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Niet gek?! Praten over mentale klachten

Uitleg

Praten over mentale problemen is voor meer dan de helft van de jongeren (tot 35 jaar) taboe, 
zo blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, MIND en HUMAN. Uit angst om te falen of ‘gek’ te worden 
gevonden, trekken veel jongeren zich juist terug als het niet goed met hen gaat. En dat terwijl 
praten zo’n belangrijke eerste stap is naar weer goed in je vel zitten.

Gebruik deze #Trendingles om het taboe op mentale klachten te doorbreken. Help je studenten om 
over mentale klachten te praten en bespreek wat ze kunnen doen als ze mentale klachten hebben. 
De lesbrief bestaat uit de volgende onderdelen:
– jullie bespreken het onderzoek over mentale problemen dat onder jongeren is gehouden;
– jullie staan stil bij een aantal ervaringen van jongeren die mentale klachten hebben;
–  de studenten beantwoorden in tweetallen vragen over mentale klachten, hun eigen gedachten 

en gevoelens en bespreken wat je kunt doen als je niet zo goed in je vel zit;
– jullie blikken klassikaal terug op de gesprekken die zijn gevoerd. 

BELANGRIJK
Hoewel jongeren het belangrijk vinden dat er in de les aandacht is voor mentale klachten, 
vinden veel van hen het ook spannend om erover te praten. Het is daarom belangrijk dat de 
sfeer in de klas veilig is. 

Houd er rekening mee dat niet iedereen persoonlijke ervaringen en gevoelens met de rest 
van de klas wil of kan delen. Studenten moeten zich hiertoe dus niet verplicht voelen. Praat 
hier aan het begin van de les met elkaar over. Stel bijvoorbeeld een aantal regels op over 
dat je zelf mag kiezen wat je wel en niet vertelt, dat jullie luisteren naar elkaar, respectvol 
op elkaar reageren en dat persoonlijke informatie binnen de groep blijft. Geef verder 
voorafgaand aan de les aan wat het onderwerp van de les is. Zo voorkom je dat je studenten 
overvalt met het onderwerp van de les. Het kan ook verstandig zijn om na de les met 
studenten in een persoonlijk gesprek door te praten over het onderwerp.

Benodigdheden

– PowerPointpresentatie ‘Niet gek?!’
– smartboard of beamer
–  (optioneel) per tweetal een knipblad met vragenkaartjes: het is handig om dit van tevoren te 

printen en te knippen.

Docenteninstructierending

https://www.npo3fm.nl/nieuws/human/a194159f-40e8-42e9-a9bb-3cdec8833a10/artikel-onderzoeksresultaten-openup
https://www.npo3fm.nl/nieuws/human/da8cd389-1fc6-448e-983c-ab83da807e5f/waarom-je-moet-praten-over-je-problemen
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Lesopbouw

1. Introductie (5 minuten)
–  Toon dia 1 en geef aan dat jullie het gaan hebben over mentale problemen bij jongeren. 

Bespreek dat het doel van de les is om te oefenen met erover praten als je niet zo lekker in je vel 
zit en om te leren wat je kunt doen als je mentale klachten hebt. Benoem hierbij expliciet dat het 
lastig kan zijn om over mentale problemen te praten en dat niemand persoonlijke ervaringen, 
gedachten of gevoelens met de rest van de klas hoeft te delen.

– Benoem ook in hoofdlijnen hoe de les opgebouwd is.

Inventariseer of er onderwerpen op het gebied van mentale problemen zijn waarover je 
studenten graag meer over willen weten of waar ze meer over willen praten. Op deze 
manier weet je wat er in de klas speelt en welke behoeftes je studenten hebben. Pas je les 
hier eventueel op aan of gebruik de informatie voor een volgende les of een persoonlijk 
gesprek met studenten.

2. Uitkomsten onderzoek (5 minuten)
 Toon dia 2 en bespreek de uitkomsten van het onderzoek dat 3Vraagt, MIND en HUMAN naar 
mentale problemen onder jongeren hebben gedaan. Geef aan dat 1504 jongeren tussen de 16 
en 34 jaar meegedaan hebben aan het onderzoek. Benoem een voor een de uitkomsten van het 
onderzoek en stel na afloop de volgende vragen:
• Verbazen deze uitkomsten jullie? Zo ja, welke en waarom?
• Waarom denk je dat jongeren het lastig vinden om over hun psychische problemen te praten?
• Waarom is het juist wel belangrijk om over psychische problemen te praten, denken jullie?

3. Ervaringen van jongeren (10 minuten)
–  Toon dia 3 en geef aan dat jullie een aantal verhalen gaan lezen van jongeren die hebben 

meegedaan aan het onderzoek.

– Toon dia 3 tot en met 7 voor de voorbeelden en bespreek per voorbeeld de volgende vragen:
 • Is dit herkenbaar voor je?
 • Wat zou je tegen deze persoon willen zeggen?

4. In gesprek (20 minuten)
–  Toon dia 8 en geef aan dat studenten nu in tweetallen aan de hand van vragen met elkaar in 

gesprek gaan over psychische klachten. Je kunt de vragen op het digibord tonen (zie dia 9 tot en 
met 16) of je kunt de vraagkaartjes printen en uitdelen. Print dan voor elk tweetal een knipblad 
met daarop acht kaartjes en knip deze kaartjes uit.
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–  Bespreek hoe de studenten de vragen gaan bespreken door het stappenplan met ze door te nemen:
 1. Maak tweetallen.
 2. Bepaal wie van jullie als eerste start met een vraag stellen. Dit is student 1.
 3.  Student 1 pakt een kaart met een vraag of kiest een vraag van het bord. Student 1 stelt de 

vraag aan student 2 en student 2 geeft antwoord op de vraag.
 4. Student 1 stelt een vervolgvraag en student 2 geeft antwoord op de vraag.
 5. Herhaal  stap 3 en 4, maar wissel van rol. Doe dit totdat de vragen op zijn.

Om studenten te helpen kun je hen voorgaand aan dit gesprek laten ‘journallen’. De 
werkvorm journallen helpt hen om stil te staan bij hoe het met hen gaat: wat speelt er bij 
henzelf, hoe ervaren ze iets, welke gedachten hebben ze en wat voelen ze? Ook is het voor 
studenten makkelijker om na een journal-oefening met iemand anders te praten over hoe 
het met hen gaat. 

Doe het zo:
–  Vertel je studenten dat ze gaan opschrijven hoe ze zich op dit moment voelen en 

waarom. Dat doen ze door een van de volgende zinnen af te maken:
 • Ik voel mij vandaag …
 • Ik maak mij zorgen om …
 • Ik denk veel na over …
 • Ik vind het spannend om / dat …
 • Ik zit ermee dat …
 • Ik ervaar stress door …
–  Geef aan dat ze hier een aantal minuten de tijd voor krijgen (bijvoorbeeld vijf minuten). 

Geef aan dat het niet uitmaakt wat ze schrijven, hoe ze dit opschrijven en dat niemand 
gaat lezen wat zee opschrijven. Kortom: ze mogen alles opschrijven wat er in hun hoofd 
opkomt aan gedachten en gevoelens. 

– Bespreek na afloop:
 • hoe studenten het vonden om op te schrijven hoe het met ze gaat;
 • waarom het kan helpen op te schrijven hoe het me je gaat.

Lees voor meer informatie over de voordelen van journallen het artikel ‘Schrijftherapie: alle 
hoogte- en dieptepunten in je dagboek’, Eva Jinek, 3 september 2020.

5. Afsluiting (10 minuten)
– Toon dia 17 en blik terug op de gesprekken door de volgende vragen te bespreken: 
 • Hoe vond je het om met elkaar in gesprek te gaan over mentale klachten?
 •  Is er iets dat je hebben gehoord, bijvoorbeeld een tip of idee, dat je graag met de rest van de 

klas willen delen?
 • Welke tips heb je voor mensen die last hebben van mentale klachten?

https://www.evajinek.nl/onderwerpen/artikel/5181344/dagboek-schrijven-therapie-tips
https://www.evajinek.nl/onderwerpen/artikel/5181344/dagboek-schrijven-therapie-tips
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– Toon dia 18 en sluit de les af aan de hand van de volgende vragen:
 •  Vind je het belangrijk dat er op school aandacht wordt besteed aan het onderwerp  

mentale klachten?
 • Is er nog iets dat je kwijt wilt over dit onderwerp?

Inventariseer nogmaals of er onderwerpen op het gebied van mentale problemen 
zijn waarover je studenten graag meer willen weten of willen praten. Gebruik deze 
onderwerpen  voor toekomstige lessen of voor individuele gesprekken met studenten.

Extra informatie
–  Lees het artikel ‘Wooncrisis en prijsstijgingen vallen jongeren zwaar, mentale gezondheid 

nauwelijks verbeterd sinds corona’ van EenVandaag voor meer informatie over het 
onderzoek van 3Vraagt, 11 oktober 2022.

–  Lees het artikel ‘Mentale gezondheid jongeren afgenomen’ van het CBS voor cijfers over de 
mentale gezondheid van jongeren, 1 juni 2022.

–  Bekijk de website ‘Hey, het is oké’ van de Rijksoverheid voor meer informatie over 
psychische klachten en hoe je erover kunt praten en er hulp voor kunt krijgen.

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/wooncrisis-en-prijsstijgingen-vallen-jongeren-zwaar-mentale-gezondheid-nauwelijks-verbeterd-sinds-corona/
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/wooncrisis-en-prijsstijgingen-vallen-jongeren-zwaar-mentale-gezondheid-nauwelijks-verbeterd-sinds-corona/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/22/mentale-gezondheid-jongeren-afgenomen
https://www.heyhetisoke.nl/
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