Respondent 2 heeft ADHD waardoor hij zich minder 
goed kan concentreren in de lessen en dus vaak de les uitgestuurd wordt of zelf de les verlaat. 
Respondent 4 heeft last van stemmingswisselingen. Tijdens de lessen kan hij omslaan en boos en 
agressief worden waardoor hij vaak besluit de les vrijwillig te verlaten. Hij vertelde tijdens het 
interview dat er een onderzoek loopt naar een bipolaire stoornis en dat dit nog niet vastgesteld is. 
Respondent 5 benoemde dat zij rond de tentamenweken, mogelijk door schoolstress, lichamelijke 
klachten ontwikkelt zoals koorts en hoofdpijn waardoor zij zich vaak ziek meldt.  
 
Vier van de vijf respondenten gaven aan zelf of in de omgeving waar te nemen dat gebrek aan 
motivatie een rol speelt. Respondenten gaven het volgende aan met betrekking tot geen motivatie 
voor school: 
 
 
 
 

‘’Ja, ik heb daar vrij weinig zin in, in school. Ook gewoon geen zin, en ja ja, het is in mijn ogen is 
school, ja, als verlies een verlies, ja, het verlies, je hebt er niks aan in mijn ogen. Ja, het is niet goed 
voor me, zeg maar om een diploma halen. Maar ja, voor mij boeit het vrij weinig (R2).  Ik heb al ik 
heb al weinig motivatie om naar school te gaan (R4). Ja, als eerste gewoon geen motivatie. Ja, soms 
hebben jongeren ook gewoon echt geen zin meer en daar hebben ze niet echt reden voor. Die 
hebben niet echt de motivatie om naar school te gaan (R5).’’ 

 
 

‘’Ik heb echt ook het gevoel dat ik voor hun moet slagen, dus dat ik echt faal. Als ik het ook niet 
haal. ga: ja, ik heb ook het gevoel dat ik voor mijn ouders moet slagen om hun gewoon trots te 
maken (R1)’’ 

 

 

 

‘’Ja, dat gebeurt, dat gebeurt altijd wel. Van uhh meld je gewoon ziek kom is niet erg. Ja dan bellen 
ze of wat dan ook. Ik denk ik van weet je wel wat ga lekker met hun mee in plaats van naar school 
(R2) Ja, ja.. je leert daar niks bla bla bla. Slechte invloed (R4). Vrienden dus. Bijvoorbeeld vrienden, 
gestopt met school of gaan niet naar school of  gewoon een lager niveau, minder huiswerk dus 
dan denken ze van oh ik wil dat ook (R5).’’ 
 

 

 

‘’Ja, als iedereen, in omgeving gewoon naar school zou gaan en geen jointjes rookten en alles, dan 
ja wat moet ik alleen doen. Ga niet alleen buiten zitten toch? (R2)’’ 

 

 

 



Respondent 2 benoemde dat er gemis is aan plezier op school waardoor hij geen zin heeft om naar 
school te gaan.  
 
Een aantal respondenten gaven aan dat werkgelegenheid en het verdienen van geld risicofactoren zijn 
voor schoolverzuim. De respondenten gaven hierbij aan dat ze het nut van school niet inzien en liever 
werken en geld verdienen. Zo gaven respondenten 2,3 en 5 het volgende aan: 

 

 

 

 

Criminaliteit werd tijdens de interviews ook benoemd. Respondent drie gaf tijdens het interview aan 
dat hij bij meerdere incidenten betrokken is geweest waardoor hij een aantal schooldagen heeft 
gemist. 
 
 
 
 
 
 
Geen van de andere respondenten gaven aan betrokken te zijn in de criminaliteit. Echter benoemden 
de respondenten jongeren te kennen die betrokken zijn in de criminaliteit. Het gevolg hiervan is dat 
deze jongeren verzuimen op school door verschillende redenen met betrekking tot criminaliteit. 
Respondent drie benoemde het volgende: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Ja die zagen ook het nut niet in van school. Wilde geld en geen onderwijs. Geld heb ik meer aan 
dan aan school (R2). Dat is gewoon deze tijd, deze tijd is heel makkelijk om werk te vinden en ehh 
het geld (R3) Uhm werk. Ze willen geld verdienen in plaats van naar school gaan (R5)’’ 

 

 

 

‘’Ja ik heb een uhh. Een kleine periode gehad dat ik niet op school ben geweest. Dat was door een 
incident dat ik had gehad. Ik was in aanraking gekomen en heb toen een week vastgezeten (R3).’’ 

 

 

 

 



Discussie 

De respondenten uit het onderzoek benoemden risicofactoren met betrekking tot schoolverzuim. De 
schoolfactoren die een risico vormen zijn een slechte relatie met leraren, schoolstress en weinig/ geen 
schoolbetrokkenheid. Uit literatuurstudies blijkt het een beschermende factor te zijn als leerlingen een 
goede relatie met de leraar hebben (De Baat et al., 2014) en dat een hoge mate van 
schoolbetrokkenheid de kans op schoolverzuim verlaagt (Boers, 2014). Uit het artikel van, Van den 
Toren (2021) is gebleken dat er een associatie is tussen schoolstress en schoolverzuim. Een deel van 
de respondenten uit dit onderzoek gaf aan door toegenomen schoolstress, zich vaker ziek te melden 
op school. Benoemde omgevingsfactoren zijn gebrek aan steun en begrip van ouders, conflicten met 
ouders, druk vanuit ouders en een slechte invloed van vrienden. Uit verschillende onderzoeken komt 
naar voren dat jongeren die geen of weinig aanmoediging en ondersteuning van hun ouders krijgen 
een groot risico lopen op schoolverzuim (Kearney, 2008). Een hoge ouderbetrokkenheid is een 
beschermende factor (De Baat et al., 2014). Naast het belang van ouders, spelen vrienden een 
belangrijke rol. Leerlingen met vrienden die spijbelen hebben de neiging om dit te imiteren, net zoals 
leerlingen vrienden imiteren die wel de lessen volgen (De Baat et al., 2014).  
Andere risicofactoren die werden benoemd op individueel vlak zijn ziekte en mentale problemen, 
geen motivatie, werken, geld verdienen en criminaliteit. Een aantal respondenten gaf aan dat zij een 
psychiatrische aandoening hebben waardoor zij verzuimen op school. Uit onderzoek blijkt dat 45 
procent van de jongeren tussen de 12-18 jaar met schoolverzuim een psychiatrische aandoening 
hebben (Haagmans & Kamphuis, 2014). Daarnaast leidt een zwakke motivatie bij leerlingen vaker tot 
schoolverzuim (De Baat, 2009). Criminaliteit wordt in de literatuur in verband gebracht met 
schoolverzuim. Jongeren die in de criminaliteit zitten of betrokken zijn bij criminele activiteiten zijn 
vaker periodes verzuim op school (Burssens, Goedseels, Pleysier & Vettenburg, 2019).  
 
Een opvallend punt binnen dit onderzoek is het verschil tussen jongens en meisjes. De meisjes in het 
onderzoek benoemden schoolstress als risicofactor, terwijl geen van de jongens schoolstress ervaart. 
Meisjes in het voortgezet onderwijs rapporteren gemiddeld vaker schoolstress als reden voor 
schoolverzuim dan jongens (Kleinjan et al., 2020). De jongens benoemden dat criminaliteit voor hen 
een rol speelt of dat zij dit zien in hun omgeving bij andere jongens. Negen van de tien jongeren die 
delinquent gedrag vertonen zijn vaak jongens. Jongens zijn vaker betrokken bij criminele activiteiten 
dan meisjes en daarom wordt criminaliteit beschouwt als risicofactor voor schoolverzuim bij jongens 
en in mindere mate bij meisjes (Centraal Bureau Voor Statistiek, 2018).   
 
Een sterk punt van dit onderzoek is dat de geloofwaardigheid wordt gewaarborgd doordat de citaten 
en antwoorden van de respondenten objectief werden beschreven in de resultaten. Een ander sterk 
punt van het onderzoek is dat alle respondenten onbekenden waren voor de onderzoeker. 
Onbekende respondenten vergroten de geloofwaardigheid van het onderzoek omdat zij vaak 
objectieve antwoorden geven (Halfman, 2019). Daarnaast zijn de interviews nagenoeg navolgbaar, 
doordat ze zijn opgenomen met een recorder en zijn uitgetypt in een transcript. Naast de vragen in de 
topiclijst zijn er ook andere vragen gesteld om zo tot verschillende antwoorden te komen voor 
dezelfde vraag. Dit verhoogt de validiteit van het onderzoek (Baarda, 2019).  
 
Een zwak punt van dit onderzoek is dat drie van vijf interviews hebben plaatsgevonden door middel 
van Teams. Een face to face interview heeft als voordeel dat het makkelijker is om door te vragen en 
om gevoelige informatie te verkrijgen (Baarda, 2019). Doordat de interviews grotendeels via teams 
hebben plaatsgevonden, kan dit effect gehad hebben op de verkregen antwoorden en de manier van 
vragen stellen. Een ander zwak punt van de interviews via teams is dat de verbinding niet altijd goed 
was waardoor sommige vragen niet volledig verstaanbaar waren, dit maakt het interview incompleet. 
Verder is het niet gelukt om jongeren van 12 en 13 jaar te werven die bereid waren om mee te doen 
aan het interview. Dit maakt het onderzoek minder verifieerbaar naar een andere setting van deze 
doelgroep omdat niet alle leeftijdscategorieën zijn meegenomen in het onderzoek.  



Door het kleine aantal interviews in dit onderzoek was het lastiger om een hoge mate van 
betrouwbaarheid en validiteit te behalen omdat de datasaturatie niet bereikt is (De Snaijer, 2021). Een 
bereikte datasaturatie verhoogt de validiteit van een onderzoek. De jongeren die geworven zijn, 
kunnen niet representatief zijn voor alle jongeren in Nederland. Door het kleine aantal interviews zijn 
er niet genoeg diverse jongeren geïnterviewd om hierover een uitspraak te kunnen doen.  
 
De focus van de jeugdverpleegkundige ligt op preventie, gericht op lichamelijke, cognitieve, en sociaal- 
emotionele gezondheid. Jongeren die verzuimen op school lopen een groter risico op nadelige 
gevolgen voor de gezondheid. Dit maak het inzicht in de risicofactoren van schoolverzuim essentieel 
voor de beroepsuitoefening van de jeugdverpleegkundige. De risicofactoren die in kaart zijn gebracht 
vormen een hulpmiddel voor het vroegtijdig signaleren van schoolverzuim onder jongeren. Op deze 
manier kunnen problemen vroegtijdig gesignaleerd worden om te voorkomen dat er op lichamelijk, 
cognitief en sociaal- emotioneel vlak problemen optreden.  

Conclusie  

Op de vraag: ‘’Wat zijn volgens jongeren tussen de 12-18 jaar op het voortgezet onderwijs 
risicofactoren voor schoolverzuim?’’, is het volgende antwoord verkregen:  
Schoolfactoren die een risicofactor vormen zijn een slechte relatie met docenten, schoolstress en 
geen/ weinig schoolbetrokkenheid. Omgevingsfactoren die als risicofactor worden ervaren zijn gebrek 
aan steun en begrip van ouders, conflict met ouders, druk vanuit ouders en de slechte invloed van 
vrienden. Tot slot zijn de risicofactoren op het individuele vlak: ziekte en mentale problemen, geen 
motivatie, werken en geld verdienen en de criminaliteit.  
 
In het onderzoek is er verschil te zien tussen jongens een meisjes. De meisjes ervaarden meer 
schoolstress en de jongens benoemden criminaliteit waardoor zij verzuimen. Sterke punten van het 
onderzoek zijn dat de geloofwaardigheid en validiteit gewaarborgd zijn door de interviews navolgbaar 
waren, de respondenten onbekenden van de onderzoeker waren en de citaten van de respondenten 
objectief weergeven zijn in de resultaten. Zwakke punten van het onderzoek zijn dat een groot deel 
van de interviews online heeft plaatsgevonden, dit kan effect gehad hebben op de verkregen 
antwoorden. Ook is het niet gelukt om jongeren van 12-13 jaar te werven, wat het onderzoek minder 
verifieerbaar maakt. Door het kleine aantal interviews is de datasaturatie niet bereikt en kan er geen 
uitspraak gedaan worden over de representativiteit voor alle jongeren in Nederland.  

Advies  

Dit advies is gericht aan de professionals die betrokken zijn bij jongeren in het onderwijs en aan de 
kenniswerkplaats Jeugd en Gezin.  

Uit het onderzoek zijn een aantal risicofactoren naar voren gekomen die een rol spelen bij 
schoolverzuim. Op microniveau is inzicht hebben in deze risicofactoren van belang voor de 
professionals die dichtbij de leerling staan zoals de docenten op school. Door inzicht te hebben in de 
risicofactoren kunnen docenten vroegtijdig signaleren waarom de leerling verzuimt door gesprekken 
te voeren over het verzuim en de redenen daarvan. Zoals gebleken uit de interviews, spelen er vaak 
ingewikkelde problemen bij jongeren. Voor de docenten is het van belang om getraind te worden in 
de gespreksvoering en begeleiding van deze jongeren om te voorkomen dat het verzuim toeneemt. 
Ook is het belangrijk om inzicht te krijgen in de beschermende factoren voor schoolverzuim, zodat 
deze gebruikt kunnen worden om schoolverzuim tegen te gaan. Om dit te realiseren is groter 
onderzoek naar de beschermende factoren noodzakelijk, en dit is dan ook het advies voor de 
kenniswerkplaats Jeugd en gezin. Momenteel loopt er een onderzoek naar de risicofactoren en 
beschermende factoren voor schoolstress, schooluitval en schoolverzuim op de kenniswerkplaats. Als 



het onderzoek afgerond is, dan is het advies om de bevindingen te delen met de betrokkenen in de 
keten van de leerling. Op deze manier wordt kennistekort in de keten van professionals verholpen en 
kunnen er op basis van vervolgonderzoek, interventies ontwikkeld worden om de aanpak van 
schoolverzuim te realiseren. 
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Bijlage 

Bijlage 1. Topiclijst 
 
Topiclijst interview jongeren  
 
Opening (2 min) 

1. Vertel kort waar het interview over gaat en waarom inzichten van de geïnterviewde 
waardevol voor ons zijn  

2. Informeer over anonimisering, niet verplicht om interview af te maken/alles te 
vertellen (verwijs naar de brief) 

3. Toestemming voor opname 
4. Het interview gaat max een uur duren, maar we verwachten met 30/40 minuten klaar 

te zijn.  
5. Uitvragen leeftijd, woonplaats, afkomst, thuissituatie, schoolniveau 

 
Schoolsituatie (2 min) 

1. Hoe gaat het op school?  
2. Zijn er dingen die minder goed gaan?  
3. Is er iets wat beter kan op school? 

 
 Bij voorkeur leerling zelf laten beginnen over stress/druk, anders zelf introduceren: 

“We horen de laatste tijd veel over schoolstress/druk onder jongeren, we willen hier 
graag wat vragen over stellen, is dat oké?” 

 
 
Schoolstress (max 7-8 min) 

1. Wat versta je onder schoolstress? 
o Noem je schoolstress zelf ook zo, of praat je er in andere woorden over?  

2. Heb jij weleens last van schoolstress? 
o Hoe vaak? (per dag/week/maand) 
o Wanneer? (tijdens school/na school/toetsweek) 
o Hoe uit zich dat bij jou?  

 
Antwoordt op vraag 2 ja: Door naar vraag 3 
Antwoordt op vraag 2 nee: Door naar vraag 4 
  

3. Wat helpt jou tegen schoolstress?  
o Is er iets wat je doet als je last hebt van schoolstress?  

 
4. We hebben de laatste tijd onderzoek gedaan naar schoolstress en wat jongeren 

ertegen kan helpen. We zien dat onder andere [noem 3 factoren; herhaal dat na het 
antwoord met 3 andere factoren] kan helpen. Hoe zie jij dat? 

o [Als respondent zelf al factor heeft genoemd, verwijs daar dan nog even naar]: 
“Jij noemde al [factor]”   

o Heb je je klasgenoten ooit over schoolstress horen praten? Noemen zij nog 
andere dingen die hun helpen bij schoolstress?  

 



Prestatiedruk (max 7-8 min)  
1. Wat versta je onder prestatiedruk? Voornamelijk gericht op school, maar ander soort 

prestatiedruk kan ook.  

o Noem je schoolstress zelf ook zo, of praat je er in andere woorden over?  
 

2. Heb jij weleens last van prestatiedruk? 
o Hoe vaak? (per dag/week/maand) 
o Wanneer? (tijdens school/na school/toetsweek)? 

o Hoe uit zich dat bij jou?  
 

Antwoordt op vraag 2 ja: Door naar vraag 3 
Antwoordt op vraag 2 nee: Door naar vraag 4 
 

3. Wat helpt jou tegen prestatiedruk?  
o Is er iets wat je doet als je last hebt van prestatiedruk? (bv sporten, praten) 

 
4. We zien dat onder andere [noem 3 factoren; herhaal dat na het antwoord met 3 

andere factoren] kan helpen. Hoe zie jij dat? 
o [Als respondent zelf al factor heeft genoemd, verwijs daar dan nog even naar]: 

“Jij noemde al [factor]”   
o Heb je je klasgenoten ooit over prestatiedruk horen praten? Noemen zij nog 

andere dingen die hun helpen bij prestatiedruk?  
 
 
Schoolverzuim/thuiszitten (max 7-8 min) 

1. Ben je ooit thuisgebleven van school, terwijl je eigenlijk op school had moeten zijn? 
Vraag door naar spijbelen/verzuim/ongeoorloofd. 

 
Indien verzuimend 

2. Wat was de reden?  
o Hoe vaak? (per dag/week/maand) 
o Wanneer?  
o Waarom?  
o Is er iets wat jou zou kunnen helpen of had kunnen helpen om niet/minder te 

verzuimen?  
 
Indien op school 

3. Waarom denk jij dat leerlingen verzuimen?  
 
Voor iedereen 

4. We zien in ons onderzoek dat jongeren eventueel thuisblijven om [factor] redenen. 
Herken je dit? Zie jij dit ook om je heen?  

o Doorvragen als ze zelf niks noemen 
 Denk je dat stress en druk een rol kunnen spelen hierin?  
 Hoor je weleens iets van iemand hierover?  



 
Schooluitval (max 7-8 min) 

1. Ga je op dit moment naar school?  
 

Indien ja 
2. Heb je ooit overwogen om van school te gaan?  

o Waarom?  
 Liep je ergens tegenaan?  
 Waarom heb je dit toch niet gedaan? 

 
Indien van school af 

3. Waarom ga je niet meer naar school?  
o Zou je weer terug naar school willen? 

Indien ja  
 Wat zou je daarbij helpen?  
 Wat is er al geprobeerd en heeft dat geholpen?   

• Waarom heeft dat wel/niet geholpen?  
Indien nee 

 Wat is voor jou de reden om niet meer terug te willen?  
 Is er iets wat zou kunnen helpen om weer naar school te willen? 

 
Voor iedereen 

4. We zien uit ons onderzoek dat [noem 3 factoren; herhaal dat na het antwoord met 3 
andere factoren] ook kan helpen tegen schooluitval. Hoe zie jij dit?   

o Doorvragen als ze zelf niks noemen 
 Denk je dat stress en druk een rol kunnen spelen hierin?  
 Hoor je weleens iets van iemand hierover?  

 
 
Afronding (2 min) 

1. Is er nog iets wat je kwijt wil?  
2. Ken jij nog jongeren die ervaring hebben met deze onderwerpen?  

o Zou jij deze jongeren willen informeren over ons onderzoek? (verwijs naar 
flyer) 

3. Wil je op de hoogte blijven van het onderzoek?  
4. Bedank voor de deelname 

 
 
Beschermende factoren: 

• Motivatie/ambitie 
• Plezier op school 
• Positieve kijk op school 
• Goede schoolprestaties en academische vaardigheden 
• Hobby’s/buitenschoolse activiteiten 
• Steun van ouders/docenten 
• Goeie band met ouders/docenten 
• Zelfvertrouwen en optimisme 



• Welzijn (geestelijke gezondheid) 
 
Risicofactoren:  

• Gebrek aan motivatie/ambitie/aspiraties 
• Geen fijn gevoel op school 
• Slechte schoolprestaties 
• Slechte relatie met docenten/ouders/klasgenoten 
• Geen aansluiting schoolniveau/hoogbegaafd 
• Handicap/moet eigenlijk op VSO zitten 
• Geestelijke gezondheid 
• Delinquentie/criminaliteit  
• Financiële problemen, of aanlokkende arbeidsmarkt (denk aan: op korte termijn levert 

een baan meer inkomsten op dan naar school gaan)  
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