
   Werkblad Les 2 Mentale gezondheid

Overleg bij wie jullie als eerste hulp zouden vragen als 
het mentaal niet goed met je gaat. Maak vervolgens een 
top 3 van waar en bij wie jullie hulp zouden zoeken. Dit 
kan natuurlijk voor iedereen anders zijn!

Mijn top 3: 

Zoek samen uit waar je allemaal terecht kunt binnen school als je zelf te maken krijgt met mentale 
klachten of problemen. Zet deze mogelijkheden op een rij. 

Zorg dat je een zo compleet mogelijk beeld hebt van de juiste contactpersonen, medewerkers 
en eventueel instellingen waar je terecht kunt. Schrijf ook op op welke locaties en tijden je daar 
terecht kunt. 

Kijk eerst wat je zelf al weet en vervolgens wat je op de school site/app hierover kan vinden. Vul 
onderstaand schema in:

1

2

3

Mogelijke hulpbronnen 
waar je aan kunt denken:
• Vriend(in)
• Ouder(s)
• Opa/oma/tante/neef…
• Mentor
• Een docent met wie je 

een goede klik hebt
• Sportcoach 
• Intern begeleider
• Zorg coördinator
• Huisarts

Oefening 1

Oefening 2

Mentor

Docent

Zorgcoördinator

Vertrouwenspersoon

Orthopedagoog of 
schoolpsycholoog

Functie Naam Waar en wanneer bereikbaar
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Het is vaak lastig om met anderen te praten als je ergens mee zit. Je kunt dan het idee hebben 
dat je probleem niet groot genoeg is om ermee bij iemand aan te kloppen. Ook is het vaak niet 
duidelijk met welk probleem je bij wie terecht kan. 

Hieronder staan voorbeelden van situaties waar leerlingen mee te maken kunnen hebben. 
Sommige herken je misschien bij jezelf en sommige iets minder. Verbind alle problemen die 
hieronder staan beschreven met de persoon met wie jij ze zou bespreken. Ook als je het probleem 
niet herkent, trek je een lijn naar de persoon van wie je denkt bij wie je terecht kunt. 

Oefening 3

Mentor

Docent

Vertrouwens-
persoon

Zorgcoördinator

Orthopedagoog of 
schoolpsycholoog

Huisarts

Iedere keer als je je 
huiswerk aan het maken 
bent, raak je in paniek en 
denk je dat het nooit gaat 
begrijpen.

Een goede vriend/vriendin 
doet zich zichzelf expres 
pijn en verwond zichzelf. 
Bijna niemand weet dit, 
maar jij wel. Je maakt je 
veel zorgen en je weet niet 
wat ik moet doen.

Je hebt veel stress voor de 
aankomende toetsweek 
omdat je denkt dat je het 
niet gaat halen.

Op de basisschool werd je 
enorm gepest. Nu ontvang 
je steeds vaker vervelende 
berichten op social media 
en je durft er niet met je 
ouders over te praten. Het 
begint als je uit school 
komt en het gaat door tot 
midden in de nacht.  

Je twijfelt of je op meisjes 
of op jongens valt en je 
weet niet goed hoe je 
dit aan je ouders moet 
vertellen. Je wil hier graag 
met iemand anders over 
praten voordat je met je 
ouders praat.

Je hebt veel ruzie met 
klasgenoten en steeds 
vaker heb je ook ruzie met 
vrienden en vriendinnen. 
Je ouders zijn boos dat je 
steeds vaker de klas uit 
wordt gestuurd. Je hebt het 
idee dat niemand je begrijpt 
en niemand echt naar je 
luistert. “Dit kan zo niet 
langer”, denk je en je wil er 
met iemand over praten.

Je beste vriend/vriendin is al 
een tijdje bezig met afvallen, 
omdat hij/zij zichzelf te dik 
vind. Maar inmiddels is hij/
zij zo afgevallen dat je je 
zorgen gaat maken. Je hebt 
al gevraagd of het afvallen 
niet moet stoppen. Je maakt 
je erge zorgen en je weet 
niet wat je moet doen.

Je hebt de laatste tijd 
veel last van hoofdpijn en 
buikpijn. Iedereen zei dat 
het stress was en dat het 
na de toetsweek wel over 
zou gaan. Maar nu, weken 
later, is het er nog steeds. Je 
slaapt slecht, hebt nergens 
zin in en begint steeds vaker 
afspraken met vrienden en 
vriendinnen af te zeggen. 
Het lijkt steeds erger te 
worden.
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Routekaart
Heb je mentale problemen en kom je er alleen niet uit? Zoek dan hulp! Het is 
fijn als iemand je daarbij kan helpen. Praat er over met iemand, zoals je ouders, 
je mentor of een vriend of vriendin. Kijk vervolgens samen waar je het beste 
terecht kunt en om hulp kan vragen. Weet dat er op school altijd mensen 
beschikbaar zijn om met je mee te denken en om je te helpen. Maar er zijn ook 
andere mogelijkheden. Hieronder vindt je hier meer informatie over. 

Als je professionele hulp nodig hebt, dan ga je als eerste naar de huisarts of naar het jeugdteam of 
sociale wijkteam in de plaats waar je woont. Kijk op de website van de gemeente waar je woont 
hoe je je hiervoor kunt aanmelden. 

Mentale problemen? Zorg nodig?

1. Ga naar de huisarts of sociale wijkteam 2. Verwijzing voor zorg

Zit je ergens mee? 
Blijf er niet alleen mee 
rondlopen, maar praat 

erover!

Zelf aan de slag
Meestal is het fijn om er samen met iemand over te praten. Maar er zijn er ook manieren om 
zelf aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door er meer informatie te lezen, podcasts te luisteren 
of helpende filmpjes te kijken. Er zijn ook websites waarbij je zelf aan de slag kunt. 

 


user-mdusers

Informatie
Alle onderwerpen: Jongerenhulponline.nl
Alle onderwerpen: JouwGGD.nl 
Psychische klachten: Brainwiki.nl 
Ouder met psychisch probleem: Kopstoring.nl 
Slapen: SlaapInfo.nl 
Zelfbeschadiging: SamenInMijnSchoenen.nl 
Eetproblemen: 99gram.nl
Drugs, alcohol of roken: DrugsInfo.nl of 
RokenInfo.nl 
Gamen: Gameadviesopmaat.nl 

Tips om er mee om te gaan
Slapen, piekeren, stress: Snelbeterinjevel.nl 
Sombere gedachten: Gripopjedip.nl

Direct contact
Wil je graag meteen contact hebben 
met iemand om te bespreken waar je 
mee zit? Je kunt dit ook doen zonder je 
naam te noemen.

Seks en relaties: Sense.info 
Ernstige problemen thuis: 
Samen-Veilig.nl 
Roken, drugs, alcohol, gamen: Moti4.nl 
Zelfmoordgedachten: 113.nl of bel 113
Alle problemen: kindertelefoon.nl of 
bel 0800-0432 kindertelefoon nummer 
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