
Your Health: extra 
contactmoment bij instromen 
in mbo niveau 1 en 2
Mbo-ers krijgen over het algemeen pas zorg als ze al behoorlijk in de  
problemen zitten. Te laat dus. Vroegtijdig screenen en snel inzetten van 
passende zorg kan mogelijk schooluitval helpen voorkomen. 
Studentenpanels van de betrokken scholen in de regio Rotterdam 
Rijnmond dachten zelf mee over hoe dit het beste kan: met een vragenlijst 
en een gesprek met een verpleegkundige.

Waarom dit project?
In Rotterdam Rijnmond volgen 40.000 jongeren een mbo-opleiding. Met de meeste 
van deze jongeren gaat het goed, maar vooral in de niveaus 1 en 2 is de schooluitval zeer 
hoog (30 tot 40 procent). Het merendeel van deze jongeren heeft ernstige problemen. 
Dan gaat het om inkomen, gezondheid, huisvesting en gezin.
Dit project wil mbo-ers op niveau 1 en 2 betere kansen geven om hun opleiding te  
voltooien door al bij instromen te kijken wie er zorg nodig heeft en dan ook snel  
passende zorg te bieden.

Conclusie
De mbo-studenten zijn heel positief over het gesprek met een verpleegkundige bij het 
instromen op school. Daarnaast wordt veel problematiek gesignaleerd tijdens de 
gesprekken met de verpleegkundige, ruim 40% van de jongeren die problemen hebben 
is door de verpleegkundige doorverwezen. Your Health draagt daardoor mogelijk bij 
aan het voorkomen van schooluitval op het mbo. 

Drie goede redenen om Your Health in te zetten
1  Mbo-ers lopen risico op schooluitval. Een extra contact op het moment dat ze 

instromen op school zorgt ervoor dat zo snel mogelijk passende zorg kan worden 
aangeboden om dit te helpen voorkomen.

2  Jongeren die instromen in het mbo waarderen het gesprek met de verpleegkundige.
3  Tijdens het gesprek met de verpleegkundige wordt veel problematiek gesignaleerd. 
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Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg
Het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk 
Jeugdgezondheidszorg richt zich op verbeteringen in de 
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ).  
De projecten draaien om vernieuwingen in organisatie  
en bedrijfsvoering, met het doel om de kwaliteit van de  
JGZ te verhogen. Het gaat in dit programma uitdrukkelijk 
niet om de inhoud van de werkzaamheden in de JGZ.

www.zonmw.nl/vernieuwingjgz
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Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling.  
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het 
gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg  
en gezondheid te verbeteren. 

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie  
van VWS en NWO.

http://www.zonmw.nl/vernieuwingjgz
http://www.zonmw.nl


Zelf aan de slag met Your Health
Wilt u zelf aan de slag met een extra contactmoment bij 
instromen in het mbo, kijk dan op site van ZonMw voor het 
eindverslag en een life magazine over dit project.
Hierin vindt u meer details over het onderzoek en over  
de aanpak. Ook de kosten van de aanpak worden daarin 
gespecificeerd.

Your Health onderzocht 
De screening en snelle inzet van zorg is getest op twee mbo-scholen in Rotterdam.
44 klassen op mbo niveau 1 en 2 namen deel. 584 jongeren (70 procent van de in totaal 
uitgenodigde groep) deden daadwerkelijk mee 304 in de controlegroep en 280 in de 
interventiegroep. Beide groepen kregen bij het begin van het onderzoek en na zes 
maanden een vragenlijst waarmee hun geestelijke gezondheid, schoolverzuim en 
vroegtijdig schoolverlaten, schulden, kwaliteit van leven, gebruik van genotmiddelen, 
elf leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix en contacten met hulpverleners in 
kaart werden gebracht. 

De jongeren waren gemiddeld 18 jaar. De groep zag er verder als volgt uit: ruim 60 procent 
meisjes, ruim 70 procent van niet-Nederlandse etniciteit, 10 procent had een kind. 
Meisjes, jongeren van 18 jaar of ouder, jongeren die startcollege / niveau 1 onderwijs 
volgen en jongeren die een kind hebben, hebben over het algemene meer problemen.

De interventiegroep kreeg een gesprek met de verpleegkundige aangeboden.
Het bereik van het consult in de interventiegroep was hoog. Van de 280 jongeren in de 
interventiegroep hebben 224 jongeren (80 procent) een gesprek met de verpleegkundige 
gehad. De jongeren waren zeer positief over het gesprek. De verpleegkundige vermoedde 
bij ruim een derde van de jongeren een probleem. Jongeren in de interventiegroep 
geven na zes maanden vaker aan dat ze in verband met problemen contact hebben 
gehad met de schoolarts of verpleegkundige.
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