
 

Elke dag is er wel iets in het nieuws te lezen over het mentaal welzijn van jongeren. Wij werken vanuit 

Your Journey Academy al jaren met jongeren en ontwikkelen programma's die hen ondersteunen bij het 

maken van gezonde eigen keuzes en stress.  

 

Kennemer College biedt in samenwerking met ons het programma MYStress aan de leerlingen aan om 

ze te leren omgaan met stress in plaats van ertegen te vechten. In de week van 1 maart zullen de 

leerlingen dit programma doorlopen. Zij volgen de videolessen in de online leeromgeving van de Your 

Journey Academy en daarnaast bekijken ze dagelijks een livesessie via een besloten Instagramaccount 

waarin ze hun vragen aan coach Joyce kunnen voorleggen en gecoacht kunnen worden op hun 

persoonlijke situatie. Leerlingen kunnen er zelf voor kiezen of ze hieraan meedoen en of ze dat al dan 

niet anoniem doen. 

 

Tijdens de livesessies wordt Joyce ondersteund door haar team dat ervoor zorgt dat de vragen van de 

leerlingen in goede banen worden geleid. De livesessies worden bewaard zodat leerlingen deze op een 

later tijdstip (terug) kunnen kijken. De videolessen in de lesomgeving blijven onbeperkt toegankelijk.  

 

Naast het volgen van de lessen en de Instagram livesessies, maken de leerlingen bijbehorende 

worksheets om zo dieper op de stof in te gaan en op hun persoonlijke situatie te kunnen reflecteren.  

 

Tijdens de pilot van afgelopen week bleek dat leerlingen het een welkome afleiding vonden om op deze 

manier aan de slag te zijn met dit onderwerp. Het stresslevel bij veel leerlingen was vrij hoog (gemiddeld 

7 op een schaal van 0-10) bij aanvang en significant lager voor een aantal na afloop van het programma.  

 

Op de vraag wat het programma ze heeft opgeleverd, kwamen ondere andere deze reacties:  

 

❏ Meer rust en minder stress 

❏ Ik heb goede tips gekregen waar ik gewoon gebruik van kan maken. ik snap nu ook meer wat mijn stress 

inhoud en hoe ik ermee om kan gaan. 

❏ Ik ben gaan realiseren wat stress voor mij precies inhoudt en hoe ik er beter mee om kan gaan. MYStress 

heeft daaraan bijgedragen, omdat ik hieruit die inzichten heb kunnen halen 

❏ Vooral de live sessies waren voor mij een manier om te ontspannen. Veel van de informatie en tips 

kende ik al, maar de live sessies gaven me wel steun en herkenning. 

❏ Ik heb heel veel motivatie gekregen om er weer hard aan te gaan werken. Had ik echt even nodig. Ik vond 

het een hele fijne en veilige omgeving. 

❏ Minder stress, op een andere manier in het leven staan (in positieve zin). 

❏ Ik weet waar mijn klachten vandaan komen. Ik voel dat ik zeker niet alleen ben. 

 

Naast het team van Your Journey zijn de mentoren en zorgcoördinatoren beschikbaar voor vragen van 

uw kind. Het natuurlijk fijn als u op de achtergrond aanwezig bent voor de nodige support. 

 

We kijken ernaar uit uw kind op deze innovatieve manier te ondersteunen in deze uitdagende tijd en 

hopen een positieve impuls te geven aan een gezonde stressbalans.  

 

Hartelijke groet, 

 

Joyce van Ombergen-Jong & Joost Jong 

www.yourjourney.academy 

http://www.yourjourney.academy/

