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  Inhoud

Deze trainershandleiding is tot stand gekomen met samenwerking van:
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Inleiding
Het programma is tot stand gekomen in een samenwerking door GGZ Oost Brabant, MIND en Diversion. 
Samengebrachte expertises hebben geleid tot een programma over mentale gezondheid voor leerlingen 
in het voortgezet onderwijs. Naast de betrokken partijen hebben ook jongeren, docenten en trainers een 
belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van deze lessenreeks. 

Achtergrond
STORM is opgezet vanuit het verlangen om structureel preventief aanbod te bieden binnen de samenwerking 
tussen school, GGD en hulpverlening. Het doel is om leerlingen met somberheidsklachten en suïcidale 
gedachten eerder in beeld te krijgen en een preventief programma aan te bieden waarmee bestaande 
symptomen worden verminderd en het risico op depressie en suïcide wordt verminderd. Deze lessenreeks 
kan bijdragen om binnen de schoolomgeving een klimaat te creëren waarin jongeren met klachten beter 
begrepen en jongeren zelf meer leren over mentale gezondheid. Dit sterkt in de missie om STORM landelijk te 
implementeren, een missie die ook door het Ministerie van VWS wordt ondersteund. 

Doelen
De doelen van het programma zijn als volgt:

 – Aan het einde van de les kennen de leerlingen het begrip mentale gezondheid, en weten zij dat je mentale 
gezondheid fluctueert en afhankelijk is per persoon en situatie. 

 – Aan het einde van de les kunnen de leerlingen mentale klachten bij zichzelf of bij klasgenoten herkennen. 
 – Aan het einde van de les weten de leerlingen wanneer zij ondersteuning moeten zoeken en waar zij die in 

hun directe omgeving kunnen vinden. 

Doelgroep
Het programma is zo opgezet dat het geschikt is voor alle onderbouw scholieren in het voortgezet onderwijs. 
Hierbij is uitgegaan van minimaal vmbo-t niveau. Hoewel de inhoud ook geschikt is voor niveaus lager dan 
vmbo-t, zal het taalgebruik mogelijk aangepast moeten worden en dient er langer de tijd genomen te worden 
voor de lessen (bijvoorbeeld verdelen over vier lessen in plaats van twee). Dit kan naar eigen inzicht worden 
aangepast. 

Lesinhoud 
Het programma dient uitgevoerd te worden in een fysieke klasomgeving en dus niet online. Op deze manier 
kan de veiligheid in de klas en de reactie van leerlingen op het programma beter gemonitord worden. De 
lessen kunnen worden gegeven tijdens reguliere lesuren, bijvoorbeeld tijdens de mentorles, biologieles of 
verzorging. Het programma is samengesteld voor twee lesuren met een duurt van 45 tot 50 minuten. Het 
programma is eenvoudig te verspreiden over vier of meer lessen, afhankelijk van de doelgroep of wensen. 

Informeren van ouders
We bieden een voorbeeldbrief die verstuurd kan worden aan ouders om hen te informeren over het 
aanbieden van deze lessen. We raden het aan om een dergelijke brief naar ouders te sturen zodat zij ook 
betrokken worden in het vergroten van de aandacht voor dit onderwerp. Daarnaast kunnen ouders het 
hierdoor makkelijker signaleren als hun kind die dag thuiskomt en nog ergens mee lijkt te zitten. 
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Rolbeschrijvingen
Trainer / gastdocent
De trainer is een medewerker van STORM. De trainer plant in afstemming met de school en mentoren de 
lessen en zorgt dat er voorafgaand aan de lessen een intakegesprek is geweest met de mentor/docent 
die aanwezig zal zijn tijdens de lessen. De trainer regelt alle voorbereidingen en zorgt dat alle materialen 
beschikbaar zijn. 

Mentor / docent
De mentor of docent die aanwezig is tijdens de les draagt bij aan het activeren van de leerlingen en – waar 
nodig – orde houden. De mentor/docent doet actief mee tijdens de les. 

Zorgcoördinator/ orthopedagoog/ schoolpsycholoog ( zorg- / ondersteuningsteam)
Indien mogelijk sluit een medewerker van het zorg- of ondersteuningsteam van school aan bij de tweede 
les. Dit kan de zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolpsycholoog of vertrouwenspersoon zijn. Het 
doel is dat leerlingen beter op de hoogte zijn van de zorgstructuur op hun eigen school en deze les biedt 
kans dat leerlingen laagdrempelig kennismaken met het zorg- of ondersteuningsteam. Het zorg- of 
ondersteuningsteam zorgt voor een powerpoint daarin een overzicht van het zorg- of ondersteuningsteam 
met daarbij welke functie iedereen heeft en op welke dagen en locatie zij aanwezig zijn. Deze wordt tijdens 
les 2 getoond.

Aandachtspunten en tips
Zorgen voor een veilig klasklimaat is een belangrijke voorwaarde voor de lessen. Het kan daarom raadzaam 
zijn om eerdere regels over veiligheid te herhalen of te benoemen, zoals dat er naar elkaar geluisterd wordt. 
Aanvullende tips om de veiligheid en openheid in de klas te faciliteren:

 – Laat leerlingen zelf een plek kiezen zodat ze naast iemand zitten waar mee ze eventuele privé dingen 
kunnen delen

 – Laat antwoorden uit de groep komen en probeer zo min mogelijk leerlingen de beurt te geven.
 – Doe mee met de oefening en deel je eigen ervaring.

Intake 
Houdt als trainers van de voren een intakegesprek met de mentor of docent van de klas. Het is belangrijk 
om aan te sluiten bij wat er speelt in de klas en rekening te houden met eventuele ervaringen die leerlingen 
meebrengen. 

 – Zorg dat je op de hoogte bent van de situatie van leerlingen. Bijvoorbeeld: leerlingen die automutileren of 
leerlingen die eerdere ervaring hebben met suïcide in hun omgeving. Spreek met de docent af hoe je hier 
mee om gaat. *Docenten willen graag weten of je dit wel of niet bespreekt of benoemt. Spreek dit duidelijk af.  

 – Informeer de mentor/docent wat zij kunnen doen na afloop van de lessen. Zorg dat het voor de mentor/
docent duidelijk is hoe zij bij vragen van leerlingen kunnen doorverwijzen. 

 – Bespreek met de mentor/docent of er aanpassingen nodig zijn in het niveau van de klas. Voor vwo-
leerlingen kan er wellicht theorie worden toegevoegd, denk dan aan: hoe heeft mentale gezondheid zich 
door de jaren heen ontwikkeld. Bij vmbo-leerlingen is het wellicht goed om aandacht te hebben voor het 
taalgebruik.

 – Bespreek met de mentor/docent of er hypes zijn waar je bij aan kan sluiten. Denk bijvoorbeeld aan series 
op Netflix waarin psychologische spelletjes worden gespeeld. Maak dat bespreekbaar in je les en koppel zo 
onderwerp mentale gezondheid aan leefwereld jongeren. Bespreek dit van tevoren. 

 – Laat aan de mentor/docent weten dat ouders van tevoren een brief ontvangen en dat zij van de lessen op 
de hoogte zijn. 

 – Bespreek met de mentor/docent wat de basisafspraken of gedragsregels in de klas zijn en sluit hierbij aan.
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  Les 1 - Mentale gezondheid
Doelstellingen:

 – Aan het einde van de les kennen de leerlingen het begrip mentale gezondheid, en weten zij dat 
je mentale gezondheid fluctueert en afhankelijk is per persoon en situatie. 

 – Aan het einde van de les kunnen de leerlingen mentale klachten bij zichzelf of bij klasgenoten 
herkennen. 

Benodigdheden:
 – Uitgeprinte werkbladen voor de leerlingen.
 – Mogelijkheid om filmpjes te laten zien met geluid.

Voorbereiding:
 –  Check aan welk niveau je les geeft (vmbo of havo/vwo) in verband met je woordweb.
 –  Zorg dat je laptop is opgeladen of dat er een computer aanwezig is in het lokaal.
 –  Zet het woordweb en quiz klaar met Lesson Up op de beamer of het Digibord.
 – Leg de uitgeprinte werkbladen klaar. 

Lesopbouw:

  

 

  



Onderdeel Tijdsduur Omschrijving

1. Introductie 5 minuten Intro onderwerp

2. Woordweg 5 minuten Associatieoefening rondom het woord mentale 
gezondheid

3. Kennisquiz 5 minuten Vragen en korte filmfragmenten over mentale 
gezondheid

4. Inchecken bij jezelf 5 minuten Werkbladoefening waarbij leerlingen bij zichzelf op 
onderzoek gaan wat zij voelen (mentaal en fysiek) 
als ze uit balans zijn

5. Afronding 5 minuten Afronding les en informatie verstrekken over waar 
leerlingen terecht kunnen mochten zij verder willen 
praten over het onderwerp
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1. Introductie    5 minuten
Doel: Les energiek starten, heldere verwachtingen voor de leerlingen creëren en hen 
enthousiasmeren om actief deel te nemen.

 – Stel jezelf voor en vertel duidelijk waarom jij je inzet als gastdocent voor deze lessen. 
 – Geef aan dat jullie de komende twee lessen aan de slag gaan met het thema mentale 

gezondheid en benoem daarbij de lesdoelen. Deze lessen zijn onderdeel van STORM. De 
andere onderdelen van STORM zijn een screening en een vaardigheidstraining.  

 – Maak daarnaast afspraken over hoe jullie met elkaar om gaan tijdens deze lessen. Sluit 
zoveel mogelijk aan bij de basisafspraken die de klas al heeft (vraag deze uit) en noem 
voor jou belangrijke afspraken, zoals bijvoorbeeld: we luisteren met respect naar elkaar, 
niet uitlachen, alles wat hier gezegd wordt, blijft binnen deze muren, etc..

 – Deel tot slot het werkblad alvast uit. Deze heb je nodig bij onderdeel 5. 

  

2.Woordweb     5 minuten
Doel: Voorkennis activeren en begrip mentale gezondheid verkennen.  

 – Open Lesson Up op de beamer of het digibord 
met het Storm Google-account. Bij mijn lessen 
staat ‘Les 1 Woordweb’ aangegeven. Kies deze 
les en klik vervolgens rechtsboven op ‘geef les’. 
De leerlingen kunnen nu met hun Lesson Up 
account de code invoeren die linksonder wordt 
weergegeven en starten met het invullen van 
woorden passend bij Mental Health. Leerlingen 
die geen Lesson Up account hebben kunnen de 
QR-code met hun telefoon scannen.

Trainershandleiding  |  STORM aanpak  |  V20220921  6



3. Kennisquiz    15-20 minuten   
Doel: Op interactieve wijze meer kennis opdoen over mentale gezondheid.  

Open Lesson Up op de beamer of het digibord met het Storm Google-account. Bij mijn lessen 
staat ‘Les 1 quiz’ aangegeven. Kies deze les en klik vervolgens rechtsboven op ‘geef les’. De 
leerlingen kunnen nu met hun Lesson Up account de code invoeren die linksonder wordt 
weergegeven en starten met de quiz. Leerlingen die geen Lesson Up account hebben kunnen de 
QR-code met hun telefoon scannen. Leg uit hoe de leerlingen antwoord kunnen geven via de app. 
Start vervolgens de quiz op Lesson Up met daarin de vragen en filmpjes. De juiste antwoorden 
zijn onderstreept.

1. Waardoor kunnen mentale problemen ontstaan? Er zijn meerdere opties mogelijk.  
A) Erfelijkheid (het zit in de familie)  
B) Het zit in je karakter, hoe je bent 
C) Heftige gebeurtenissen in je leven (zoals overlijden, ziekte of verhuizing)  
D) Doordat je gepest wordt 

 Uitleg:  
Meestal is er niet een aanleiding maar zijn het er meerdere tegelijk. Zoals pesten, ouders 
die ruzie hebben, stress op school. Of er is één gebeurtenis die super heftig is. Als het lang 
aanhoudt dan kun je daar last van krijgen, je krijgt dan mentale klachten. Je kunt dan 
bijvoorbeeld minder goed slapen of minder goed concentreren of je voelt je vaak verdrietig.  
Voorbeeld filmpje gameverslaving tot 1.09: https://www.youtube.com/watch?v=9qPxbo7Y7ZA 
Na afloop aan de klas vragen: waardoor ontstond de gameverslaving bij Michiel? (antwoord: 
pesten)







2. Iedereen voelt zich weleens somber maar als dat gevoel lang duurt dan kan het zijn dat 
iemand een depressie heeft. Welke emoties zie je bij iemand met een depressie? 
A) Boos – Bang – Blij – Bedroefd 
B) Somber – Vrolijk – Bang - Verlegen 
C) Angstig – Verliefd – Jaloers – Gelukkig 

 Uitleg: 
Iemand met een depressie is vaak somber. Maar wanneer je depressief bent, kun je ook vaak 
boos zijn of bang.  In sommige situaties kun je zelfs blij zijn wanneer je depressief bent. 
Laat MIND filmpje zien 0.42 - 1.47 https://www.youtube.com/watch?v=Qyap7cBPCWM#t=42  
Daarna vragen aan de klas: je hebt nu verschillende jongeren gehoord, hoe zouden jullie in 
eigen woorden omschrijven hoe een depressie voelt?  

3. Waar of niet? Iedereen kan last krijgen van depressieve gevoelens 
A) Waar 
B) Niet waar 
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 Uitleg: 
Iedereen kan dus last krijgen van een depressieve of depressieve gevoelens. Gelukkig 
gebeurt dit niet zomaar en krijgen de meeste mensen hier helemaal geen last van. Je 
hebt mogelijk pas last van een depressie als je je echt langere tijd somber voelt.

4. Gedachten hebben een grote invloed op hoe je je voelt. Hoeveel gedachten heb je 
eigenlijk op één dag? 
A) 10.000 tot 20.000 
B) 20.000 tot 40.000 
C) 40.000 tot 60.000 

5. Welke is waar? 
A) Alles wat ik denk is waar  
B) De meeste gedachten die je hebt heb je heel vaak al eerder gehad 
C) Piekeren is hetzelfde als diep nadenken 

 Uitleg: 
We denken dus heel veel op een dag en het grootste gedeelte van je gedachten heb je 
al een keer eerder gehad. Het herhalen van gedachten is normaal maar soms kun je zo 
veel ergens over nadenken, bijvoorbeeld over waarom het maar niet lukte om te scoren 
tijdens de voetbalwedstrijd of over de pukkel op je neus of waarom je benen langer zijn 
dan je armen, dan ben je aan het piekeren. 
Laat als voorbeeld het filmpje het filmpje zien over dwang en licht toe dat je bij dwang je 
gedachten te serieus neemt en dit vervelende gevolgen heeft: van 1.14 tot 2.14 
https://www.youtube.com/watch?v=eVzx1YfLEHc#t=74s

6. Waar voel je het als je mentale klachten hebt zoals stress, boosheid of angst? 
A) Alleen in je hoofd 
B) Alleen in je lichaam 
C) Moeilijk te zeggen 
D) Je kan het in je hoofd en lichaam voelen 

 Uitleg: 
Twee stukjes achter elkaar afspelen. Filmpje Dylan Haegens over angststoornis: 
https://www.youtube.com/watch?v=pw1qFzGniOQ

Als het mentaal niet zo goed met je gaat dan kun je dat zowel in je hoofd als je lichaam 
voelen. In je hoofd doordat je je eenzaam, somber, boos, chagrijnig voelt. En in je lichaam 
kan dit zich dat ook uiten, een voorbeeld hiervan is buikpijn. Hoe het zich uit dat is voor 
iedereen verschillend. (Noem een voorbeeld van jezelf). Daar gaan we nu verder mee aan 
de slag.
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4. Inchecken bij jezelf     10-15 minuten   
Doel: Inzicht krijgen in hoe het uit balans zijn van de eigen mentale gezondheid zich uit en wat 
daarbij helpend en niet helpend is. 

  

 – Laat de gevoelsmeter aan het eind van de quiz op het scherm staan. Laat zien dat: links 
(groen) voel je je mentaal heel gezond, in het midden een beetje mwah en rechts (rood) voel 
je je mentaal ongezond. Het is belangrijk om goed te leren voelen hoe de meter er bij jou voor 
staat. Zo kun je beter voor jezelf zorgen.

 – Vat samen: Bij deze lessen gaat het niet om lichamelijke gezondheid. Het gaat niet over griep, 
een gebroken been of longontsteking. Het gaat over hoe je in je vel zit, hoe het in je hoofd gaat, 
hoe je je voelt. Iedereen heeft een mentale gezondheid, net als met je lichaam. Je zou het met 
een metertje kunnen laten zien: links (groen) voel je je mentaal heel gezond, in het midden een 
beetje mwah en rechts (rood) voel je je mentaal ongezond. Het is belangrijk om goed te leren 
voelen hoe de meter er bij jou voor staat. Zo kun je beter voor jezelf zorgen. In deze lessen 
gaan we daar mee aan de slag.

 – Vraag de leerlingen het werkblad erbij te pakken en introduceer: Iedereen is natuurlijk weleens 
verdrietig, boos of overprikkeld. Dat is ook heel normaal en gezond. Stel je voor dat je altijd 
blij en gelukkig zou zijn. Dat zou toch gek zijn, als er bijvoorbeeld iemand is overleden, je 
een wedstrijd verloren hebt of iemand iets gemeens doet. Niks aan de hand! Kijk naar de 
thermometer boven aan je werkblad. Meestal gaat het wijzertje vanzelf weer naar groen. Als 
het heel vaak of heel heftig is dan kom je 
steeds vaker of langer in het rood en krijg je er 
last van.

 – Vraag leerlingen om de vragen op het 
werkblad voor zichzelf in te vullen. Neem hier 
ongeveer 10 minuten de tijd voor. *Docenten 
geven aan dat dit een lang tijdsbestek is voor 
zelfstandig werken, zeker bij vmbo-klassen. 
In dat geval kun je ervoor kiezen om deze 
oefening in tweetallen te laten doen: dat 
kan ervoor zorgen dat ze zich langer kunnen 
concentreren.

 – Vraag niet aan de leerlingen om dit klassikaal te delen. In plaats daarvan: stel na afloop de 
volgende vragen:

1. Hoe was dit om te doen?
2. Wisten jullie dit zelf al dat dit zo bij jou werkte of heb je nog iets nieuws ontdekt?  

* Het kan voor sommige leerlingen erg confronterend zijn om dit in te vullen. Goed om als 
gastdocent te weten, in de gaten te houden, rekening mee te houden.

 – Vat samen ter afronding: Soms kunnen we iets doen aan de dingen waar we stress van krijgen, 
maar soms ook niet. Soms is het gewoon pech. Mentaal gezond zijn gaat dus over hoe je je 
voelt. Het gaat ook over hoe je met uitdagingen omgaat. Stel je voor dat je je al een week 
heel slecht voelt, dus in het rood. Dan krijg je ook nog eens een lager cijfer voor de toets dan 
je verwacht had. Dat komt waarschijnlijk hard aan! Misschien zo erg dat je chagrijnig bent, 
verdrietig, niet meer naar school wil en moeite hebt met slapen. Maar als je je goed (groen) 
voelt en je krijgt een slecht cijfer is dat anders. Je vindt het nog steeds heel jammer, maar zal 
ook snel zeggen: oké, kom op, er zijn ergere dingen, ik ga mijn best doen op school en ik kom 

Trainershandleiding  |  STORM aanpak  |  V20220921  9



5. Afronding     5 minuten   
Doel: Les rustig afsluiten, signaleren of er nog gevoeligheden of belangrijke zaken afgerond dienen 
te worden liggen en leerlingen enthousiasmeren voor de volgende les.

  

 – Geef aan dat het voor sommige leerlingen best lastig is om het over dit onderwerp te hebben. 
Bijvoorbeeld omdat ze bepaalde onderwerpen uit de les bij zichzelf herkennen of iemand 
kennen die hier veel last van heeft. Volgende les wordt er gekeken hoe je hier het beste mee 
om kan gaan en waar je hulp kunt zoeken. 

 – Vertel waar leerlingen binnen school tot de volgende les terecht kunnen als ze merken dat 
ze meer last krijgen van vervelende gevoelens of gewoon behoefte hebben om met iemand 
verder te praten. Indien beschikbaar zet een mailadres en/of telefoonnummer op het bord. 

er wel! Snap je het verschil? Hoe mentaal gezonder je bent, hoe beter je kan omgaan met uitdagingen 
of minder leuke dingen in het leven. Het is dus goed om te weten wat voor jou helpt en wat dingen zijn 
waardoor jij je goed voelt. 
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  Les 2 - Mentale gezondheid
Doelstellingen:

 – Aan het einde van de les kunnen de leerlingen mentale klachten bij zichzelf of bij klasgenoten 
herkennen. 

 – Aan het einde van de les weten de leerlingen wanneer zij ondersteuning moeten zoeken en 
waar zij die in hun directe omgeving kunnen vinden. 

Benodigdheden:
 – Uitgeprinte werkbladen voor de leerlingen.
 – Mogelijkheid om filmpjes te laten zien met geluid.

Voorbereiding:
 – Leg de uitgeprinte werkbladen klaar.
 – Zorg dat je zelf ook op de hoogte bent van de zorgroute binnen school en dat er een iemand 

van het zorg- of ondersteuningsteam aanwezig is tijdens de les. 

Lesopbouw:

  

 

  



Onderdeel Tijdsduur Omschrijving

1. Introductie 5 minuten Terugblik vorige les en vooruitblik naar deze les

2. Ervaringsverhaal 5-10 minuten Film ervaringsverhaal

3. Dialoog 20-25 minuten Groepsgesprek

4. Routekaart zorg 15 minuten Werkbladoefening waarbij leerlingen onderzoek 
waar zij op school terecht kunnen. Klassikaal 
bespreken routekaart zorg binnen en buiten school

5. Afronding 5 minuten Afronding les en informatie verstrekken over waar 
leerlingen terecht kunnen mochten zij verder willen 
praten over dit onderwerp
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1. Introductie    5 minuten
Doel: Les energiek starten, heldere verwachtingen voor de leerlingen creëren en hen 
enthousiasmeren om actief deel te nemen.

 – Vraag of de leerlingen je nog herkennen van vorige les, en stel jezelf indien nodig even 
opnieuw voor aan leerlingen die er eventueel vorige les niet waren. Noem ook kort wat 
STORM doet en inhoudt.

 – Herhaal hierna wat er vorige les is besproken: wat is mentale gezondheid en hoe merk jij 
of het mentaal goed of niet goed met je gaat? Vraag dit zo actief mogelijk uit bij de klas 
en koppel terug naar het werkblad van vorige keer.

 – Vertel vervolgens het programma en de doelen van deze les: wat gaan we doen 
vandaag?

 – Herhaal daarnaast de afspraken over hoe jullie met elkaar om gaan tijdens deze lessen. 
In de vorige les ben je hier als het goed is ook mee begonnen, dus fris hun gedachten 
even op en noem de voor jou meest belangrijke afspraken, zoals bijvoorbeeld: we 
luisteren met respect naar elkaar.

 – Deel tot slot het werkblad van deze week vast uit en vraag de leerlingen hun pen vast 
klaar te leggen.

 – Introduceer dit onderdeel door te benoemen dat je een verhaal van een andere jongere gaat 
laten zien die te maken heeft (gehad) met mentale kwetsbaarheid. Vraag de leerlingen het 
filmpje te bekijken vanuit een open blik en vraag hen zich in te leven in de persoon in het 
filmpje. Hoe zou het zijn om hem/haar te zijn?

 – Open Lesson Up op de beamer of het digibord met het Storm Google-account. Bij mijn lessen 
staat ‘Les 2 ‘Ervaringsverhaal’ aangegeven. Kies deze les en klik vervolgens rechtsboven op 
‘geef les’. De leerlingen kunnen nu het filmpje zien op de beamer of het digibord. 
Jongen met angststoornis Jeugdjournaal: https://www.youtube.com/watch?v=6iaysX1Gijc 

  

2. Ervaringsverhaal     5-10 minuten   
Doel: Op interactieve wijze meer kennis opdoen over mentale gezondheid.  
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3. Dialoog      20-25 minuten   
Doel: Herkennen mentale klachten bij zichzelf en anderen,  nadenken over wanneer om hulp te 
vragen, waar hulp te vinden en wat jezelf of een ander te adviseren als er hulp nodig is.

  

 – Introduceer: we hebben het de vorige les al gehad over hoe het eruit kan zien als je mentale 
problemen hebt en in het filmpje zien we hier ook voorbeelden van. Nu ga ik graag met jullie 
in gesprek door middel van stellingen. 

Soms begrijpen de leerlingen de stellingen niet, omdat ze geen voorbeeld hebben. Gebruik 
dan het voorbeeld uit het ervaringsverhaal wat ze zojuist gezien hebben.

Stellingen:
 » Je kan beter professionele hulp zoeken dan hulp in je directe omgeving.  
 » Als een klasgenoot ergens mee zit, moet de rest van de klas hiervan op de hoogte zijn 

om er rekening mee te kunnen houden. 
 » Ik weet precies waar ik aan zou kloppen als ik problemen zou hebben. 
 » Het is in mijn omgeving heel normaal om te praten over je mentale gezondheid (of er 

hulp voor te zoeken). 
 » Ik zou iemand in mijn omgeving zeker aanraden om hulp te zoeken als ik denk dat hij of 

zij ergens mee zit.  
 » Als iemand in mijn omgeving last heeft van mentale gezondheidsklachten zal ik ervoor 

zorgen dat hij of zij hulp gaat zoeken, al wil diegene dat zelf niet.  

 – Begin met de stellingen die in deze groep het meest passend zijn. Wanneer er een goede en 
inhoudelijke dialoog naar aanleiding van één stelling op gang komt, dan kan er voor gekozen 
worden om het bij slechts één of twee stellingen te houden. 

 – In de uitvoering kan ervoor worden gekozen om iedereen te laten staan en de klas zich te 
laten bewegen op een schaal van eens-oneens. Leerlingen die het helemaal eens zijn met de 
stelling gaan aan de ene kant van de klas staan en leerlingen die het helemaal oneens zijn 
met de stelling gaan aan de andere van de klas staan. Leerlingen met een gematigde mening 
gaan er tussenin staan. Indien de ruimte klein is of de groep te groot kan er ook voor gekozen 
worden om handen op te steken. 

*Wil je meer weten over de kern en fases van de dialoog als gespreksvorm, om deze zo beter te 
kunnen faciliteren? In de bijlage vind je tips en achtergrondinformatie.
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4. Routekaart    15 minuten   
Doel: De weg naar hulp voor jongeren concreet en persoonlijk maken.  

 – Vraag de leerlingen het werkblad erbij te pakken en laat hen de oefeningen individueel 
invullen. *Docenten geven als tip: wees heel helder in de instructie vooraf, voordat je de 
kinderen aan een zelfstandige oefening zet (of zorg dat het werkblad heel erg voor zich 
spreekt). Anders zullen ze moeilijk aan de slag gaan en wordt het snel onrustig in de klas. 
 
Laat ze ongeveer 10 minuten werken aan de oefeningen.  
Vraag over oefening 1:

 » Is het bij iedereen gelukt om dit in te vullen?
 » Wie vindt het leuk om zijn/haar top 3 te delen?  

 – De medewerker van school toont op een powerpoint een overzicht van het zorg- of 
ondersteuningsteam met daarbij welke functie iedereen heeft en op welke dagen en locatie 
zij aanwezig zijn. Bespreek oefening 2 klassikaal na samen met de persoon van het zorg- of 
ondersteuningsteam die deze les aansluit. Het is belangrijk dat jongeren de ontbrekende 
informatie aanvullen en dat duidelijk is waar zij binnen school terecht kunnen. Benoem 
hierin ook STORM: het doel van de screening en het belang van deelname. 

 – Het is voor jongeren niet altijd duidelijk met welke problemen ze bij wie terechtkunnen. In 
veel gevallen twijfelen jongeren zelfs of dat de problemen of twijfels waar ze mee rondlopen 
‘ernstig’ genoeg zijn om hulp te vragen. In oefening 3 vullen ze in met welke vragen zij naar 
welke persoon zouden gaan.

 – Benoem dat er op de achterkant van het werkblad staat hoe je buiten school hulp kan 
zoeken. Adviseer leerlingen om de kaart te bewaren. Het kan niet alleen waardevol zijn voor 
zichzelf maar ook voor als iemand in de omgeving problemen of klachten ervaart. 

In oefening 3 is het doel van dat leerlingen uitzoeken met welke problemen ze bij wie 
terechtkunnen. Nu zijn er natuurlijk niet echt foute antwoorden. Onderstaande antwoorden zijn 
het meest logisch. 

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

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

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.

Mentor

Docent

Vertrouwens-
persoon
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Zorgcoördinator

Orthopedagoog of 
schoolpsycholoog

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 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 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 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.  

Huisarts

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!

 


user-mdusers

Neem samen met de leerlingen kort de routekaart door en benoem het doel hiervan. 
De werkbladen en de routekaart is voor de leerling om mee naar huis te nemen.
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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. 

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 

5. Afsluiting    5 minuten   
Doel: Les rustig afsluiten, signaleren of er nog gevoeligheden of belangrijke zaken afgerond dienen 
te worden en leerlingen eventueel doorverwijzen voor hulp.

  

 – Sluit de les af waarbij je de leerlingen nadrukkelijk bedankt voor hun openheid en 
eerlijkheid. Herhaal de regels over veiligheid, benoem wat je wel en niet mag bespreken 
met mensen buiten de klas. Dus wel wat je hebt geleerd maar niet het verhaal dat een 
klasgenoot verteld heeft tijdens de les. 

 – Herhaal kort waar leerlingen terecht kunnen binnen school als er iets is en benoem waar 
ze eventueel specifiek die dag of week terecht kunnen. Indien beschikbaar schrijf een 
mailadres en telefoonnummer op het bord. 

 – Bedank de leerlingen voor hun betrokkenheid en interesse en sluit de lessen af met 
herhalen van de doelen en een koppeling naar wat ze nog meer kunnen verwachten 
rondom STORM en eventueel van hun eigen docent / mentor. 

Trainershandleiding  |  STORM aanpak  |  V20220921  16



  Bijlage

Mentale gezondheid

Stress
Paniek
Bang
Angst
Somber
Boos
Depressief
Eenzaam

Prestatiedruk
Social media
School
Examenstress

Gezond
Ziek
Slapen
Eten
Drugs
Corona 

Psycholoog
Dokter
Mentor
Ouders
Ziekenhuis

Praten 
Therapie

Voorbeelden woorden in woordweb

Trainershandleiding  |  STORM aanpak  |  V20220921  17



  Bijlage

Over de dialoog
Het doel van deze lessen is het met elkaar voeren van een goede dialoog. Maar waarom kiezen 
we voor de dialoog als vorm? Om dit duidelijk te maken is het goed om de verschillen tussen een 
dialoog en een discussie naast elkaar te zetten:

Tips & achtergrond over de dialoog

Zoals je ziet heeft de dialoog een andere focus en doel dan een discussie. De dialoog leent zich 
daardoor heel goed voor een gesprek over een onderwerp waar verschillende perspectieven en 
meningen naast elkaar mogen bestaan. 

Er zijn een aantal zaken voorwaardelijk voor het voeren van een dialoog:
 – Het mag schuren, maar er moet wel ruimte blijven voor alle verschillende meningen en 

perspectieven. Als gespreksfacilitator ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de groep 
en dat mensen zich op hun gemak voelen. Dat begint eigenlijk al op het moment dat de eerste 
leerling het lokaal binnen stapt. 

 – Je rol als facilitator is een neutrale: het op gang brengen van het gesprek over het onderwerp 
mentale gezondheid. Het is dus niet jouw rol om leerlingen te overtuigen om meer te delen over 
hun mentale gezondheid als ze zich hier niet goed bij voelen. 

 – Je eigen overtuigingen als facilitator stel je uit of breng je niet in tijdens de sessie. Jouw mening 
is van ondergeschikt belang: in deze rol gaat het erom dat jij zorgt dat jouw deelnemende 
leerlingen hun eigen overtuigingen ontdekken en delen. Het kan best lastig zijn om deze neutrale 
rol van facilitator in te nemen, omdat je uiteraard wel een eigen mening hebt omtrent het 
onderwerp. Zorg daarom dat je voordat je de sessie gaat geven, goed hebt nagedacht over jouw 
eigen overtuiging en hoe je deze kunt uitstellen in je rol als facilitator. Hiermee voorkom je dat je 
overvallen wordt tijdens de sessie wanneer er iets gezegd wordt wat anders is dan hoe jij erover 
denkt. 

Er zijn ook momenten dat het inbrengen van jouw eigen mening juist wél effectief is. Bijvoorbeeld: 
 – Als ‘advocaat van de duivel’: als iedereen het heel erg met elkaar eens is of er één dominante 

mening is; 

Discussie Dialoog 

Overtuigen Ontdekken

Focus op praten Focus op luisteren

Argumenten geven Vragen stellen 

Wie heeft gelijk? Wat zien we? 

Dominanten hebben de overhand Gelijke(re) inbreng van deelnemers

Geen/weinig gebruik van werkvormen Slim gebruik van interactieve werkvormen 
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 – Als jouw eigen mening een nieuw perspectief biedt in de dialoog die nog ontbreekt;
 – Als iets wat gezegd wordt je overduidelijk raakt en het je dus niet lukt om je mening uit te stellen of als er 

iets gezegd wordt wat indruist tegen de grenzen van de wet (bijv. discriminatie). 

Over de rol van facilitator
Als facilitator van de dialoog is het belangrijk om de volgende zaken te kunnen: 

 – Het aannemen van een open houding: zoals onder het kopje over de voorwaarden omtrent een dialoog 
al staat aangegeven, is het van belang om als faciliteur zo open mogelijk en zonder oordeel je sessie te 
leiden. Door zelf een open houding uit te dragen, stimuleer je leerlingen om hun mening te (durven) 
geven. Het is belangrijk dat niemand zich beoordeeld voelt over wat hij/zij zegt of vindt. 

 – Het kunnen stellen van de juiste vragen: een open vraag geeft de leerlingen ruimte om met hun eigen 
antwoorden te komen, maar soms kan juist een gesloten vraag (wie is het hiermee eens) juist helpen om 
het gesprek op gang te brengen en vervolgens op door te vragen. Kortom: het is van belang om stil te 
staan bij welke vragen je stelt, en hier bewuste keuzes in te maken.    

 – De juiste toon en inhoud kennen: het gaat om een open dialoog om leerlingen te laten praten over 
(hun) mentale gezondheid. Het is van belang dat je je inhoudelijk voorbereid voelt en weet wat het 
thema inhoudt en waarom deze lessen belangrijk zijn. Sluit in je taalgebruik daarnaast aan bij de 
belevingswereld van de jongeren.

Tips omtrent gesprekstechnieken
Als facilitator kun je verschillende technieken inzetten om het gesprek op gang te brengen of te houden: 

 – Samenvatten / structureren = hoofdpunten vereenvoudigd benoemen 
‘Dus als ik jullie goed begrijp zeggen jullie…’ 
‘Kortom: het is moeilijk om het met elkaar eens te worden, sommige mensen zeggen… en anderen…’ 
 ‘Ik hoor jullie verschillende dingen zeggen, namelijk: … ‘ 
‘Ik heb even meegeschreven op het bord, want er worden een hoop dingen gezegd...’ 
 
>> Wanneer inzetten? Bijv.: Als iemand lang aan het woord is geweest. Als je merkt dat anderen in het 
gesprek afhaken. Als je door wil naar een volgend argument / deel van het gesprek.  
 

 – Spiegelen = nadoen of benoemen wat je een ander ziet doen of hoort zeggen 
 ‘Ik hoor jou net zeggen…’ 
 ‘Ik zie jou je wenkbrauw fronzen, ben je het niet eens met wat er gezegd wordt?’ 
 ‘Ik merk aan je stem dat je het hier ook mee eens bent, klopt dat?’ 
 
>> Wanneer inzetten? Bijv.: Als iemand niet meedoet of erg stil is. Als iemand via lichaamstaal een 
duidelijke mening laat zien. Als iemand emotie toont maar dit niet zelf benoemt.  

 – Doorvragen = kritische vragen stellen met als doel diepgang in het gesprek krijgen 
‘Wat bedoel je met…’  
‘Kun je daar een voorbeeld bij geven?’ 
‘Waarom…?’ 
‘Wat maakt dat je kiest voor… / Wat maakt dat je dit zo zegt?’ 
 
>> Wanneer inzetten? Bijv.: Om zaken te verduidelijken. Als je ergens meer over wil weten. Als je merkt 
dat iemand zichzelf tegenspreekt of onvolledige informatie geeft. Om iemand te helpen meer tot de kern 
te komen.  
 

 – Personaliseren = het persoonlijk maken, een thema in belevingswereld van de leerlingen brengen 
‘Stel je voor dat jij zelf…’ 

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK
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‘En wat nou als je dochter dit zou zeggen?’ 
‘Heb je zelf wel eens te maken gehad met…?’ 
‘Herken je dit voorbeeld uit je eigen omgeving?’ 
 
>> Wanneer inzetten? Bijv.: Als iemand met veel afstand ergens over praat. Als iemand extreme 
uitspraken doet. Om iemand te helpen een ander perspectief in te nemen. Om een abstract verhaal 
persoonlijker te maken en meer tot de verbeelding te laten spreken.  
 

 – Problematiseren = een situatie extremer/problematischer maken zodat ander perspectief 
belicht wordt òf De-problematiseren = een situatie uit het problematische trekken zodat vanuit 
mogelijkheden wordt gedacht i.p.v. vanuit belemmeringen 
‘Stel je voor dat… zou dat je mening veranderen?’ 
‘En wat nou als iedereen zou denken zoals jij?’ 
‘Hoe zou deze situatie eruit zien als het zou plaatsvinden in een wereld die…?’ 
‘En stel nou even dat deze belemmering er morgen niet meer zou zijn, hoe zou het er dan voor je uit 
zien?’ 
 
>> Wanneer inzetten? Bijv.: Om iemand te helpen een ander perspectief in te nemen. Als iemand stellig 
vasthoudt aan zijn/haar eigen overtuigingen.  

 – Reflecteren + verbindingen leggen = teruggrijpen op eerdere keuzes van de groep/deelnemer  
‘Eerder zei je... maar nu hoor ik je zeggen…’ 
‘Betekent dit dat je terugkomt op wat je eerder zei over …?’ 
‘Als je dit zegt dan betekent dat eigenlijk dat je  … nu minder belangrijk vindt?’ 
 
>> Wanneer inzetten? Bijv.: Als iemand zichzelf tegenspreekt. Om iemand de wederkerigheid van 
onderwerpen te helpen inzien.

CHECK

CHECK
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