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Take off
Spinazie voor de geest:
Take off maakt jongeren
mentaal sterk!

Angst, euforie, twijfel, blijdschap, onzekerheid… De emoties van jongeren in het secundair
onderwijs schieten alle kanten uit. Logisch dat ze heel wat vragen hebben over hun eigen
denken en doen en dat van anderen. Take off, een gloednieuw lessenpakket van de
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), Eetexpert en Cera, helpt geestelijke gezondheid bespreekbaar maken.

Een lessenpakket over geestelijke gezondheid.
Is dat écht nodig, dan?
Helaas wel, ja. Bijna 40% van de Vlaamse jongeren voelt zich niet goed in z’n vel (cijfer:
Vlaamse Jeugdraad, 2016). Een dipje op zich hoeft natuurlijk geen drama te zijn. Maar
veel psychische problemen ontstaan op jonge leeftijd. Logisch ook, want jongeren uit het
secundair krijgen heel wat op hun bordje. Ze moeten voor het eerst écht presteren, ontwikkelen een eigen (seksuele) identiteit, bouwen aan een netwerk en krijgen als klap op
de vuurpijl een hormonenbombardement te verduren. Je zou je voor minder kwetsbaar
en hulpeloos voelen! En precies daar wil Take off iets aan doen. Door geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. En een positief verhaal te brengen van veerkracht en weerbaarheid. Zodat jongeren sterker staan. Spinazie voor de geest, met andere woorden…
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voor TAKE OFF!

1 Maakt geestelijke gezondheid bespreekbaar in de klas
2 Voor leerlingen uit het secundair onderwijs
3 Twee delen: eentje voor jongeren van 12-15 en eentje voor 15-plussers
4 Zowel voor ASO, BSO, TSO als BUSO
5 Positieve insteek, geen zware problematieken
6 Makkelijk te integreren in alle lessen
7 Over concrete en actuele thema’s: eigenwaarde, lichaamsbeleving, mediawijsheid,
complimenten geven en krijgen…

8 Extra lesmateriaal: powerpoints, voorstellen voor groepsgesprekken, spelletjes, links naar
andere websites…

9 Getest en goedgekeurd door verschillende proefscholen en experten geestelijke gezondheid
10 Gratis ter beschikking van scholen en leerkrachten via:

•
•

www.geestelijkgezondvlaanderen.be/takeoff-lessenpakket
www.eetexpert.be/eetexpert-project-preventie-op-school
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Jan Van Speybroeck
directeur Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG),
initiatiefnemer TAKE OFF

“Onze belangrijkste boodschap?
Het is niet erg om je eens niet super te voelen”
Relaties, prestatiedruk, stress, … In de loop van de puberteit krijgt elke jongere er vroeg
of laat mee te maken. Alleen blijven ze met heel wat vragen achter, en dat mag je letterlijk nemen. Uit een onderzoek van de Vlaamse Jeugdraad blijkt dat jongeren niet weten
hoe ze hiermee om moeten. Of waar ze antwoorden kunnen vinden. Zonder het te
beseffen, zijn ze elke dag bezig met hun geestelijke gezondheid.
Jongeren zijn zoekende, zo veel is duidelijk. Ook scholen en leerkrachten zitten met
vragen. Zij hebben vooral nood aan een kader van waaruit ze geestelijke gezondheid
kunnen uitleggen aan jongeren. Daarom heeft de VVGG in 2016 beslist om samen met
Cera en Eetexpert een lessenpakket geestelijke gezondheid uit te werken. Er bestaan al
heel wat lessenpakketten, maar die focussen vaak op één thema en vertrekken vanuit
een probleem. Wij pleiten voor een preventieve positieve insteek. Onze belangrijkste
boodschap: het is niet erg om je eens niet super te voelen. Een mindere dag hoort er
nu eenmaal bij. Die positieve insteek is de rode draad. We hebben het uitdrukkelijk niet
over depressie of psychose. Waarom? Omdat jongeren dan op zoek gaan naar symptomen bij klasgenoten. Wat de deur naar stigmatisering wagenwijd open zet.
We hebben trouwens twee pakketten ontwikkeld. Eentje voor de eerste graad, zeg maar
de 12-15 jarigen, en eentje voor de tweede graad, de 15-plussers. Bij 12-15 jarigen focussen we meer op beschermende factoren. Hoe kan je mentaal fit blijven? Bij 15-plussers
leggen we uit wat geestelijke gezondheid precies inhoudt. De twee pakketten bestaan uit
gedetailleerde lessen. Elke leerkracht kan er mee aan de slag. We hebben gezorgd voor
voldoende aanknopingspunten. Zelfs een wiskundeleraar kan ermee weg! De pakketten
zijn trouwens geschikt voor alle onderwijstypes: zowel ASO, BSO, BUSO als TSO.
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An Vandeputte
Coördinator van het Vlaamse Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen, Eetexpert.be
schreef het lessenpakket voor de 12-15 jarigen.

“De volledige school én de ouders:
iedereen moet mee in bad”
In het secundair onderwijs gaan jongeren door een turbulente periode. Ze moeten
de overgang van de basisschool naar het middelbaar verteren, zelfstandig worden,
een sociaal netwerk uitbouwen, meer presteren én een eigen en seksuele identiteit
aannemen. Kortom, het gaat om een cruciale tijd waarin jongeren vaak kwetsbaar zijn.
e cijfers liegen er niet om. Vier op de tien jongeren voelen zich niet goed. Voornaamste
oorzaak? Een negatief zelfbeeld en een negatieve lichaamsbeleving. Het lessenpakket wil
jongeren een beschermend jasje aanreiken door hun zelfwaardering te versterken.
We leren jongeren zichzelf beter kennen, hoe complimenten geven en krijgen een verschil
kunnen maken en op welke manier je jezelf met anderen kan vergelijken. Ons pakket wil
jongeren actief aan het werk zetten. Het zijn dus zeker geen theoretische lessen.
Leerkrachten krijgen concrete methodieken waarmee ze jongeren kunnen laten groeien.
Het spreekt voor zich dat het thema niet beperkt mag blijven tot het klaslokaal.
De volledige school én de ouders : iedereen moet mee in bad.
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Marlien De Coen
Stafmedewerker VVGG
Schreef het lessenpakket voor de 15-plussers.

“Jongeren beter zorg leren dragen voor zichzelf en elkaar”
Wat dit pakket wil bereiken? Drie doelstellingen. Eén: het psychisch welbevinden van
jongeren verhogen. Twee: hen attent maken op het risico om psychische problemen te
ontwikkelen. En drie: jongeren zichzelf en anderen helpen aanvaarden, zodat vooroordelen en stereotypering geen kans maken. Jongeren ouder dan 15 stellen zich het vaakst
negatief op tegenover mensen met psychische problemen. Uit onderzoek blijkt ook dat je
zo snel mogelijk werk moet maken van beeldvorming. Jongeren leggen al vroeg de basis
voor hun gezondheidswijsheid. 15-plussers hebben nood aan een specifiek lessenpakket.
Op die leeftijd ontwikkelen ze volop een eigen identiteit en een wereldbeeld.
Wat ons lessenpakket absoluut niet wil, is problemen uitvergroten. We mijden onderwerpen
als depressie of suïcide. Voor alle duidelijkheid: leerkrachten hoeven zeker niet de rol van
hulpverlener op te nemen. We reiken hen wel handvatten aan om jongeren door te verwijzen. De CLB-koepels, jongerenorganisaties, gezondheidsorganisaties, de Vlaamse logo’s:
we zijn met een heleboel mensen aan tafel gaan zitten. Het eindresultaat is een pakket
voor 15-jarigen dat zes thema’s behandelt. Zo laten we jongeren onder meer kennismaken
met geestelijke gezondheid, leggen we uit hoe je je kunt beschermen tegen psychische
problemen en leren we jongeren zorg dragen voor elkaar. Verder zijn er vijf extra modules waarmee leerkrachten het thema verder kunnen verdiepen of creatiever aanpakken.
We tonen hen onder meer hoe ze geestelijke gezondheid aan bod kunnen laten komen
tijdens de lessen. Er zijn best wat aanknopingspunten. Een selectie van informatieve websites, theaterproducties en confronterende films helpt het thema nog aanschouwelijker
maken. En we leggen ook uit hoe je ouders en grootouders kunt betrekken: zij zijn vaak
cruciaal voor de geestelijke gezondheid.
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Daniël DeBlock
Directeur VIP-school, Gent.
Liet TAKE OFF proefdraaien.

“Door het taboe op geestelijke gezondheid zwijgen we,
terwijl spreken net een deel van de oplossing is”
Leerlingen tot burgers opvoeden is één van de kerntaken van een school. Geestelijke
gezondheid staat daarbij hoog op de agenda. Logisch, want sommigen jongeren durven
niet te zijn wie ze willen zijn. Ze vinden hun plaatsje niet in de samenleving omdat ze het er
met niemand over kunnen hebben. Met 70 nationaliteiten en 50 verschillende talen mag
je ons gerust een superdiverse school noemen. Onze jongeren hebben het niet makkelijk.
Thuis staat men vaak anders tegenover thema’s die in onze samenleving vanzelfsprekend zijn.
Dit lessenpakket kan delicate zaken bespreekbaar maken. Anders dreigen we in een vicieuze
cirkel terecht te komen: door het taboe op geestelijke gezondheid zwijgen we, terwijl
spreken net een deel van de oplossing is. Leerkrachten moeten handvatten krijgen om
discussies aan te gaan met jongeren. Het spreekt voor zich dat we daarbij de leefwereld
van elke leerling respecteren, ongeacht zijn eigen opvattingen en thuiscultuur. Dit lessenpakket is een prima aanzet. Al denk ik dat we ook in de lerarenopleiding hier aandacht
voor moeten hebben.
De VIP-school zet sterk in op geestelijke gezondheid. Onze klastitularissen en leerkrachten
organiseren regelmatig groepsgesprekken. Zij praten veel met hun leerlingen. Dat klinkt
banaal, maar het is cruciaal. Veel van onze leerlingen hebben geen vangnet of “significant
others”. Luisteren naar leerlingen, dat is de sleutel. Echt luisteren. Met een onbevangen
blik. Geen makkelijke oefening, maar wél een bijzonder waardevolle. Het bijzondere
van het lessenpakket is dat het gebruik maakt van getuigenissen. Ik vind dat een prima
manier om zaken te bespreken. Het is veel beter dan het bijvoorbeeld te hebben over
een incident uit de klas. Dan dreigt het allemaal net iets persoonlijker te worden. En dus
moeilijker te bespreken. Door een fictief voorval te gebruiken, verklein je de stap naar je
eigen problematiek.
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Caroline Van Assche
Leerkracht VIP-school.
Geeft verzorging en participatie in derde graad TSO en SO.
Klastitularis van 5 BSO.

“Elk sprankeltje hoop is méér dan welkom”
In de ideale wereld besteden we minstens één uur per week aan geestelijke gezondheid op school. Vergis je niet: onze jongeren hebben dat nodig. Er sluimert veel onder de
oppervlakte waar je moeilijk de vinger op kunt leggen. Het komt er dus op aan, zoals het
lessenpakket suggereert, heel laagdrempelig te zijn. Een kringgesprek kan bijvoorbeeld
veel losmaken. Een tijdje geleden vroeg ik mijn leerlingen: hoe voel je je eigenlijk?
De reacties waren overweldigend. Of dat stroef loopt? Helemaal niet. Veel jongeren
vertellen spontaan hoe ze zich voelen. Anderen zijn iets meer geremd. Je moet er wel
op toezien dat iedereen aan bod komt. Belangrijk is dat je de vertrouwde klasomgeving
verlaat en in een neutrale ruimte gaat zitten. Mijn ervaring leert me dat jongeren best wel
over hun gevoelens durven praten, als je hen voldoende vrijheid geeft. Anders blijven ze
ermee zitten en fantaseren ze erop los. Al moet je ook uitkijken. Je hoeft niet te veel te
gaan wroeten, anders dreig je te raken aan écht zware problematieken. Daarom vind ik
de positieve insteek van het lessenpakket net zo goed: jongeren moeten hoop kunnen
putten.
Vergeet niet dat sommige jongeren weinig perspectief hebben. Elk sprankeltje hoop
is meer dan welkom. Ook als leerkracht moet je de ruimte krijgen om hier werk van te
maken, anders sta je er alleen voor. Het beleid van de school moet aandacht hebben voor
geestelijke gezondheid. Of ik nog een tip heb voor leerkrachten? Zet stapje voor stapje.
Het onderwerp is té gevoelig, een voorzichtige aanpak kan geen kwaad.
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Stéphanie De Smet
Cera-programmacoördinator
Volgens Cera-programmacoördinator Stéphanie De Smet sluit het project perfect aan
op het maatschappelijk doel van de organisatie.
fysieke en sociale invloeden zorgen er samen voor dat iemand zich al dan niet
“ Mentale,
goed voelt. Cera investeert in de kwaliteit van zorg en gezondheid, door in te zetten op

de vermaatschappelijking van de zorg, gebruikersparticipatie en innovatie. Eén van onze
klemtonen is de beeldvorming in de geestelijke gezondheidszorg.

”

Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, volksgezondheid en gezin
van de psychische problemen bij volwassenen ontstaan voor de leeftijd van 14 jaar,
“ 50%
75% zelfs voor het 25ste levensjaar. Het is bijgevolg evident dat we ons Vlaams beleid

inzake geestelijke gezondheid prioritair naar kinderen en jongeren richten. Denken we
maar aan de recente lancering van het programma vroegdetectie en -interventie, onze
geslaagde #LeefZonderFilter-campagne, de uitbouw van de eerstelijnspsychologische
functie in het kader van de oproep ‘één gezin, één plan’, … Het Take off-lessenpakket dat
vandaag gelanceerd wordt, is een volgende actie die aansluit bij dit beleid en het Vlaams
Actieplan Geestelijke Gezondheid. Het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid
bij jongeren is een cruciaal element om de geestelijke gezondheid op korte, maar ook op
lange termijn te verbeteren.

”

Minister Crevits
Vlaams minister van Onderwijs
leren praten over hun welbevinden, over hoe ze zich voelen op school en hoe
“ Jongeren
ze staan in het leven, kan latere problemen helpen voorkomen. Daarom is geestelijke en

emotionele gezondheid ook opgenomen als sleutelcompetentie bij de ontwikkeling van
de nieuwe eindtermen. School is meer dan pure kennisoverdracht. Het gaat om de hele
ontwikkeling van leerlingen, ook psychisch en sociaal. Vanaf 1 september 2018 vragen we
aan scholen dit in te bedden in een schoolbreed zorgbeleid. Didactisch materiaal, zoals
het Take off-lessenpakket, bieden onze leraren klasklare hulp om geestelijke gezondheid
bespreekbaar te maken. Ik wens de jongeren alvast veel leergenot. De school is alvast
de ideale plek om te werken aan de mentale gezondheid van vandaag en morgen.

”
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inhoud

lessenpakketten

Inhoud lessenpakket 1: Jongeren tot 15 jaar ( 1e, 2e, 3e leerjaar )
Hoe het zelfbeeld van leerlingen versterken?

4
4
4
5
5
6
7
8

Doel en situering van dit materiaal
Achtergrondinformatie
Opbouw van het pakket Take off
Waarom versterkend werken?
Welke factoren bevorderen de groei en het welzijn van jongeren?
Versterkend lesmateriaal
Dit lespakket als nieuw en aanvullend aanbod

Een beleidsmatige aanpak: De hele school doet mee!
Methodiekenbundel: concreet aan de slag om versterkend te werken

9
10
10
13
15
16

Ontwikkelingsdoelen en (vakoverschrijdende) eindtermen
Inhoud van de methodiekenbundel
Kan dit lespakket gebruikt worden bij een crisissituatie of waar kan ik dan terecht?

Algemene tips voor je aan de slag gaat

THEMA 1: Jezelf voor de spiegel

17
18
20
22
24
26
29
31
32
32

I. Vraagstaart
II. Jezelf in Beeld
III. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet
IV. Iedereen in de kring
IV. Stelling innemen
V. Wat vind jij belangrijk?
VI. Picture your life
VII. “4 in 1”: Een creatieve voorstelling
VIII. Music and me, myself and I
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THEMA 2: De kracht van complimenten

33
34
39
39
40
40
41
41

I. Vraaggesprek in de klas: Waarom zijn complimenten zo belangrijk?
II. Complimentenspelletjes
II.I Complimentenmuur
II.II Ontwikkelmuur
II.III Complimentenharmonica
II.IV. Complimentensleutel
I.V Sluit de dag positief af

Thema 3: De invloed van vergelijking

42
43
44
45
46
47
48
49

I. Vraaggesprek in de klas: de invloed van vergelijking
II. Het fotospel
III. Social Media en vergelijking
IV. Hoe vergelijk jij jou?
V. Rollenspel
VI. Je bent goed zoals je bent
Werkblad

Thema 4: De hele school doet mee!
I. De school doet mee
II. De ouders doen mee

50
51
54

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3: Algemene informatiebrief aan de ouders
Bijlage 4: Informatiebrieven per thema aan de ouders
Bijlage 5: Slogans voor posters die gebruikt kunnen worden in de school
Bijlage 6: Checklist voor de school

55
56
57
58
59
60
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Inhoud lessenpakket 2: Jongeren vanaf 15 jaar ( 4e, 5e, 6e, 7e leerjaar )
Inleiding
Een beleidsmatige aanpak: De hele school doet mee!

5
6
2
4

Tips om een gezondheidsbeleid rond geestelijke gezondheid te installeren
Tips voor je met ‘Take off’ aan de slag gaat

Het lessenpakket ‘Take off’

5
5
6
8
8
8
9

Doelstellingen
Inhoud
Les op maat van uw klas
Aandachtspunten bij ‘Take off’
Kan ‘Take off’ gebruikt worden bij een crisissituatie of waar kan ik dan terecht?
Eindtermen

Basislessen

29

Thema 1: Kennismaking met geestelijke gezondheid: Wat is het?

30
31
34
36
38
42
45
45
45
46
46
46
47

Wat is geestelijke gezondheid?!
Beïnvloedende factoren
Feiten en cijfers
Jouw geestelijke gezondheid
Wegwijs: Waar kan je terecht?
Werkblad 1: Wat is geestelijke gezondheid?
Opdracht 1: ‘Ander’ gedrag
Opdracht 2: Stress?!
Opdracht 3: De stresscirkel
Opdracht 4: Wat is het?
Opdracht 5: Stellingenspel
Opdracht 6: Meningen over cijfers

Aansluitend materiaal 1: Wat is geestelijke gezondheid?

48

Thema 2: Wat beschermt tegen geestelijke gezondheidsproblemen?

56
57
58
59
61
64
64
64
65

Zelfbeeld en zelfvertrouwen
Veerkracht
Coping en Copingstrategieën
Sociale mediaweerbaarheid
Werkblad 2: Beschermende factoren
Opdracht 1: Zelfbeeld ontdekken
Opdracht 2: Hoe zie ik mezelf?
Opdracht 3: Anderen en ons zelfbeeld
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65
65
66
66
67
67
67
68
68
69
70
71
71
71
71
71
72

Opdracht 4: Eigenwaarde
Opdracht 5: Kwaliteiten
Opdracht 6: Een moment van trots
Opdracht 7: Complimenten
Opdracht 8: Wat houdt ons in balans?
Opdracht 9: Positieve dingen herkennen en waarderen
Opdracht 10: De kracht van muziek
Opdracht 11: Tot rust komen
Opdracht 12: Over de streep
Opdracht 13: Dit is belangrijk voor mij!
Opdracht 14: Coping
Opdracht 15: Uitdagingen
Opdracht 16: Doe eens zot
Opdracht 17: Ontspanningsoefening
Opdracht 18: Aansluitende website(s) ontdekken
Opdracht 19: Kaartje sturen
Opdracht 20: Sociale media

Aansluitend materiaal 2: Beschermende factoren

73

Thema 3: Zorg dragen voor elkaar – Hoe elkaar helpen?

92
93
94
94
95
96
96
97
97
98
98
99
99

Hoe een gesprek beginnen?
Innerlijke overtuigingen
Communicatieve vaardigheden
Grenzen
Werkblad 3: Zorg dragen voor elkaar
Opdracht 1: Jouw kennissenkring
Opdracht 2: Belangrijke mensen
Opdracht 3: Hulp vragen
Opdracht 4: Pay it forward
Opdracht 5: Ooit al zo gereageerd?
Opdracht 6: ‘Gewoon niet aan denken’ – Het experiment
Opdracht 7: Bedankt!

Aansluitend materiaal 3: Zorgen voor elkaar

100

Thema 4: Stigma en discriminatie

102
103
105
107
108
109
109
109

Stigma wat?!
Misvattingen en mythes
Soorten stigma
Gevolgen van stigma
Werkblad 4: Stigma en discriminatie
Opdracht 1: Debat over misvattingen en mythes
Opdracht 2: Soorten stigma
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109
109
109
110

Opdracht 3: Stigma in de media
Opdracht 4: Inspector stigma
Opdracht 5: On the scene
Opdracht 6: Integratie

Aansluitend materiaal 4: Stigma en discriminatie

111

Thema 5: Ontmoeting

113
114
114
115
116
116
116
116
116
116

Getuigenis
Brieven
Levende bibliotheek
Werkblad 5: Ontmoeting
Opdracht 1: Opdracht voor de getuigenis
Opdracht 2: Complimenten aan de ervaringsdeskundige!
Opdracht 3: Individuele opdracht na de getuigenis
Opdracht 4: Klasgesprek over de getuigenis
Opdracht 5: Reacties op de brieven

Thema 6: Reflectie
117
120
130
131

Bijlage 1: Bij wie kan je terecht
Bijlage 2: Energizers
Bijlage 3: Ontspanningsoefeningen
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Thema tussenpagina

HOE HET ZELFBEELD VAN LEERLINGEN VERSTERKEN?

Jezelf voor
de spiegel

THEMA 1

Voorbeeldpagina’s: lessenpakket 1

take off
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vertalen beelden waar ze voor staan

delen hun goede en minder goede kanten met anderen

leren elkaar beter kennen

drukken zichzelf uit via muziek

TIP

deze methodiek past
prima binnen
de lessen Muziek
of Plastische
Opvoeding!

THEMA 1 Jezelf voor de spiegel

take off

5. Sluit, nadat je alle liedjes beluisterd hebt, af met een klasgesprek. Wat is bij de leerlingen blijven hangen? Zijn er dingen waarvan ze geschrokken zijn? Die ze nog niet
wisten over iemand anders?

4. Laat de persoon in kwestie vertellen waarom hij of zij dat liedje gekozen heeft.

3. Laat een liedje horen. Weet de klas van wie het liedje is? Laat hen raden.

2. Verzamel de liedjes en zoek ze allemaal op via YouTube.

1. Laat de leerlingen op zoek gaan naar een liedje dat hen typeert. Een bepaalde song
waarop ze zich helemaal kunnen laten gaan; waarbij ze soms echt kunnen wenen; de
tekst van een bepaald liedje die precies verwoordt wat hij of zij eigenlijk ook graag
zou willen zeggen, een liedje dat hen helpt om zich beter te voelen… Belangrijk is
dat ze een liedje kiezen dat hen typeert om een dieperliggende reden en niet enkel
“omdat ze het een goed nummer vinden”.

LESKERN

•

De leerlingen:

DOELSTELLING

VIII. Music and me, myself and I

3. Organiseer een showmoment waarbij de leerlingen hun
creatief project aan de andere groepen voorstellen.

2. De leerlingen mogen hun creativiteit de vrije loop laten. Ze mogen iets van zichzelf
laten zien aan de andere leerlingen van de klas en ze doen dit in groep. Ze maken dus
samen 1 geheel: dit kan een voorstelling zijn, een liedje, presentatie, tekening, of filmpje waar ieder een rol in speelt, waarin er iets ‘typisch’ van elk groepslid verwerkt zit (Dit kan een kenmerk zijn van zichzelf, iets wat de
leerling belangrijk of leuk vindt, of iets waar ze goed in zijn).

1. Maak groepjes van een 4-tal leerlingen. Probeer erover te waken dat de leerlingen in
evenwichtige groepen verdeeld worden, zodat iedereen ook echt zichzelf kan zijn. Zet
zeker ook eens leerlingen samen die elkaar niet zo goed kennen.

LESKERN

•
•
•

De leerlingen:

DOELSTELLING

VII. “4 in 1”: Een creatieve voorstelling
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HOE HET ZELFBEELD VAN LEERLINGEN VERSTERKEN?
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19 Samsen, M. & Heus, J. de (2017). Acceptance and Commitment Therapy bĳ kinderen en jongeren. Bohn Stafleu van
Loghum: Houten.

Wel jong niet hetero.

Holebifoon, en

Sensoa,

Ik maak de klik,

Nu praat ik erover,
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Teleblok,

Druglijn,

Zelfmoord 1813,

CLBch@t

Tele-onthaal,

Awel,
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•
•
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•
•
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Soms willen ze liever praten met iemand die hen niet persoonlijk kent en aan wie ze hun
naam niet hoeven te zeggen. Dan kunnen ze terecht bij deze organisaties:

Anonieme hulp

Voor jongeren bestaan er heel wat laagdrempelige organisaties die hulp bieden rond
psychische problemen, zowel wanneer de jongere die zelf ervaart als wanneer zij iemand
kennen die hier mee te maken heeft.

MAAR WELKE SOORTEN HULP BESTAAN ER NU JUIST?

Er bestaan heel wat diensten en hulpverleners waar jongeren terecht kunnen bij geestelijke gezondheidsproblemen. Vooreerst zijn er enkele diensten waar ze gratis en anoniem
een beroep op kunnen doen. Ze kunnen ook bij hun huisarts terecht met deze problemen
en indien nodig zal hij/zij samen met hen zoeken bij welke dienst ze best terecht kunnen.
Maar ze kunnen ook rechtstreeks een beroep doen op een gespecialiseerde dienst.

WEGWIJS: WAAR KAN JE TERECHT?

kost veel energie om deze onder water te houden. Hoe lang houd je dit vol? En heb je
ondertussen nog tijd om datgene te doen wat je eigenlijk graag wilde doen? Wat gebeurt
er als je de bal loslaat? Dan plopt hij meteen boven water! Maar hij raakt je niet, hij dobbert daar alleen maar. Als je de bal met rust laat, hou je energie en aandacht over om aan
andere zaken te besteden19.

AAN SLUITEND MATERIAAL 1: WAT IS GEESTELIJKE GEZONDHEID?
MATERIAAL

LEEFTIJD

TYPE

KORTE INHOUD

MEER INFO?

Interactief spel over sociaal emotionele thema’s: gezondheid, ruzie, seksualiteit, agressie, middelengebruik, multimedia
en welbevinden worden besproken, zowel de positieve
als de negatieve aspecten. De leerlingen verwoorden hun
mening of wisselen van gedachten bij een korte vraag, een
kringgesprek of een teamopdracht die te maken heeft
met het gekozen thema. Tussendoor komen speelse doeopdrachten aan bod die het geheel luchtig en plezierig
maken.

www.leefsleutels.be

Ervaringsgericht werken met jongeren.

De bleekweide:

3D – DENKEN! DURVEN!
DOEN!

SECUNDAIR
ONDERWIJS

SPEL

AANBOD DE BLEEKWEIDE JONGEREN

SECUNDAIR
ONDERWIJS

WORKSHOP

AANBOD DE BLEEKWEIDE LEERKRACHTEN

LEERKRACHTEN

WORKSHOP

AL TE GEK – PSYCHOSE
TUSSEN BREIN EN
SAMENLEVING

leenenjulie@gmail.com

Leen: 0479 55 39 18
Julie: 0474 45 49 31
Ervaringsgericht werken met leerkrachten.

De bleekweide:

leenenjulie@gmail.com

Leen: 0479 55 39 18
Julie: 0474 45 49 31

SECUNDAIR
ONDERWIJS

LEZING + BOEK

Geerdt Magiels geeft inzicht in de problematiek van psychose en van mensen die psychisch afwijken van de ‘norm’.
Aan de hand van gesprekken met specialisten-psychiaters
en onderzoekers, zoals Erik Thys, Marc De Hert en Inez
Germeys, schetst hij de lange weg die de voorbije decennia
is afgelegd op het vlak van onderzoek, behandeling en
sensibilisering. Maar hij stelt ook kritische vragen over het
blijvende stigma dat op psychische problemen rust, ontmaskert hardnekkige misverstanden en toont haarfijn aan
waar wij als maatschappij tekortschieten.

info@tegek.be
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Vlaamse Jeugdraad (2016). Cijfers bevraging psychisch welzijn zijn binnen. Opgehaald van https://vlaamsejeugdraad.
be/nieuws/cijfers-bevraging-psychisch-welzijn-zijn-binnen

We hebben er bewust voor gekozen om in ‘Take off’ de klemtoon te leggen op het versterken van jongeren. Het is immers een pak effectiever om jongeren weerbaarder, sterker en meer zelfzeker te maken, eerder dan hen enkel te wijzen op wat er allemaal fout
kan gaan. Bovendien is een versterkende aanpak nuttig voor iedereen (en dus niet enkel
voor jongeren die al kampen met problemen) en maakt het alle jongeren weerbaarder
en sterker om, wanneer ze geconfronteerd worden met problemen, hier op een goede
manier mee om te gaan. Het doel van dit lessenpakket is dus om leerlingen sterker en
gelukkiger te maken en hen (beter) te leren omgaan met tegenslagen.

WAAROM VERSTERKEND WERKEN?

Uit onderzoek1 blijkt dat meer dan een derde van de jongeren met psychische problemen kampt of reeds heeft gehad, in die mate dat het hun functioneren belemmert.
Slechts een klein deel van deze jongeren zet ook de stap naar hulpverlening. Aanvullend blijken veel psychische problemen op volwassen leeftijd hun oorsprong te kennen
tussen de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Dit gaat zowel om ernstige psychische problemen
zoals eetstoornissen, psychose, suïcidaliteit, dwangstoornissen, middelengebruik, en
dergelijke meer als het verergeren van reeds bestaande problematieken. Bijgevolg is
het belangrijk om het welbevinden van jongeren uit het secundair onderwijs te versterken via preventie rond geestelijke gezondheid. Want zorgen voor jongeren is zorg
dragen voor de toekomst.

WAAROM DIT LESSENPAKKET?

Vanuit deze achtergrond werd ‘Take off’ - een lessenpakket voor het secundair onderwijs
rond geestelijke gezondheid - voor jullie als leerkrachten uitgewerkt, om jullie te helpen
leerlingen wegwijs te maken rond het onderwerp geestelijke gezondheid en hun mentaal
welbevinden te ondersteunen.

Zelfbeeld, relaties, verslaving, depressie, … Het zijn geen onbekende begrippen voor jongeren. Het zijn thema’s die hen persoonlijk raken en die hen wel eens in de war brengen.
Jongeren leven in een wereld waarin o.a. stress, seksualiteit, relaties, onzekerheid over de
toekomst, prestatiedruk en verslaving een belangrijke plaats innemen. Zelf zullen ze het
niet zo beschrijven, maar eigenlijk zijn ze dagelijks bezig met hun geestelijke gezondheid.
Toch weten jongeren maar weinig over dit onderwerp, zoals wat het verschil is tussen een
dipje en een depressie, hoe ze zichzelf en anderen kunnen beschermen tegen psychische
klachten, of welke invloed stigma heeft. Voor de meeste jongeren blijkt de geestelijke
gezondheid een onbekende wereld te zijn.

Beste leerkracht,

Inleiding
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Bij elk basisthema zit een powerpoint-presentatie maar in ‘Take off’ zitten ook hyperlinks
met bijkomend materiaal. Indien jullie hiervan gebruik willen maken, voorzie je dus best
een internetconnectie, pc, beamer en audio.

4 Zorg voor de nodige ruimte en het nodige materiaal

Alleen informatie verschaffen is niet voldoende voor echte verandering. Attitudeverandering is noodzakelijk en dat lukt alleen door interactief te werken. Wanneer leerlingen
over geestelijke gezondheidszorg gaan leren, lezen, getuigen horen, films bekijken, projecten uitwerken, enzoverder, raakt dit hun gevoel en zullen ze ook een mening vormen.
Er komt reactie op. Over hun beleving reflecteren en erop mogen reageren is zeer
belangrijk in het leerproces. Ze leren hun eigen ervaringen verwoorden, die aan anderen
delen en er kritisch over nadenken. Bovendien is wat leeftijdsgenoten zeggen over dit
onderwerp voor jongeren veel belangrijker dan wat volwassenen vinden. Maximaliseer
overleg en discussie tussen leerlingen en kies zelf voor een modererende rol.

3 Breng een gesprek op gang

Elk basisthema of elke module kan op zichzelf gebruikt worden. Je hoeft dus niet het
hele pakket te doorlopen of een bepaalde volgorde te respecteren. Kies zelf wat best
past bij de leefwereld van je leerlingen of pas de les aan zodat ze beter aansluit bij wat
je leerlingen nodig hebben.

2 Zorg voor maatwerk

Jongeren zijn volop aan het ontdekken wie ze zijn en willen zijn. Ze zijn vaak onzeker en
scannen voortdurend wat anderen over hen denken. Leg vooral de nadruk op het feit dat
iedere leerling uniek is en een eigen mening mag hebben. Benadruk het zoeken en experimenteren, want dat past bij hun leeftijd. Veel jongeren zien bij zichzelf en bij anderen
wat ze niet goed doen. Probeer hun aandacht te verleggen naar wat ze wel goed doen en
hoe ze op een positieve en respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan. Daardoor
krijgen ze zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Zorg voor een veilige klassfeer, spreek ook een aantal spelregels af (bv. respect voor
elkaars mening, luisteren naar elkaar, niet lachen). De PICKASOLL-regels van Sensoa
kunnen hier goede handvaten bij bieden.

‘Take off’ kan slechts optimaal worden ingezet als het gekaderd is binnen een goed
zorgbeleid, hét fundament om op school de geestelijke gezondheid van de leerlingen
te ondersteunen. Hoe de school en leerkrachten met geestelijke gezondheid omgaan, is
voor jongeren namelijk een belangrijk rolmodel. Ondersteunend hierbij zijn een duidelijk zorgcontinuüm en het gebruik van aansluitende didactische insteken.

1 Zorg voor positieve houding in alle lagen van de school

TIPS VOOR JE MET ‘TAKE OFF’ AAN DE SLAG GAAT
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