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HOE WERKT UW SCHOOL AAN HET
MENTAAL WELBEVINDEN VAN
LEERLINGEN?
Voor het onderzoek Mentaal Kapitaal zijn wij op zoek naar basis- en
middelbare scholen in de provincie Utrecht die hun ervaringen in de
aanpak van stress, prestatiedruk, schoolverzuim en schooluitval met ons
willen delen.
WAT HOUDT DEELNAME IN?
In een (online) interview van max. 1.5 uur gaan we met u in gesprek over
wat uw school doet om het mentaal welbevinden van leerlingen te
versterken en om stress, druk en uitval tegen te gaan. Waarom is voor
deze aanpak gekozen? Wat zijn signalen dat het werkt? Wat zijn de
succesfactoren en eventuele knelpunten? En waar is nog behoefte aan?
Wij gaan natuurlijk zorgvuldig om met uw informatie. Alle antwoorden
worden anoniem verwerkt.
WAT LEVERT HET MIJN SCHOOL OP?
Met dit onderzoek vergroten we kennis over veelbelovende initiatieven,
zodat scholen en gemeenten van elkaar kunnen leren. We doen ook graag
iets terug voor de scholen die deelnemen aan het onderzoek. Spelen er bij
u op school vragen rondom dit thema? Wij denken graag mee wat wij
daarin zouden kunnen betekenen.
AANMELDEN
Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u meedoen? Neem dan contact
met ons op via kenniswerkplaatsjgc@uu.nl

In samenwerking met o.a. Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, Hogeschool Utrecht, GGDrU, Youké,
Nationale Jeugdraad

ONDERZOEK MENTAAL KAPITAAL
Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal is in september 2020 van start
gegaan. Aanleiding hiervoor was dat jongeren in de regio Utrecht in
toenemende mate ongezonde stress en prestatiedruk ervaren, Soms met
langdurig verzuim of schooluitval tot gevolg. Het onderzoek heeft als doel
meer inzicht te krijgen in de aard van deze problematiek, oorzaken en
mogelijke oplossingsrichtingen.
In oktober 2021 verscheen ons eerste onderzoeksrapport en bijbehorende
factsheet 'Mentaal Kapitaal: Welke factoren spelen een rol bij ongezonde
stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval?'. Als
vervolg op dit eerste onderzoek wordt de komende maanden in kaart
gebracht wat er op scholen in de Utrechtse jeugdregio’s al wordt gedaan
om het mentaal welbevinden van jongeren te versterken en een
doorgaande leerontwikkeling mogelijk te maken.
Door succeservaringen en knelpunten van scholen te koppelen aan
wetenschappelijke kennis over 'wat werkt' en aan ervaringskennis van
jongeren zelf over 'wat helpt', hopen we meer inzicht te krijgen in
veelbelovende initiatieven en werkzame elementen in de aanpak van
schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim en schooluitval.

Mentaal Kapitaal wordt uitgevoerd binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal,
een netwerk van ouders, jongeren, gemeenten, praktijkorganisaties, kennisinstituten en opleidingen in
de jeugdregio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht-West en Zuidoost Utrecht.

Voor meer informatie:

www.jeugdengezincentraal.nl

Mentaal Kapitaal wordt gefinancierd door ZonMw.

