
 

 

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 
5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress 

Scholierencongres (18 februari 2017) 

 

 < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet 

afgedrukt >  

In de aanloop naar het Scholierencongres 2017 ‘Naar een school zonder stress’ organiseerde de 

Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) een online peiling over stress op school bij middelbare scholieren. Via 

een vragenlijst werd gevraagd naar de hoeveelheid schoolstress die de leerlingen ervaren, de 

momenten waarop deze stress het sterkst aanwezig en de gevolgen die de stress voor hen heeft.  

Tijdens het Scholierencongres op 18 februari gaan de deelnemers aan de slag met de resultaten van 

deze peiling en denken ze samen na voor recepten tegen die schoolstress. 

 

OVER DE PEILING  

In december 2016 en januari 2017 liep er een online bevraging op de website van de Vlaamse 

Scholierenkoepel. Alle middelbare scholen uit Vlaanderen en Nederlandstalige scholen uit Brussel kregen de 

kans om een rapport op maat te krijgen over de resultaten indien ze de vragenlijst mee hielpen verspreiden 

onder hun leerlingen (optioneel). 

In totaal werd de peiling ingevuld door 5964 leerlingen uit honderden verschillende scholen. Het was nooit de 

bedoeling om een wetenschappelijke studie over stress op school te lanceren, we wilden vooral polsen bij de 

doelgroep naar hun ervaringen. We beschouwen deze resultaten dus als een heel uitgebreide steekproef bij 

middelbare scholieren. 

De bevraging werd anoniem ingevuld, maar we vroegen de respondenten wel naar hun onderwijsvorm, hun 

geslacht en de graad waarin ze les volgden. 

 Respondenten per graad 

43,5% van de respondenten volgt les in de eerste graad, 28% in de tweede en 28,5% in de derde graad..  
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 Respondenten per onderwijsvorm 

Van de leerlingen in de tweede en derde graad zit 63,9% in het aso, 21,6% volgt een bso-richting en 9,9% zit in 

het tso. De overige responden komen uit het kso (1,6%), het dbso (1,4%) en het buso (1,6%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respondenten per geslacht 

Van alle respondenten waren 55,5% meisjes en 43,8% jongens.  
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1. Stress op school: een probleem van velen 

 

76,8% van de leerlingen die de vragenlijst invulden geeft aan stress te krijgen van school (van ‘een beetje’ tot 

‘heel veel’), meer dan 40% van de leerlingen geeft zelfs aan veel of zeer veel stress te hebben (tabel 1). 

Daarnaast gaat zo'n 38% vaak of altijd met tegenzin naar school (tabel 2).   

Beide cijfers stijgen naarmate de schoolloopbaan vordert (tabel 3). Die trend van dalend welbevinden bleek ook 

al uit de meest recente Onderwijsspiegel, het jaarverslag van de onderwijsinspectie.1 Toch wel schrijnend is dat 

bij de bevraagde bso-leerlingen het aandeel dat vaak of bijna altijd met tegenzin naar school gaat oploopt tot 

54%, meer dan de helft dus. 

Opmerkelijk: meisjes geven meer aan veel stress te krijgen door school dan jongens (47% versus 32%), terwijl 

jongens wel vaker met tegenzin naar school gaan (41% versus 35%).  

Een vergelijkbaar beeld zie we als we de onderwijsvormen vergelijken: bso-leerlingen gaan vaker met tegenzin 

naar school, maar leerlingen in het aso voelen meer stress: maar liefst 54,5% zegt (heel) veel stress door 

school te krijgen (tegenover 42,5% in bso en 48% in tso).  

Leerlingen voelen aan dat ze niet de enigen zijn met stress op school. De vraag ‘Denk je dat anderen last 

hebben van stress?’ beantwoordde 85,2% positief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

 

                                                           

1 http://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/Onderwijsspiegel_2016.pdf 
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Tabel 2 

 

Vergelijking stress en welbevinden op basis van leeftijd (graad) 

 

Tabel 3 

 

2. Examens en toetsen zijn de meest stresserende momenten 

De grote stressmomenten zijn duidelijk de toetsen en examens. Bij meer dan 4 op de 5 leerlingen (81,4%) 

veroorzaken die evaluatiemomenten spanning (tabel 4). 

Opvallend: meer dan 1 op 3 ervaart ook  schoolstress thuis (35,5%). Dat cijfer neemt dramatisch toe doorheen 

de schoolloopbaan (van 24% in de 1ste graad tot maar liefst 49,1% in de derde graad). De stress tijdens de 

vakantie neemt volgens een vergelijkbaar patroon toe: van 5,7%  naar 15,8%. 

Ook in de klas zelf heeft bijna 1 op 3 last van stress (30,7%). Vooral meisjes scoren hier hoog (34% versus 

22% bij jongens). In bso zijn de cijfers opvallend hoger dan gemiddeld: 48,1% ervaart daar stress in de klas. 
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De pauzes, in de refter en op de speelplaats, zijn een zeldzaam moment van rust, maar toch ervaart 8,8% van 

de leerlingen ook die momenten als stresserend. 

In de open antwoorden lieten veel leerlingen ons spontaan weten dat ook spreekbeurten voor veel stress 

kunnen zorgen. 

 

 

 

Tabel 4 

 

3. Bronnen van stress  

Toetsen en examens zijn zowel stresserend op het moment dat de evaluatie plaatsvindt (zie vorig puntje), 

maar ze zijn tegelijkertijd ook een bron van stress doorheen het leven van een scholier. Veel scholieren 

beginnen al te rillen als ze nog maar denken aan toetsen (47,7%) en examens (71,3%). 

Naast de toetsen en examens zorgt ook het huiswerk (23,9%) voor heel wat stress. De schoolloopbaan, met 

andere woorden het maken van een goede studiekeuze, is bij maar liefst één op vier leerlingen een bron van 

stress. Een op vijf geeft aan in grote mate gestresseerd te rakend door het gedrag van leerkrachten (20,6%). 

Ouders zijn voor 16,1% van de respondenten ook een bron van schoolstress. 

Positief, en misschien een beetje verrassend: het schoolreglement bezorgt ‘maar’ 8,8% van de leerlingen echt 

veel stress. 
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Welke zaken bezorgen je veel of heel veel stress?    

  (Heel) veel 

Examens 71,3% 

Toetsen 47,7% 

Je schoolloopbaan (studiekeuze, attesten) 24,8% 

Huiswerk 23,9% 

Gedrag van leerkrachten 20,6% 

Je ouders 16,2% 

De verplaatsing naar school  9,7% 

De sfeer in de klas 8,9% 

Het schoolreglement 8,7% 

De schoolomgeving (gebouw, omstandigheden) 5,6% 

Tabel 5 

 

4. Stress maakt jongeren onrustig, moe en gedemotiveerd 

Dat schoolstress een ernstig probleem is blijkt duidelijk uit de gevolgen die het met zich meebrengt. Meer dan 

de helft van de leerlingen met schoolstress geeft aan de stress hen vermoeidheid, onrustige gedachten en 

gepieker bezorgt. Bij de meisjes loopt dat cijfer op tot bijna 60%. 

40% van de leerlingen geraakt gedemotiveerd door schoolstress, 38,1% krijgt slaapproblemen. 52,7% zegt 

dat schoolstress tot uitstelgedrag leidt, een probleem dat vooral groot wordt in de laatste graad (64,2%). 

 

Bij 36,1% steken faalangst en black-outs de kop op, dus ook de schoolprestaties worden negatief beïnvloed. 

Een op drie geeft ook expliciet aan dat schoolstress hun resultaten negatief beïnvloedt.  

Vooral bij meisjes is faalangst een ernstig probleem: bijna de helft geeft aan er last van te krijgen ten gevolge 

van schoolstress. Meisjes voelen zich ook vaker angstig (28,6% versus 18% bij jongens), terwijl jongens dan 

weer sneller ruzie krijgen met de leerkrachten (9,3% versus 4,7%). Ook depressieve gedachten loeren om 

de hoek bij 20,7% van de leerlingen. 

7,2% geeft aan soms middeltjes te nemen om zich te kunnen concentreren, 4,4% wendt zich tot alcohol of 

drugs. 
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Tabel 6 

 

 

 

Tabel 7 

 

5. Hoe pakken scholen stress aan?  

Scholen kunnen zeker nog meer doen om stress te bestrijden. Meer dan een derde van de leerlingen stelt 

duidelijk dat hun school ‘helemaal niets’ doet, 34,2% weet het gewoon niet. Slechts 9,2% van de leerlingen voelt 

dat er vanuit hun school echt veel inspanningen gedaan worden. De inspanningen van scholen lijken zich 
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bovendien vooral in de eerste graad te concentreren: daar geeft maar 21,5% van de leerlingen aan dat de 

school helemaal niets doet, terwijl dat in de derde graad al 45,6% is. 

 

 

 

Tabel 8 

 

 

Bij wat scholen al wél doen worden vooral uitstapjes/excursies en yoga-momenten vaak genoemd, en 

gewaardeerd. Wanneer we leerlingen vragen wat scholen nog meer zouden kunnen doen, is het duidelijk dat 

leerlingen vooral naar leerkrachten en hun manier van omgaan met de leerlingen kijken. Daarnaast willen ze de 

hoge werk- en prestatiedruk graag wat zien verminderen. Ook hechten ze veel belang aan het inbouw van 

rustmomenten doorheen de dag en het voorzien van plaatsen om tot rust te komen op school. 

 

 

 

 

 

 

6. Scholieren schuiven zelf recepten tegen stress op school naar voor 

Op zaterdag 18 februari 2017 organiseert de Vlaamse Scholierenkoepel een Scholierencongres over stress op 

school. 100 leerlingen uit heel Vlaanderen komen mee discussiëren over het thema en zullen samen nadenken 

over recepten tegen stress op school. Die worden na afloop van het congres gebundeld en verspreid. 

 


