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1. Voorwoord 
In Nederland geven ruim 1,5 miljoen mensen intensieve of langdurige 

mantelzorg aan iemand. Een behoorlijk deel van deze mantelzorgers zijn 

jongeren tot 25 jaar die zorgen voor of opgroeien met een ziek familielid in 

hun gezin. In mijn profielwerkstuk is ziek een verzameling van lichamelijke 

en psychische klachten en van verstandelijke beperking of verslaving. De 

problemen van jonge mantelzorgers hangen nauw samen met de wijze 

waarop de omstanders aankijken tegen de ontwikkeling van kinderen en 

welke taken en verantwoordelijkheden als normaal worden gezien en welke 

als zorg. Ook de persoonlijke mening van de jonge mantelzorger als wel de 

omgeving van gezin, familie,  zorgprofessionals en leerkrachten spelen een 

rol. Volgens het RIVM voelt 1 op de 7 van de mantelzorgers zich matig 

belast tot zwaar belast door deze zorg. De belasting van een jonge 

mantelzorger is een vraagstuk waarbij het vrijwel niet mogelijk is om er niets 

van te vinden. Wat doen jonge mantelzorgers aan zorg, en hoe beleven zij 

dit? Ervaren zij steun van de mensen en organisaties om zich heen, van 

school? Voelen zij zich ook bezwaard, of eenzaam? Wat voor signalen 

geven jonge mantelzorgers bij overbelasting en hoe pikken de leerkrachten 

deze signalen op?  Hoe kunnen we hen helpen om hun leven zo goed 

mogelijk door te laten gaan naast de zorglast. Niemand lijkt zicht te hebben 

op de omvang van de groep jonge mantelzorgers, zowel landelijk als op 

school. Door Zorg en Welzijn wordt gerefereerd naar een onderzoek van 

Mezzo waarbij wordt geschat dat 1 op de 4 kinderen opgroeit als jonge 

mantelzorger.   

Ik ben zelf een jonge mantelzorger. Sinds dat ik 1 jaar oud ben is mijn vader 

ongeneeslijk onbehandelbaar ziek door hersenkanker. Volgens de 

statistieken leeft mijn vader in bonustijd. Mijn leven is vergeleken met veel 

van mijn klasgenoten heel anders. Mijn vader zijn ziekte klinkt iedere dag 

thuis door; niet aangeboren hersenletsel, multi domain cognitive 

impairment, partiële- en tonisch-clonische epileptische aanvallen, 

progressieve afasie, overprikkeling, extreme vermoeidheid, concentratie en 

geheugenproblemen. Er is geen dag dat ik vrij ben van zorgen. Ondanks 

dat mijn moeder veel mailt met mijn jaarlijkse mentoren over wat er thuis 

gaande is, heb ik vaak de indruk dat vele van mijn leerkrachten niet van 

mijn situatie op de hoogte zijn. Dit gevoel krijg ik omdat ik telkens opnieuw, 

soms meerdere keren in het jaar of zelfs per week moeten vertellen waarom 

ik iets niet kan, of waardoor iets moeilijk voor mij is. Daarnaast weet ik niet 

of er in mijn klas ook andere kinderen zitten in een soortgelijke situatie waar 

ik steun bij zou kunnen vinden. Dat vind ik een gemis. 

 

 

 

 

 



 

 

Dit profiel werkstuk is een poging om op mijn school KSG de Breul te Zeist 

inzichtelijk te krijgen of er jonge mantelzorgers zijn en hoe of het met ze 

gaat. Ook wil ik met mijn profielwerkstuk een bijdrage leveren aan het 

eerder, beter en adequater herkennen en, indien wenselijk, ondersteunen 

van de Breulse jonge mantelzorgers. De eerste hoofdstukken van mijn 

profielwerkstuk heb ik besteed aan de oriëntatie op het praktijkvraagstuk en 

de onderliggende theoretische kennis, die gezamenlijk leiden tot de 

urgentie voor het doen van mijn enquête. Hierna volgen de doelstellingen 

van het onderzoek en de hoofd- en deelvragen waarop mijn onderzoek zich 

richt. De verzamelde data staan centraal in de volgende hoofdstukken. Aan 

de hand van de thema’s worden de resultaten gepresenteerd. Op basis 

hiervan worden vervolgens in het laatste hoofdstuk conclusies getrokken. 

De gebruikte enquêtes zijn als bijlage opgenomen.   

 

 

Foto; Ik scheer mijn vader zijn haar voor de grote hersenen operatie 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Inleiding 
Met mijn onderzoek heb ik een manier gezocht om te visualiseren hoeveel 

jonge mantelzorgers er op KSG de Breul zijn. Wat voor zorg leveren zij, hoe 

zij gesteund kunnen worden. Als je moet mantelzorgen op jeugdige leeftijd 

is dat niet alleen de zorg dragen voor iemand, maar ook je zorgen maken 

over bijvoorbeeld je zieke broer of moeder. Wat doet dat allemaal met een 

jongere? Eén op de vijf werknemers in Nederland combineren werk en 

mantelzorg voor een zieke/oudere. Hoe gaat dit voor de jonge 

mantelzorgers op onze school? Klopt deze schattig van Mezzo voor de 

jongeren op onze school? Hoe gaat het met de Breulse mantelzorgers? 

Goede ondersteuning is belangrijk om de zorg en het studeren te 

combineren en vol te kunnen houden. Weten jonge mantelzorgers wel goed 

welke vormen van ondersteuning er voor hen zijn? Sluit deze ondersteuning 

wel aan op hun behoeften? Met mijn onderzoek wil ik de zorg op school 

rondom deze jonge mantelzorgers meer concretiseren en optimaliseren, 

zodat de jonge mantelzorgers in staat blijven om hun schooltaken te 

volbrengen naast hun zorgtaken. Mogelijk kan mijn onderzoek ook nog iets 

betekenen voor de landelijke jonge mantelzorger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het lijkt wel alsof ik bij iedere leraar opnieuw moet vertellen wat mijn 

thuissituatie is, maar de mentor had gezegd dat ze het iedereen zou vertellen en 

in mijn Magister dossier zou zetten - 
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3. Voorstudie 

3a  Wat is mantelzorg? Als je zorgt voor een naaste die langdurig ziek is, 

een beperking heeft of hulpbehoevend is, dan ben je mantelzorger. Je bent 
ook mantelzorger, als je dat zelf niet eens doorhebt, als de zorg 
automatisch gaat, of vanzelfsprekend lijkt. Bijvoorbeeld; zoals zorgen dat je 
gehandicapte broertje zijn jas aan krijgt, of je een boterham smeert voor je 
zieke ouder. Mantelzorg is dus alle hulp aan een hulpbehoevende door 
iemand uit diens directe sociale omgeving. Dus ook de minder intensieve 
hulp, de hulp aan huisgenoten valt hieronder. Mantelzorg is hulp die verder 
gaat dan de hulp die je normaal gesproken zou geven aan huisgenoten. 
Denk hierbij aan de afwasmachine uitruimen of de tafel dekken of eens een 
boodschap doen. Mantelzorg is altijd hulp geven aan iemand waar je niet 
voor betaald wordt en deze hulp geef je vrijwillig. Het kan nooit als een 
verplichting aan je worden opgelegd, alhoewel je jezelf wel verplicht kunt 
voelen om het te doen. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, 
zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, vallen buiten de definitie. 

3b  Mantelzorg versus vrijwilligerszorg Mantelzorg en vrijwilligerszorg 

worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn ze wezenlijk anders. 

Mantelzorg komt op je pad. Iedereen krijgt vroeger of later met mantelzorg 

te maken. Je bent of wordt ooit een mantelzorger, en je hebt zelf ooit ook 

in de toekomst een mantelzorger nodig. Daarnaast zorgen mantelzorgers 

soms 24 uur per dag voor iemand. Mantelzorgers kunnen er niet zomaar 

mee stoppen, en ze verrichten soms ook verpleegkundige handelingen, 

zoals injecties zetten, of infusen wisselen, of sondevoeding geven. Bij 

vrijwilligerszorg is het anders. Ook dit is onbetaald, volgens de hierboven 

aangehaalde definitie, maar zorgen voor iemand met een handicap, of 

ziekte uit vrije keuze, is geen mantelzorg. Vrijwilligers werken voor een klein 

aantal uren als zij iemand verzorgen en kunnen daar ook mee stoppen 

wanneer zij dat willen. Daarnaast werken vrijwilligers meestal voor een 

organisatie die de vrijwilligers inzet, denk aan een hospice, en zullen deze 

zorgvrijwilligers zelden een verpleegkundige handeling verrichten.   

3c  Kinderen met zorgtaken Volgens het magazine “Opvoeden” heeft het 

chronisch ziek zijn van een ouder of één van de kinderen uit een gezin 

invloed op de (andere) kinderen. Deze kinderen krijgen vaak veel meer 

taken en verantwoordelijkheden thuis dan kinderen uit een gezin zonder 

ziekte in huis. Dat kan zwaar zijn. Alle kinderen doen wel huishoudelijke 

taken, maar kinderen uit een zorggezin zijn vaak verantwoordelijk voor hun 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ik hoef ook niet iedere dag te horen hoe is het met je moeder? Als een leerling 

een ouder heeft met diabetes, vraag je toch ook niet iedere dag hoe of het gaat?- 
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huishoudelijke taken. Als zij de huishoudelijke taken niet uitvoeren, doet 

niemand anders het voor hun. Of ze moeten het zieke gezinslid bijvoorbeeld 

helpen met eten geven en aankleden. Zij zijn dus feitelijk mantelzorger. Het 

komt zo nu en dan ook voor dat deze kinderen de ouderrol helemaal of voor 

een deel overnemen. Zij kleden broertjes en/of zusjes aan, brengen ze naar 

school en helpen naast de huishouding met de opvoeding van hun jongeren 

broertjes en/of zusjes. Er zijn ook kinderen die zelfs meegaan naar de 

hulpverleners van hun ouders. Bijvoorbeeld een gesprek met de wijkzorg. 

Deze kinderen horen en praten dan over zaken waar je normaal alleen als 

volwassene mee te maken krijgt. De jonge mantelzorgers krijgen niet de 

kans om zich te ontwikkelen zoals leeftijdsgenootjes dat krijgen. Door de 

zorgen thuis is er minder tijd voor vrienden, hobby’s en school. Vaak voelt 

een kind met zorgtaken zich ook te verantwoordelijk hiervoor of krijgt het 

last van klachten die horen bij stress en overbelasting.  

3d  Signalen van (dreigende) overbelasting bij kinderen Het kan lastig 

zijn om te beoordelen of een jonge mantelzorger te veel last van de situatie 

ervaart. Daarom helpt het om vertrouwd te raken met de signalen van 

overbelasting. Hieronder volgt een lijst met de meest voorkomende 

signalen, niet om compleet te zijn, maar om een indicatie te geven waar je 

op kunt letten. Ieder kind is uiteraard uniek en reageert anders op een 

situatie.  

 Slaapproblemen, niet in slaap komen, niet kunnen doorslapen 

nachtmerries, slaapwandelen of in bed plassen; 

 Vermoeidheid; lusteloosheid; in slaap vallen in de les; 

 Apathie (nauwelijks reageren); 

 Gevoelens van schuld en schaamte; 

 Jaloersheid (bijvoorbeeld naar een zus of broertje wat speciale 

aandacht nodig heeft); 

 Agressief gedrag; opstandig; recalcitrant, niet willen luisteren;  

 Teruggetrokken gedrag; 

 Lichamelijke klachten. (Buikpijn of hoofdpijn kunnen klachten van 

overbelasting zijn, maar dit kan ook een manier zijn om de aandacht 

te krijgen) 

 Problemen met eten (te veel of te weinig); 

 Slecht zelfbeeld; komt niet voor zichzelf op, onzekerheid; 

 De ouderrol overnemen. (bemoeien met de opvoeding van een 

broer of zus, en zich zorgen maken over gezinsleden alsof zij de 

ouder zijn); 



                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- er viel zoveel stress weg toen ik hoorde van mijn decaan wat ze op school 

allemaal voor mij konden doen  - 
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 Te veel verantwoordelijkheid naar zich toetrekken (voor iedereen 
willen zorgen, maar niet vertellen als het niet goed gaat thuis of 
geen hulp vragen omdat men zelf de problemen wil oplossen om 
de ouders te ontlasten.); 

 Plotselinge terugval of vooruitgang met de prestaties op school; 

 Plotselinge slechte concentratie en sterke vermoeidheid in de klas; 

 Niet meer naar school willen of niet meer naar school gaan; 

 Steeds minder met andere kinderen willen omgaan; 

 Gepest worden door andere kinderen; 

 In de klas een nieuwe “rol” op zich nemen, zoals de held, redder of 
de clown, of het zwarte schaap; 

 In de klas of erg aanwezig te zijn of juist zo onopvallend mogelijk 
gedragen. 

 Veel behoefte aan genotsmiddelen (roken, alcohol, drugs); 

 Plotselinge angstgevoelens of depressie; niet meer willen leven; 
poging tot zelfmoord  

 Identiteit onvoldoende ontwikkeld; 

 Slecht voor zichzelf op kunnen opkomen; 

 Zich afzetten tegen de thuissituatie; het mantelzorgen willen 
vermijden door zoveel mogelijk afspraken buitenshuis te maken; 

 Het moeilijk vinden om relaties te maken of te behouden; 

 Slechte hygiëne en verzorging wat betreft kleding, eten, kamertje. 

Deze lijst is een signaleringslijst. Geen enkele signalering is de garantie op 
een dreigende overbelaste jonge mantelzorger. De leerling is uiteraard ook 
nog puber, met al de daarbij behorende ontwikkelingsfacetten. De lijst is 
slechts bedoelt ter signalering. Bij een vermoeden van overbelasting 
verwijs ik graag naar mijn plan van aanpak.   

3e  Persoonlijke ontwikkeling jonge mantelzorgers Kijkend naar de 

persoonlijke ontwikkeling van jonge mantelzorgers zie je negatieve en 
positieve gevolgen van de zorgtaken. In positieve zin zie je dat deze 
jongeren voor lopen op bepaalde sociale en communicatieve vaardigheden 
dan hun leeftijdsgenoten. Jonge mantelzorgers zijn meer zelfstandig, 
denken meer na en hebben vaak al een mening over grote 
levensvraagstukken en kunnen zich makkelijker empathisch opstellen. 
Deze positieve voordelen zorgen echter niet dat ze zich (over)belast 
kunnen voelen door het voortdurend zorgen maken of het zich schuldig, 
angstig of verdrietig voelen. Het gebeurd ook dat de jongeren te weinig tijd 
voor zich zichzelf krijgen. Jonge mantelzorgers leveren vaak tijd in met 
vrienden voor de zorgbehoevende, wat gevolgen heeft voor hun sociaal 
leven. Als je geen verjaardag kunt vieren vanwege een zieke ouder, zal je 
als kind in de regel ook niet uitgenodigd worden op een verjaardag van een 
ander kind. Door van bepaalde activiteiten af te zien bewaren de jonge 
mantelzorgers ook een zekere afstand in hun sociale contacten door weinig 
te delen omtrent de thuissituatie. Jonge mantelzorgers willen geen 
uitzondering worden, en juist als normaal gezien worden. Vragen over de 
thuissituatie worden als vermoeiend ervaren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ik zat al 8 maanden in de klas bij een meisje wat hetzelfde doormaakt als ik, 

maar we wisten het niet van elkaar, nu praten we veel.  - 
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Fotobron Kwebbelkop 

3f  Gezondheidsprofiel jonge mantelzorgers Uit een studie blijkt dat de 

mentale en lichamelijk gezondheid van jonge mantelzorgers minder goed 

is dan die van hun soortgenoten zonder mantelzorgtaken (Bronselaer et al., 

2021). Er is minder levenskwaliteit, een lagere levenstevredenheid, en een 

slechtere gezondheidsbeleving. Jonge mantelzorgers doen minder aan 

sport, omdat ze hier minder tijd voor hebben. Ze brengen meer tijd door met 

gamen of tv-kijken, om toch maar thuis te kunnen zijn voor het geval dat ze 

nodig zijn of omdat ze echt nodig zijn. Daarnaast maken de jonge 

mantelzorgers zich vaker zorgen over de thuissituatie en ervaren ze meer 

slaaptekort. Ook zijn er meer zelfdodingsgedachten bij jonge mantelzorgers 

dan bij jonge niet-mantelzorgers. Hierbij is zelfbeschadiging of poging tot 

zelfdoding meer dan dubbel zo vaak aanwezig bij jonge mantelzorgers 

(15%) in vergelijking met jonge niet-mantelzorgers (6%). Zelfbeschadiging 

bij jonge mantelzorgers die minimaal vier uur per week helpen is zelfs meer 

dan drie keer zo hoog (19%).  

3g  Hoe vaak komen jonge mantelzorgers voor?  Er bestaat helaas door 

verschil in definiëring van een jonge mantelzorger en leeftijdgrenzen geen 

duidelijk beeld. Maar je kunt volgens het Nederlands centrum jeugd en 

gezondheid zeggen dat 1 op de 4 jongeren opgroeit als een jonge 

mantelzorger en 1 op de 5 kinderen op de middelbare school langer dan 3 

maanden zorg verlenen aan een ziek gezinslid. Dat betekent dat er in 

Nederland 450.000 kinderen en jongeren wonen binnen een gezin waar 

zorg nodig is. Jonge mantelzorgers zitten dus in iedere klas en op elke 

vereniging.  Is de docent zich ervan bewust dat er jonge mantelzorgers in 

zijn/haar klas zitten? Hebben klasgenoten in de gaten waarom een 

klasgenootje direct na school naar huis fietst? Bewustwording, herkenning 

en erkenning van de jonge mantelzorger en haar taken daar begint het mee.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- het is eenzaam op school, door mijn zorgverantwoordelijkheden heb ik geen 

aansluiting bij mijn leeftijdgenoten, door mijn leeftijd denken docenten dat ik 

mijn verantwoordelijkheden niet ken  - 
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Dit geld ook voor de jonge mantelzorgers zelf. Soms zien zij hun taken en 

verantwoordelijkheden als zoiets vanzelfsprekends dat ze zich niet eens 

realiseren dat dit niet bij hun jonge leeftijd hoort, laat staan dat ze om hulp 

hiervoor kunnen vragen bij mensen en organisaties. Het is belangrijk om 

extra tijd te investeren in deze manteljongeren, omdat ze door hun 

zorgverantwoordelijkheden vaak minder tijd  hebben voor schoolwerk, maar 

ook voor vrienden en vriendinnen en vrijetijdsbesteding. Daardoor hebben 

jonge mantelzorgers meer risico op lichamelijke en emotionele klachten, 

zoals zorgen, vermoeidheid, stress, onbegrip, angst en depressieve 

gedachten. Op school uiten de klachten van jonge mantelzorgers zich in 

verslechterde prestaties, motivatie- en concentratieproblemen en soms 

zelfs vertraging van de studie.  

3h  Hoeveel stress geeft een ziek gezinslid  Twee Amerikaanse 

psychiaters, Dr. T. Holmes en Dr. R. Rahe, hebben 50 jaar geleden 

onderzocht hoeveel stress bepaalde levensgebeurtenissen hebben op een 

persoon. Deze psychiaters hebben een schaal ontwikkelt met 

gebeurtenissen welke stress geven. Met deze stressschaal kan de impact 

van langdurige stress veel beter begrepen worden. De stressschaal is een 

lijst met stressvolle gebeurtenissen die kunnen leiden tot ziekte. Met hun 

onderzoek toonden deze artsen aan dat er verband is tussen stress en 

ziekte. Na hun publicatie is deze lijst mondiaal gebruikt gaan worden voor 

het meten van stress bij volwassenen en kinderen. De werking van lijst; elke 

gebeurtenis wordt een Levens Veranderende Gebeurtenis genoemd (LCU) 

en heeft een eigen “score” voor stress. Hoe meer gebeurtenissen een 

persoon meemaakt, hoe hoger de score wordt en hoe meer kans je hebt 

om ziek te worden. Zowel de lijst voor volwassenen als voor kinderen toont 

gebeurtenissen die zeer veel stress met zich meebrengen. Met name ziekte 

en overlijden laat diepe sporen na. Ook de manier waarop iemand sterft is 

bepalend voor de mate van stress. Zo is een plotselinge dood anders 

stresserend dan een langdurige slopende ziekte. Ook komen slechte 

schoolresultaten op de lijst voor. Vaak gaan slechte schoolresultaten 

samen met een verminderde sociale cohesie van de kinderen. Wanneer het 

niet goed gaat op school en wanneer jongeren niet sociaal geaccepteerd 

worden, kan de impact zeer groot worden. Op deze lijst zie je hoge scores, 

voor het overlijden of ernstig ziek zijn van een ouder, broer of zus, voor 

ziekenhuis opnamen, voor geen activiteiten naast school uitvoeren, voor 

onvoldoendes behalen op school. Alles heeft een score, en als je dat bij 

elkaar optelt, kom je uit op de stress belasting.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- als ik de docenten vertel wat mijn broertje heeft, dan horen ze het wel, maar ze 

luisteren niet. Ik krijg alleen een begrijpelijk “ah gossie” - 
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Figuur 0, foto Homes en Rahe stress test (niet volwassenen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ik heb werkelijk niet het gevoel dat mijn docenten weten wat de impact van 

dementie is, terwijl als de docenten hun eigen ouders het hebben, we het in de 

klas te horen krijgen  - 
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4. Onderzoeksvragen en deelvragen 
Door eigen ervaring weet ik dat mijn zorgbehoefte als jonge mantelzorger 

niet altijd aansluit met wat KSG de Breul te bieden heeft. Ook merk ik dat 

de begeleiding vaak blijft hangen bij de docent die het eerste signaal 

ontvangt. Bij mijn melding dat ik mijn profielwerkstuk wilde doen over jonge 

mantelzorgers op de Breul kreeg ik letterlijk van een leerkracht te horen dat 

die niet op de Breul zitten, terwijl deze leerkracht van mijn thuissituatie op 

de hoogte was. De keuze voor mijn profielwerkstuk thema werd hierdoor 

bekrachtigd. Ik wil voor de jonge mantelzorgers die na mij op KSG de Breul 

komen graag zien dat er meer begeleiding gaat komen. Tijdens mijn 

voorstudie over het thema jonge mantelzorger werd de onderzoeksvraag 

concreter:  

Onderzoeksvraag:  

In hoeverre sluit de huidige begeleiding van het voortgezet 

onderwijs voor jonge mantelzorgers (12-19 jaar) aan bij hun 

behoeften en hoe zou dit verbetert kunnen worden?   

Vanuit deze onderzoeksvraag ontstonden vanzelf de deelvragen, met de 

focus op hoe gaat het met de jonge mantelzorgers op mijn school, KSG de 

Breul en hoe gaat het met mijn mantelzorg lotgenoten.  

Deelvragen 

1) Hoeveel jonge mantelzorgers zijn er in het voortgezet onderwijs en 

wat is de inhoud van hun mantelzorgtaak? 

2) Op welke manier worden jonge mantelzorgers begeleid?   

3) Wat voor invloed heeft de mantelzorgtaak op de jonge 

mantelzorgers?    

4) In hoeverre zijn leerkrachten in het voortgezet onderwijs bewust 

van de jonge mantelzorgers en hun taken?      

Naast de antwoorden op de onderzoeksvraag en deelvragen wil ik dit 

onderzoek ook aanpakken om adviezen te geven voor verbetering van de 

steun op school. Zodat het voor jonge mantelzorgers duidelijker en 

makkelijker wordt om hulp te vragen. Voor de docenten hoop ik met dit 

onderzoek meer inzichtelijk te krijgen wat de signalen zijn van een jonge 

mantelzorger die zorg behoeft en wat zij kunnen doen om steun te verlenen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ik zou willen dat ik meer tijd kon besteden aan mijn moeder, ze heeft nog maar 

zo kort te leven en ik heb zoveel huiswerk - 
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5. Methode 
Na mijn voorstudie heb ik mijn onderzoeksvragen geformuleerd om 

vervolgens enquêtes samen te stellen waarbij de onderzoeksvragen als het 

goed gaat in beantwoord zullen worden. Naast de enquête voor de 

leerlingen, waarin ik dus op zoek ben gegaan naar de jonge mantelzorgen 

en -zorgers op KSG de Breul, heb ik ook nog een enquête samengesteld 

voor docenten. Hoe kijken zij naar jonge mantelzorgers, wat zijn hun 

ervaringen, en sluit dit aan bij de jongeren? En hoe begeleiden docenten 

hun jonge mantelzorgers. Dit zijn vragen waar ik allemaal een antwoord op 

hoop te vinden.  

Ik heb op 27 mei alle directies/secretariaten van de middelbare scholen in 

de regio (8 totaal) gevraagd om de enquête te verspreiden onder hun 

leerlingen, inclusief KSG de Breul. Alleen van KSG de Breul kreeg ik 

antwoord, dat dit niet mogelijk was en dat men mijn vraag door had gezet 

naar de HAVO coördinator die het op haar beurt weer doorzette naar de 

HAVO PWS-begeleiders. De PWS-begeleidster docente mevrouw C. 

Wenner heeft mijn vraag om de enquête in te vullen doorgezet in Outlook 

naar alle docenten en alle leerlingen. Deze mail viel samen met de “Jonge 

mantelzorger week” waardoor ik meteen wat awareness kon creëren voor 

mijn doelgroep. De herinnering voor het invullen van de enquête leverde 

goed resultaat. Er zijn 178 deelnemende Breul leerlingen. Er zijn helaas 

maar 9 leerlingen van andere scholen  en geen enkele leerling in de regio 

rondom de Breul, ik kan hierdoor geen beeld vormen hoe of de zorg rondom 

jonge mantelzorgers op andere scholen gaat. Daar heb ik simpelweg te 

weinig data voor. De resultaten van de paar deelnemers van scholen door 

heel Nederland heb ik daarom ook buiten deze enquête gehouden. 

Daarmee wordt dit profiel werkstuk enkel en alleen een verslag gebaseerd 

op gegevens van KSG de Breul.  
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-bij iedere docent moest ik telkens opnieuw mijn verhaal doen, ieder jaar 

opnieuw. Is er geen systeem waar de leraren in schrijven wat of er met een 

leerling aan de hand is?  - 
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6. Resultaten 
KSG de Breul telt 1.472 leerlingen in schooljaar 2021-2022. De enquête is 

ingevuld door 187 de Breul leerlingen. Dit is 12,7% van de totale leerlingen. 

Dat is een mooie basis voor een onderzoek. Er zijn tevens 9 leerlingen van 

andere scholen die de enquête hebben ingevuld. Dit is te weinig om 

vergelijkingen mee te doen. De resultaten van deze groep neem ik niet mee 

in mijn onderzoek. Op KSG de Breul werken 159 deel en fulltime docenten. 

De enquête is ingevuld door 22 docenten. Dat is 13,8%. Ook dit is een 

mooie basis voor een onderzoek.  

6a  Weet men wat een jonge mantelzorger is? Allereerst is de vraag 

gesteld of docenten en leerlingen 
weten wat jonge mantelzorgers zijn. 
Van de docenten wist 1 van de 22 niet 
wat jonge mantelzorgers zijn (figuur 
1). Van de leerlingen wisten 43% niet 
wat jonge mantelzorgers zijn (figuur 2) 
. Hier is te zien dat van de jonge 
mantelzorgers zelf er ook nog veel 
onwetend zijn met de term jonge 
mantelzorger. Maar liefst 27% van de 
kinderen die zorg verlenen aan een 
gezinslid weet niet wat de term jonge 
mantelzorger betekend (figuur 3). Of 
beter gezegd, dat zij zelf een jonge mantelzorger zijn. 

6b  Aantal jonge mantelzorgers op 
KSG de Breul Er wordt door de 

instanties in Nederland gesteld dat 1 
op de 5 kinderen op de middelbare 
school 3 maanden of langer zorg 
verlenen aan een chronisch ziek 
gezinslid. Dat is 20%. Op de vraag uit 
mijn enquête onder de leerlingen van 
KSG de Breul of er iemand in het gezin 
van een leerling zorgbehoevend was 
werd door 17% positief geantwoord 
figuur 4). 
 

Figuur 1 

Figuur 2 Figuur 3 

Figuur 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ik zou willen dat mijn ouders en mijn docenten met elkaar spraken zonder mij. 

Nu speel ik vaak als postduif en moet ik slecht nieuws nu meerdere keren 

opnieuw beleven - 
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Van de leerkrachten op KSG de Breul weet 32% niet dat er jonge 

mantelzorgers op school zouden kunnen zitten (figuur 5). Dat is toch wel 

opmerkelijk te noemen. Vooral omdat 1 op de 3 mensen in hun leven kanker 

krijgt, en de meeste mensen kanker krijgen als ze volwassen zijn zou je als 

leerkracht toch wel moeten weten dat er op school wel jonge mantelzorgers 

aanwezig zouden zijn. Daarom de vraag of de docenten het wel weten van 

hun klas. In iedere (coaching) klas zou er volgens de onderzoeken van 

zorginstanties dus 4-5 kinderen moeten zitten die bijzondere zorg verlenen 

thuis. Voorts heeft een docent meerdere klassen op school. Toch geven 

55% van de docenten aan dat ze niet weten of er ook jonge mantelzorgers 

in hun klas zitten (figuur 6).  

 

Veel docenten weten dus niet of er 

jonge mantelzorgers in de klas zitten. 

De vraag is hoe dit komt. Ik vraag het 

de jonge mantelzorgers zelf. Wie heb 

je verteld over je thuissituatie? Maar 

liefst 55% geeft als antwoord dat 

niemand van de docenten weet van 

de thuissituatie. Bij 22% is er alleen 

over de thuissituatie gesproken met 

de mentor, bij 23% weten meerdere 

docenten, inclusief de mentor, van de 

thuissituatie af (Figuur 7). Dus meer dan de helft zegt niets. Dat geeft ook 

een verklaring waarom docenten het niet allemaal weten.  

6c  Thuissituatie jonge mantelzorgers KSG de Breul Wat is die 

thuissituatie dan die wordt verteld of verzwegen door de jonge 
mantelzorgers? Ik ga in de enquête dieper in op hun gezinssituatie.  In 
figuur 1 zag je al dat 147 leerlingen opgroeien in een huishouding zonder 
een gezinslid met een zorgbehoefte. De overige 31 leerlingen groeien wel 
op met iemand die zorg behoeft.  
 

 

Figuur 5 Figuur 6 

Figuur 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ik wil niet zielig gevonden worden, ieder huisje heeft zijn eigen kruisje, alleen ik 

slaap zo slecht door de stress, daar kan toch wel een beetje rekening mee 

worden gehouden?- 
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Bij 48% van de jonge mantelzorgers 

is er een vader en/of moeder ziek. 

Dat is bijna de helft. Een zeer 

belangrijke hoeksteen van het gezin 

is langer dan 3 maanden ziek. De 

overige helft van de 

zorgbehoevende delen we op in 

23% van de leerlingen zorgt voor 

een broer(tje) en/of zus(je), 16% van 

de jonge mantelzorgers zorgen voor 

Opa en/of Oma, en 13% zorgt voor 

iemand anders. Dan kun je denken 

aan zorg voor ooms, tantes, neven of nichten, maar ook buren (Figuur 8).  

De leerlingen van KSG de Breul 

zorgen veel voor familieleden die 

chronisch lichamelijk ziek zijn. 

45% van de jonge mantelzorgers 

hebben een langdurige 

zorgtaak. Dat is zorg die veel 

langer duurt dan 3 maanden. Dat 

is zorg die kan voortslepen door 

de hele middelbare schooltijd. 

20% van de leerlingen heeft te 

maken met een familielid met 

kanker. Dat is vaak intensieve zorg met veel zorgen rondom het thema de 

dood. 10% van de leerlingen heeft te maken met zorg voor een psychisch 

ziek familielid. Dat is vaak complexe zorg (Figuur 9).  

We kijken nog even naar de 147 de 

Breul leerlingen die aan hebben 

gegeven niet jonge mantelzorger te 

zijn. Daar geven toch nog 5 

leerlingen aan dat er ziekte binnen de 

familie is. Bij 4 van de leerlingen gaat 

het om de Opa en/of Oma 

(chronische lichamelijk ziek & 

ouderdom) en bij 1 van de leerlingen 

gaat het om een broertje of zusje met 

diabetes. De leerlingen geven aan 

dat er geen zorgbehoefte is in tijd en in taken, waardoor ze inderdaad geen 

jonge mantelzorgers zijn (Figuur 10).  

 

 

 

Figuur 8 

Figuur 9 

Figuur 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dat de ernstige ziekte van mijn vader serieus werd genomen was een 

opluchting, soms twijfelde ik aan mijn eigen kunnen, maar alle zorgen maken 

gewoon dat ik minder energie heb - 
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6d  Omvang van de hulp Onderzoek naar de omvang van de hulp van 

mantelzorgers dient zich te richten op hulp op het gebied vanwege de 
beperkingen van hulpbehoevenden en niet om de gebruikelijk hulp die 
huisgenoten elkaar gewoonlijk bieden. Zo heeft het Sociaal Plan Bureau 
(SCP) van de overheid in kaart gebracht dat de mediaan van mantelzorg 
hulp ligt bij 3 uren in de week. Dat betekent dat 50% van de mantelzorgers 
3 uren of minder hulp geven en de andere helft 3 uren of meer hulp geven. 
16% van de mantelzorgers besteden meer dan 8 uren per week aan zorg. 
Vooral de niet werkende mensen, 65 plussers en laag opgeleide mensen 
geven meer hulpuren dan anderen. Het aantal hulp uren varieert per ziekte. 
Iemand die aan rolstoel of bed gebonden is, heeft meer hulp nodig dan 
iemand met een psychische ziekte of verslavingszorg. De 31 Breulse jonge 
mantelzorgers in dit onderzoek hebben in totaal 60 uren zorg per week, wat 

neerkomt op gemiddeld 1,94 uren per week. Ten opzichte van hun niet-

mantelzorgende mede leerlingen, die gemiddeld in de week op 0,68 uren 

zitten (Totaal aantal uren 99,5 : 147 leerlingen). De jonge mantelzorgers 

besteden dus gemiddeld 1,26 uren meer aan zorgtaken dan niet-

mantelzorgenden. Dat is ruim 2x zoveel  als hun medeleerlingen (Figuur 

11), maar qua urental is het nog niet het gemiddelde van 3 uren per week, 

zoals het SCP heeft berekend. Toch is goed zichtbaar dat jongeren zonder 

hulpbehoevende thuis veel minder uren aan zorgtaken kwijt zijn dan jonge 

mantelzorgers. Het meest duidelijke verschil komt naar voren met de reeks 

0 uren, of wel in totaal geen taken hebben thuis. 16% van de jonge 

mantelzorgers hebben geen zorguren, en 52% van de niet mantelzorgers 

hebben geen taken in huis. Deze tabel laat zien dat de leerlingen met een 

zorg behoevende het thuis drukker hebben.  

 

 

Figuur 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Samen met mijn mentor en docenten mijn werkzaamheden zo inplannen dat ik 

toch goede cijfers haal geeft mij zo’n rust dat er steeds meer tijd komt voor 

ontspanning - 
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Ik zoom nog wat dieper in op deze 31 jonge mantelzorgers op onze school. 

Negen van deze leerlingen krijgen van de gemeente een 

mantelzorgcompliment. Dat is een cadeaubon, of dagje uit voor de 

mantelzorg die zij geven. Dat betekent dat zij “officieel” erkend zijn als jonge 

mantelzorger. Via erkende instanties waarmee gewerkt wordt in de zorg 

rondom de langdurig chronisch zieke wordt zo een jonge mantelzorger 

gewezen op het mantelzorgcompliment van de gemeente. Dit is 20% van 

de leerlingen die aangeven dat ze zorg verlenen aan hulpbehoevende in de 

thuissituatie. Als je de uren van deze 9 leerlingen vergelijkt met de overige 

22 jonge mantelzorgers of met de 147 niet mantelzorgende leerlingen dan 

zien de tabellen er als volg uit, (figuur 12). Daar kun je zien dat de zwaarste 

zorglast ligt bij de leerlingen die van de gemeente een mantelzorg 

compliment ontvangen. Deze jonge mantelzorgers geven iedere week 

minimaal 3,61 uren zorg aan een chronisch zieke. Dat is 5x meer dan hun 

niet mantelzorgende medeleerlingen.   

6e  Inhoud van de zorgtaken 
Wat doen de Breulse jongeren tijdens de uren die ze spenderen aan 

zorgtaken? De jonge mantelzorgers zijn 2x zoveel als de niet mantelzorgers 

bezig met hulp in de huishouding thuis. Ze koken ook vaker het eten na een 

schooldag. Ze geven veel meer emotionele steun. Verder besteden de 

jonge mantelzorgers meer tijd aan de persoonlijke verzorging, vervoer en 

begeleiding van zorgbehoevenden dan hun medeleerlingen die geen 

zorgverlenen aan een chronisch zieke. Daarnaast besteedt 16% van de 

jonge mantelzorgers nog tijd aan dagbesteding van de zorgbehoevende, 

iets wat de niet mantelzorgers nooit doen. Bij dieren verzorgen, hond 

uitlaten, cavia schoonmaken, etc., scoren alle leerlingen hetzelfde.   

Figuur 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- soms is een knipoog al genoeg om je gesteund te voelen - 
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Het grote verschil zit hem weer in het helemaal vrij zijn van zorgtaken. Waar 

48% van de niet mantelzorgenden geen taken thuis hoeft uit te voeren, is 

het niets hoeven doen slechts onder   16% van de jonge mantelzorgers 

denkbaar. Dus mocht er iemand in je gezin langdurig ziek worden, dan is 

er grote kans dat je het als tiener drukker krijgt (Figuur 13).  

 

Bij drukker worden van een leerling door zorgtaken, is er mogelijk sprake 

van overbelasting. Deze overbelasting van de jonge mantelzorger is 

moeilijk te signaleren, maar er zijn wel signalen. Ik heb de Breul leerlingen 

gevraagd naar een aantal van deze signalen. Namelijk of ze in de afgelopen 

3 maanden meer dan 2x per week last hadden van hoofdpijn, buikpijn, 

rugpijn, ongelukkig voelen, slecht humeur, zenuwachtig zijn, 

slaapproblemen, snel moe zijn, uitgeput zijn, concentratieproblemen. Nu zit 

er in de pijnbeleving van de al dan niet mantelzorgende leerlingen niet al te 

veel verschil, zie figuur 14, eerste 6 items. De jonge mantelzorgers hebben 

iets meer last van hoofd- en buikpijn, de niet-mantel zorgende leerling heeft 

wat meer rugpijn, voelt zich iets meer ongelukkig en is wat meer 

zenuwachtig. Een slecht humeur komt bij beide groepen voor. Maar in het 

tweede deel van de tabel, komen wel verschillen aan het licht.  De jonge 

mantelzorgers zijn meer duizelig, moe, en uitgeput, hebben meer slaap- en 

concentratieproblemen dan de niet mantelzorgende mede leerlingen, 

feitelijk 7-15% meer. Dat is een duidelijk signaal van overbelasting. Er wordt 

zelfs in de enquête verteld dat er jonge mantelzorgers zijn die zo nu en dan 

in de klas in slaap vallen.  

 

 

Figuur 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bekend staan als de leerling met een gehandicapt zusje maakt mijn identiteit 

afhankelijk van haar. Maar ik ben ik, en niet mijn zieke zusje - 
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Het helpen van huisgenoten is in de hulpverlening emotioneel veel 

zwaarder dan het helpen van zorgbehoevenden buitenshuis. Dat komt 

omdat je nooit de deur dicht kunt doen en de zorgtaken even achter je kunt 

laten. Je hebt bij een zieke ouder, broer of zus nu eenmaal de 

zorgbehoevende 24/7 om je heen. Volgens het Centraal Plan Bureau weten 

mantelzorgers in vergelijking met zorgvrijwilligers ook minder goed waar ze 

terecht kunnen met vragen over advies, informatie en ondersteuning. Waar 

zorgvrijwilligers vaak aan een organisatie verbonden zijn waar 

zorgvrijwilligers informatie en advies krijgen, hebben zorgvrijwilligers ook 

bewust zorgtaken opgezocht. Dit in tegenstelling tot de (jonge) 

mantelzorger. Hun “overvalt” de zorgtaken. Het komt op hun pad, en ze 

moeten door. Jonge mantelzorgers hebben vaak niet eens de tijd om 

dingen uit en op te zoeken. Deze kinderen hebben vaak niet eens door dat 

ze mantelzorger zijn. Hoe zorgen deze jonge mantelzorgers dat hun leven 

door gaat? Om zorg vol te houden, is het belangrijk dat je steun krijgt. Uit 

de LiSO deelstudie blijkt dat jonge mantelzorgers door hun taken en/of 

vermoeidheid soms af moeten zien van afspraken, contacten met vrienden, 

verenigingsleven. Hun eigen behoeften komen dan in het gedrang. Dit zijn 

nu net ook de behoeften om te ontspannen, om even het huis uit te gaan 

weg bij de zorgbehoevende.  

 

 

 

 

 

Figuur 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mijn vader ligt weer in het ziekenhuis, maar ik ga toch naar school. Het is 

vreselijk moeilijk om op school te zijn zonder dat ik op mijn telefoon mag kijken - 
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Van de 31 jonge mantelzorgers 

op de Breul moesten 7 van hun 

regelmatig hun activiteiten 

afzeggen vanwege de 

zorgsituatie thuis (Figuur 15). 

Opvallend is dat bij de jonge 

mantelzorgers met een 

gemeentelijk mantelzorg 

compliment, die meer dan 50% 

is,  terwijl bij de mantelzorgers 

zonder gemeentelijk 

mantelzorg compliment dit nog 

geen 10% van de leerlingen betreft. Lukt het de jonge mantelzorger wel om 

hun huiswerk af te maken?  

Van de 31 jonge mantelzorgers 

geeft 39% aan dat ze meer dan 

voldoende tijd hebben voor hun 

huiswerk. De overige 61% geeft 

aan dit niet te hebben. 52% 

geeft aan het net aan te redden 

met het huiswerk. En 9% geeft 

aan altijd achter te lopen met 

hun huiswerk (Figuur 16) . Dat is 

dan een zware last, zeker ook 

gezien hun gezondheidsprofiel. 

Zouden vermoeidheid, slaapproblemen en concentratie problemen hier een 

rol spelen?  

Hoe zit het met het huiswerk 

van de leerlingen die geen 

zorgtaken thuis hebben. 

Hebben die het gevoel dat ze 

voldoende tijd hebben voor 

het huiswerk? Hieruit blijkt dat 

46% aangeeft dat ze ruim de 

tijd hebben.  37% zegt ik red 

het net met het huiswerk, dat 

zijn er meer dan bij de jonge 

mantelzorgers. Maar in deze 

groep zegt 16% ik loop altijd 

achter met het huiswerk. Dat is bijna 2x zoveel als bij de jonge 

mantelzorgers.  

 

 

 

Figuur 16 

Figuur 15 

Figuur 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- de parttoetsen spreiden is voor mij echt een uitkomst. Ik kan school nu veel 

beter combineren met mijn mantelzorg  - 
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Krijgen de kinderen hun 

huiswerk altijd af? 33% van 

de jonge mantelzorgers met 

mantelzorg compliment, 50% 

van de jonge mantelzorgers 

zonder mantelzorg 

compliment krijgt hun 

huiswerk altijd af. Daar 

tegenover staan 78% van de 

kinderen zonder zorgtaken. 

Ook bij het ‘huiswerk soms 

niet af krijgen’ zie je dat de 

jonge mantelzorger met en zonder compliment het zwaar hebben. 

Respectievelijk 56% en 46%  antwoord dat ze het huiswerk soms niet 

afkrijgt, waar de niet mantelzorgende leerlingen 20% antwoorden. Bij ‘vaak 

niet af’, scoren met name de jonge mantelzorgers met een 

mantelzorgcompliment. Maar liefst 11% heeft vaak het huiswerk niet af 

(Figuur 18). 

6f  Steun rondom jonge mantelzorgers. Hoe ervaren de jonge 

mantelzorgers steun? Soms bewaren ze ook wat afstand in hun sociale 

contacten door minder te delen van de thuissituatie.  Ze stuiten dan op 

reacties van onbegrip over de rol van een jonge mantelzorger bij docenten. 

Bij medeleerlingen delen ze vaak hun zorgen niet uit angst om gepest te 

worden. De vraag is bij wie zij steun kunnen vinden. Het blijkt dat de meeste 

jonge mantelzorgers steun vindt binnen het gezin, de familie en hun 

vrienden.  Twee hadden aangegeven ook bij leraren steun te vinden. 

Daarmee geeft dus 4% van de jonge mantelzorgers aan steun bij de 

leerkracht te vinden. Vier jonge 

mantelzorgers gaven aan 

niemand te hebben die hun 

steun kon geven. Opmerkelijk, 

maar in lijn met het interview 

van LiSO, is dat niemand van 

de 31 mantelzorgers een 

kruisje heeft gezet bij 

klasgenoten. Ze ervaren dus 

geen steun van klasgenoten, 

terwijl gezien de aantallen 

jonge mantelzorgers er mogelijk zelfs in de eigen klas 4-5 jonge 

mantelzorgers zitten (Figuur 19).  

Volgens Jonge Mantelzorgers Pro, blijkt dat als een jonge mantelzorger 

ondersteuning nodig heeft, dat vaak als eerste op school. Zorg voor beter 

geeft aan dat steun voor jonge mantelzorgers soms bestaat uit simpelweg 

een gesprekje. Vele jonge mantelzorgers willen gewoon even hun hart 

luchten. Een gesprekje van een paar minuten kan het verschil al maken  

Figuur 19 

Figuur 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dat mijn mentor zo betrokken is met mijn thuissituatie geeft mij een fijn gevoel, 

omdat ik weet dat er iemand voor mij is als het mis gaat en ik hulp nodig heb - 
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voor een jonge mantelzorger. Dat de docent even wat begrip toont en 

waardering uitspreekt voor de zorgtaak en thuissituatie is belangrijk. Deze 

leerlingen geven nadrukkelijk aan dat ze niet zielig gevonden willen worden, 

maar dat ze gezien willen worden.  Hebben de leerkrachten van KSG de 

Breul deze tijd? In figuur 20 zien we dat 10 van de 11 docenten die te maken 

hebben met jonge mantelzorgers aangeven te weinig tijd en dus aandacht 

te kunnen geven aan de jonge mantelzorger. Hier is nog veel winst te 

behalen binnen KSG de Breul.  

Wat doen de docenten voor de 

leerlingen met zorgtaken? De 

docenten die bewust te maken 

hebben met jonge mantelzorgers 

antwoorden dat ze regelmatig 

een gesprekje hebben met de 

leerlingen en een luisterend oor 

geven. Er worden schoolse 

zaken voor deze leerlingen 

geregeld. Leerlingen worden 

aangemoedigd om ook aan te 

geven of ze ondersteuning van 

school nodig hebben. Een 

leerkracht gaf aan dat het 

belangrijk is om in overleg te 

blijven als deadlines niet worden 

gehaald. Waar denken de 

docenten dat ze de jonge 

mantelzorger naar toe moeten 

verwijzen als ze hulp nodig 

hebben? Figuur 21 laat zien wat 

de docenten aangeven. De 

meeste docenten, geven de 

schoolpedagoog en school 

coördinator ( Beekman en Lalieu) aan als er hulp nodig is. De eigen coach 

/ teamleider wordt 4x genoemd. Ook wordt een vertrouwenspersoon en de 

afdelingsleider eenmaal genoemd. Verder nog 1x de huisarts, gemeente, 

centrum jeugd en gezondheid. Ook wordt door één docent de Rotonde klas 

genoemd als hulp voor de jonge mantelzorger.  

6g  Aangedragen oplossingen  Wat zouden jonge mantelzorgers nodig 

hebben van school als ondersteuning om zorgtaken en school te kunnen 

combineren? Een eigen hulpteam op school? 77% van de docenten geven 

aan dat er een hulpteam nodig is voor mantelzorgers op school. Of voor 

alle jongen mantelzorgers, of alleen voor die hulp nodig hebben. Twee 

docenten geven aan dat de coach en vakdocenten de ondersteuning zelf 

wel redden (wat in figuur 20 eigenlijk wordt tegengesproken, want de 

meesten docenten geven aan dat er te weinig tijd voor is). 

Figuur 20 

Figuur 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- voor samenwerkingsprojecten moeten klasgenoten soms bij mij thuis komen. 

Mijn vader kan dit niet aan, ook al zit hij er niet bij, hij  is dan dagen van de leg, 

dan voel ik mij zo schuldig  - 
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Drie docenten geven aan dat 

er niet een hulpteam nodig is 

voor leerlingen die hun 

schooltaken niet meer kunnen 

volbrengen, omdat er genoeg 

externe hulp is.  

Laten we kijken naar de 

interne hulp op KSG de Breul 

voor jonge mantelzorgers. 

Wat denken de docenten dat 

er voor handen is? 59% van 

de ondervraagde docenten 

heeft geen idee. 41% van de 

docenten geven de volgende 

antwoorden (Figuur 23);  

1. Er zijn, voor zover ik 

weet, geen kant-en-klare 

afspraken op school. De 

mentor/coach moet dit 

signaleren en op maat 

afgestemde afspraken 

maken als men ziet dat 

de welzijn of prestaties 

van de leerling in gevaar zijn. 

2. Toestemming voor bijzondere uitzonderingen of aanpassingen 

(aangepast rooster, spreiding toetsen, etc.). 

3. Maatwerk en steun 

4. Via PM3 moment inbrengen 

5. weet ik niet maar mag hopen dat deze leerlingen andere presentie 

regels - tl komen etc. hebben 

6. Een luisterend oor en eventueel bemiddeling tussen leerling, docenten 

en ouders. 

7. maatwerk, via de coach en zorgteam, Vaak komt de zorg dan van 

buiten af,.. gemeenste zorginstelling binnen school is de rotonde 

mogelijk, waarbij extra tijd aan de basis vakken besteed kan worden 

onder de gewone lessen. 

8. Gesprekken en verwijzingen naar hulpinstanties 

9. Er wordt gericht op leerling ondersteuning, en dat kan dus niet generiek 

gedaan worden. Een jonge mantelzorger is meer dan alleen een jonge 

mantelzorger. 

 

 

 

Figuur 22 

Figuur 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mijn moeder is chronisch ziek en ziet er wat anders uit. Op de basisschool werd 

ik daar altijd mee gepest. Op de middelbare school heb ik daarom nog nooit hier 

iets over durven zeggen - 
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Hieronder een overzicht wat de jonge mantelzorgers zelf voor steun van de 

docenten / de Breul ervaren.  

71% van de jonge 

mantelzorgers ervaart geen 

steun. 10% ervaart een beetje 

steun, 10% heeft expliciet 

gevraagd om geen steun te 

krijgen, en 10% ervaart wel 

steun, van mentor, coach en 

teamleider (Figuur 24) 

Wat voor steun zouden de jonge 

mantelzorgers willen krijgen? 

Lees hieronder de antwoorden 

(Figuur 25):  

Tweeëntwintig van de 31 jonge 

mantelzorg leerlingen (71%) 

geeft aan dat ze geen hulp willen 

van school. De overige 29% 

geeft aan:  

1. Meer tijd voor opdrachten, 

minder samenwerken, 

omdat dit erg veel extra tijd 

vergt.  

2. Meer praten met coach/mentor. 

3. Alle docenten op de hoogte brengen van thuissituatie. 

4. Meer online lessen. 

5. Hulp bij het plannen van de opdrachten.  

Er komen concrete antwoorden naar voren met wat voor steun docenten 

graag zien voor jonge mantelzorgers. De docenten willen hun mantelzorg 

leerlingen faciliteren conform de topsportregeling. Hierdoor is er meer 

ruimte voor de mantelzorgers om bijvoorbeeld van de mogelijkheid gebruik 

te maken om een toets uit te stellen of wat meer tijdverlenging te krijgen om 

een toets of opdracht te maken. Ook vinden de docenten dat na het 

signaleren van een mantelzorg leerling men verplicht dient te rapporteren 

naar de mentor. Deze kan dan zo snel als mogelijk collega’s en het 

zorgteam inschakelen om verdere afspraken met de mantelzorg leerling te 

maken. Hierdoor kan er dan ondersteuning worden gegeven volgens een 

voorop gesteld stappenplan. De docenten vinden dat er meer aandacht 

besteed moet worden aan het mantelzorgthema en dat er meer openheid 

moet komen om duidelijkheid te creëren zodat mantelzorgers de weg weten 

vinden als zij extra ondersteuning nodig hebben. Op KSG de Breul hebben 

wij ook een leerling begeleidster die thuis komt bij leerlingen, de docenten 

opperen deze ook in het hulpteam op te nemen.  

Figuur 24 

Figuur 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mijn vader heeft epilepsie, en mijn docenten snappen niet hoe zwaar de 

verantwoordelijkheid is om met hem alleen thuis te zijn. Als hij een zwaar insult 

krijgt, sta ik er alleen voor - 
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In alle gevallen moet je als docent, maar zeker als mentor in gesprek gaan 

met de jonge mantelzorgers, ze meer individuele aandacht geven, luisteren 

naar hun behoeften en hun lasten verlichten waar dat kan. Door er meer 

over te praten kun je een aanspreekpunt creëren voor deze leerlingen of ze 

doorverwijzen naar een 

aanspreekpunt.  

De docenten zijn ook van 

mening dat de mentor / 

coaches meer tijd moeten 

krijgen voor het inventariseren 

van mantelzorg leerlingen en 

het opschalen van maatwerk in 

deze. Er wordt gesproken over 

het inrichten van een 

huiskamer op school als 

permanente optie waar 

leerlingen even kunnen zitten 

praten met lotgenoten en/of 

leerkrachten. Er zou met een 

hulpteam een soort van 

inloopspreekuur verzorgd 

kunnen worden. Waarbij dan 

ook meegedacht kan worden 

met huiswerkbegeleiding en 

ervaringen en tips worden 

uitgewisseld. Er is namelijk 

meer begrip nodig voor 

leerlingen met mantelzorgtaken en erkenning is al een eerste stap.  

Dit was het einde van mijn enquête.  

Ingevuld door 178 leerlingen in verschillende leeftijden (Figuur 26)  en 

merendeels door jongens, 58% (Figuur 27).     

    

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 26 

Figuur 27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mijn moeder zit in de WAO, 100% afgekeurd vanwege psychische problemen. Bij 

een oudergesprek op school ziet niemand iets, maar ik maak thuis veel mee - 
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7. Antwoorden onderzoeksvraag en deelvragen 
Er is weinig bekend over de lange termijneffecten van het geven van 

mantelzorg van jongeren. We willen graag weten wat mantelzorg doet met 

hun welbevinden, met hun behaalde resultaten op school met hun 

studiekeuzes en loopbanen. Er zijn aanwijzingen dat jonge 

mantelzorgenden meer emotionele problemen ondervinden en vaker 

studievertraging oplopen dan de jongeren zonder zorgtaken. Het is daarom 

goed denkbaar, dat de school waar dat kan ondersteuning biedt aan de 

jonge mantelzorger, om deze leerlingen ondanks hun zware thuissituatie, 

toch de meest inclusieve en zinvolle schooltijd te geven. Zo voorkom je 

ongelijkheid in schoolloopbanen, en zo creëer je veerkracht bij de jonge 

mantelzorgenden, die na de middelbare school vaak ook doorstuderen en 

op de Hogeschool of Universiteit ook nog steeds jonge mantelzorgenden 

zijn. Wat ook in de onderzoeken naar voren komt in de voorstudie die ik 

heb gedaan, is dat deze jonge mantelzorgenden vaak hoog scoren op 

verantwoordelijkheidsgevoel en dat ze veel empathie bezitten. Met deze 

twee eigenschappen kun je daarom goede afspraken maken met deze 

jonge mantelzorgenden, om hun schooltijd een stukje aangenamer te 

maken, naast hun zware thuissituatie, en zo hun niet alleen een verhoogde 

kans te geven op het behalen van hun diploma, maar ook bij te dragen aan 

een effectieve strategie om de rest van hun studietijd op een adequate 

manier hulp en steun te vragen. 

Onderzoeksvraag:  

In hoeverre sluit de huidige begeleiding van het voortgezet onderwijs 

voor jonge mantelzorgers (12-19 jaar) aan bij hun behoeften en hoe 

zou dit verbeterd kunnen worden?   

Mijn enquête met 187 leerlingen en 22 docenten op KSG de Breul geeft 

een mooi eerste inzicht hoe het gaat met de Breulse jonge mantelzorger. 

Het is zichtbaar dat de jonge mantelzorger meer hulp zou kunnen krijgen, 

maar dat de hulp die wel wordt gegeven adequate hulp is. Docenten 

worstelen met de hulpvraag. Wie is een jonge mantelzorger, en wat voor 

hulp zou deze dan moeten hebben. Meer dan de helft van de docenten zou 

een jonge mantelzorger doorverwijzen naar de schoolpedagoog / zorg 

coördinator (Figuur 21). Dat is echter in de meeste gevallen niet de hulp die 

de jonge mantelzorger aangeeft nodig te hebben. Het gaat hier meer om 

erkenning, waardering, een luisterend oor, en hulp bij het plannen en 

organiseren van het huiswerk. Een gesprek, meer tijd voor opdrachten, of 

minder samenwerken (omdat dit zoveel extra tijd vergt), is vaak al 

voldoende (Figuur 25).    

Hoewel de meeste docenten aangeven dat er een speciaal hulpteam moet 

komen voor jonge mantelzorgenden (Figuur 22) is echter de hulp die nodig 

is wel aanwezig (Figuur 23). Naast het signaleren, al dan niet aangeven 

door de jonge mantelzorger zelf, of door de ouders (waar in dit onderzoek 

geen onderzoeksresultaten uit zijn), weet een aantal docenten best wat er 

moet gebeuren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- af en toe eens vergeten huiswerk of boeken niet mee door de vingers zien, dat is 

hoe de docent het voor mij makkelijker maakt - 
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- Gesprek mentor/coach van de leerlingen, immers als de ouder iets verteld 

heeft, of als de leerlingen iets verteld heeft, is dit in den beginne bij de 

mentor/coach en kun je met elkaar als docent afstemmen.   

- Daarnaast, gelijktijdig, praten met de leerling. Vaak zoekt deze vooral een 

luisterend oor. Dus meer tijd voor de jonge mantelzorger (iets waar de 

docenten zelf ook aan geven gebrek aan te hebben) (Figuur 20), is beslist 

noodzakelijk om te komen tot betere steun.  

- Hierop volgend een gesprek met de decaan, die individueel op maat 

gemaakte afspraken kan maken, zoals toestemming voor bijzondere 

uitzonderingen of aanpassingen (aangepast rooster, spreiding toetsen, 

etc.) . 

Als ik naar de uitslagen van mijn enquête kijk, en naar mijn eigen situatie, 

waar ik wel al op maat wordt geholpen, denk ik dat zowel bij de docenten 

als bij de leerlingen, onvoldoende kennis is wat hulp voor een jonge 

mantelzorger in kan houden. Er wordt dus op dit moment door de jonge 

mantelzorgers te weinig steun ervaren, terwijl de steun wel voor handen is. 

Dit zou de school kunnen verbeteren, door zowel docenten als jonge 

mantelzorgers op de zorgmogelijkheden te attenderen.  

Eén van de docenten opperden de Topsportregeling voor jonge 

mantelzorgers. Als je wordt aangemerkt als talentvolle sporter dan houdt 

de school rekening met je sportieve ambities en is de school in staat om je 

sporttijd helemaal af te stemmen op het onderwijs. De docenten leveren 

hiervoor hoogwaardige begeleiding en kunnen waar nodig ook extra 

onderwijsvoorzieningen inzetten zoals:  

 een dynamisch lesrooster met mogelijkheden voor het inplannen 
van trainingen en wedstrijden; 

 (gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken; 
 uitstel of vermindering van huiswerk; 
 mogelijkheden voor het inhalen van achterstanden die zijn 

ontstaan door afwezigheid door trainingen en wedstrijden; 
 aangepaste planning van repetities en/of schoolonderzoeken; 
 gespreid examen over twee schooljaren; 
 ervaren begeleiders voor topsporttalent die dicht op de sport staan  
 docententeam die ervaring hebben met de combinatie van 

studeren door topsporters  

Voor jonge mantelzorgers zou dit dan moeten worden: 

 een flexibel lesrooster met ruimte voor zorgtaken; 
 (gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken; 
 uitstel of vermindering van huiswerk; 
 voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in 

verband met zorgtaken, weg te werken; 
 uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- er is niemand die even notities met mij wil delen van de lessen die ik heb gemist 

door ziekenhuis bezoek, ook zorgt niemand ervoor dat ook ik het uitgedeelde 

lesmateriaal krijg - 
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 gespreid examen over twee schooljaren; 
 deskundige zorgbegeleider(s) met korte lijnen naar de mantelzorg 

en een 
 team van docenten die ingespeeld zijn op de combinatie van zorg 

en studie 

Vanuit de enquête, 77% van de docenten hebben dit aangegeven (Figuur 
22),  is het door de docenten geopperd om binnen de Breul een speciaal 
hulpteam te samenstellen. Echter net als bij de Topsportregeling, vanaf  nu 
genoemd de Topzorgregeling, zouden leerlingen aan voorwaarden moeten 
voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Een richtlijn hiervoor zou dan 
het gemeentelijk mantelzorg compliment kunnen zijn. Als een leerling dat 
ontvangt, is er meestal een meer uitgebreide zorgbehoefte van de 
chronisch zieke patiënt thuis. Een jonge mantelzorger die een beroep zou 
doen op de Topzorgregeling zonder gemeentelijk mantelzorg compliment 
zou je als school kunnen vragen dit eerst aan te vragen. Een mantelzorg 
compliment van de gemeente kent een lage drempel. Mogelijk zorgt deze 
lage drempel er toch voor dat alleen de serieuze jonge mantelzorgers 
beroep doen op de Topzorgregeling.  

Deelvragen 

Hoeveel jonge mantelzorgers zijn er in het voortgezet onderwijs en 

wat is de inhoud van hun mantelzorgtaak? 

Er wordt door de instanties in Nederland gesteld dat 1 op de 5 kinderen op 

de middelbare school 3 maanden of langer zorg verlenen aan een 

chronisch ziek gezinslid. Dat is 20%. Op de vraag of er iemand in het gezin 

van een leerling op KSG de Breul zorgbehoevend was werd door 17% 

positief geantwoord (Figuur 4). Dat komt dus aardig in de buurt van 1 op de 

5 kinderen. In feite komt dit er op neer dat in een klas op KSG de Breul van 

25 leerlingen er 5-6 kinderen zouden kunnen zitten die jonge mantelzorger 

zijn. De jonge mantelzorgers hebben tot hun takenpakket: persoonlijke 

verzorging van de chronische zieke, dagbesteding van de chronische zieke, 

vervoer en begeleiding van de chronische zieke en in vergelijking met de 

niet mantelzorgende leerlingen besteden de jonge mantelzorgers 50% 

meer tijd aan hulp in de huishouding, 40% meer tijd aan eten koken, en 

75% meer tijd aan emotionele steun (figuur 14).  

Op welke manier worden jonge mantelzorgers begeleid? 

Alhoewel 71% van de jonge mantelzorgers geen steun ervaart van hun 

school (figuur 24)  is er wel steun mogelijk. Binnen KSG de Breul  wordt de 

jonge mantelzorger, mitst deze zich bekend maakt,  begeleid met 

gesprekken met de eigen coach/mentor, teamleider en decaan. Er kunnen 

individuele afspraken worden gemaakt, waar zowel de jonge mantelzorgers 

als de docenten, niet allemaal nog de weg in weten te vinden (figuur 23) . 

In de meeste gevallen kan volstaan worden met een luisterend oor, begrip  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- op school denken de docenten dat ik altijd spijbel, maar in de werkelijkheid zit ik 

veel in het ziekenhuis of bij gesprekken met de thuiszorg - 
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en erkenning. Een aantal jonge mantelzorgers geeft al aan zorg op maat te 

ontvangen, door middel van het verwijderen van absentie kruisjes, 

verspreiden van toetsen etc. In een uiterst geval kan de school een jonge 

mantelzorger ook helpen in de Rotonde klas. Tussen de enquête leerlingen 

zit één jonge mantelzorger die zo wordt geholpen. De Rotonde klas van de 

Breul is echter bedoeld voor leerlingen die intensieve begeleiding 

behoeven, denk aan leerlingen met gedragsproblemen, leerlingen met een 

depressie of leerlingen in de rouw. Met deze leerlingen wordt intensief 

gewerkt om te komen tot schoolprestaties passend bij het leerjaar om zo 

terug te keren in de reguliere klas. Jonge mantelzorgers hebben in de regel 

geen intensieve zorg nodig, ze hebben een te intensieve zorgtaak in de 

thuissituatie. Daar helpt begeleiding zeker bij, maar mijn inziens niet tussen 

kinderen met gedragsproblemen en depressies. Maar middels mijn enquête 

kon ik niet zien, of deze jonge mantelzorger mogelijk ook 

gedragsproblemen of een depressie zou kunnen hebben. 

Wat voor invloed 

heeft de 

mantelzorgtaak 

op de jonge 

mantelzorgers?    

De invloed van de 

mantelzorgtaak is 

niet echt in het 

aantal extra uren 

per week terug te 

vinden. Deze zijn 

voor de jongen 

mantelzorgers 

gemiddeld tussen 

de 1,25 en 3,61 

uren per week 

(figuur 12).  Echter 

naast de zorgtaken thuis, zullen er veel uren niet benoemd zijn met 

betrekking tot zorgen maken. Het zorgen voor een chronisch zieke is de 

belastende factor. In de overzicht lijst van Holmes en Rahe, zie je dat ziekte 

en overlijden hoog scoort op de stresslevels van jongeren. Zeker als daar 

boven op ook nog slechte schoolresultaten komen en jongeren door 

vermoeidheid en tijd te kort activiteiten naast school opgeven. De jonge 

mantelzorgers van de Breul zijn meer moe en uitgeput dan hun mede 

leerlingen (Figuur 14) en ervaren meer slaap- en concentratieproblemen. 

Figuur 15 geeft aan dat jonge mantelzorgers meer dan niet zorgende 

leerlingen activiteiten afzeggen. Hierdoor krijgen ze minder ontspanning. 

Door zorg, en de vermoeidheid is er minder tijd voor huiswerk (figuur 16, 

17, 18 ) en krijgt 11% van de jonge mantelzorgers hun huiswerk vaak niet 

op tijd af.  
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- Sinds dit jaar is er op school aandacht voor mantelzorgers via een mail. Dat 

zorgt er voor dat ik wat erkenning voel - 
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In hoeverre zijn leerkrachten in het voortgezet onderwijs bewust van 

de jonge mantelzorgers en hun taken?      

Binnen KSG de Breul zijn 32% van de docenten zich niet bewust dat er 

jonge mantelzorgers op school zijn (figuur 5) Daarnaast weten 45% van de 

docenten niet dat er jonge mantelzorgers bij hun in de klas zitten (figuur 6). 

We weten nu dat 1 op de 5 leerlingen een jonge mantelzorger is, en er dus 

in een klas van 25 jongeren altijd 5-6 jongeren moeten zitten die zorgtaken 

hebben voor een chronische zieke is er op KSG de Breul een te laag 

bewustzijn van de jonge mantelzorger en hun taken. Op de vraag waar je 

als docent de jonge mantelzorgers naar toe zou kunnen verwijzen voor hulp 

is het antwoord van 59% van de docenten dat ze dat niet weten (figuur 23).  

Daar boven op komt nog tijdgebrek. 54% van de docenten die met jongen 

mantelzorgers te maken heeft, heeft te weinig tijd voor gesprekjes met de 

leerlingen (figuur 20).  

8. Conclusie 
Aan dit profiel werkstuk lagen de volgende vragen ten grondslag: 1. Wat is 

de omvang van de doelgroep jonge mantelzorgers op de Breul? 2. Wat is 

de invulling van de zorg en de belasting van de zorg van jonge 

mantelzorgers? 3. In hoeverre zijn de leerkrachten bewust van de jonge 

mantelzorgers? Door mijn onderzoek kan ik concluderen dat het aantal 

jonge mantelzorgers op KSG de Breul zo goed als overeenstemt met het 

landelijke gemiddelde, namelijk 17% van de jongeren. Of wel in een klas 

van 25 leerlingen zijn er gemiddeld genomen 5-6 leerlingen die zorgen voor 

een chronische zieke. De jonge mantelzorger met een gemeentelijk 

mantelzorg compliment besteed 5x meer uren in taken naast school dan de 

gewone leerlingen, en de jonge mantelzorger zonder mantelzorg 

compliment van de gemeente besteed 2 x meer uren dan de niet jonge 

mantelzorger aan taken thuis. Naast meer huishoudelijke uren, zitten er ook 

veel uren in persoonlijke verzorging van de zieke, de dagbesteding, 

vervoer, begeleiding, en emotionele steun. De jonge mantelzorger is 

behoorlijk belast, ze geven aan meer last te hebben van vermoeidheid en 

uitgeput te zijn, meer slaapproblemen te ervaren, en meer 

concentratieproblemen te hebben dan de gewone leerling. Het huiswerk, 

krijgen de meeste jonge mantelzorgers net af, maar ze ervaren dat het te 

veel is. De meest gehoorde kreet in de enquête was dat samenwerken erg 

veel extra tijd kost en moeilijk te combineren is. Het mooie is dat op school 

de steun aanwezig is die de jonge mantelzorger nodig heeft. Ze komen 

alleen nog niet tot elkaar. Dat zou met een gerichte plan van aanpak voor 

elkaar gemaakt kunnen worden, waardoor ook op KSG de Breul de jonge 

mantelzorger zich gehoord en gezien gaat voelen.  
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9. Samenvatting 
Door de enquête met 187 leerlingen en 22 docenten op KSG de Breul heb 

ik een redelijk solide basis kunnen leggen om resultaten te krijgen voor de 

onderzoeksvragen. Het geeft een goed inkijkje in hoe het met jonge 

mantelzorgers op deze school gaat. We zien dat 17% van de leerlingen te 

maken heeft met zorgtaken thuis door een chronisch zieke ouder, broer(tje) 

of zus(je). Dat is bijna evenveel als het landelijk gemiddelde. Deze jonge 

mantelzorgers hebben het zwaarder dan de gewone leerlingen, de niet 

mantelzorgers. Er komen meer lichamelijke problemen voor, 

slaapproblemen, vermoeidheid, uitputting en concentratieproblemen. Ze 

hebben moeite om het huiswerk af te krijgen naast hun thuistaken. Wel 

scoren ze beter op het ‘niet hun huiswerk af hebben’, dan hun mede 

leerlingen. De mogelijke reden waarom mantelzorg leerlingen toch hun 

huiswerk af hebben heeft mogelijk te maken met een hogere 

verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de jonge 

mantelzorgers door wat ze thuis allemaal mee hebben gemaakt. De jonge 

mantelzorgers hebben tot hun takenpakket persoonlijke verzorging van de 

chronische zieke, dagbesteding van de chronische zieke, vervoer en 

begeleiding van de chronische zieke. En in vergelijking met de niet 

mantelzorgende leerlingen besteden de jonge mantelzorgers 50% meer tijd 

aan hulp in de huishouding, 40% meer tijd aan eten koken, en 75% meer 

tijd aan emotionele steun. Naast bezig zijn, is de stress rond het hebben 

van een chronisch zieke hoog. Vooral als er een overlijden bij komt. We 

zien dat de meeste steun voor deze jonge mantelzorgers met name uit het 

gezin en de familie komen. De jonge mantelzorgers geven aan of geen 

steun te vinden op school, of niet op school te vertellen wat de thuissituatie 

is. Slechts 10% geeft aan goed begeleid te worden op school. De jonge 

mantelzorger op KSG de Breul zou dus meer hulp kunnen krijgen. Veel 

docenten zijn ook niet met het thema bezig, en hebben daardoor geen enkel 

idee of er jonge mantelzorgers bij ze in de klas zitten. Met dit onderzoek is 

ontdekt dat de gewenste hulp allemaal wel op school aanwezig is, maar dat 

zowel docenten als jonge mantelzorgers niet precies weten wat er allemaal 

mogelijk is. Daarnaast gaat het niet om grote zorgtrajecten, maar veelal  
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meer om erkenning, waardering, een luisterend oor, en hulp bij het plannen 

en organiseren van het huiswerk. Een gesprek, meer tijd voor opdrachten, 

of minder samenwerken, omdat dit zoveel extra tijd vergt, is vaak al 

voldoende. Laat dit nu ook de zorg zijn die kinderen met een 

Topsportregeling krijgen. Driekwart van de docenten zien graag een 

speciaal hulpteam. Laten we het voor jonge mantelzorgers 

Topzorgregeling noemen. Waar leerlingen net als bij de sportende 

leerlingen aan voorwaarden moet voldoen om hiervoor in aanmerking te 

komen. Op deze manier kan de jonge mantelzorger beter de schooltaken 

en de thuistaken verdelen en komt er meer lucht en ruimte.  Zo kunnen we 

samen zorgen dat de jonge mantelzorgers geen studievertraging oplopen 

en op een goede manier kunnen doorstromen naar een vervolgstudie.  

10. Aanbevelingen school / plan van aanpak 
Jonge mantelzorgers blijven vaak lang onzichtbaar, zelfs op school, waar 

ze flink wat uren van de dag doorbrengen. Docenten realiseren zich niet 

altijd dat de jonge leerlingen in hun klassen zorgverantwoordelijkheden 

dragen binnen het gezin, die zij normaal bij volwassenen verwachten. 

Jongeren aan de andere kant vinden de zorgtaken vaak vanzelfsprekend 

of schamen zich er voor en vertellen het daarom niet altijd op school. Om 

overbelasting bij jonge mantelzorgers te voorkomen is goede 

samenwerking en afstemming belangrijk. Wat kun je als docent doen om 

jonge mantelzorgers te steunen? Hier een aantal tips:  

10a  Herken de signalen 
Experts wijzen op het belang van het tijdig herkennen van signalen, zoals 

regelmatig te laat in de les komen, of uitgeputte leerlingen (zie voor meer 

signalen blz. 7 en 9 in mijn voorstudie). Je kunt als docent, bijvoorbeeld in 

een coachgesprek, met je leerling vragen de situatie thuis en of daar zorg 

nodig is. Als hieruit naar voren komt dat er mantelzorg wordt geleverd vraag 

dan regelmatig naar hoe het met de leerling en het zieke familielid gaat. 

Denk er wel om dat je de leerling niet vragen stelt in de klas. Oprechte 

geïnteresseerdheid in het verhaal van de jongere is belangrijk volgens 

experts. Laat dit merken uit de vragen die je stelt. ‘Tjong, het is toch wat, 

wat je allemaal hebt meegemaakt’. Hoe is het nu met jou? Wat zou jij willen 

dat ik doe, of is er iets wat je wilt vragen?’ 

10b  Toon begrip 
Als jonge mantelzorgers hun hart willen luchten, doen ze dat bij familie of 

vrienden. Van docenten willen ze erkenning en waardering. Expert: ‘Als ik 

bijvoorbeeld zeg: "Jeetje, wat goed van je!", dan zijn sommige jongeren al 

verbaasd. Meestal krijgen ze juist te horen: "Oh, wat erg, je zult het wel heel 

zwaar hebben!"  Positief meeleven maakt al veel verschil in de omgang. De 

mantelzorgleerling wil graag een leerkracht die hun helpt bij het oplossen 

van schoolproblemen.’ Dus wijs ze op de mogelijkheden. Geef jonge 

mantelzorgers de TOPzorgregeling folder die ik heb gemaakt.  



 

 

10c  Start het gesprek op school 
Creëer een sfeer in de klas waarin het normaal is om open te zijn 

over wat je nodig hebt om schooltaken en thuistaken  (sport, muziek, 

zorgen voor een zieke) te kunnen combineren. Over mantelzorg 

door jongeren bestaan verschillende programma’s voor gebruik in 

het onderwijs, zoals signaleerkaarten, lespakketten, toolkitten en 

gastlessen of interactieve toneelstukken. Deze worden aangeboden 

door de landelijke organisatie voor mantelzorgers, zoals op:  

https://www.mantelzorg.nl/professionals/onderwerpen/specifieke-

doelgroepen/toolkit-voor-studentbegeleiders-mbo/ 

10d  Wijs ze op de Topzorgregeling 
Jonge mantelzorgers zijn niet zielig, ze hebben het alleen een beetje 

druk. Ze hebben het druk thuis en hebben het druk in hun hoofd. Ze 

vinden het daarom het meest belangrijk dat docenten op school 

begrip tonen. Wees flexibel met het huiswerk of een boek dat per 

ongeluk vergeten is. Geef bij absentie een samenvatting van de les 

door, zodat de leerling geen achterstand oploopt. Toon begrip voor 

een jongere die te laat komt, omdat hij bijvoorbeeld een jonger zusje 

of broertje naar school heeft moeten brengen. Wijs de jonge 

mantelzorger op de Topzorgregeling, door de folder uit te reiken, en 

met elkaar te bespreken wat op de folder nodig is voor de jonge 

mantelzorger. Docenten kunnen kijken naar ondersteuning voor 

andere groepen die de school al biedt, zoals topsporters.  

10e  Vraag of lotgenotencontact gewenst is 
Het helpt vaak als een mantelzorg leerling op kan trekken met een 

leerling die min of meer hetzelfde doormaakt. Vraag aan de 

leerlingen of je hun namen mag delen aan andere jonge 

mantelzorgers. Vraag of ze voor een project juist niet, of juist wel 

met een andere jonge mantelzorger willen samenwerken. 

Samenwerkingsprojecten zijn voor jonge mantelzorgers vaak zeer 

belastend. Samenwerken kost meer tijd, en moet bij iemand thuis. 

Dat kan vaak niet bij de jonge mantelzorger thuis, door de chronisch 

zieke, terwijl de jonge mantelzorger juist thuis moet of wil zijn bij de 

zieke. Geef daarom de jonge mantelzorger de mogelijkheid om de 

opdrachten alleen te maken als ze daar om vragen. Samenwerken 

kunnen jonge mantelzorgers al als de beste door hun 

mantelzorgtaken.  
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Voorkant folder 

 

 

 



 

 

Achterkant folder 

 

 

 

 



 

11. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
Mijn onderzoek is niet bedoeld om compleet te zijn, maar om een eerste 

indruk te geven van de jonge mantelzorgers op KGS de Breul, waar 

knelpunten liggen, en hoe we de meeste daarvan kunnen aanpakken in 

adequate hulp. Mocht er interesse zijn om dieper op het functioneren van 

de jonge mantelzorger in te gaan zou ik nog meer onderzoek willen 

adviseren. Mijn onderzoek is niet compleet, omdat ik slechts 10% van de 

leerlingen heb bereikt. Om echt te weten hoe het gesteld is met de Breulse 

jongere, dient er eigenlijk een enquête te worden verstuurd met verplichte 

deelname voor iedereen. Helaas zijn er altijd lolbroeken tussen de invullers. 

Zo heb ik uit mijn enquêteresultaten 3 moeten verwijderen, wegens 

ongepaste invulling (seksueel getinte opmerkingen etc.). Ook zou het 

interessant zijn om de bevindingen uit te diepen naar leerniveau en 

eventueel naar afkomstniveau. Er komt namelijk uit de rapporten van 

instanties die ik heb geraadpleegd naar voren, dat in de armere lagen van 

de samenleving er meer jonge mantelzorgers zijn dan in de meer rijkere 

lagen van de samenleving. Als dit ook op de Breul zou zijn, dan kun je als 

school nog beter monitoren. Daarnaast is onderzoek aan te bevelen naar 

de vraag of jonge mantelzorgers hun zorgtaken van invloed zijn op de duur 

van hun middelbare schooltijd en hun vervolgstudie keuze, dit 

respectievelijk vanwege de overbelasting door de zorgtaken, en de meer 

empathische instelling van de jonge mantelzorgers. Verder zou ik in 

toekomstig onderzoek ook de effecten willen meten na invoering van een 

plan van aanpak. Hebben de leerlingen na invoering het gevoel dat ze meer 

gehoord en gesteund worden, dat er echt een plan de campagne is waar 

ze op terug kunnen vallen, als ze zorgtaken hebben.  

12. Dankwoord 
Hierbij wil ik een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen om dit 

profiel werkstuk tot stand te krijgen. Allereerst wil ik mijn moeder bedanken. 

Op mijn noodkreet: “Waar moet ik mijn PWS over doen?!” stelde zij mij een 

aantal onderwerpen voor, waaronder jonge mantelzorgers. Door haar 

raakte ik gemotiveerd om dit onderwerp grondig te onderzoeken, omdat het 

mijzelf treft. Ik wil haar ook bedanken voor de hulp bij het opstellen van de 

vragen voor de enquête.  Ik wil docente mevrouw C. Wenner bedanken, 

voor het doorsturen van de enquête naar alle leerlingen en docenten. 

Zonder data, geen onderzoeksgegevens, zonder onderzoeksgegevens, 

geen resultaten. Ik wil graag docente I. van den Burg, bedanken voor alle 

steun en support en het volste vertrouwen in mijn kunnen, ook daar waar ik 

het niet meer bezat. Met haar geduld en inzet is mijn PWS naar een hoger 

level getild. En als laatste wil ik alle 187 leerlingen en 22 docenten 

bedanken voor het invullen van de enquête. Bedankt voor jullie tijd en 

openheid. Zonder jullie had ik geen profiel werkstuk gehad.  

 

 



 

 

13. Woord van hoop 
Ik hoop echt dat mijn PWS zal gaan bijdragen bij het verbeteren van de 

huidige positie van de jonge mantelzorger binnen KSG de Breul. Ik ben 

sinds mijn komst op de Breul al jonge mantelzorger en heb mij heel vaak 

en heel veel eenzaam gevoelt. Pas sinds ik in 2021 in een burnout ben 

geraakt door mijn persoonlijke omstandigheden kreeg ik de juiste steun. Ik 

wil daarom Mariska Punt,  Barbara Dresen en Trui Hollander heel erg 

bedanken, voor hun mantelzorgen om deze jonge mantelzorger. Van al mijn 

Breul tijd heb ik voor het eerst dit schooljaar door hun maatwerk weer ruimte 

voor mijzelf. En dat zie je meteen terug in mijn cijfers. Dat mijn PWS mag 

zorgen voor vroegere signalering binnen de Breul en leiden tot uitgeruste 

blije jonge mantelzorgers.  
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15. Enquêtes 

15a  Enquête over jongeren en zorg   LEERLINGEN 
Beste Leerling,  

Ik ben Myrthe Faaij, KSG de Breul,  en doe een onderzoek voor mijn PWS.  

Deze enquête gaat over jongeren op onze school die zorg dragen voor 

anderen. Voor bijvoorbeeld hun chronisch zieke broertje, zus, vader, 

moeder, opa, oma of iemand anders. Wij willen graag inzicht krijgen in 

hoeveel kinderen bij ons op school hier mee te maken hebben. Wat zij 

allemaal doen, en hoe zij nog beter kunnen worden ondersteund.   

De enquête is voor iedereen om in te vullen die naar school gaat in de 

leeftijd van 12 t/m 19 jaar.  

Het invullen van de vragen kost ongeveer 10 minuten van je tijd.  

 

De antwoorden uit deze enquête zal ik anoniem verwerken in mijn profiel 

werkstuk. Als jij de uitkomst van deze enquête ook wilt ontvangen, vul dan 

aan het einde van de enquête je mailadres in.  

Dank je wel voor het invullen! 

met vriendelijke groet,  

Myrthe Faaij,   

HAVO 4 

-------  

1. Hoe oud ben jij  ? 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 



 

 

 

2. Ben jij een  meisje / jongen / anders 

Meisje 

Jongen 

Anders 

3. Wat is je gezinssituatie?   

Ik woon bij mijn ouders 

Ik woon bij 1 van mijn ouders 

Ik woon zelfstandig 

Ik woon bij familieleden 

Ik woon in een pleeggezin 

Anders 

4. Op welke school zit je? 

Naam school:  

5. Welk leerniveau doe je?   

VMBO 

MAVO 

HAVO 

VWO 

6. Is er iemand in jullie gezin zorgbehoevend? 

Ja 

Nee 

7. Wie heeft er zorg nodig?   

Vader / moeder 

Broer(tje) / Zus(je) 

Opa / Oma 

Iemand anders 

Niet van toepassing 

 

 



 

 

 

8. Wat voor zorg betreft het?   

Chronisch lichamelijk ziek 

Kanker  

Psychisch ziek 

Verslaafd 

Anders 

9. Hoeveel uren besteed jij per week aan zorgtaken thuis? 

0,5 

1 

2 

3 

4 

5 

Meer da 5 uur 

10. Kun je hier omschrijven wat voor soort zorg je verleent?    

Hulp in de huishouding 

Eten koken 

Administratieve taken 

Persoonlijke verzorging 

Dagbesteding van de zieke 

Vervoer en begeleiding 

Emotionele steun 

Geen taken 

Anders 

11. Weet je wat de term jonge mantelzorger is? 

Ja, die ken ik 

Nee, nooit van gehoord 

 

 



 

 

 

Definitie van Jonge Mantelzorger 

Als iemand zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of 

hulpbehoevende in de naaste kring heet dat mantelzorg. Dan geef je zorg 

aan directe familieleden, vrienden, kennissen of buren. Kenmerkend is de 

reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar 

naaste, zoals de partner, ouders, kind, buren of vrienden. Het gaat hierbij 

om langdurige zorg die onbetaald is en iedere dag / week terug komt en 

minimaal drie maanden achtereen is. Zorgt een leerling voor een zieke 

naaste? Dan is hij/zij een jonge mantelzorger. 

12. Herken jij je in de term jonge mantelzorger?   

Helemaal 

Een beetje 

Niet echt 

Totaal niet 

Nooit over nagedacht 

13. Bij wie ervaar je steun voor je mantelzorgen?    

Gezin 

Vrienden 

Familieleden 

Leraren 

Klasgenoten 

Zorgspecialisten (huisarts, ziekenhuis)  

Niemand 

Niet van toepassing 

14. Ontvang je van de gemeente een mantelzorgcompliment? 

Ja 

Nee 

15. Heb jij in de afgelopen 3 maanden regelmatig (meer dan 2x per 

week) last gehad van:   

Hoofdpijn 

Buikpijn 



Rugpijn 

 

 

Ongelukkig zijn 

Slecht gehumeurd of geïrriteerd zijn 

Zenuwachtig zijn 

Slaapproblemen 

Duizelig 

Snel moe en uitgeput zijn 

Concentratie problemen 

Anders 

16. Heb jij in de afgelopen 3 maanden regelmatig (meer dan 2x per 

week) activiteiten moeten afzeggen of aanpassen omdat je thuis 

taken had te doen?   

Ja 

Nee 

17. Heb je het gevoel dat je tijd genoeg hebt voor je school huiswerk?   

Ja, meer dan voldoende 

Ja, ik red het net 

Nee, altijd te kort 

Nee, loop altijd achter 

18. Heb jij het gevoel dat je verantwoordelijk bent voor de zorg?   

Helemaal waar 

Waar 

Niet waar 

Helemaal niet waar 

19. Weet je waar je terecht kunt op school bij vragen over je 

mantelzorgen? 

Ja, dat weet ik en maak er al gebruik van 

Ja, dat weet ik, maar ik heb het niet nodig 

Nee, dat is mij onduidelijk 

Nee, ik heb het niet nodig 

 



 

 

 

20. Heb je het gevoel dat de leerkrachten voldoende van je thuissituatie 

af weten, zodat ze je goed kunnen ondersteunen? 

Alle docenten weten het 

Sommige docenten weten het 

Alleen mijn mentor weet het 

Ik zou willen dat meer docenten er van af weten 

Niemand weet het en dat vind ik goed 

21. Houdt school rekening met je thuissituatie?   

Helemaal waar 

Waar 

Niet waar 

Helemaal niet waar 

22. Heb jij je huiswerk wel eens niet af, vanwege de thuissituatie?   

Vaak 

Soms 

Nooit 

23. Meld jij je wel eens ziek, terwijl je dat niet bent, vanwege de 

thuissituatie? 

Vaak 

Soms 

Nooit 

24. Wat doet jouw school op dit moment voor jou als jonge 

mantelzorger? 

(Open antwoord) 

25. Wat voor hulp zou je (meer) willen?     

Praten met mentor / coach 

Praten met school hulpverleners 

Praten met andere jonge mantelzorgers op school 

Dat alle docenten op de hoogte worden gebracht van de thuissituatie 

Meer tijd voor opdrachten 



Meer online lessen volgen 

 

 

Minder samenwerken, omdat dit veel extra tijd kost 

Anders, …… 

26. Wil je op de hoogte gehouden worden over de resultaten van mijn 

PWS? Schrijf hieronder dan je mailadres. 

Mailadres: 

15b  Enquête over jongeren en zorg   DOCENTEN 
Beste Docent,  

 

Ik ben Myrthe Faaij, KSG de Breul,  en doe een onderzoek voor mijn PWS 

betreffende jonge mantelzorgers. Dat zijn jongeren die zorg dragen voor 

anderen zoals bijvoorbeeld voor hun chronisch zieke broertje, zus, vader, 

moeder, opa, oma of iemand anders. Ik wil door middel van deze enquête 

graag inzicht krijgen in hoeveel kinderen op school hier mee te maken 

hebben. Wat zij allemaal doen, en hoe zij nog beter ondersteund kunnen 

worden. Als eindproduct van mijn PWS zal ik een plan van aanpak 

maken, wat ik aan geïnteresseerden zal aanbieden. 

 

De enquête is alleen door docenten om in te vullen die op een school 

lesgeven aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar.  Het invullen van 

de vragen kost ongeveer 10 minuten tijd.  

 

De antwoorden uit deze enquête zal ik anoniem verwerken in mijn profiel 

werkstuk. Als u de uitkomst van deze enquête ook wilt ontvangen, vul dan 

aan het einde van de enquête uw mailadres in.  

 

Dank u wel voor het invullen! 

 

met vriendelijke groet,  

Myrthe Faaij,   

HAVO 4 

----------  

1. Op welke school bent u werkzaam? 

Naam school:  



 

 

 

2. Welk leerniveau doceert u? 

VMBO 

MAVO 

HAVO 

VWO 

3. Wist u voor de uitleg in deze enquête wat een jonge mantelzorger 

is? 

Ja 

Nee 

4. Weet u of er jonge  mantelzorgers op uw school zijn? 

Ja 

Nee 

5. Weet u of er jonge mantelzorgers in uw klas(sen) zitten? 

Ja 

Nee 

6. Wat denkt u dat de problemen kunnen zijn bij jonge mantelzorgers? 

Te laat in de les komen 

Uren verzuimen 

Huiswerk niet af maken 

Vergeetachtigheid 

Moeheid 

Concentratieproblemen 

Onderpresteren 

Gedragsproblematiek 

Sociale isolatie 

Anders… 

7. Indien u mantelzorgers onder uw hoede heeft; Kunt u genoeg 

individuele aandacht aan de  leerling geven? 

Ja, voldoende 



Ja, maar het zou meer kunnen zijn 

 

 

Nee, ik heb meer tijd nodig 

Nee, echt onvoldoende 

Ik heb geen mantelzorgende leerling onder mijn hoede 

8. Indien u mantelzorgers onder uw hoede heeft: Wat doet u om de 

jonge mantelzorger te ondersteunen? 

Open antwoord:  

9. Naar wie kunt u als docent de leerling verwijzen bij mantelzorg 

problemen? 

Open antwoord 

10. Vindt u het nodig om een specifiek persoon of team te hebben op 

school om jonge mantelzorgers te ondersteunen? 

Ja, noodzakelijk voor iedere jonge mantelzorger 

Ja, maar alleen voor wie dit nodig heeft 

Nee, de mentor of vakdocent kan meer dan genoeg steun bieden.  

Nee, deze hulp is extern meer dan genoeg beschikbaar 

Nee, wij hebben op school geen jonge mantelzorger 

11. Wat houdt de huidige ondersteuning in voor jonge mantelzorgers op 

uw school? 

Lang antwoord: 

12. Als mijn school meer wil doen voor jonge mantelzorgers, kunnen ze 

dat doen door.... 

Lang antwoord: 

13. Wilt u op de hoogte gehouden worden over de resultaten van mijn 

PWS? Schrijf hieronder dan uw mailadres. 

Mailadres:  

 

 

 

 

 

 



 

 



 


