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Corona en jongeren

Er is sprake van een dubbele crisis

• Coronacrisis

• Existentitiële 
crisis/identiteitsontwikkeling

Groot gevoel van onvrede en stilstand



Psychologische basisbehoeften

Groei en 
persoonlijke 
ontwikkeling

Autonomie
Vrijheid en 

keuzemogelijkheden

Competentie
Vertrouwen in eigen kunnen

Verbondenheid
relaties

Bron: zelfdeterminatietheorie Deci & Ryan



Het brein tijdens 
een crisis

Activiteit limbisch systeem            Leervermogen



Limbisch 
systeem

• Activatie door crisis

Stresshormoon
• Cortisol

• Adrenaline

• Noradrenaline

Coping

• Vluchten

• Vechten

• Verdoven

• Verstijven



Coping



Coping

• Verdoven >>>>>> Drank en drugs

• Vechten >>>>> straatrellen

• Vluchten >>>>> coronafeestjes

• Verstijven >>>> spijbelen/ in bed blijven 
liggen





Gevolgen

• Mediagebruik
• 44% van de jongeren tussen 13 en 18 geven aan minder te sporten (46% 19-30 jarigen)
• 21 % van de mbo studenten geeft aan studieachterstand te hebben opgelopen
• 32% van de mbo studenten geeft aan thuis vaak niet goed te kunnen studeren
• December 2020 een tekort van 19.281 aan stageplekken en leerbanen
• 74% van de jongeren geeft aan psychische klachten te ervaren

• Stress 40%
• Angst 22%
• Eenzaamheid 69%
• Somberheid 50%

• Werkeloosheid/financiën
• Sociale ontwikkeling

Bron: NJI.nl



Ondersteuning Albeda

• Psychische klachten → SMW, studentenpsycholoog

• Lichamelijke klachten → Schoolverpleegkundige

• Middelengebruik → Youz

• Schoolloopbaan → Trajectbegeleiding, STIP, Welkom @Albeda, Time4you

• Financiën + praktische zaken → SMW, Student aan Zet, studentenfonds

• Passend onderwijs → Zorg coördinatoren 





Onze taak is 
het Limbisch 
systeem 
leegtrekken!



Aandachtspunten ondersteuning

• Normaliseren, maar tegelijkertijd niet bagatelliseren

• Problemen aan de huidige situatie koppelen en ontkoppelen van individu

• Verwachtingsmanagement

• Focus leggen op wat wel goed gaat en mogelijk is

• Put uit de creativiteit van de jongeren zelf

Zorg als professional goed voor jezelf!!!!!!



Extra 
aandachtspunten 
in gesprek

Social referencing >>>> let op taal/labels

Oprechtheid i.p.v. eerlijkheid

Gevaar overfunctioneren (raad geven, invullen)

Doorvragen zorgt niet voor een nieuwe 
werkelijkheid

Een gevoel = een feit

Schaalvragen

Tegenargumenten >>>> zijn er ook 
situaties/momenten geweest waarbij………

In weerstand zit de pijn



Tips voor in de klas

• Klassen indelen in groepen 

• Indelen klas in groepjes (+/- 5 studenten)  >>>>>>> studenten kunnen elkaar inspireren

• Activiteiten
• Poll
• Teken het
• Petje op/ petje af
• themabingo

Studenten waarmee het goed gaat 

Studenten die lichte signalen van problematiek laten zien

Studenten die het zwaar hebben



Creatieve 
opdrachten

• Schrijfopdrachten

• Tekenen

• Vlog

• Tiktok 

• Muziek



Theorie van welzijn (Seligman)/ Mentale schijf van vijf



Bron: https://www.myquest.academy/



Vragen? 

Bedankt voor uw aandacht!


