
Zie mij! Een handreiking voor leraren en 
zorgteams om leerlingen met internaliserende 
problemen hun verhaal te laten vertellen

Deze handreiking presenteert de belangrijkste adviezen voor professionals op school zoals leraren en hulpverleners, over 
hoe zij leerlingen met internaliserende problemen kunnen helpen hun verhaal te vertellen en hulp te zoeken op school. De 
adviezen in deze handreiking zijn gebaseerd op een literatuurstudie waarin gekeken is naar de behoeften van leerlingen 
om hun verhaal te vertellen en hulp te zoeken1.

1. Respecteer privacy van leerlingen, hun behoefte aan  
vertrouwelijkheid en laat hen weten wat de regels zijn voor  
het omgaan met vertrouwelijkheid. 

Het helpt leerlingen hun verhaal te vertellen wanneer zij 
vertrouwen hebben in professionals en ze weten dat hun 
verhaal niet gedeeld wordt zonder hun toestemming. 
Leerlingen zijn bang dat vrienden en ouders erachter 
komen dat ze een probleem hebben. Zorg dat de 
werkruimte van professionals goed vindbaar is en op een 
rustige plek gelegen zodat niet zichtbaar is voor anderen 
dat leerlingen hulp zoeken. Vertel aan leerlingen aan welke 
regels jij je houdt ten aanzien van privacy.

2. Investeer in een vertrouwensband met leerlingen. Ga 
als zorgteam langs de klassen, stel je voor, leg uit wat je doet 
en maak een praatje.  
 
Leerlingen vertellen makkelijker hun verhaal aan 
leraren en hulpverleners op school met wie ze een 
vertrouwensrelatie hebben. Interesse en een open houding 
helpen bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie. 
Leerlingen zijn bang om veroordeeld te worden. Ze durven 
makkelijker hulp te vragen als ze weten bij wie ze terecht 
kunnen. 

3. Leerlingen vinden onafhankelijkheid van hulpverleners 
op school belangrijk. 

Leerlingen zijn bang hun verhaal te delen met 
hulpverleners op school die zij ook als leraar hebben. Ze 
zijn bang anders behandeld en beoordeeld te worden 
nadat ze hun verhaal verteld hebben (lagere cijfers, 
lager advies). Laat leerlingen weten dat hulpverleners 
onafhankelijk zijn en dat leerlingen niet anders beoordeeld 
en behandeld worden vanwege het delen van hun verhaal.

4. Neem een vriendelijke, luisterende, respectvolle, 
begripvolle en geduldige houding aan.  

Leerlingen kennen de volgende eigenschappen toe 
aan goede professionals: vriendelijkheid, goed kunnen 
luisteren, respectvol tegenover leerlingen en hun 
problemen, empathie en begrip, problemen langzaam 
en voorzichtig aan de orde stellen om vertrouwen op te 
bouwen, niet vragen om alles uit te leggen, en spreken 
in de taal van leerlingen. Deze eigenschappen helpen 
leerlingen hun verhaal te vertellen en hulp te zoeken. 

5. Maak hulp van leraren en hulpverleners op school 
toegankelijk voor leerlingen.  
 
Informeer leerlingen over de verschillende professionals 
op school, wat hun deskundigheid is en hoe zij te vinden 
en te bereiken zijn. Informeer leerlingen dat ze met 
hun verhaal ook bij de leraar terecht kunnen. Zorg voor 
diversiteit in professionals, ten aanzien van bijvoorbeeld 
sekse en persoonlijke ervaringen. Zorg dat hulpverleners 
op school beschikbaar zijn op de momenten dat leerlingen 
daar behoefte aan hebben en dat hulpverleners op school 
toegankelijk zijn zonder tussenkomst van leraren of 
anderen. Bied ruimte aan leerlingen om in pauzes, tijdens 
en na lesuren af te spreken. 

6. Geef leerlingen zeggenschap en regie in het proces van 
hulp zoeken. 

Leerlingen voelen zich kwetsbaar, ze willen graag 
onafhankelijk en zelfstandig zijn. Controle en regie biedt 
hen veiligheid. Volg het tempo en de voorkeuren van de 
leerling om zijn verhaal te vertellen en geef leerlingen 
keuzes over bijvoorbeeld tijd en de locatie van gesprekken. 
Zoek een balans in regie geven aan het kind en zelf regie 
nemen als professional omdat leerlingen vanwege angst 
moeite kunnen hebben om beslissingen te nemen of als 
het vanwege veiligheid van de leerling noodzakelijk is te 
handelen.

7. Geef voorlichting in klassen over psychische 
gezondheid, het delen van gevoelens en emoties en de 
waarde van het zoeken van hulp. 

Normaliseer het zoeken van hulp en stimuleer positieve 
gedachten bij leerlingen over hulp. Wanneer leerlingen 
positieve verwachtingen hebben over de hulpverlening, 
zijn zij eerder geneigd om hulp te zoeken. Leerlingen zijn 
bang voor stigmatisering als ze hulp zoeken en dat ze als 
probleemgeval behandeld worden door leeftijdsgenoten 
en leraren. Leerlingen voelen zich belemmerd in het 
zoeken van hulp omdat ze denken dat hulp zoeken een 
teken van zwakte is. Ze voelen zich bezwaard anderen te 
belasten met hun problemen en ook denken leerlingen dat 
hun problemen niet zo erg zijn. Goede voorlichting helpt 
drempels te verlagen om hulp te zoeken. Gebruik social 
media in voorlichting.

8. Betrek ouders in overleg met de leerling. 

Ondersteun leerlingen en voer in overleg een gezamenlijk 
gesprek met ouders en leerling wanneer leerlingen bang 
zijn voor negatieve reacties van ouders, angst hebben voor 
teleurstelling bij ouders, wanneer leerlingen geen hulp 
mogen zoeken van ouders of het probleem wat leerlingen 
ervaren gerelateerd is aan ouders. Wees begripvol als 
leerlingen hun verhaal (nog) niet met hun ouders willen 
delen.
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