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Samenvatting In dit artikel gaan we na of het hebben
van een langdurig ziek gezinslid bij scholieren samen-
hangt met spijbelgedrag. De gegevens zijn afkomstig
van het Health Behaviour in School-aged Children-
onderzoek uit 2013, een representatief onderzoek on-
der Nederlandse middelbare scholieren die het regu-
lier onderwijs bezoeken in de leeftijd van twaalf tot
en met zestien jaar (n=5.168). Behalve naar spijbelen
en het hebben van een ziek gezinslid is gekeken naar
sociaal-demografische kenmerken en ervaren sociale
steun. Een op de tien scholieren rapporteert min-
stens één lesuur te hebben gespijbeld in de maand
voorafgaand aan het onderzoek. Scholieren met een
langdurig ziek gezinslid zijn vergelekenmet scholieren
zonder ziek gezinslid vaker meisjes, maken vaker deel
uit van gezinnen met een lagere gezinswelvaart, ko-
men vaker uit onvolledige gezinnen en ervaren min-
der steun thuis. Vergeleken met andere scholieren
spijbelen scholieren met een langdurig ziek gezins-
lid niet vaker, maar wel meer lesuren, ook na correc-
tie voor sociaal-demografische kenmerken en sociale
steun. Steun van leraren en vrienden hangt samen
met het al dan niet spijbelen en steun thuis is gerela-
teerd aan het aantal spijbeluren. Het versterken van
steun in zowel de thuissituatie als de schoolsetting is
van belang voor het reduceren van spijbelgedrag van
scholieren, in het bijzonder voor scholieren met een
langdurig zieke thuis.
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Truancy among students: the role of having
a chronically ill family member

Abstract This paper investigates if having a chron-
ically ill family member (being a young carer) has
a unique effect on truancy in students. The data
used come from the Health Behaviour in School-aged
Children study gathered in 2013. The sample consists
of students aged 12 to 16 years (n= 5,168). One in
ten students reports being truant for at least one pe-
riod during the last month. Besides truancy, we also

Kernpunten

� In 2013 gaf een op de tien scholieren op het re-
gulier onderwijs aan minstens één lesuur te heb-
ben gespijbeld in de maand voorafgaand aan het
onderzoek.

� Scholieren met een langdurig ziek gezinslid spij-
belen niet vaker, maar welmeer lesuren dan leef-
tijdgenoten zonder een langdurig ziek gezinslid.

� Vergeleken met scholieren zonder langdurig ziek
gezinslid komen meisjes, gezinnen met een lage
welvaart en gezinnen waarin niet beide ouders
aanwezig zijn (onvolledige gezinnen) vaker voor
in de groep met een langdurig ziek gezinslid.
Ook ontvangen scholieren met een langdurig
ziek gezinslid thuis minder steun.

� Los van demografische kenmerken en sociale
steun vormt de zorgsituatie thuis een unieke
risicofactor voor het aantal spijbeluren bij scho-
lieren.
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studied the role of sociodemographic characteristics
and perceived support. Students with and without
a chronically ill family member differ in sex (more
often female), family affluence (less affluent), family
composition (more often incomplete families) and
perceived support from their family (less support).
After controlling for sociodemographic characteris-
tics and perceived support from family, friends and
teachers, young carers do not play truant more often
than non-carers, but are truant at a more intense level
(more periods). Support from teachers and friends is
related to playing truant, support at home is related
to the intensity of truancy. Reinforcing support at
school and at home seems to be of importance in
reducing truancy in students, in particular for young
carers.

Keywords Truancy · School absenteeism · Young
carers · Chronically ill family members · Students

Inleiding

Op middelbare scholen komt spijbelen, oftewel af-
wezigheid zonder geldige reden, geregeld voor [1, 2].
Spijbelen gaat vaak gepaard met slechtere schoolpres-
taties, schoolvertraging en een grote kans op vroegtij-
dig schoolverlaten. Het gebrek aan een startkwalifi-
catie kan vervolgens zorgen voor slechtere kansen op
de arbeidsmarkt en een grotere kans om werkloos te
worden en afhankelijk te zijn van sociale zekerheids-
voorzieningen [3–5]. De aanpak van spijbelen staat al
lange tijd op de agenda van beleidsmakers. Het hui-
dige kabinet heeft de ambitie uitgesproken om spij-
belen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Om
spijbelen te kunnen voorkomen of inperken is het van
belang te weten welke factoren er een rol bij kunnen
spelen.

Uit de literatuur blijkt dat naast factoren op het ni-
veau van het kind (bijvoorbeeld faalangst), de school
(bijvoorbeeld een onveilig schoolklimaat, beperkte
steun van leraren) en leeftijdgenoten (bijvoorbeeld
druk van vrienden), ook verschillende gezinsfactoren
van belang kunnen zijn [6–8]. Te denken valt aan
demografische aspecten, zoals de gezinsstructuur en
gezinswelvaart, en aan psychosociale aspecten bin-
nen het gezin, zoals de onderlinge relaties, ervaren
steun en ouderlijke supervisie [9–13].

Een gezinsfactor die mogelijk ook bijdraagt aan
spijbelgedrag, maar nog weinig is onderzocht, is het
opgroeien met een langdurig ziek gezinslid. In Ne-
derland heeft een substantieel deel van de jongeren
hiermee te maken, ongeveer een op de tien scholieren
in de leeftijd van dertien tot zeventien jaar [14]. Zij
groeien op met een naaste – zoals een ouder, broer
of zus – die in bepaalde mate afhankelijk is van zorg
en ondersteuning van anderen, bijvoorbeeld vanwege
een ernstige ziekte of handicap, een psychiatrische
aandoening, verslavingsproblematiek of een verstan-
delijke beperking [14–16]. Deze jongeren worden ook

wel jonge mantelzorgers genoemd en staan volop in
de maatschappelijke en politieke belangstelling [17,
18]. Zo stelt minister Hugo de Jonge dat de eigen
kracht van deze jongeren moet worden versterkt en
mogelijke psychische en schoolproblemen (waaron-
der spijbelen) moeten worden voorkomen [17].

Er zijn aanwijzingen uit eerder lokaal en internati-
onaal onderzoek dat jongeren met een ziek gezinslid
vaker hun huiswerk niet afkrijgen en ook vaker spij-
belen dan jongeren zonder een ziek gezinslid [19–21].
Landelijk representatief onderzoek naar het verband
tussen het opgroeien met een langdurig ziek gezinslid
en spijbelen ontbreekt echter, en er is weinig bekend
over het relatieve belang van een zorgsituatie thuis
en de rol van andere factoren die mogelijk ook sa-
menhangen met de zorgsituatie, zoals het opgroeien
in een eenoudergezin of het ervaren van weinig steun
thuis.

In dit artikel geven we inzicht in het spijbelgedrag
van scholieren met een langdurig ziek gezinslid. Hier-
voor onderzoeken we in hoeverre scholieren met en
zonder langdurig ziek gezinslid zich onderscheiden
wat betreft hun sociaal-demografische kenmerken en
ervaren steun van hun gezin, vrienden en leraren (eer-
ste onderzoeksvraag). Daarnaast kijken we naar de
relatie tussen spijbelen en het hebben van een ziek
gezinslid, waarbij we controleren voor verschillende
achtergrondkenmerken (tweede onderzoeksvraag).

Er is sprake van een langdurige zorgsituatie thuis
als een huisgenoot langer dan drie maanden lichame-
lijk of psychisch ziek is. Omwille van de leesbaarheid
wisselen we in de tekst ‘een langdurig ziek gezinslid’
af met een ‘zorgsituatie thuis’, waarmee we hetzelfde
bedoelen.

Balansmodel

Om spijbelgedrag van scholieren te relateren aan een
zorgsituatie thuis maken we gebruik van het Balans-
model van Bakker en collega’s [22]. Volgens dit mo-
del hangt de ontwikkeling van (probleem)gedrag zo-
als spijbelen samen met de balans tussen de ervaren
draaglast en draagkracht. De ontwikkelingstaken die
een jongere heeft, zoals het naar school gaan, aanleren
van vaardigheden en het opdoen van kennis, bepalen
de mate van ervaren draaglast. Hiertegenover staat de
draagkracht: vaardigheden en hulpbronnen die een
jongere heeft om de taken en verplichtingen te vol-
brengen en moeilijkheden die daarbij ontstaan te in-
casseren en verwerken. Draaglast en draagkracht wor-
den beïnvloed door het geheel van aanwezige risico-
en beschermende factoren die de draaglast verzwa-
ren of de draagkracht vergroten. Risicofactoren voor
spijbelen zijn bijvoorbeeld ongunstige sociaal-demo-
grafische factoren als het opgroeien in een gezin met
een lage gezinswelvaart, een laag opleidingsniveau of
een onvolledig gezin (waarin niet beide ouders aan-
wezig zijn, zoals een eenouder- of stiefgezin) [2, 8–11,
23]. Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld steun
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vanuit de sociale omgeving – van ouders en leraren
[12, 13]. Verschillende onderzoeken hebben laten zien
dat spijbelgedrag minder vaak voorkomt in gezinnen
waar de onderlinge relaties hecht zijn en ouders be-
trokken zijn bij hun kind [10–12]. Scholieren die een
hechtere band met en meer steun van hun leraren er-
varen laten op school vaak betere schoolprestaties en
een hoger welbevinden zien, wat weer een verlaagde
kans op spijbelen geeft [24, 25]. Onduidelijk is in hoe-
verre steun van vrienden een buffer tegen spijbelen
vormt. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat het hebben
van veel vrienden samengaat met een lagere kans op
spijbelen, maar dat het ontmoeten van vrienden ook
een reden kan zijn om te gaan spijbelen [10, 26, 27].
Op basis van het balansmodel gaan we er in dit arti-
kel vanuit dat spijbelgedrag ontstaat vanuit een disba-
lans tussen draaglast en draagkracht, die veroorzaakt
wordt door verschillende risicofactoren en een tekort
aan beschermende factoren.

Het hebben van een ziek gezinslid vormt naar ver-
wachting een risicofactor voor het ontstaan of verer-
geren van problemen van jongeren (waaronder spijbe-
len) doordat het de draaglast op verschillende manie-
ren kan vergroten. Ten eerste kan de zorgsituatie voor
jongeren stress, zorgen en angsten met zich meebren-
gen, waardoor zij zich minder goed kunnen concen-
treren op school(taken), wat slechte schoolprestaties
en daarmee ook spijbelgedrag tot gevolg kan hebben,
bijvoorbeeld doordat jongeren gedemotiveerd raken
en/of zich schamen [3–5, 14, 20, 21]. Ook kan het ver-
richten van (veel) mantelzorgtaken ervoor zorgen dat
jongeren minder tijd hebben voor school en gaan spij-
belen [20, 21]. Ten tweede hebben jongeren met een
zorgsituatie thuis vergeleken met ‘doorsnee’ jongeren
vaker temakenmet ongunstige sociaal-demografische
factoren, zoals opgroeien in onvolledige gezinnen en
gezinnen met een lagere gezinswelvaart [14, 16].

Ten slotte kan de zorgsituatie gevolgen hebben voor
de (beschermende) factor steun binnen en buiten het
gezin, wat indirect een effect kan hebben op spijbel-
gedrag. Binnen het gezin kan de zorgsituatie namelijk
leiden tot verminderde betrokkenheid en steun van de
ouders, vanwege stress en gebrek aan tijd en ruimte
voor de jongeren [7, 8, 28, 29]. Ook kan het opgroeien
met een ziek gezinslid gevolgen hebben voor sociale
contacten buiten het gezin. Zo blijken jongeren in een
zorgsituatie moeilijker aansluiting te vinden bij leef-
tijdgenoten, mogelijk omdat zij vanwege schaamte en
taboes niet altijd gemakkelijk over hun situatie kun-
nen praten en soms ook geen tijd voor vriendschap-
pen hebben [30]. Onbekend is in hoeverre het hebben
van een ziek gezinslid invloed kan hebben op de steun
die jongeren van hun leraren ervaren. Buitenlands
onderzoek doet vermoeden dat de relaties tussen ou-
ders, leerlingen en leraren minder optimaal zijn als er
sprake is van een zorgsituatie thuis [31].

Methode

Dataverzameling en respons

De gegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van
de enquête van het Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC 2013)-onderzoek [32]. Deze bevat
vragen over de gezondheid en het welbevinden, zoals
(on)gezonde eetgewoonten, bewegen, schoolbeleving,
risicogedrag, psychische problemen, de thuissituatie
en de relatie met ouders en vrienden.

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in het
najaar van 2013 en maakt gebruik van een aselecte
steekproef van Nederlandse basisscholen (groep 8) en
(de eerste vier klassen van) scholen voor voortgezet
onderwijs (regulier onderwijs) (gestratificeerd op ste-
delijkheidsniveau), geselecteerd op basis van het be-
stand van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Van
de geselecteerde scholen is uit de deelnemende leer-
jaren willekeurig een klas getrokken. Voor dit artikel
is gebruikgemaakt van gegevens van scholieren van
het voortgezet (regulier) onderwijs, omdat de basis-
schoolenquête geen vragen over spijbelgedrag bevat.
De respons van scholen in het voortgezet onderwijs
was 40%. De voornaamste reden voor scholen om
niet aan het onderzoek deel te nemen was omdat zij
al betrokken waren bij ander onderzoek of omdat zij
aangaven te vaak voor onderzoek benaderd te worden.
Er werd gebruikgemaakt van een klassikale afname
van de enquête, waarbij in totaal 387 leerlingen (6%)
afwezig waren. Op de absentielijsten werd ziekte ge-
noemd als de voornaamste reden voor afwezigheid en
elf leerlingen spijbelden (3% van de afwezigen). Van
de 5.718 leerlingen die de vragenlijst invulden zijn er
na selectie op de belangrijkste variabelen spijbelen,
leeftijd en steun 5.168 leerlingen meegenomen in de
analyses.

Meetinstrumenten

Spijbelen
Spijbelgedrag is gemetenmet de vraag hoeveel lesuren
de scholieren in de vier weken voorafgaand aan het
onderzoek hebben gespijbeld. Antwoordmogelijkhe-
den waren: 0 lesuren (niet spijbelen), 1 lesuur, 2 les-
uren, 3 of 4 lesuren, 5 of 6 lesuren of 7 lesuren of
meer. Hiervan is een variabele ‘al dan niet spijbelen’
en een variabele ‘aantal lesuren spijbelen onder de
spijbelaars’ gemaakt. De antwoordcategorieën ‘3 of
4 lesuren’, ‘5 of 6 lesuren’ en ‘7 lesuren of meer’ zijn
respectievelijk gecodeerd als 3,5, 5,5 en 7 uur.

Langdurig ziek gezinslid
Om te bepalen of er bij scholieren sprake is van een
zorgsituatie is gevraagd of er thuis (het huis of gezin
waar ze het meest zijn) iemand is die langer dan drie
maanden (lichamelijk of psychisch) ziek of gehandi-
capt is. Er waren meerdere antwoordmogelijkheden:
‘ikzelf’, ‘mijn vader/moeder’, ‘mijn broer/zus’, ‘iemand
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anders’ en ‘niemand’. Scholieren die zelf ziek zijn en
geen zieke gezinsleden hebben zijn ingedeeld in de
groep zonder ziek gezinslid.

Sociaal-demografische kenmerken
De leeftijd van respondenten is bepaald door het ge-
boortejaar af te trekken van het afnamejaar. Ook is
gevraagd naar de sekse van de jongeren. Op basis van
het geboorteland van zowel de scholier als de ouders
zijn jongeren in navolging van de CBS-definitie inge-
deeld op migratieachtergrond: leerlingen zonder mi-
gratieachtergrond, met een westerse migratieachter-
grond en met een niet-westerse migratieachtergrond.
Schoolniveau is gemeten door te vragen welk van de
volgende vier schoolniveaus de scholier volgt: vmbo-
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-b/k),
vmbo-theoretisch en gemengde leerweg (vmbo-t/g),
havo, vwo.

Of scholieren opgroeien in een volledig (met beide
biologische of adoptieouders in één huis) of een on-
volledig gezin (bijvoorbeeld een eenoudergezin of
stiefgezin) is nagegaan met de vragen of jongeren met
beide ouders in hetzelfde huis wonen en welke men-
sen er woonachtig zijn in het huis waar zij het vaakst
verblijven. Er waren meerdere antwoordmogelijk-
heden (bijvoorbeeld moeder, vader, (half)broers(s),
(half)zus(sen)), en scholieren konden zelf personen
toevoegen. Ook is gevraagd of ze nog een ander huis
of gezin hebben, en zo ja, wie daar wonen. De mate
van gezinswelvaart is gemeten door te vragen naar
concrete bezittingen (zoals aantal auto’s of compu-
ters), kenmerken van het huis (aantal badkamers en
eigen slaapkamer) en het aantal vakanties naar het
buitenland in het afgelopen jaar, ontleend aan de
Family Affluence Scale (FAS) [33]. Aan de hand van
de somscore (0–13) zijn de jongeren in drie groepen
verdeeld: gezinnen met een laag (0–6), gemiddeld
(7–9) of hoog welvaartsniveau (10–13) [32].

Ervaren steun
De ervaren steun van het gezin is in kaart gebracht via
een viertal stellingen, ontleend aan de Multidimensi-
onal Scale of Perceived Social Support (MSPSS) [34].
Een voorbeeldstelling is: ‘Ik krijg thuis de emotionele
steun en hulp die ik nodig heb.’ Er zijn zeven ant-
woordcategorieën die lopen van ‘helemaal niet mee
eens (1)’ tot ‘heel erg mee eens (7)’. Op basis van
de gemiddelde score op de stellingen is een schaal
gemaakt (van 1= geen steun tot 7= heel veel steun,
α= 0,91).

Steun van vrienden is ook met vier stellingen van
de MSPSS gemeten (bijvoorbeeld ‘mijn vrienden pro-
beren mij echt te helpen’), met zeven antwoordcate-
gorieën van ‘helemaal niet mee eens (1)’ tot ‘heel erg
mee eens (7)’. Op basis van de gemiddelde score op
de stellingen is een schaal gemaakt (van 1= geen steun
tot 7= heel veel steun, α= 0,93).

Daarnaast is met een drietal stellingen gekeken in
hoeverre scholieren steun ervaren van leraren. Hen

is gevraagd of ze het gevoel hebben dat leraren hen
accepteren en om hen geven, en of zij vertrouwen
hebben in hun leraren. Ze antwoordden op een vijf-
puntsschaal (van 1= ‘heel erg mee eens’ tot 5= ‘heel
erg niet mee eens’). De antwoordmogelijkheden zijn
omgepoold, zodat een hogere score meer ontvangen
steun betekent. Er is een schaal gemaakt op basis van
de gemiddelde score (α= 0,83) (van 1= geen steun tot
en met 5= heel veel steun).

Data-analyse

De analyses zijn uitgevoerd in Stata 14. Er is een weeg-
factor toegepast voor stedelijkheidsniveau, sekse, leer-
jaar en schoolniveau, en gecontroleerd voor het feit
dat scholieren genest zijn binnen scholen. Voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag naar verschil-
len in achtergrondkenmerken en steun tussen scho-
lieren met en zonder ziek gezinslid zijn beschrijvende
analyses uitgevoerd. Vanwege de scheve verdeling van
de afhankelijke (tel)variabele spijbelen en het over-
schot op de nul (omdat er meer scholieren zijn die niet
spijbelen dan scholieren die wel spijbelen) is er voor
de hoofdvraag gebruikgemaakt van een zero-inflated
negatief binomiale regressie (zinb-regressie) [35]. In
de zinb-regressie worden twee processen tegelijkertijd
gemodelleerd, namelijk of respondenten al dan niet
spijbelen (effect op de nullen) en hoeveel uren spijbe-
laars spijbelen (effect op waarden boven de nul).

Resultaten

De steekproef bestaat uit 5.168 scholieren, van wie
4.582 geen ziek gezinslid hebben en 586 scholieren
wel een ziek gezinslid hebben (tab. 1). Op basis van
de gegevens van tab. 1 geven we een antwoord op de
eerste onderzoeksvraag: op welke kenmerken onder-
scheiden scholieren met en zonder zorgsituatie zich
van elkaar? Scholieren met en zonder ziek gezinslid
zijn vergelijkbaar wat betreft leeftijd, schoolniveau en
steun van vrienden en leraren. Meisjes geven wel va-
ker dan jongens aan op te groeienmet een ziek gezins-
lid (54% versus 46%). Daarnaast rapporteren scholie-
ren uit onvolledige gezinnen vaker zieke gezinsleden,
waar scholieren uit gezinnen met een hogere gezins-
welvaart minder vaak zieke gezinsleden rapporteren.
De resultaten laten ook zien dat scholieren met een
ziek gezinslid minder steun van hun gezin ontvangen
dan scholieren zonder ziek gezinslid.

Van de scholieren zonder langdurig ziek gezinslid
spijbelt bijna 10%, tegenover ruim 9% van de scho-
lieren met een langdurig ziek gezinslid. Dit verschil
is niet significant (tab. 1). Scholieren met een lang-
durig ziek gezinslid spijbelen wel significant meer les-
uren dan scholieren zonder langdurig ziek gezinslid:
gemiddeld 3,3 lesuren, tegenover 2,4 lesuren. Scho-
lieren met een langdurig ziek gezinslid spijbelen ook
vaker 2 lesuren en nog vaker 5,5 en 7 of meer lesuren,
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Tabel 1 Beschrijvende statistiek van de totale populatie scholieren en degenen zonder/met een langdurig ziek gezinslid
(gewogen percentages/gemiddelden (standaardfout (se)))a

Totale groep (n= 5.168) Scholieren
zonder langdurig ziek gezinslid
(n= 4.582)

Scholieren met een langdurig ziek gezinslid
(n= 586)

m (se) % m (se) % m (se) % p

Spijbelenb 9,8 9,9 9,4

Aantal lesuren
gespijbeldc

2,5 (0,1) 2,4 (0,1) 3,3 (0,3) *

Leeftijd 13,9 (0,0) 13,9 (0,0) 13,9 (0,1)

– 12 jaar 16,8 16,9 16,0

– 13 jaar 22,2 22,1 23,6

– 14 jaar 24,9 25,2 21,8

– 15 jaar 23,3 22,8 27,3

– 16 jaar 12,8 11,3 13,0

Geslacht

– Jongen 50,3 50,8 46,0

– Meisje 49,7 49,2 54,1 *

Schoolniveau

– vmbo-b/k 23,4 23,1 26,1

– vmbo-t/g 27,1 27,1 27,3

– havo 26,9 27,2 25,3

– vwo 22,5 22,7 21,3

Etniciteit

– Geen migratieach-
tergrond

79,5 79,5 79,8

– Niet-westers mi-
grant

14,8 14,8 14,9

– Westers migrant 5,7 5,7 5,4

Gezinswelvaart

– Laag 12,2 11,9 14,9

– Midden 55,8 55 61,8

– Hoog 32 33,1 23,3 ‡

Gezinsvorm

– Onvolledig gezin 73,7 25,6 31,5 ‡

– Volledig gezin 26,3 74,4 68,5

Ervaren steund

– Thuis 5,9 (0,0) 5,9 (0,0) 5,7 (0,1) *

– Vrienden 5,8 (0,0) 5,8 (0,0) 5,8 (0,1)

– Leraren 3,8 (0,0) 3,8 (0,0) 3,7 (0,0)

*p< 0,05; †p< 0,01; ‡p< 0,001
aPercentage spijbelaars (gemiddeld aantal lesuren onder spijbelaars)
bDe mogelijke verschillen tussen groepen zijn geanalyseerd met t-toetsen respectievelijk chi-kwadraattoetsen
cHet percentage spijbelaars wijkt af van HBSC 2013 [32] door selectie op de onafhankelijke variabelen
dDe gemiddelde schaalscore (spreiding 1–7 bij steun thuis/vrienden, spreiding 1–5 bij steun leraren)
Bron: UU, Trimbos en SCP (HBSC 2013)

bij de scholieren zonder een langdurig ziek gezinslid
ligt deze spijbelintensiteit lager (fig. 1).

De tweede onderzoeksvraag, over de relatie tussen
spijbelgedrag en een zorgsituatie bij scholieren thuis,
is te beantwoorden op basis van de gegevens in tab. 2.
Multivariate zinb-regressieanalyses laten zien dat een
zorgsituatie thuis niet gerelateerd is aan het al dan niet
spijbelen (eerste kolom, B= –0,41, niet significant). De
tweede kolom in tab. 2 laat zien dat een zorgsituatie

thuis uniek gerelateerd is aan het aantal lesuren spij-
belen (B= 0,58, p< 0,01).

Meisjes blijken minder vaak te spijbelen dan jon-
gens (B= –0,50, p< 0,01) en scholieren spijbelen vaker
naarmate ze ouder zijn. Scholieren met een westerse
migratieachtergrond (B= 0,75, p<0,05) en scholieren
uit een onvolledig gezin (B= 0,30, p< 0,05) spijbelen
ook vaker dan scholieren die geen migratieachter-
grond hebben en bij beide ouders opgroeien. Er
is een significante samenhang van steun van vrien-
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Figuur 1 Aantal lesuren
spijbelen in de 4 weken
voorafgaand aan het on-
derzoek onder spijbelaars;
scholieren zonder/met lang-
durig ziek gezinslid (n= 481).
Bron: UU, Trimbos en SCP
(HBSC 2013)
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den met spijbelen: naarmate jongerenmeer steun van
vrienden ervaren hebben zij vaker gespijbeld (B= 0,12,
p< 0,05). Steun van leraren heeft een negatief verband
met spijbelen (B= –0,63, p<0,001), wat erop duidt dat
scholieren minder vaak spijbelen naarmate zij meer
steun van leraren ontvangen. Er is een negatieve
samenhang van ontvangen steun van het gezin op
het aantal gespijbelde lesuren (B= –0,11, p<0,05), wat
erop wijst dat scholieren minder lesuren spijbelen
wanneer ze thuis meer steun ervaren. Totaal verklaart
het model 13% van de variantie.

Beschouwing

De eerste onderzoeksvraag betrof het verschil in soci-
aal-demografische kenmerken en ervaren steun tus-
sen scholieren met en zonder een zorgsituatie thuis.
Een zorgsituatie thuis is opgevat als het hebben van
een lichamelijk of psychisch ziek of gehandicapt ge-
zinslid dat drie maanden of langer ziek is. De scho-
lieren met een zorgsituatie thuis onderscheiden zich
van andere scholieren wat betreft hun geslacht (vaker
meisjes), gezinswelvaart (vaker lager), gezinsvorm (va-
ker onvolledige gezinnen) en ervaren steun (minder
steun thuis). Er zijn geen verschillen wat betreft hun
leeftijd, etniciteit, schoolniveau en steun van vrienden
en leraren. Deze bevindingen komen overeen met die
van eerder onderzoek [14, 16, 19].

Het is niet aannemelijk dat meisjes vaker te maken
hebben met een zorgsituatie, maar zij rapporteren dit
mogelijk wel eerder door een hogere mate van sen-
sitiviteit voor problemen die in het gezin spelen [19].
De verschillen in gezinskenmerken laten zien dat een
zorgsituatie thuis vaak samengaat met andere min-
der gunstige leefomstandigheden, zoals het opgroeien
in een eenoudergezin, een lagere welvaart en minder
steun vanuit het gezin.

De tweede onderzoeksvraag was in hoeverre een
zorgsituatie thuis bij scholieren (uniek) samenhangt

met spijbelgedrag wanneer er rekening wordt gehou-
den met sociaal-demografische kenmerken en steun.
Een op de tien van de scholieren spijbelde in 2013, dat
wil zeggen minstens één lesuur in vier weken vooraf-
gaand aan het onderzoek. Scholieren met een langdu-
rig ziek gezinslid spijbelen niet vaker, maar wel meer
lesuren, vergeleken met andere leeftijdgenoten. De
multivariate regressieanalyse laat zien dat de samen-
hang tussen zorgsituatie en spijbelintensiteit overeind
blijft, na correctie voor sociaal-demografische ken-
merken en steun. Wel is het verband tussen een zorg-
situatie en het aantal lesuren spijbelen mogelijk ster-
ker dan uit dit onderzoek naar voren komt. De resul-
taten laten zien dat scholieren met een zorgsituatie
sterk oververtegenwoordigd zijn bij 5,5 en 7 lesuren
of meer. Omdat er een afkappunt is toegepast dat
jongeren die 7 of meer lesuren spijbelen ‘vastzet’ op
een maximum van 7 spijbeluren is echter niet zicht-
baar om hoeveel lesuren het daadwerkelijk gaat. Een
mogelijke verklaring voor de relatie tussen zorgsitu-
atie thuis en spijbelintensiteit is dat een zorgsitua-
tie veel tijd en aandacht vraagt, waardoor scholieren
meer uren gaan spijbelen om voor het zieke gezinslid
te kunnen zorgen. In eerder (kwalitatief) onderzoek
gaven scholieren met een zorgsituatie thuis aan dat zij
vaak thuis blijven om hulp te kunnen bieden of voor
een broertje of zusje te zorgen [20, 36]. Een andere
verklaring is dat scholieren zich door de zorgsituatie
emotioneel zwaar belast voelen en proberen de thuis-
situatie even te vergeten door langer te spijbelen.

Risicofactoren voor spijbelen bleken het zijn van
een jongen, een hogere leeftijd hebben, een (westerse)
migratieachtergrond hebben en opgroeien in een on-
volledig gezin, zoals eerdere onderzoeken ook al uit-
wezen [8, 9, 23, 27]. De ervaren steun bleek deels
een beschermende factor voor zowel het al dan niet
spijbelen als de spijbelintensiteit. Scholieren spijbe-
len namelijk minder vaak naarmate zij meer steun van
leraren ervaren en rapporteren minder lesuren te spij-
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Tabel 2 Samenhang tussen het hebben van een langdurig ziek gezinslid, sociaal-demografische kenmerken en ervaren
steun enerzijds, en spijbelen en aantal lesuren spijbelen bij scholieren anderzijds (n= 5.168) a

Spijbelen (niet/wel) (n= 4.687) Aantal lesuren spijbelen >0 (n= 481)

B (se)b B (se)b

Langdurig ziek gezinslid (geen langdurig ziek gezinslid)

– Wel een langdurig ziek gezinslid –0,41 (0,21) 0,58 (0,17)†

Geslacht (jongen)

– Meisje –0,50 (0,18)† 0,17 (0,15)

Leeftijd (12 jaar)

– 13 jaar 0,64 (0,39)* 0,26 (0,36)

– 14 jaar 1,32 (0,43)† 0,25 (0,47)

– 15 jaar 1,67 (0,43)‡ 0,36 (0,41)

– 16 jaar 1,90 (0,42)‡ 0,49 (0,44)

Schoolniveau (vmbo-b/k)

– vmbo-t/g 0,15 (0,29) –0,18 (0,17)

– havo 0,24 (0,28) –0,15 (0,19)

– vwo –0,42 (0,34) –0,26 (0,18)

Migratieachtergrond (geen)

– Niet-westers migrant 0,36 (0,27) 0,02 (0,19)

– Westers migrant 0,75 (0,37)* 0,03 (0,24)

Gezinswelvaart (laag)

– Midden 0,06 (0,23) 0,09 (0,19)

– Hoog 0,41 (0,28) 0,16 (0,22)

Gezinsvorm (volledig gezin)

– Onvolledig gezin 0,30 (0,14)* 0,17 (0,12)

Ervaren steun

– Thuis –0,10 (0,06) –0,11 (0,04)*

– Vrienden 0,12 (0,05)* –0,08 (0,05)

– Leraren –0,63 (0,09)‡ –0,09 (0,08)

Constante 0,56 1,01

R2 (ongewogen) 0,13

*p< 0,05; †p< 0,01; ‡p< 0,001
aZero-inflated negatief binomiale regressie
bOngestandaardiseerde coëfficiënten
Bron: UU, Trimbos en SCP (HBSC 2013)

belen wanneer zij thuis meer steun ervaren. Jongeren
spijbelen echter vaker naarmate zij meer steun van
vrienden ontvangen. Dit zou verklaard kunnen wor-
den vanuit het sociale aspect van spijbelen, omdat
spijbelen een manier kan zijn om contact met (be-
paalde) vrienden te versterken [10, 37]. Vervolgon-
derzoek naar de rol die vrienden bij spijbelen spelen
zou zich kunnen richten op kenmerken van vrienden.
Mogelijk zijn dit vooral vrienden die veel risicogedrag
vertonen, zoals drugsgebruik [38]. Onze resultaten
suggereren dat de inzet van steun mogelijk een goede
interventie is om spijbelgedrag te verminderen, al is
ook van belang wie de steun biedt. Steun van school
of het gezin is daarbij een beschermende factor; steun
van (bepaalde) vrienden is mogelijk een risicofactor.

Het balansmodel met draaglast- en draagkracht-
factoren geeft een beter begrip van spijbelgedrag bij
scholieren [22]. Het hebben van een langdurig ziek
gezinslid blijkt draaglast verhogend te werken (omdat
het de kans op meer lesuren spijbelen doet toene-

men), terwijl steun van het gezin en leraren de draag-
kracht versterkt (omdat deze de kans op spijbelen doet
dalen).

Het onderhavige onderzoek onderscheidt zich van
eerder onderzoek door de omvang van de steekproef
en de landelijke steekproeftrekking, die het mogelijk
maken om op landelijk niveau inzicht te krijgen in
de factoren die spijbelen bevorderen en welke rol een
zorgsituatie thuis daarbij speelt. In de steekproef zijn
migrantenjongeren ook goed vertegenwoordigd. Een
ander sterk punt is dat er gebruik is gemaakt van een
analysemethode die het al dan niet spijbelen en het
aantal uur spijbelen in één model combineert. Hier-
door is bij de uitkomsten van spijbelintensiteit auto-
matisch rekening gehouden met het al dan niet spij-
belen.

Een beperking is dat er geen onderzoek is gedaan
onder scholieren op het speciaal voortgezet onderwijs,
waar mogelijk vaker sprake is van spijbelgedrag, bij-
voorbeeld vanwege leerproblemen, en waar zorgsitu-
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aties wellicht vaker voorkomen [8]. Ook is er wei-
nig bekend over de zorgsituatie zelf. Idealiter zou-
den we meer willen weten over de aard en ernst van
de ziekte, mantelzorgtaken en emotionele problemen
die de relatie tussen spijbelintensiteit en zorgsitua-
tie thuis (mede) zouden kunnen verklaren. Neder-
lands onderzoek heeft namelijk aangetoond dat scho-
lieren met een ziek gezinslid (en dan vooral wanneer
dit gezinslid een psychische aandoening heeft) rela-
tief vaak een verminderd welbevinden rapporteren en
dat dit samenhangt met zowel de aard als de inten-
siteit van mantelzorgtaken [14, 19, 30]. Duits onder-
zoek laat zien dat ongeoorloofd schoolverzuim sterk
samenhangt met het welbevinden van scholieren [39].
Onduidelijk is echter of de relatie tussen een zorgsitu-
atie thuis en spijbelgedrag samenhangt met de hoe-
veelheid of aard van mantelzorgtaken, of dat deze via
emotionele of gedragsproblemen loopt [14, 19]. Als
dat laatste het geval blijkt te zijn zouden een vermin-
derd welbevinden en het verrichten van veel en moge-
lijk vooral ziektegerelateerde taken (persoonlijke ver-
zorging en emotionele ondersteuning van de zieke)
naast een zorgsituatie thuis en een tekort aan steun,
extra aanknopingspunten zijn om spijbelen terug te
dringen [14]. Dergelijke aspecten zijn niet in dit on-
derzoek meegenomen en verdienen meer aandacht in
vervolgonderzoek.

Daarnaast lijkt het voor vervolgonderzoek relevant
om niet alleen naar de relatie tussen spijbelen en de
zorgsituatie thuis te kijken, maar ook de samenhang
met ziekteverzuim onder de loep te nemen. Zo werd
ziekte in dit onderzoek genoemd als reden voor de
afwezigheid van scholieren en vond eerder regionaal
onderzoek al dat ziekteverzuim vaak voorkomt onder
scholieren met een zorgsituatie thuis [19].

De aanpak van spijbelen zal vermoedelijk de ko-
mende tijd een belangrijk aandachtspunt blijven, ze-
ker nu uit recent onderzoek is gebleken dat het aan-
deel jongeren dat zich hieraan schuldig maakt, toege-
nomen is van 9 naar 13% [27]. Het is te verwachten
dat het aantal scholieren dat met een ziek gezinslid
opgroeit de komende jaren zal toenemen. Steedsmeer
jongeren wonen in eenoudergezinnen waarin ook ge-
regeld sprake is van armoedeproblematiek, werkloos-
heid of ziekte van de ouder [40, 41]. Een groot deel
van hen geeft ook ondersteuning aan zieke naasten
[14]. Dit onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van
een zorgsituatie thuis (en daarmee mogelijk een be-
roep op hulp) bij scholieren ook een toename van het
aantal spijbeluren met zich meebrengt. Het verbete-
ren van de signalering en ondersteuning van scholie-
ren met een zorgsituatie thuis is dan ook van groot
belang voor gemeenten, onderwijsinstellingen en be-
leidsmakers in onderwijs en zorg om het spijbelen op
middelbare scholen terug te dringen. Als mentor of
zorgcoördinator met ouders en leerlingen het gesprek
aangaan over het spijbelgedrag in relatie tot de zorg-
situatie thuis kan al een eerste aanzet hiervoor zijn
[42].
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