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1 ACHTERGROND EN AANLEIDING 

Je Brein de Baas?! is een lespakket voor middelbare scholieren, gericht op het versterken van de mentale 
gezondheid. Het lespakket is ontwikkeld door GGD regio Utrecht (GGDrU) en het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid (NJC) in samenwerking met jongeren, docenten, psychologen en andere experts. Het 
lesmateriaal is gratis te downloaden via de website van het NCJ. Het lespakket1 bestaat uit vier modules 
met korte animatiefilms van drie à vier minuten waarin de theorie is verwerkt. Voor meer informatie 
over het lespakket, zie https://www.ncj.nl/je-brein-de-baas/. 

Het lesmateriaal ondersteunt docenten in het voortgezet onderwijs om lessen te geven over het effect 
van corona, stress, gevoelens en de werking van het brein, en hierover het gesprek aan te gaan. Het 
idee is dat leerlingen hierdoor meer inzicht krijgen in zichzelf en anderen. Het lespakket heeft als doel 
de mentale gezondheid van de leerlingen te versterken, zowel tijdens als na de COVID-19 pandemie. 

GGDrU wilde een onderzoek uitvoeren naar de ervaringen met en de toegevoegde waarde van het 
lespakket. Dit onderzoek is uitgevoerd als ‘klein-en-fijn onderzoek’ vanuit de Regionale 
Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC), waar GGDrU en het lectoraat Jeugd (Hogeschool 
Utrecht) deel van uitmaken. De RKJGC is tot stand gekomen met een subsidie van ZonMw. 

2 DOEL  

Het doel van het onderzoek is te achterhalen wat volgens leerlingen en docenten de toegevoegde waarde 
is van het lespakket ‘Je Brein de Baas?!’. Tevens willen we de algemene ervaring met het lespakket 
ophalen bij leerlingen en docenten. 

3 ONDERZOEKSVRAGEN 

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe hebben leerlingen en docenten het lespakket ‘Je Brein 
de Baas?!’ ervaren? Daarbij hebben we de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Hoe hebben leerlingen en docenten de verschillende onderdelen van ‘Je Brein de Baas?!’ 
ervaren? 

a. Zijn hierin onder de leerlingen verschillen tussen jongens/meisjes/anders en zo ja, 
welke? 

b. Zijn hierin verschillen tussen leerlingen van verschillende leeftijden en zo ja, welke? 
c. Zijn hierin verschillen tussen leerlingen van verschillende onderwijsniveaus en zo ja, 

welke? 

 
1 Tijdens het schrijven van dit rapport is ‘Je Brein de Baas?!’ verder doorontwikkeld. Het lespakket bestaat momenteel 
uit drie lessenseries rondom mentale gezondheid. Het onderzoek beschreven in dit rapport gaat over de eerste 
lessenserie, ‘Stress onder controle’. 

https://www.ncj.nl/je-brein-de-baas/
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2. Welke factoren zijn volgens leerlingen en docenten van invloed op hun ervaring met ‘Je Brein 
de Baas?!’? 

a. Zijn hierin onder de leerlingen verschillen tussen jongens/meisjes/anders en zo ja, 
welke? 

b. Zijn hierin verschillen tussen leerlingen van verschillende leeftijden en zo ja, welke? 
c. Zijn hierin verschillen tussen leerlingen van verschillende onderwijsniveaus en zo ja, 

welke? 

4 AANPAK 

4.1 Onderzoeksethiek  

Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek is het onderzoeksplan voorgelegd aan de Ethische 
Commissie Sociaal Domein (ECO-SD) van de HU met het verzoek tot ethische toetsing. Na instemming 
van de ECO-SD is het onderzoek van start gegaan. 

4.2 Deelnemers 

GGDrU heeft scholen in de provincie Utrecht die met Je Brein de Baas?! zouden gaan werken benaderd 
met de vraag of zij willen deelnemen aan het onderzoek. GGDrU had reeds contact met de scholen via 
de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en adviseurs gezondheidsbevordering en via de docenten die 
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het lespakket. De scholen die zijn benaderd, waren al 
bekend met het lespakket en GGDrU. 

Uiteindelijk hebben vier scholen deelgenomen aan het onderzoek: Het Perron (Veenendaal), College de 
Heemlanden (Houten), het Corderius College (Amersfoort) en het Revius Lyceum (Doorn). Het Corderius 
College voerde naast het ‘reguliere’ gebruik van het lespakket een pilot uit waarbij de lessen niet door 
docenten maar door ouderejaars leerlingen werden gegeven. Deze ‘leerlingdocenten’ hebben we ook 
bevraagd. 

4.3 Vragenlijst  

In overleg met GGDrU hebben we een vragenlijst opgesteld om de ervaringen met Je Brein de Baas?! 
op te halen. De vragenlijsten zijn te vinden in Bijlage 1 en 2. De ‘leerlingdocenten’ van het Corderius 
College vulden dezelfde vragenlijst als de docenten in, alleen werd voor de docenten formeel taalgebruik 
gehanteerd en werden de leerlingdocenten getutoyeerd. 

4.4 Analyse 

De kwantitatieve analyse bestond uit beschrijvende statistiek en aanvullende statistische analyses op 
groepsniveau. Deze analyses zijn uitgevoerd met behulp van de software SPSS 27. De onderzoekers 
hebben de open vragen kwalitatief geanalyseerd door de antwoorden te lezen, samen te vatten en met 
elkaar te bespreken, en vervolgens de opvallendheden te benoemen.



RESULTATEN 
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5 RESULTATEN 

5.1 Respondenten  

De vragenlijst is ingevuld door zes docenten en 135 leerlingen (11 andere leerlingen gingen niet akkoord 
met het toestemmingsformulier en konden daarom de vragenlijst niet invullen). Daarnaast is er met 
drie docenten achteraf contact geweest via telefoon of e-mail voor een korte terugkoppeling. Verder 
hebben vier leerlingen van het Corderius College de vragenlijst voor docenten ingevuld als 
‘leerlingdocent’. 

Bij het beantwoorden van vraag 112 gaven 22 leerlingen aan geen filmpjes te hebben gezien. Bij het 
beantwoorden van vraag 123 gaven bovendien 14 leerlingen aan de opdrachten niet te hebben gedaan. 
Vermoedelijk waren zij absent toen Je Brein de Baas?! is behandeld, maar waren zij wel aanwezig toen 
de vragenlijst werd ingevuld. Deze leerlingen zijn daarom weggelaten uit de analyses. Er was enige 
overlap; het ging om 27 leerlingen. Dat brengt het totaal aantal respondenten voor de analyse op 108 
leerlingen. 

Van deze 108 leerlingen noemt 38,9% zich meisje, 56,5% jongen en 4,6% anders. Bijna de helft 
(47,2%) zit in de eerste klas, 39,8% zit in de tweede klas en 13% zit in de vierde klas. De verdeling 
van de leerlingen naar onderwijsniveau is te zien in Tabel 1. 

Onderwijsniveau Aantal leerlingen 
(N = 108) 

Percentage 

VMBO-basis (klas 1 en 4) 8 7,4 

VMBO-kader (klas 4) 8 7,4 

VMBO-t (klas 1) 25 23,1 

HAVO (klas 1 en 2) 17 15,7 

VWO (klas 1 en 2) 50 46,3 

Tabel 1. Verdeling van respondenten (leerlingen) naar onderwijsniveau 

De docenten is gevraagd de vragenlijst in te vullen met één klas in gedachten, voor het geval zij het 
lespakket met meerdere klassen hebben behandeld. De vragenlijst is één keer ingevuld voor een eerste 
klas, twee keer voor een tweede klas, twee keer voor een derde klas en één keer voor een vierde klas. 
De klassen van de leerlingen en de docenten komen dus niet altijd overeen; geen van de leerlingen gaf 
immers aan in het derde leerjaar te zitten. Daarnaast is niet te achterhalen welke leerlingen van hun 
eigen docent les hebben gehad, en welke leerlingen het lespakket hebben behandeld met een 
leerlingdocent. 

 
2 Vraag 11 luidde ‘Hoeveel van de animatiefilmpjes heb je gezien?’; zie Bijlage 1 
3 Vraag 12 luidde ‘Na hoeveel animatiefilmpjes heb je de opdrachten gedaan?’; zie Bijlage 1 
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5.2 Ervaringen van de leerlingen  

Het is niet bekend welke modules de leerlingen hebben gehad. Wel is gevraagd naar hoeveel van de 
films zij hebben gezien. De meeste leerlingen hebben twee (38%) of vier (36,1%) films gezien. Een 
klein deel (16,7%) heeft drie films gezien; slechts 10 leerlingen (9,3%) hebben één film gezien. Verder 
hebben verreweg de meeste leerlingen (75%) na iedere film de opdrachten gedaan. Een kleiner deel 
deed de opdrachten na twee (13,9%), drie (4,6%) of vier films (6,5%). 

5.2.1 Rapportcijfers voor inhoud en vorm 

De leerlingen geven gemiddeld een 7,3 als rapportcijfer voor de inhoud van het lespakket (waarbij vijf 
leerlingen een 5 of lager geven) en eveneens een 7,3 gemiddeld voor de opzet (waarbij zeven leerlingen 
een 5 of lager geven). Er is geen verband gevonden tussen het rapportcijfer (voor inhoud dan wel opzet) 
en het aantal films dat de leerling heeft gezien. In Tabel 2 zijn de gemiddelde rapportcijfers naar gender, 
leerjaar en onderwijsniveau te zien. 

Subgroep Aantal leerlingen Rapportcijfer inhoud Rapportcijfer opzet 

Totaal 108 7,3 7,3 

Gender    

Meisje 42 7,3 7,5 

Jongen 61 7,5 7,3 

Anders 5 6,6 6,4 

Leerjaar    

Eerste klas 51 7,8* 7,8* 

Tweede klas 43 6,9* 7,0* 

Vierde klas 14 6,9 6,6* 

Onderwijsniveau    

VMBO-basis 8 7,1 6,8 

VMBO-kader 8 7,0 6,8 

VMBO-t 25 7,4 7,3 

HAVO 17 8,0 8,1 

VWO 50 7,2 7,2 

Tabel 2. Gemiddelde rapportcijfers voor inhoud en opzet lespakket per subgroep; * = significant verschil (p < .05) 

Meisjes en jongens geven gemiddeld ongeveer dezelfde rapportcijfers aan het lespakket. De leerlingen 
die zich als ‘anders’ definiëren, geven beduidend lagere cijfers. Gezien het kleine aantal leerlingen (N = 
5) en de hoge standaarddeviatie (SD = 3,2 en 3,1) bij deze groep, zijn de verschillen met meisjes en 
jongens niet betrouwbaar. 
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Bij de verschillende leerjaren is te zien dat eersteklassers gemiddeld hogere rapportcijfers voor zowel 
inhoud als opzet geven dan tweedeklassers en vierdeklassers. De significante verschillen zijn aangeduid 
in Tabel 2. Bij de verschillende onderwijsniveaus zijn het de havisten die gemiddeld hogere rapportcijfers 
geven dan leerlingen van de andere onderwijsniveaus. De verschillen tussen onderwijsniveaus zijn 
echter niet significant. 

5.2.2 Waardering van de verschillende onderdelen 

De tabellen met alle percentages en aantallen behorende bij de bevindingen beschreven in §5.2.2, 
§5.2.3 en §5.3.4 zijn te vinden in Bijlage 3. 

Voor alle onderdelen (de films, individuele opdrachten, praten in groepjes en klassikale gesprekken) 
geldt dat steeds ongeveer een derde van de leerlingen het ‘een beetje nuttig’ vond, en ruim de helft het 
als ‘nuttig’ of ‘heel nuttig’ bestempelt. Per onderdeel zijn er negen à dertien studenten die het ‘niet 
nuttig’ vonden. De films worden als meest nuttig ervaren, gevolgd door de klassikale gesprekken. 
Overigens geven 15 leerlingen aan dat ze het onderdeel ‘praten in groepjes’ niet hebben gehad.  

Er zijn geen grote verschillen in de waardering van de klassikale gesprekken en het praten in groepjes 
tussen meisjes en jongens. Meisjes vonden de individuele opdrachten iets vaker (heel) nuttig dan 
jongens. Ook de films worden vaker als (heel) nuttig bestempeld door meisjes dan door jongens. In 
vergelijking met de tweede- en vierdeklassers beoordelen de eersteklassers de individuele opdrachten 
en de klassikale gesprekken vaker als (heel) nuttig. Het praten in groepjes wordt door de eersteklassers 
juist minder vaak als (heel) nuttig gezien. Voor de waardering van de films zijn er geen grote verschillen 
tussen leerjaren. Wat betreft onderwijsniveau beoordelen leerlingen van VMBO-basis en HAVO de 
individuele opdrachten vaker als nuttig dan de andere leerlingen. 

Bij de waardering van de verschillende films is een vergelijkbare verdeling te zien als bij de verschillende 
onderdelen; ongeveer een derde vond elk filmpje ‘een beetje interessant’, ruim de helft vond elk filmpje 
‘interessant’ of ‘heel interessant’, en tien tot dertien leerlingen vonden elk filmpje ‘niet interessant’. Het 
tweede filmpje, ‘Het effect van stress op het brein, en waarom je niet meer goed kan nadenken als je 
gestrest bent’, wordt het beste gewaardeerd. Alle films worden door meisjes en jongens op ongeveer 
dezelfde manier gewaardeerd. Eersteklassers vonden het tweede filmpje (over stress en het brein) en 
het derde filmpje (over gevoelens) vaker (heel) interessant dan tweede- en vierdeklassers. Er zijn geen 
grote verschillen in de waardering van de verschillende films tussen onderwijsniveaus. 

Ongeveer driekwart van de leerlingen begreep de informatie uit de films meestal of altijd. Een vijfde 
begreep het soms (10 eersteklassers, 6 tweedeklassers en 6 vierdeklassers; verdeeld over de 
onderwijsniveaus) en twee leerlingen geven aan dat ze de informatie nooit snapten (beiden tweede klas; 
een havo, een vwo). Eenzelfde verdeling is te zien bij de stelling ‘De filmpjes gaven mij inzicht in waar 
stress vandaan komt en hoe je ermee om kunt gaan’. Voor bijna de helft van de leerlingen hielpen de 
films meestal of altijd om met klasgenoten te praten; voor de anderen geldt dit soms (30,6%) of nooit 
(20,4%). De meeste leerlingen vinden dat de opdrachten altijd (31,5%) of meestal (46,3%) goed 
aansloten op de films. Ook hielpen de opdrachten meestal (48,1%) of altijd (16,7%) om de informatie 
uit de films beter te begrijpen, hoewel dit voor 12% van de leerlingen nooit het geval was. 
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5.2.3 Sfeer en context 

De meeste leerlingen (83,2%) zijn het (een beetje) eens met de stelling dat er genoeg tijd was om de 
individuele opdrachten uit te voeren. Ook is 85% het (een beetje) eens met de stelling dat er genoeg 
tijd was om met elkaar te praten. Ongeveer driekwart voelde zich in zekere mate vrij om tijdens de 
lessen te vertellen over hoe zij dingen zien. De meeste leerlingen (85,1%) vonden de sfeer tijdens de 
lessen in zekere mate prettig. Een kleine groep van 15 tot 23 leerlingen vond dus dat er niet genoeg 
tijd was voor de opdrachten, voelde zich niet helemaal vrij om hun mening te vertellen, vond de sfeer 
tijdens de lessen niet prettig of voelde zich in zekere mate onder druk gezet tijdens de lessen. Hierbij is 
geen relatie gevonden met het gegeven rapportcijfer voor het lespakket. Ook is deze kleine groep niet 
te kenmerken op basis van gender of leerjaar. Wel zijn jongens het vaker (een beetje) eens dan meisjes 
met de stelling ‘Ik voelde me onder druk gezet tijdens de lessen’ en vinden tweedeklassers vaker dan 
eerste- en vierdeklassers dat ze genoeg tijd hadden om de opdrachten voor zichzelf te doen. 

5.2.4 Resultaten van het lespakket  

Driekwart van de leerlingen vindt dat Je Brein de Baas?! hen in zeker mate heeft geholpen om beter te 
snappen waarom ze soms gestrest zijn. Ruim de helft (63,8%) heeft enigszins het gevoel dat ze anderen 
beter kunnen begrijpen door het lespakket. Bijna driekwart heeft nieuwe ideeën gekregen over hoe om 
te gaan met stress, en 65,8% zegt de tips tegen stress waarschijnlijk te gaan gebruiken in de toekomst. 

Jongens zijn het vaker eens met de stelling ‘Ik heb het gevoel dat ik anderen beter kan begrijpen door 
‘Je Brein de Baas?!’ dan meisjes. Ook zijn jongens het vaker eens met de stelling ‘In de toekomst ga ik 
de tips tegen stress gebruiken’. Eersteklassers zijn het vaker (een beetje) eens met de stelling ‘Je Brein 
de Baas hielp mij om beter te snappen waarom ik soms gestrest ben’ dan tweede- en vierdeklassers. 
Wat betreft de resultaten van het lespakket zijn er geen grote verschillen tussen onderwijsniveaus. 

5.3 Ervaringen van de docenten 

Alle docenten hebben module 1 en 2 doorlopen; vijf docenten hebben module 3 gedaan en vier docenten 
hebben ook module 4 met hun klas behandeld. In Tabel 3 is de verdeling van de klassen per docent 
naar leerjaar en onderwijsniveau te zien. 

Kenmerk klas Aantal docenten 
(N = 6) 

Leerjaar  

Eerste klas 1 

Tweede klas 2 

Derde klas 2 

Vierde klas 1 

Onderwijsniveau  

VMBO-basis 1 
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VMBO-kader 2 

VMBO-t - 

HAVO 1 

VWO 2 

Tabel 3. Verdeling van klassen per docent naar leerjaar en onderwijsniveau 

 5.3.1 Rapportcijfers voor inhoud en vorm   

De docenten geven de inhoud van het lespakket gemiddeld een 7,7 als rapportcijfer en de opzet 
gemiddeld een 8. De docenten noemen ter onderbouwing dat het lespakket onbesproken gevoelens 
bespreekbaar maakt, een goede vormgeving heeft en veel afwisseling heeft tussen opdrachten. Dit 
laatste werd als zowel positief als negatief ervaren; voor sommige leerlingen was het lastig om de 
aandacht bij de les te houden door de afwisseling, waar andere leerlingen de korte opdrachten en 
variatie juist prettig vonden (zie ook §5.3.3). 

5.3.2 Waardering van de verschillende onderdelen 

De docenten zijn gevraagd hoe nuttig zij de verschillende onderdelen van het lespakket vonden. De 
docenten vinden de films allemaal ‘heel nuttig’ en de individuele opdrachten ‘nuttig’. Over de onderdelen 
‘praten in kleine groepjes’ en ‘klassikale gesprekken’ is meer verdeeldheid tussen de docenten. Het 
praten in kleine groepjes vindt één docent ‘een beetje nuttig’ (derde klas; VMBO-basis), drie docenten 
‘nuttig’ (eerste, tweede, vierde klas; VMBO-kader en VWO) en twee docenten ‘heel nuttig’ (tweede en 
derde klas; VMBO-kader en HAVO). Bij het onderdeel ‘klassikale gesprekken’ geven twee docenten aan 
het ‘een beetje nuttig’ te vinden (eerste en tweede klas; VWO), één van de docenten vindt het ‘nuttig’ 
(derde klas; VMBO-basis) en drie docenten vinden het ‘heel nuttig’ (tweede, derde en vierde klas; 
VMBO-kader en HAVO).  

De docenten vinden de films een goed middel voor het overdragen van kennis. Zij schatten in dat de 
film ‘Het effect van stress op het brein, en waarom je niet meer goed kan nadenken als je gestrest bent’ 
het meest interessant is voor de leerlingen. Zoals eerder aangegeven waren echter niet alle modules 
behandeld in alle klassen, waardoor niet iedereen alle films bekeken hebben. Ook zijn de docenten 
gevraagd naar de mate waarin zij denken dat het lespakket hun leerlingen aansprak. Vier van de zes 
docenten geven aan dat alleen ‘sommige’ leerlingen de lessen aanspraken. De andere twee docenten 
geven aan dat de lessen ‘veel’ leerlingen aanspraken (eerste en vierde klas; VMBO-kader en VWO). 
Daarnaast schatten de docenten in dat de individuele opdrachten en de gesprekken in kleine groepjes 
de leerlingen het minst aanspraken. Eén docent geeft aan dat de stof niet door alle leerlingen begrepen 
werd en de opdrachten niet aansloten bij het niveau van de klas (derde klas, VMBO-basis). Bij de andere 
vijf docenten lijkt hier geen sprake van te zijn.  

5.3.3 Werken met het lespakket  

Twee docenten geven aan dat, ondanks dat zij de inhoud en de opzet een voldoende geven, zij de 
praktische opdrachten te oppervlakkig vonden en behoefte hadden aan meer uitdieping van de 
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onderwerpen. Eén docent geeft aan dat de opdrachten te kort waren (tweede klas, HAVO). Er moest 
veel gewisseld worden van aandacht wat het moeilijk maakte om de aandacht weer centraal te krijgen. 
Dit droeg bij aan een onrustige sfeer. Een andere docent benoemt juist het tegenovergestelde; bij 
hem/haar in de klas werden de korte opdrachten juist als prettig ervaren (derde klas, VMBO-kader). 
Verder werd de sfeer in de klas gekenmerkt als veilig (4x), gesloten (1x), rustig (2x), coöperatief (1x), 
open (3x) en rumoerig (2x). Het woord ‘onveilig’ werd door geen van de docenten gekozen. 

De handleiding lijkt voldoende ondersteuning te bieden voor het voorbereiden en geven van de lessen. 
Eén docent is het ‘een beetje oneens’ met de stelling dat de handleiding hielp om de klassikale 
gesprekken goed te leiden. Verder hebben drie van de zes docenten aanpassingen gedaan aan het 
lesmateriaal (tweede, derde en vierde klas; VMBO-basis, -kader en VWO): taalgebruik aangepast, 
opdrachten ingekort, klassikale besprekingen juist toegevoegd of weggehaald. Ook heeft één docent 
zelf een PowerPoint gemaakt ter ondersteuning van de lessen, zodat hij geen informatie zou vergeten 
te vertellen en voorbeeldvragen bij de hand had. 

5.3.4 Resultaten van het lespakket 

Vijf van de zes docenten vinden dat het lespakket ‘een beetje’ toegevoegde waarde heeft aan de mentale 
gezondheid van leerlingen. Eén docent vindt dat het lespakket ‘voldoende’ toegevoegde waarde heeft 
(eerste klas, VWO). In de gesprekken achteraf lieten twee docenten weten tevreden te zijn met de 
opbrengst van het lespakket. Er bleken goede gesprekken in de klassen tot stand te zijn komen, die ook 
voor hen als mentor heel nuttig waren om meer inzicht te krijgen in wat er bij de leerlingen speelde. 

5.4 Ervaringen van de ‘leerlingdocenten’ 

Vier leerlingen van het Corderius College in Amersfoort deden mee aan een pilot waarbij zij als 
ouderejaars de lessen gaven aan eersteklassers. Het ging om twee HAVO-klassen en twee VWO-klassen. 
Aan deze leerlingdocenten zijn dezelfde vragen voorgelegd als aan de docenten. Drie leerlingdocenten 
hebben module 1 behandeld, allen hebben module 2 doorlopen, en één van de vier leerlingdocenten 
heeft ook module 3 en 4 behandeld.  

5.4.1 Rapportcijfers voor inhoud en vorm  

De leerlingdocenten beoordelen de inhoud van het lespakket gemiddeld met een 7,8 en de opzet met 
een 8,6. Hiervoor geven zij als motivatie dat het laagdrempelig is, leuke en interactieve opdrachten 
bevat en er een goede afwisseling zit tussen de verschillende onderdelen.  

5.4.2 Waardering van de verschillende onderdelen  

Twee van de vier leerdingdocenten vinden de films ‘nuttig’, de andere twee vinden deze ‘heel nuttig’. 
Alle leerlingdocenten beoordelen de individuele opdrachten als ‘nuttig’. Twee van de vier vinden het 
praten in kleine groepjes ‘nuttig’ en twee vinden deze ‘heel nuttig’. Hetzelfde geldt voor het onderdeel 
klassikale gesprekken. De leerlingdocenten vinden de films een goed middel voor het overbrengen van 
de informatie. Zij schatten in dat de films ‘Het effect van stress op het brein, en waarom je niet meer 
goed kan nadenken als je gestrest bent’ en ‘Hoe je stress kan verminderen door bijvoorbeeld sporten, 
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eten en ademhalen’ het meest interessant waren voor de leerlingen. Dit laatste filmpje is echter maar 
door één leerlingdocent getoond. Naar inschatting van de leerlingdocenten werd de informatie uit de 
films begrepen en sloten de opdrachten aan op het niveau van de klas.  

Eén leerlingdocent heeft bij alle vragen over hoe de verschillende onderdelen de leerlingen aanspraken 
‘niet van toepassing’ ingevuld. De andere drie leerlingdocenten geven aan het idee te hebben dat ‘veel’ 
leerlingen de lessen aanspraken.  

5.4.3 Werken met het lespakket   

De handleiding bood de leerlingdocenten voldoende ondersteuning bij het geven van de lessen. Wel 
geeft één leerlingdocent aan dat de handleiding hem/haar niet ondersteunde bij het voeren van de 
klassikale gesprekken. Drie van de vier leerlingdocenten hebben, net als de docenten, aanpassingen 
gedaan aan het lesmateriaal; bepaalde opdrachten eruit gehaald, individuele opdrachten aangepast naar 
klassikale opdrachten, en zelf een PowerPointpresentatie gemaakt. 

De leerlingdocenten kenmerken de sfeer in de klas als veilig (4x), gesloten (1x), coöperatief (3x), open 
(4x) en rumoerig (1x). 

5.4.4 Resultaten van het lespakket   

Eén leerlingdocent geeft aan het lespakket ‘een beetje’ van toegevoegde waarde te vinden, één 
leerlingdocent vindt de toegevoegde waarde ‘voldoende’ en twee leerlingdocenten vinden dat het 
lespakket ‘veel’ toegevoegde waarde heeft aan de mentale gezondheid van leerlingen. 
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6 SAMENVATTING 

Na een eerdere pilot is dit het eerste externe onderzoek naar de ‘werking’ van Je Brein de Baas?! in de 
praktijk. Het doel was te achterhalen wat volgens leerlingen en docenten de toegevoegde waarde is van 
het lespakket, en het ophalen van de algemene ervaring met het lespakket bij leerlingen en docenten. 
Het onderzoek bestond uit een digitale vragenlijst met open en gesloten vragen. Vier scholen namen 
deel aan het onderzoek: Het Perron (Veenendaal), College de Heemlanden (Houten), het Corderius 
College (Amersfoort) en het Revius Lyceum (Doorn). De bevindingen zijn gebaseerd op ingevulde 
vragenlijsten van zes docenten en 108 leerlingen. 

6.1 Hoe hebben leerlingen en docenten de verschillende onderdelen van ‘Je Brein 
de Baas?!’ ervaren?  

De meeste leerlingen waren positief in hun beoordeling van het lespakket. Bij grofweg alle vragen en 
stellingen reageerde ongeveer de helft (zeer) positief, ongeveer een derde gematigd positief en was er 
een klein deel dat negatief oordeelde. Over het algemeen waren de leerlingdocenten iets positiever over 
het lespakket dan de docenten.  

6.1.1 Verschillen tussen jongens en meisjes 

Op basis van gender zijn er geen verschillen in de gemiddelde rapportcijfers voor inhoud en opzet van 
het lespakket. Jongens lijken beter geleerd te hebben anderen te begrijpen en geven vaker aan dan 
meisjes de tips tegen stress te gaan gebruiken. Deze verschillen waren echter niet significant. De 
bevinding dat jongens vaker aangeven dat ze zich onder druk gezet voelden tijdens de lessen was wél 
significant. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen meisjes en jongens gevonden. De 
leerlingen die zich definiëren als ‘anders’ konden niet meegenomen worden in de vergelijking vanwege 
het kleine aantal (N = 5). 

6.1.2 Verschillen tussen leerlingen van verschillende leeftijden  

In de vragenlijst is niet naar de leeftijd van de respondenten gevraagd. Wel hebben we gevraagd in 
welk leerjaar de respondenten zitten. Op basis van de gemiddelde rapportcijfers voor inhoud en opzet 
valt te concluderen dat eersteklassers het lespakket het meest waarderen. Deze bevinding bleek 
significant. Eersteklassers oordelen ook positiever over de verschillende onderdelen dan leerlingen uit 
de andere leerjaren, waarbij het ervaren nut van de animatiefilmpjes significant hoger lag bij de 
eersteklassers. Daarnaast waren de tweedeklassers het significant vaker eens met de stelling ‘Ik had 
genoeg tijd om opdrachten voor mezelf te doen’. 

6.1.3 Verschil tussen leerlingen van verschillende onderwijsniveaus  

Op basis van de gemiddelde rapportcijfers voor inhoud en opzet valt te concluderen dat de 
Havoleerlingen het lespakket het meest waarderen. Deze bevinding is echter niet significant. Het enige 
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significante verschil op basis van onderwijsniveau is dat leerlingen van VMBO-basis en HAVO de 
individuele opdrachten vaker als nuttig beoordelen dan de andere leerlingen. 

6.2 Welke factoren zijn volgens leerlingen en docenten van invloed op hun ervaring 
met ‘Je Brein de Baas?!’?  

Deze vraag hebben we vanuit het perspectief van de leerlingen niet direct kunnen beantwoorden, omdat 
geen van de leerlingen zich had opgegeven voor een aanvullend interview. Mogelijke factoren die van 
invloed hebben kunnen zijn op de ervaring van de leerlingen met Je Brein de Baas?! zijn de sfeer in de 
klas, de band met de docent en de relatie met de medeleerlingen, en het al dan niet goed begrijpen van 
de lesstof. 

De docenten hebben wel enkele open vragen beantwoord. Daarnaast hebben we drie docenten 
telefonisch gesproken of mailcontact met hen gehad voor een korte terugkoppeling. Hieruit valt op te 
maken dat het voor een goede ervaring belangrijk is om de lessen te laten aansluiten op het niveau en 
de structuur van de klas. Het aanpassen van het lesmateriaal lijkt goed mogelijk, maar vergt wel extra 
voorbereidingstijd van de docent. Verder moet het moment voor het behandelen van het lespakket goed 
gekozen worden. Als de concentratie na een lange dag minder is, is de sfeer in de klas en daarmee de 
ervaring met het lespakket anders dan wanneer de leerlingen (en docent) alert zijn. Mogelijk speelt het 
ook mee of de lessen worden gegeven door een docent of een leerlingdocent; dit hebben we zoals reeds 
aangegeven niet kunnen achterhalen. 
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7 DISCUSSIE   

7.1 Reflectie op het onderzoek  

Stress onder jongeren is een belangrijk thema dat aandacht nodig heeft. Uit onderzoek van het RIVM, 
Trimbos-instituut en Amsterdam UMC naar de mentale gezondheid van jongeren wordt geconcludeerd 
dat psychische klachten in de afgelopen 10 jaar zijn gestegen (Schoemaker et al., 2019). Vooral 
schoolstress en de druk op te presteren neemt onder jongeren toe (Kleinjan et al., 2020). Zo voelt de 
helft van de havo- en vwo-leerlingen in Utrecht zich vaak gestrest en is school de grootste stressbron 
(Volksgezondheidmonitor Utrecht, 2020). Mentale gezondheid is tegelijkertijd een ‘lastig’ onderwerp om 
in een middelbare schoolklas te bespreken (Kamphuis, 2019).  

Het huidige onderzoek laat zien dat Je Brein de Baas?! mogelijk een rol kan spelen in het bespreekbaar 
maken van mentale gezondheid. Het onderzoek verklaart echter niet waarom er soms verschillen zijn 
in de ervaring met het lespakket tussen verschillende groepen leerlingen, zoals eersteklassers en 
ouderejaars. Ook weten we nog niet waarom een klein deel van de leerlingen negatief heeft gereageerd 
op vragen en stellingen. Hierin was namelijk geen duidelijke groep te onderscheiden. Lag het aan de 
vorm, of juist de inhoud van het lespakket? Speelde de sfeer in de klas of de band met de docent een 
rol? Waren het omstandigheden waardoor deze leerlingen er gewoon geen zin in hadden? Of misschien 
hebben de leerlingen de vragenlijst niet serieus ingevuld? Vervolgonderzoek kan hier meer duidelijkheid 
over geven (zie §8.2). 

Een groep van ruim 100 leerlingen vormt een mooie steekproef, maar de subgroepen waren niet altijd 
even groot waardoor verschillen op groepsniveau met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd 
(of juist niet zichtbaar zijn geworden). Verder heeft niet iedereen alle onderdelen van het lespakket 
gehad. Ook het aantal bevraagde docenten was beperkt. 

Het onderzoek vond plaats tijdens de COVID-19 pandemie. In dezelfde periode werden eveneens de 
coronamonitor jeugd van de GGD en een groot onderzoek van het Trimbos-instituut uitgevoerd. Dit had 
gevolgen voor het verloop van de werving van deelnemers aan het onderzoek. In andere tijden hadden 
we wellicht meer scholen bereid gevonden om deel te nemen aan dit onderzoek. Daarnaast kan de 
onderzoeksperiode ook van invloed zijn geweest op de resultaten van het onderzoek; zowel leerlingen 
als docenten stonden onder druk door het online lesgeven. Het onderwijs kreeg een andere vorm en 
werd ook inhoudelijk beïnvloed. Zo was er minder aandacht was voor socialisatie, persoonsvorming en 
burgerschap en ook de cijfers van de leerlingen daalden (NJi, 2021). Ook op emotioneel vlak zorgde het 
‘pandemie-onderwijs’ voor een gemis van sociale contacten en meer stressklachten onder jongeren 
(Kloosterman et al., 2021). 

Wij vroegen de docenten om ongeveer een week na het afronden van het lespakket de vragenlijst in te 
vullen. Soms vulden de leerlingen en docenten echter pas na vier of vijf weken de vragenlijst in. Dit kan 
ervoor gezorgd hebben dat de ervaring wat was weggezakt en de vragenlijst daardoor anders is 
ingevuld. 
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Hoewel alle respondenten via de vragenlijst zijn uitgenodigd voor een aanvullend interview, heeft 
niemand zich hiervoor opgegeven. Hierdoor mist het onderzoek een verdiepingsslag en blijven bepaalde 
‘waarom’-vragen voor nu onbeantwoord. 

In de resultaatbestanden konden we niet identificeren welke leerlingen van het Corderius College les 
hadden gehad van de leerlingdocenten. Mogelijk hebben deze leerlingen de lessen anders ervaren dan 
de andere leerlingen, waardoor ze het lespakket anders hebben beoordeeld. Dit hebben we niet kunnen 
achterhalen. 

7.2 Vergelijking met andere lespakketten  

Qua doelstelling is Je Brein de Baas?! vergelijkbaar met twee andere recent ontwikkelde lespakketten: 
Mentorlessen over Stress (Brugman & Wijnker, 2020) en De Stress Les (Mesman & Volman, 2021). 
Doelen van deze lespakketten zijn dat leerlingen stressklachten bij zichzelf herkennen, leren welk 
invloed zij hierop kunnen uitoefenen, het bespreekbaar maken van stressklachten en het versterken 
van het mentaal welzijn. De Stress Les beoogt daarbij ook een betere verbinding tussen het onderwijs 
en de jeugdzorg te realiseren om ervoor te zorgen dat jongeren eerder de hulp krijgen die ze nodig 
hebben; net als Je Brein de Baas?! beoogt de verbinding met de jeugdgezondheidszorg te stimuleren. 

7.2.1 Waardering en opbrengsten 

Bij een eerste evaluatie werd Mentorlessen over Stress door leerlingen gemiddeld beoordeeld met een 
4,9 op een schaal van 1 tot 10. Dit gaf dan ook aanzet om aanpassingen te doen, waarna de lessen 
door de leerlingen gemiddeld met een 6,4 beoordeeld werden. Beide evaluaties werden uitgevoerd bij 
een en dezelfde school. Deze rapportcijfers liggen lager dan bij Je Brein de Baas?!, waar de leerlingen 
het lespakket met gemiddeld met een 7,3 beoordeelden. De mentoren gaven Mentorlessen over Stress 
gemiddeld een 8,8. Dat is een hogere beoordeling dan de mentoren die de lessen van Je Brein de Baas?! 
gaven (7,7 voor inhoud en 8 voor opzet). 

In het eindrapport van ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ is de effectstudie van De Stress Les niet 
meegenomen omdat die op dat moment nog bezig was. Bij de beschrijving van Mentorlessen over Stress 
worden eventuele effecten niet toegelicht. Er wordt alleen beschreven hoe het lespakket berust is op de 
elementen van cognitieve gedragstherapie en dat dat in eerder onderzoek effectief is gebleken. Hierdoor 
is een verdere vergelijking met Je Brein de Baas?! niet mogelijk. 

7.2.2 Doelgroep 

Je Brein de Baas?! heeft ten opzichte van de lespakketten over stress een bredere doelgroep. Zo richt 
Mentorlessen over Stress zich enkel op de onder- en bovenbouw van de HAVO en het VWO. Na de eerste 
procesevaluatie van Mentorlessen over Stress is besloten om verschillende modules aan te bieden voor 
onderbouw- en bovenbouwleerlingen. Dit met als doel beter aan te kunnen sluiten bij het 
ontwikkelingsniveau van de leerlingen en om in de bovenbouw te kunnen voortborduren op de eerder 
gegeven modules. De Stress Les is wel voor elk onderwijsniveau, maar dan alleen voor 
onderbouwleerlingen. 
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7.2.3 Toegankelijkheid  

Alle materialen van Je Brein de Baas?! zijn gratis te downloaden van de website van het Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid. De Stress Les is een deelproject van het onderzoek ‘Gelijke kansen voor een 
diverse jeugd’. Op dit moment zijn deze lessen alleen nog beschikbaar gesteld voor scholen die hebben 
meegewerkt aan dit deelproject. De Mentorlessen over Stress zijn wel beschikbaar voor scholen, echter 
wel tegen een vergoeding. Als een school kiest voor een pakket met lessen voor de onder- en bovenbouw 
en de voorlichting voor ouders, kost dat ongeveer 3500 euro. Doordat deze lespakketten minder 
toegankelijk zijn is het lastig om de inhoud te vergelijken met Je Brein de Baas?!. 

Je Brein de Baas?! is redelijk zelfstandig door scholen op te zetten. Scholen zijn voor het gebruik van 
de Mentorlessen over Stress en De Stress Les meer afhankelijk van andere partijen. Voor het geven van 
de Mentorlessen over Stress is voorlichting en training nodig door PSIEG (https://psieg.nl/). Voor het 
geven van De Stress Les is het ook nodig dat mentoren getraind worden. Daarnaast dient er een 
samenwerking te ontstaan met jeugdhulppartijen die de vaardigheidstrainingen kunnen aanbieden. 

 

https://psieg.nl/
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8 AANBEVELINGEN 

8.1 Suggesties voor doorontwikkeling Je Brein de Baas?!  

De combinatie van films, gesprekken en opdrachten lijkt goed te werken. Omdat er verschillen zijn in 
doceerstijl van de leerkrachten en voorkeuren van de leerlingen, zou het goed zijn om per onderdeel 
ook alternatieven aan te bieden. Te denken valt aan facultatieve opdrachten of kortere dan wel langere 
versies van opdrachten en andere onderdelen. De docent kan dan eenvoudiger het lespakket afstemmen 
op de eigen wensen en die van de klas. 

Een extra verdieping zou gezocht kunnen worden in het vaker terug te laten komen van de lesstof. 
Docenten kunnen elementen uit de lessen herhalen op een later moment. Vergelijkbaar is het voorstel 
vanuit de procesevaluatie van Mentorlessen over Stress om ook korte opdrachten te implementeren die 
in het jaar gemakkelijk te herhalen zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen zijn (Brugman 
& Wijnker, 2020). Mogelijk is het ook interessant om te kijken naar hoe Je Brein de Baas?! eraan bij 
kan dragen dat jongeren zelf (of samen met ouders/school) hun eigen verdieping opzoeken. De Stress 
Les (Mesman & Volman, 2021) biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om na het volgen van de lessen deel 
te nemen aan een vaardigheidstraining. Uit de evaluatie daarvan blijkt dat dit volop werd gebruikt en 
bovendien positief gewaardeerd.  

Je Brein de Baas?! richt zich voornamelijk op de leerling zelf. Ouders hebben bij Je Brein de Baas?! een 
vrij passieve rol; zij ontvangen een informatiebrief opgesteld vanuit Je Brein de Baas?!. Dit terwijl steun 
van ouders heel belangrijk is voor het mentaal welbevinden. Praten met ouders (en andere steunfiguren) 
kan als goede buffer dienen voor de ervaren druk vanuit school (Kleinjan et al., 2020). Bij 
doorontwikkeling van het lespakket zou het inbouwen van een actievere betrokkenheid van ouders dus 
kunnen worden overwogen. Als voorbeeld kan hiervoor gekeken worden naar Mentorlessen over Stress 
(Brugman & Wijnker, 2020). Ouders krijgen hier een training over hoe zij o.a. stress bij hun kind kunnen 
herkennen en wat hun rol als ouder hierbij is. Het actief betrekken van ouders is bij de procesevaluatie 
van dit programma gekenmerkt als een werkzaam element.  

Hoewel de verschillen tussen leerjaren niet op heel veel aspecten aanwezig waren, kan het nuttig zijn 
om bepaalde onderdelen per leerjaar aan te passen. Hiervoor zou eerst vervolgonderzoek gedaan 
moeten worden naar het hoe en waarom van de verschillen tussen leerjaren. Het huidige onderzoek 
geeft geen aanwijzingen voor de noodzaak van aanpassingen voor de verschillende onderwijsniveaus.  

8.2 Vervolgonderzoek 

Het huidige onderzoek zou herhaald kunnen worden bij grotere aantallen respondenten. Analyses op 
groepsniveau zijn dan betrouwbaarder. Interviews, bijvoorbeeld in de vorm van groepsgesprekken, 
kunnen rijke informatie opleveren als aanvulling op de huidige bevindingen. Passende onderzoeksvragen 
voor zulk kwalitatief vervolgonderzoek zouden zijn: hoe kan het lespakket meer toegevoegde waarde 
krijgen aan de mentale gezondheid van leerlingen? Wat is de leerlingen na een paar maanden nog 
bijgebleven van het lespakket? En welke verbetersuggesties hebben de leerlingen? Daarnaast is het 
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interessant om het proces van de uitvoering nader te bekijken. Hebben docenten extra ondersteuning 
nodig? Kan een introductiebijeenkomst voor scholen van waarde zijn? Tot slot kan gekeken worden naar 
de rol van ouders. Hoe kan de betrokkenheid van ouders vergroot worden en wat zijn goede 
benaderingen hiervoor? 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 – Vragenlijst voor leerlingen 

1. De eerste vragen gaan over jouw keuze om mee te doen aan dit onderzoek. Lees 
de volgende punten rustig door en kies steeds ‘ja’ of ‘nee’: 

2. Ik heb voldoende informatie gekregen over het onderzoek. Ik heb genoeg tijd 
gehad om te beslissen of ik mee doe. Ik heb geen vragen meer over het 
onderzoek. 

 Ja 

 Nee [>> Vraag 6.] 

3. Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik kan op ieder moment beslissen 
om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. De gegevens 
die al verzameld zijn zullen dan worden verwijderd. 

 Ja 

 Nee [>> Vraag 6.] 

4. Ik weet dat de resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk 
aan anderen bekend gemaakt zullen worden. 

 Ja 

 Nee [>> Vraag 6.] 

5. Ik begrijp dat niemand weet wat ik invul in de vragenlijst. 

 Ja [>> Vraag 7.] 

 Nee [>> Vraag 6.] 

6. Je hebt ‘nee‘ aangeklikt. Dit betekent dat je niet kunt deelnemen aan het 
onderzoek. Wil je inderdaad stoppen? Kies dan ‘Afsluiten‘. Wil je de vragenlijst 
toch invullen? Klik dan weer op de link naar de vragenlijst. De vragenlijst wordt 
dan opnieuw gestart. De link naar de vragenlijst: 
https://q.crowdtech.com/FAfpHxrMpk6-N2vNuUqo2w  

 Afsluiten [>> Einde onderzoek] 

7. Wat is je geslacht? 

 Meisje 

https://q.crowdtech.com/FAfpHxrMpk6-N2vNuUqo2w
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 Jongen 

 Anders 

8. In welke klas zit je? 

 Eerste klas 

 Tweede klas 

 Derde klas 

 Vierde klas 

9. Op welke school zit je? 

[Open vraag] 

10. Welke soort onderwijs volg je? 

 VMBO-basis 

 VMBO-kader 

 VMBO-t 

 HAVO 

 VWO 

11. Hoeveel van de animatiefilmpjes heb je gezien? 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

12. Na hoeveel animatiefilmpjes heb je de opdrachten gedaan? 

 Ik heb de opdrachten niet gedaan 

 Na ieder filmpje 

 Na twee filmpjes 
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 Na drie filmpjes 

 Na vier filmpjes 

 Ik heb geen filmpjes gezien 

13. Welk rapportcijfer geef je aan de inhoud van de lessenserie ‘Je Brein de Baas?!’? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

14. Welk rapportcijfer geef je aan de opzet van de lessenserie ‘Je Brein de Baas?!‘? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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15. Hoe nuttig vond je de volgende onderdelen van ‘Je Brein de Baas?!‘? Klik steeds 
één vakje aan. Kies wat het beste bij jou past. 

 Niet nuttig Een beetje 
nuttig 

Nuttig Heel nuttig Ik heb dit 
onderdeel 
niet gehad 

De 
animatiefilmpjes:      

De opdrachten 
voor jezelf:      

Praten in kleine 
groepjes:      

De klassikale 
gesprekken:      

 

16. Geef aan hoe interessant je de verschillende filmpjes vond. 

 Niet 
interessant 

Een beetje 
interessant 

Interessant Heel 
interessant 

Ik heb dit 
filmpje niet 

gezien 

1e. Waarom 
jongeren zo’n last 
kunnen hebben 
van de 
coronacrisis. 

     

2e. Het effect van 
stress op je brein, 
en waarom je niet 
meer goed kan 
nadenken als je 
gestrest bent. 

     

3e. Over 
gevoelens en 
waar die vandaan 
komen. 

     

4e. Hoe je stress 
kan verminderen 
door bijvoorbeeld 
sporten, eten, 
ademhalen. 
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17. De volgende stellingen gaan over de vier animatiefilmpjes. 

 Nooit Soms Meestal Altijd Ik heb de 
filmpjes niet 

gezien 

Ik snapte de 
informatie uit de 
filmpjes. 

     

De filmpjes gaven 
mij inzicht in waar 
stress vandaan 
komt en hoe je 
ermee om kunt 
gaan. 

     

De filmpjes hielpen 
mij om te praten 
met mijn 
klasgenoten. 

     

 

18. De volgende stellingen gaan over de opdrachten. 

 Nooit Soms Meestal Altijd Ik heb de 
opdrachten 
niet gedaan 

De opdrachten 
sloten goed aan op 
de filmpjes. 

     

De opdrachten 
hielpen mij de 
informatie uit de 
filmpjes beter te 
begrijpen. 

     

 

19. De volgende stellingen gaan over jouw ervaring tijdens ‘Je Brein de Baas?!‘. 

 Oneens Beetje 
oneens 

Beetje eens Eens Niet van 
toepassing 

Ik had genoeg tijd 
om opdrachten 
voor mezelf te 
doen. 

     

Er was genoeg tijd 
om met elkaar te 
praten. 

     

Ik voelde me vrij 
om tijdens de 
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lessen te vertellen 
over hoe ik de 
dingen zie. 

De sfeer tijdens de 
lessen was prettig.      

Ik voelde me 
onder druk gezet 
tijdens de lessen. 

     

 

20. De volgende stellingen gaan over hoe nuttig ‘Je Brein de Baas?!‘ was voor jou. 

 Oneens Beetje 
oneens 

Beetje eens Eens Niet van 
toepassing 

‘Je Brein de 
Baas?!‘ hielp mij 
om beter te 
snappen waarom 
ik soms gestrest 
ben. 

     

Ik heb het gevoel 
dat ik anderen 
beter kan 
begrijpen door ‘Je 
Brein de Baas?!‘. 

     

Ik heb nieuwe 
ideeën gekregen 
over hoe ik kan 
omgaan met 
stress. 

     

In de toekomst ga 
ik de tips tegen 
stress gebruiken. 
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Bijlage 2 – Vragenlijst voor (leerlingen)docenten 

1. Voorafgaand aan de enquête is het belangrijk dat u de volgende punten rustig 
leest en ‘ja’ of ‘nee’ kiest: 

2. Ik verklaar dat ik op een duidelijke wijze ben ingelicht over de aard, methode en 
het doel van het onderzoek. Ik heb de informatiebrief gelezen en heb voldoende 
tijd gehad om vragen te kunnen stellen. 

 Ja 

 Nee [>> Vraag 8.] 

3. Ik weet dat de onderzoeksgegevens en de resultaten van het onderzoek alleen 
anoniem en vertrouwelijk zullen worden verzameld, bewaard, gebruikt en aan 
derden bekend worden gemaakt. 

 Ja 

 Nee [>> Vraag 8.] 

4. Ik geef toestemming voor het anoniem verzamelen, bewaren en gebruiken van 
mijn gegevens voor de beantwoording van de onderzoeksvragen in dit 
onderzoek. 

 Ja 

 Nee [>> Vraag 8.] 

5. Ik geef toestemming voor het anoniem en vertrouwelijk bekend maken van de 
onderzoeksgegevens en resultaten van het onderzoek aan derden. 

 Ja 

 Nee [>> Vraag 8.] 

6. Ik wil meedoen aan dit onderzoek en ik weet dat mijn gegevens geheel anoniem 
verwerkt worden. 

 Ja 

 Nee [>> Vraag 8.] 

7. Ik weet dat meedoen vrijwillig is en dat ik kan stoppen op ieder moment van het 
onderzoek. Ik hoef hier geen reden voor te geven. Ik weet dat de gegevens die 
al verzameld zijn zullen worden verwijderd. 

 Ja [>> Vraag 9.] 
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 Nee [>> Vraag 8.] 

8. U heeft ‘nee‘ aangeklikt. Dit betekent dat u niet kunt deelnemen aan het 
onderzoek. Wilt u inderdaad afsluiten? Kies dan ‘Afsluiten‘. Wilt u de vragenlijst 
toch invullen? Klik dan weer op de link naar de vragenlijst. De vragenlijst wordt 
dan opnieuw gestart. De link naar de vragenlijst: 
https://q.crowdtech.com/SVt3JoOmmEGzOeZNENAvQw  

 Afsluiten [>> Einde onderzoek] 

9. Aan welke klas heeft u ‘Je Brein de Baas?!‘ gegeven? Als u de lessen aan meer 
dan één klas heeft gegeven, kies dan één klas uit waar u deze enquête voor wilt 
invullen. 

 Eerste klas 

 Tweede klas 

 Derde klas 

 Vierde klas 

10. Wat is het onderwijsniveau van deze klas? 

 VMBO-basis 

 VMBO-kader 

 VMBO-t 

 HAVO 

 VWO 

11. Welke modules heeft u behandeld? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Module 1, ‘Een dubbele crisis’ 

 Module 2, ‘Je brein en stress’ 

 Module 3, ‘Grip op je gevoel’ 

 Module 4, ‘Je stress te lijf’ 

12. Welk rapportcijfer (1-10) geeft u aan de inhoud van de lessenserie ‘Je Brein de 
Baas?!‘? 

[Open vraag] 

 

https://q.crowdtech.com/SVt3JoOmmEGzOeZNENAvQw
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13. Licht toe waarom u dit cijfer heeft gegeven. Dit mag in steekwoorden. 

[Open vraag] 

14. Welk rapportcijfer (1-10) geeft u aan de opzet van de lessenserie ‘Je Brein de 
Baas?!‘? 

[Open vraag] 

15. Licht toe waarom u dit cijfer heeft gegeven. Dit mag in steekwoorden. 

[Open vraag] 

16. Hoe nuttig vond u de volgende onderdelen van ‘Je Brein de Baas?!‘? 

 Niet nuttig Een beetje 
nuttig 

Nuttig Heel nuttig Niet van 
toepassing 

De 
animatiefilmpjes      

De individuele 
opdrachten      

Het praten in 
kleine groepjes      

De klassikale 
gesprekken      

 

17. De volgende vragen gaan over hoe interessant de verschillende filmpjes waren 
voor de leerlingen. Als u niet precies meer weet waar de filmpjes over gingen, 
kunt u ze terug zien op www.jouwggd.nl/gevoel/jebreindebaas. 

 Niet 
interessant 

Een beetje 
interessant 

Interessant Heel 
interessant 

Niet van 
toepassing 

1e. Waarom 
jongeren zo’n 
last kunnen 
hebben van 
de 
coronacrisis. 

     

2e. Het effect 
van stress op 
het brein, en 
waarom je 
niet meer 
goed kan 
nadenken als 
je gestrest 
bent. 

     

http://www.jouwggd.nl/gevoel/jebreindebaas
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3e. Over 
gevoelens en 
waar die 
vandaag 
komen. 

     

4e. Hoe je 
stress kan 
verminderen 
door 
bijvoorbeeld 
sporten, eten 
en 
ademhalen. 

     

 

18. Hoe was de sfeer tijdens de lessen? Geef aan welke woorden de sfeer in de klas 
kenmerken. 

 Veilig 

 Gesloten 

 Rustig 

 Onveilig 

 Coöperatief 

 Open 

 Rumoerig 

 Anders, namelijk... 

19. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 

 Oneens Beetje 
oneens 

Beetje eens Eens Niet van 
toepassing 

De animaties 
waren een 
goede manier 
om de 
informatie over 
te dragen. 

     

De leerlingen 
begrepen de 
lesstof. 

     

De opdrachten 
sloten aan bij 
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het niveau van 
mijn klas. 

De handleiding 
bood mij 
voldoende 
ondersteuning 
om de lessen 
voor te 
bereiden. 

     

De handleiding 
hielp mij de 
klassikale 
gesprekken 
goed te leiden. 

     

 

20. Heeft u aanpassingen gedaan om het lesmateriaal beter aan te laten sluiten bij 
de leerlingen? 

 Ja 

 Nee [>> Vraag 22.] 

21. Welke aanpassingen heeft u gedaan, en waarom? 

[Open vraag] 

22. De volgende vragen gaan over hoe de leerlingen de lessen hebben ervaren. 

 Geen Sommige Veel Allemaal Niet van 
toepassing 

Hoeveel 
leerlingen sprak 
de lessen aan? 

     

Hoeveel 
leerlingen sprak 
de 
animatiefilmpjes 
aan? 

     

Hoeveel 
leerlingen sprak 
de individuele 
opdrachten aan? 

     

Hoeveel 
leerlingen sprak 
het praten in 
kleine groepjes 
aan? 
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Hoeveel 
leerlingen sprak 
de klassikale 
gesprekken aan? 

     

 

23. Heeft ‘Je Brein de Baas?!‘ volgens u toegevoegde waarde aan de mentale 
gezondheid van leerlingen? 

 Geen toegevoegde waarde 

 Een beetje toegevoegde waarde 

 Voldoende toegevoegde waarde 

 Veel toegevoegde waarde 
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Bijlage 3 – Resultaten statistische analyses  

Vraag 15, 19 en 20 zijn statistisch getoetst om eventuele verschillen tussen groepen leerlingen te 
ontdekken. De uitkomstmaten zijn Cramer’s V en chi-kwadraat (χ2). Significante verschillen zijn 
aangeduid met een of twee asterisken, waarbij * betekent p < .05 en ** betekent p < .01. 

9.1 Verschillen op basis van gender 

Vraag 15: Hoe nuttig vond je de volgende onderdelen van 'Je Brein de Baas?!'? 

Vraag 15 Meisjes  
(N = 42) 

Jongens  
(N = 61) 

Anders  
(N = 5) 

Totaal 
(N = 108) 

1. De animatiefilmpjes  

Niet nuttig 3 (7,1%) 5 (8,2%) 1 (20%) 9 (8,3%) 

Een beetje nuttig 8 (19%) 16 (26,2%) 2 (40%) 26 (24,1%) 

Nuttig 26 (61,9%) 27 (44,3%) - 53 (49,1%) 

Heel nuttig 5 (11,9%) 13 (21,3%) 2 (40%) 20 (18,5%) 

2. De opdrachten voor jezelf  

Niet nuttig 3 (7,1%) 8 (13,1%) 1 (20%) 12 (11,1%) 

Een beetje nuttig 11 (26,2%) 21 (34,4%) - 32 (29,6%) 

Nuttig 21 (50%) 24 (39,3%) 2 (40%) 47 (43,5%) 

Heel nuttig 7 (16,7%) 8 (13,1%) 2 (40%) 17 (15,7%) 

3. Praten in kleine groepjes  

Niet nuttig 3 (7,1%) 9 (14,8%) 1 (20%) 13 (12%) 

Een beetje nuttig 14 (33,3%) 19 (31,1%) 1 (20%) 34 (31,5%) 

Nuttig 12 (28,6%) 21 (34,4%) 1 (20%) 34 (31,5%) 

Heel nuttig 7 (16,7%) 4 (6,6%) 1 (20%) 12 (11,1%) 

Niet gedaan 6 (14,3%) 8 (13,1%) 1 (20%) 15 (13,9%) 

4. De klassikale gesprekken (N = 107)  

Niet nuttig 2 (4,8%) 7 (11,7%) - 9 (8,4%) 

Een beetje nuttig 14 (33,3%) 15 (25%) - 29 (27,1%) 

Nuttig 20 (47,6%) 26 (43,3%) 2 (40%) 48 (44,9%) 

Heel nuttig 6 (14,3%) 10 (16,7%) 3 (60%) 19 (17,8%) 

Niet gedaan - 2 (3,3%) - 2 (1,9%) 
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Vraag 19: De volgende stellingen gaan over jouw ervaring tijdens 'Je Brein de Baas?!'. 

Vraag 19 Meisjes  
(N = 42) 

Jongens  
(N = 60) 

Anders  
(N = 5) 

Totaal 
(N = 107) 

1. Ik had genoeg tijd om opdrachten voor mezelf te doen.  

Oneens 4 (9,5%) 1 (1,7%) 1 (20%) 6 (5,6%) 

Beetje oneens 5 (11,9%) 6 (10%) - 11 (10,3%) 

Beetje eens 17 (40,5%) 29 (48,3%) 1 (20%) 47 (43,9%) 

Eens 16 (38,1%) 23 (38,3%) 3 (60%) 42 (39,3%) 

N.v.t. - 1 (1,7%) - 1 (0,9%) 

2. Er was genoeg tijd om met elkaar te praten.  

Oneens 2 (4,8%) 3 (5%) - 5 (4,7%) 

Beetje oneens 5 (11,9%) 5 (8,3%) - 10 (9,3%) 

Beetje eens 10 (23,8%) 24 (40%) 2 (40%) 36 (33,6%) 

Eens 25 (59,5%) 27 (45%) 3 (60%) 55 (51,4%) 

N.v.t. - 1 (1,7%) - 1 (0,9%) 

3. Ik voelde me vrij om tijdens de lessen te vertellen over hoe ik de dingen zie. 

Oneens 2 (4,8%) 4 (6,7%) - 6 (5,6%) 

Beetje oneens 11 (26,2%) 5 (8,3%) 1 (20%) 17 (15,9%) 

Beetje eens 11 (26,2%) 22 (36,7%) 1 (20%) 34 (31,8%) 

Eens 17 (40,5%) 29 (48,3%) 3 (60%) 49 (45,8%) 

N.v.t. 1 (2,4%) - - 1 (0,9%) 

4. De sfeer tijdens de lessen was prettig.  

Oneens 1 (2,4%) 3 (5%) - 4 (3,7%) 

Beetje oneens 8 (19%) 4 (6,7%) - 12 (11,2%) 

Beetje eens 9 (21,4%) 24 (40%) 1 (20%) 34 (31,8%) 

Eens 24 (57,1%) 29 (48,3%) 4 (80%) 57 (53,3%) 

5. Ik voelde me onder druk gezet tijdens de lessen.*  

Oneens 25 (59,5%) 23 (38,3%) 2 (40%) 50 (46,7%) 

Beetje oneens 10 (23,8%) 6 (10%) 1 (20%) 17 (15,9%) 

Beetje eens 2 (4,8%) 20 (33,3%) - 22 (20,6%) 

Eens 4 (9,5%) 9 (15%) 2 (40%) 15 (14%) 

N.v.t. 1 (2,4%) 2 (3,3%) - 3 (2,8%) 
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Vraag 20: De volgende stellingen gaan over hoe nuttig 'Je Brein de Baas?!' was voor jou. 

Vraag 20 Meisjes  
(N = 42) 

Jongens  
(N = 59) 

Anders  
(N = 5) 

Totaal 
(N = 106) 

1. 'Je Brein de Baas?!' hielp mij om beter te snappen waarom ik soms gestrest ben. 

Oneens 7 (16,7%) 5 (8,5%) 1 (20%) 13 (12,3%) 

Beetje oneens 4 (9,5%) 7 (11,9%) 1 (20%) 12 (11,3%) 

Beetje eens 21 (50%) 26 (44,1%) 1 (20%) 48 (45,3%) 

Eens 10 (23,8%) 19 (32,2%) 2 (40%) 31 (29,2%) 

N.v.t. - 2 (3,4%) - 2 (1,9%) 

2. Ik heb het gevoel dat ik anderen beter kan begrijpen door 'Je Brein de Baas?!'. (N = 105) 

Oneens 7 (17,1%) 6 (10,2%) 1 (20%) 14 (13,3%) 

Beetje oneens 8 (19,5%) 13 (22%) 1 (20%) 22 (21%) 

Beetje eens 23 (56,1%) 24 (40,7%) - 47 (44,8%) 

Eens 2 (4,9%) 15 (25,4%) 3 (60%) 20 (19%) 

N.v.t. 1 (2,4%) 1 (1,7%) - 2 (1,9%) 

3. Ik heb nieuwe ideeën gekregen over hoe ik kan omgaan met stress. (N = 105) 

Oneens 6 (14,6%) 5 (8,5%) 1 (20%) 12 (11,4%) 

Beetje oneens 3 (7,3%) 13 (22%) 1 (20%) 17 (16,2%) 

Beetje eens 22 (53,7%) 25 (42,4%) 1 (20%) 48 (45,7%) 

Eens 9 (22%) 15 (25,4%) 2 (40%) 26 (24,8%) 

N.v.t. 1 (2,4%) 1 (1,7%) - 2 (1,9%) 

4. In de toekomst ga ik de tips tegen stress gebruiken. 

Oneens 11 (26,2%) 7 (11,9%) 1 (20%) 19 (17,9%) 

Beetje oneens 4 (9,5%) 9 (15,3%) 1 (20%) 14 (13,2%) 

Beetje eens 20 (47,6%) 26 (44,1%) 1 (20%) 47 (44,3%) 

Eens 6 (14,3%) 15 (25,4%) 2 (40%) 23 (21,7%) 

N.v.t. 1 (2,4%) 2 (3,4%) - 3 (2,8%) 
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9.2 Verschillen op basis van onderwijsniveau 

Vraag 15: Hoe nuttig vond je de volgende onderdelen van 'Je Brein de Baas?!'? 

Vraag 15 VMBO-basis 
(N = 8) 

VMBO-kader 
(N = 8) 

VMBO-t 
(N = 25) 

HAVO 
(N = 17) 

VWO  
(N = 50) 

Totaal 
(N = 108) 

1. De animatiefilmpjes  

Niet nuttig 1 (12,5%) 3 (37,5%) - - 5 (10%) 9 (8,3%) 

Een beetje nuttig 2 (25%) 3 (37,5%) 9 (36%) 3 (17,6%) 9 (18%) 26 (24,1%) 

Nuttig 4 (50%) 2 (25%) 11 (44%) 12 (70,6%) 24 (48%) 53 (49,1%) 

Heel nuttig 1 (12,5%) - 5 (20%) 2 (11,8%) 12 (24%) 20 (18,5%) 

2. De opdrachten voor jezelf**  

Niet nuttig - 4 (50%) 4 (16%) - 4 (8%) 12 (11,1%) 

Een beetje nuttig 1 (12,5%) 3 (37,5%) 8 (32%) 2 (11,8%) 18 (36%) 32 (29,6%) 

Nuttig 4 (50%) 1 (12,5%) 11 (44%) 8 (47,1%) 23 (46%) 47 (43,5%) 

Heel nuttig 3 (37,5%) - 2 (8%) 7 (41,2%) 5 (10%) 17 (15,7%) 

3. Praten in kleine groepjes  

Niet nuttig 2 (25%) 3 (37,5%) 2 (8%) 2 (11,8%) 4 (8%) 13 (12%) 

Een beetje nuttig 1 (12,5%) 2 (25%) 15 (60%) 4 (23,5%) 12 (24%) 34 (31,5%) 

Nuttig 3 (37,5%) 2 (25%) 5 (20%) 5 (29,4%) 19 (38%) 34 (31,5%) 

Heel nuttig 1 (12,5%) 1 (12,5%) 2 (8%) 2 (11,8%) 6 (12%) 12 (11,1%) 

Niet gedaan 1 (12,5%) - 1 (4%) 4 (23,5%) 9 (18%) 15 (13,9%) 

4. De klassikale gesprekken (N = 107)  

Niet nuttig - 3 (42,9%) 1 (4%) 1 (5,9%) 4 (8%) 9 (8,4%) 

Een beetje nuttig 1 (12,5%) 2 (28,6%) 8 (32%) 3 (17,6%) 15 (30%) 29 (27,1%) 

Nuttig 5 (62,5%) 1 (14,3%) 12 (48%) 8 (47,1%) 22 (44%) 48 (44,9%) 

Heel nuttig 1 (12,5%) 1 (14,3%) 4 (16%) 4 (23,5%) 9 (18%) 19 (17,8%) 

Niet gedaan 1 (12,5%) - - 1 (5,9%) - 2 (1,9%) 
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Vraag 19: De volgende stellingen gaan over jouw ervaring tijdens 'Je Brein de Baas?!'. 

Vraag 19 VMBO-basis 
(N = 8) 

VMBO-kader 
(N = 7) 

VMBO-t 
(N = 25) 

HAVO 
(N = 17) 

VWO  
(N = 50) 

Totaal 
(N = 107) 

1. Ik had genoeg tijd om opdrachten voor mezelf te doen. 

Oneens 1 (12,5%) 1 (14,3%) - 1 (5,9%) 3 (6%) 6 (5,6%) 

Beetje oneens - 1 (14,3%) 4 (16%) 3 (17,6%) 3 (6%) 11 (10,3%) 

Beetje eens 2 (25%) 4 (57,1%) 16 (64%) 8 (47,1%) 17 (34%) 47 (43,9%) 

Eens 5 (62,5%) 1 (14,3%) 5 (20%) 5 (29,4%) 26 (52%) 42 (39,3%) 

N.v.t. - - - - 1 (2%) 1 (0,9%) 

2. Er was genoeg tijd om met elkaar te praten. 

Oneens 1 (12,5%) 1 (14,3%) - 1 (5,9%) 2 (4%) 5 (4,7%) 

Beetje oneens - 2 (28,6%) 4 (16%) 1 (5,9%) 3 (6%) 10 (9,3%) 

Beetje eens 2 (25%) 3 (42,9%) 13 (52%) 6 (35,3%) 12 (24%) 36 (33,6%) 

Eens 5 (62,5%) 1 (14,3%) 8 (32%) 8 (47,1%) 33 (66%) 55 (51,4%) 

N.v.t. - - - 1 (5,9%) - 1 (0,9%) 

3. Ik voelde me vrij om tijdens de lessen te vertellen over hoe ik de dingen zie. 

Oneens - - 2 (8%) 2 (11,8%) 2 (4%) 6 (5,6%) 

Beetje oneens 1 (12,5%) 2 (28,6%) 4 (16%) 3 (17,6%) 7 (14%) 17 (15,9%) 

Beetje eens 3 (37,5%) 5 (71,4%) 11 (44%) 3 (17,6%) 12 (24%) 34 (31,8%) 

Eens 4 (50%) - 8 (32%) 9 (52,9%) 28 (56%) 49 (45,8%) 

N.v.t. - - - - 1 (2%) 1 (0,9%) 

4. De sfeer tijdens de lessen was prettig. 

Oneens 1 (12,5%) - 1 (4%) 1 (5,9%) 1 (2%) 4 (3,7%) 

Beetje oneens 1 (12,5%) 2 (28,6%) 5 (20%) 1 (5,9%) 3 (6%) 12 (11,2%) 

Beetje eens 1 (12,5%) 5 (71,4%) 6 (24%) 5 (29,4%) 17 (34%) 34 (31,8%) 

Eens 5 (62,5%) - 13 (52%) 10 (58,8%) 29 (58%) 57 (53,3%) 

5. Ik voelde me onder druk gezet tijdens de lessen. 

Oneens 4 (50%) - 13 (52%) 10 (58,8%) 23 (46%) 50 (46,7%) 

Beetje oneens - 2 (28,6%) 4 (16%) 2 (11,8%) 9 (18%) 17 (15,9%) 

Beetje eens 2 (25%) 3 (42,9%) 7 (28%) 1 (5,9%) 9 (18%) 22 (20,6%) 

Eens 2 (25%) 1 (14,3%) 1 (4%) 4 (23,5%) 7 (14%) 15 (14%) 

N.v.t. - 1 (14,3%) - - 2 (4%) 3 (2,8%) 
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Vraag 20: De volgende stellingen gaan over hoe nuttig 'Je Brein de Baas?!' was voor jou. 

Vraag 20 VMBO-basis 
(N = 8) 

VMBO-kader 
(N = 6) 

VMBO-t 
(N = 25) 

HAVO 
(N = 17) 

VWO  
(N = 50) 

Totaal 
(N = 106) 

1. 'Je Brein de Baas?!' hielp mij om beter te snappen waarom ik soms gestrest ben.  

Oneens 1 (12,5%) 1 (16,7%) 2 (8%) 2 (11,8%) 7 (14%) 13 (12,3%) 

Beetje oneens 1 (12,5%) 2 (33,3%) 1 (4%) 2 (11,8%) 6 (12%) 12 (11,3%) 

Beetje eens 3 (37,5%) 2 (33,3%) 18 (72%) 6 (35,3%) 19 (38%) 48 (45,3%) 

Eens 3 (37,5%) 1 (16,7%) 4 (16%) 7 (41,2%) 16 (32%) 31 (29,2%) 

N.v.t. - - - - 2 (4%) 2 (1,9%) 

2. Ik heb het gevoel dat ik anderen beter kan begrijpen door 'Je Brein de Baas?!'. (N = 105) 

Oneens - 1 (20%) 3 (12%) 2 (11,8%) 8 (16%) 14 (13,3%) 

Beetje oneens 1 (12,5%) 3 (60%) 4 (16%) 4 (23,5%) 10 (20%) 22 (21%) 

Beetje eens 4 (50%) 1 (20%) 17 (68%) 5 (29,4%) 20 (40%) 47 (44,8%) 

Eens 3 (37,5%) - 1 (4%) 6 (35,3%) 10 (20%) 20 (19%) 

N.v.t. - - - - 2 (4%) 2 (1,9%) 

3. Ik heb nieuwe ideeën gekregen over hoe ik kan omgaan met stress. (N = 105) 

Oneens - 1 (16,7%) 1 (4%) 2 (11,8%) 8 (16,3%) 12 (11,4%) 

Beetje oneens 1 (12,5%) 3 (50%) 5 (20%) 4 (23,5%) 4 (8,2%) 17 (16,2%) 

Beetje eens 4 (50%) 1 (16,7%) 16 (64%) 6 (35,3%) 21 (42,9%) 48 (45,7%) 

Eens 3 (37,5%) 1 (16,7%) 2 (8%) 5 (29,4%) 15 (30,6%) 26 (24,8%) 

N.v.t. - - 1 (4%) - 1 (2%) 2 (1,9%) 

4. In de toekomst ga ik de tips tegen stress gebruiken. 

Oneens - 1 (16,7%) 4 (16%) 5 (29,4%) 9 (18%) 19 (17,9%) 

Beetje oneens 2 (25%) 2 (33,3%) 4 (16%) 2 (11,8%) 4 (8%) 14 (13,2%) 

Beetje eens 5 (62,5%) 3 (50%) 11 (44%) 6 (35,3%) 22 (44%) 47 (44,3%) 

Eens 1 (12,5%) - 5 (20%) 4 (23,5%) 13 (26%) 23 (21,7%) 

N.v.t. - - 1 (4%) - 2 (4%) 3 (2,8%) 
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9.3 Verschillen op basis van leerjaar 

Vraag 15: Hoe nuttig vond je de volgende onderdelen van 'Je Brein de Baas?!'? 

Vraag 15 Eerste klas  
(N = 51) 

Tweede klas  
(N = 43) 

Vierde klas  
(N = 14) 

Totaal 
(N = 108) 

1. De animatiefilmpjes* 

Niet nuttig - 5 (11,6%) 4 (28,6%) 9 (8,3%) 

Een beetje nuttig 13 (25,5%) 9 (20,9%) 4 (28,6%) 26 (24,1%) 

Nuttig 29 (56,9%) 19 (44,2%) 5 (35,7%) 53 (49,1%) 

Heel nuttig 9 (17,6%) 10 (23,3%) 1 (7,1%) 20 (18,5%) 

2. De opdrachten voor jezelf 

Niet nuttig 4 (7,8%) 4 (9.3%) 4 (28,6%) 12 (11,1%) 

Een beetje nuttig 12 (23,5%) 16 (37,2%) 4 (28,6%) 32 (29,6%) 

Nuttig 22 (43,1%) 20 (46,5%) 5 (35,7%) 47 (43,5%) 

Heel nuttig 13 (25,5%) 3 (7%) 1 (7,1%) 17 (15,7%) 

3. Praten in kleine groepjes 

Niet nuttig 5 (9,8%) 4 (9,3%) 4 (28,6%) 13 (12%) 

Een beetje nuttig 20 (39,2%) 11 (25,6%) 3 (21,4%) 34 (31,5%) 

Nuttig 11 (21,6%) 18 (41,9%) 5 (35,7%) 34 (31,5%) 

Heel nuttig 8 (15,7%) 2 (4,7%) 2 (14,3%) 12 (11,1%) 

Niet gedaan 7 (13,7%) 8 (18,6%) - 15 (13,9%) 

4. De klassikale gesprekken (N = 107) 

Niet nuttig 2 (3,9%) 4 (9,3%) 3 (23,1%) 9 (8,4%) 

Een beetje nuttig 11 (21,6%) 15 (34,9%) 3 (23,1%) 29 (27,1%) 

Nuttig 26 (51%) 17 (39,5%) 5 (38,5%) 48 (44,9%) 

Heel nuttig 10 (19,6%) 7 (16,3%) 2 (15,4%) 19 (17,8%) 

Niet gedaan 2 (3,9%) - - 2 (1,9%) 
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Vraag 19: De volgende stellingen gaan over jouw ervaring tijdens 'Je Brein de Baas?!'. 

Vraag 19 Eerste klas  
(N = 51) 

Tweede klas  
(N = 43) 

Vierde klas  
(N = 13) 

Totaal 
(N = 107) 

1. Ik had genoeg tijd om opdrachten voor mezelf te doen.* 

Oneens - 4 (9,3%) 2 (15,4%) 6 (5,6%) 

Beetje oneens 8 (15,7%) 2 (4,7%) 1 (7,7%) 11 (10,3%) 

Beetje eens 28 (54,9%) 13 (30,2%) 6 (46,2%) 47 (43,9%) 

Eens 14 (27,5%) 24 (55,8%) 4 (30,8%) 42 (39,3%) 

N.v.t. 1 (2%) - - 1 (0,9%) 

2. Er was genoeg tijd om met elkaar te praten. 

Oneens - 3 (7%) 2 (15,4%) 5 (4,7%) 

Beetje oneens 5 (9,8%) 3 (7%) 2 (15,4%) 10 (9,3%) 

Beetje eens 21 (41,2%) 11 (25,6%) 4 (30,8%) 36 (33,6%) 

Eens 24 (47,1%) 26 (60,5%) 5 (38,5%) 55 (51,4%) 

N.v.t. 1 (2%) - - 1 (0,9%) 

3. Ik voelde me vrij om tijdens de lessen te vertellen over hoe ik de dingen zie. 

Oneens 3 (5,9%) 3 (7%) - 6 (5,6%) 

Beetje oneens 8 (15,7%) 6 (14%) 3 (23,1%) 17 (15,9%) 

Beetje eens 16 (31,4%) 11 (25,6%) 7 (53,8%) 34 (31,8%) 

Eens 24 (47,1%) 22 (51,2%) 3 (23,1%) 49 (45,8%) 

N.v.t. - 1 (2,3%) - 1 (0,9%) 

4. De sfeer tijdens de lessen was prettig. 

Oneens 1 (2%) 2 (4,7%) 1 (7,7%) 4 (3,7%) 

Beetje oneens 6 (11,8%) 3 (7%) 3 (23,1%) 12 (11,2%) 

Beetje eens 14 (27,5%) 15 (34,9%) 5 (38,5%) 34 (31,8%) 

Eens 30 (58,8%) 23 (53,5%) 4 (30,8%) 57 (53,3%) 

5. Ik voelde me onder druk gezet tijdens de lessen. 

Oneens 29 (56,9%) 19 (44,2%) 2 (15,4%) 50 (46,7%) 

Beetje oneens 8 (15,7%) 7 (16,3%) 2 (15,4%) 17 (15,9%) 

Beetje eens 9 (17,6%) 8 (18,6%) 5 (38,5%) 22 (20,6%) 

Eens 5 (9,8%) 7 (16,3%) 3 (23,1%) 15 (14%) 

N.v.t. - 2 (4,7%) 1 (7,7%) 3 (2,8%) 
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Vraag 20: De volgende stellingen gaan over hoe nuttig 'Je Brein de Baas?!' was voor jou. 

Vraag 20 Eerste klas  
(N = 51) 

Tweede klas  
(N = 43) 

Vierde klas  
(N = 12) 

Totaal 
(N = 106) 

1. 'Je Brein de Baas?!' hielp mij om beter te snappen waarom ik soms gestrest ben.  

Oneens 4 (7,8%) 7 (16,3%) 2 (16,7%) 13 (12,3%) 

Beetje oneens 4 (7,8%) 5 (11,6%) 3 (25%) 12 (11,3%) 

Beetje eens 26 (51%) 17 (39,5%) 5 (41,7%) 48 (45,3%) 

Eens 17 (33,3%) 12 (27,9%) 2 (16,7%) 31 (29,2%) 

N.v.t. - 2 (4,7%) - 2 (1,9%) 

2. Ik heb het gevoel dat ik anderen beter kan begrijpen door 'Je Brein de Baas?!'. (N = 105)  

Oneens 5 (9,8%) 8 (18,6%) 1 (9,1%) 14 (13,3%) 

Beetje oneens 12 (23,5%) 6 (14%) 4 (36,4%) 22 (21%) 

Beetje eens 26 (51%) 17 (39,5%) 4 (36,4%) 47 (44,8%) 

Eens 8 (15,7%) 10 (23,3%) 2 (18,2%) 20 (19%) 

N.v.t. - 2 (4,7%) - 2 (1,9%) 

3. Ik heb nieuwe ideeën gekregen over hoe ik kan omgaan met stress. (N = 105) 

Oneens 3 (5,9%) 8 (19%) 1 (8,3%) 12 (11,4%) 

Beetje oneens 9 (17,6%) 4 (9,5%) 4 (33,3%) 17 (16,2%) 

Beetje eens 25 (49%) 18 (42,9%) 5 (41,7%) 48 (45,7%) 

Eens 13 (25,5%) 11 (26,2%) 2 (16,7%) 26 (24,8%) 

N.v.t. 1 (2%) 1 (2,4%) - 2 (1,9%) 

4. In de toekomst ga ik de tips tegen stress gebruiken. 

Oneens 8 (15,7%) 10 (23,3%) 1 (8,3%) 19 (17,9%) 

Beetje oneens 7 (13,7%) 4 (9,3%) 3 (25%) 14 (13,2%) 

Beetje eens 21 (41,2%) 19 (44,2%) 7 (58,3%) 47 (44,3%) 

Eens 13 (25,5%) 9 (20,9%) 1 (8,3%) 23 (21,7%) 

N.v.t. 2 (3,9%) 1 (2,3%) - 3 (2,8%) 

 



 

 

 

 

 

 

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal 
(RKJGC) is een netwerk van ouders, jongeren, gemeenten, 
praktijkorganisaties, opleidingen en kennisinstituten in de 
jeugdregio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht-West en 
Zuidoost Utrecht.  

Doel van de RKJGC is het genereren, verzamelen en delen 
van kennis om jongeren zo gezond, veilig en kansrijk 
mogelijk te laten opgroeien. Hierbij wordt enerzijds 
ingezet op het versterken van het gewone opvoeden en 
opgroeien: de pedagogische basis. Anderzijds is er aandacht 
voor het versterken van jeugdzorg voor jongeren en 
gezinnen voor wie dit nodig is. Ons uitgangspunt: er is een 
gezamenlijke beweging nodig om preventie, ondersteuning, 
hulp en zorg te verbinden. 
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