
Passende preventieprogramma’s mentale gezondheid nodig  
voor leerlingen cluster 4- en praktijkonderwijs 

Voor het eerst zijn er landelijke cijfers over de mentale gezondheid van leerlingen in 
het cluster 4-en praktijkonderwijs. Cluster 4-leerlingen (leerlingen met psychische- 
en/of gedragsproblemen) geven gemiddeld een lager cijfer voor hun leven dan 
leerlingen in het praktijkonderwijs en vmbo-b. Ook ervaren zij meer druk door 
schoolwerk en minder steun dan hun leeftijdsgenoten in de andere onderwijstypen. 

Dit blijkt uit het landelijke EXPLORE-onderzoek van het Trimbos-instituut naar het mentaal 
welbevinden van jongeren van 12 t/m 16 jaar in het cluster 4- en praktijkonderwijs. De 
resultaten worden vergeleken met jongeren in het vmbo-b onderwijs omdat dit qua 
onderwijsniveau het dichtstbij ligt.


Extra aandacht voor cluster 4-leerlingen 
Leerlingen op het cluster 4-onderwijs geven gemiddeld een lager cijfer voor hun leven 
(7,1) dan leerlingen van het praktijkonderwijs (8,2) en vmbo-b (7,6). Ook ervaren ze een 
minder positieve mentale gezondheid йn algemene gezondheid. Driekwart van de cluster 
4-leerlingen beoordeelt de eigen gezondheid als goed of uitstekend (74%), vergeleken 
met 81% en 83% in het praktijkonderwijs en vmbo-b.


Individueel ontwikkelplan 
Cluster 4-leerlingen ervaren ook meer druk door schoolwerk (23%) dan leerlingen van het 
praktijkonderwijs (8%) en vmbo-b (18%). De relatief lage schooldruk onder jongeren van 
het praktijkonderwijs wordt mogelijk verklaard door de manier waarop het 
praktijkonderwijs is ingericht. In het praktijkonderwijs ontvangen leerlingen 
praktijkgerichte vakken die zijn afgestemd op een individueel ontwikkelplan van de 
leerling. Ook wordt mogelijk minder druk vanuit de omgeving (ouders en school) opgelegd 
aan deze jongeren.
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht
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