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“De ruimte waar ik hulp kreeg, lag aan een trappenhuis. Als ik dus 
een afspraak had vlak voor of na lestijden, dan kon het erg druk 

zijn. Ik heb dagen gehad dat ik bewust om het hoekje bleef wachten 
tot het rustiger werd.” 

 
- Voormalig leerling uit het voortgezet onderwijs - 
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Samenvatting 
 
 
Binnen het onderwijs gaat veel aandacht uit naar leerlingen met externaliserende problemen 

(agressief, grensoverschrijdend en druk gedrag) en minder naar internaliserende problemen 

(depressief, angstig en teruggetrokken gedrag). Een reden hiervoor is dat internaliserende 

problemen minder opgemerkt worden door de omgeving omdat die er minder last van heeft. Om 

leerlingen met internaliserende problemen passende ondersteuning te bieden, is signalering een 

belangrijke eerste stap. Omdat leerlingen internaliserende problemen minder uiten, is het van 

belang te weten wat leerlingen helpt om te praten over hun problemen (disclosure) en hulp te 

zoeken. Het doel van deze literatuurstudie is een overzicht geven van wat bevorderende en 

belemmerende factoren zijn voor disclosure en het zoeken van hulp volgens leerlingen met 

internaliserende problemen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Een systematische literatuurstudie is uitgevoerd en 44 artikelen zijn in deze studie 

geselecteerd. Alle artikelen die zijn meegenomen, hebben betrekking op leerlingen in het 

primair of voortgezet onderwijs en beschrijven welke belemmerende of bevorderende factoren 

leerlingen met internaliserende problemen ervaren voor disclosure of het zoeken van hulp. Op 

basis van de resultaten van de literatuurstudie is een praktische handreiking opgesteld. Deze 

handreiking is voorgelegd aan leraren, hulpverleners op school en (voormalig) leerlingen om 

vast te stellen of de inhoud van de handreiking herkend wordt en welke verbeteringen 

aangebracht konden worden. 

 Uit de literatuur komen belemmerende en bevorderende factoren naar voren die 

betrekking hebben op de professional (leraren en hulpverleners op school), het kind en de 

sociale omgeving.  

Professionals. Het helpt leerlingen om hun verhaal te vertellen en hulp te zoeken als zij 

vertrouwen hebben in de professional en als hun privacy geborgd is. Positieve verwachtingen 

over hulp dragen er aan bij dat leerlingen hulp zoeken evenals deskundigheid van professionals. 

Toegankelijkheid en beschikbaarheid van professionals op het moment dat leerlingen hulp 

nodig hebben, zorgt ervoor dat leerlingen hulp zoeken en hun verhaal delen. Belemmerende 

factoren zijn wantrouwen richting professionals, negatieve verwachtingen over hulp en een 

beperkte toegankelijkheid van professionals.   

Kind. Het geven van zeggenschap aan leerlingen helpt leerlingen om hun verhaal te vertellen en 

hulp te zoeken. Naast zeggenschap zijn motivatie voor hulp en een zorgzame omgeving 

bevorderend om internaliserende problemen te delen en hulp te zoeken. Eigen emoties en 

cognities als schaamte en ontkenning van problemen werken belemmerend voor leerlingen. Ook 

komt naar voren dat leerlingen bang zijn voor de gevolgen van de hulp en werkt de 

tijdsinvestering belemmerend. 

Sociale omgeving. Angst voor afwijzing door de sociale omgeving omdat leerlingen hulp zoeken 

vormt een belemmering om internaliserende problemen te delen. Leerlingen zijn bang dat hun 

leraar of leeftijdsnoten ze als probleemgeval benaderen en dat ze hun ouders teleurstellen door 

hulp te zoeken.   
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Deze literatuurstudie geeft inzicht in de behoeften van leerlingen met internaliserende 

problemen voor disclosure en het zoeken van hulp. Een praktische handreiking is opgesteld voor 

professionals in het onderwijs met concrete handvatten voor hoe zij aan kunnen sluiten bij de 

behoeften van leerlingen voor het delen van internaliserende problemen en het zoeken van hulp. 

Daarmee levert deze studie een bijdrage aan het verbeteren van de signalering en ondersteuning 

van leerlingen met internaliserende problemen in het primair en voortgezet onderwijs. 
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Inleiding 

 

Goede leerprestaties van leerlingen1 en een positief welbevinden op school zijn belangrijke 

doelstellingen van passend onderwijs (NRO, 2014). Internationaal onderzoek erkent het belang 

van emotioneel welzijn tijdens de basisschoolleeftijd als belangrijke voorspeller voor de latere 

levensloop (Kernaghan & Stewart, 2016). Zo wordt emotioneel welzijn van kinderen in verband 

gebracht met een hogere mate van toekomstig prosociaal gedrag, intellectuele prestaties en de 

mate van tevredenheid over het leven (Gutman & Voraus, 2012; Layard, Clark, Cornaglia, Vernoit, 

& Powsdthavee’s, 2014). Een deel van de leerlingen kampt echter met externaliserende of 

internaliserende gedragsproblemen (De Looze et al., 2014) en heeft extra 

ondersteuningsbehoeften (Smeets, De Boer, Van Loon-Dikkers, Rossen, & Ledoux, 2017). De 

juiste ondersteuning bieden op school kan leerlingen helpen bij problemen die zij ervaren.  

Internaliserende problemen zijn problemen die naar binnen gericht zijn. Deze op het kind 

zelf gerichte problemen zijn onder te verdelen in drie categorieën: depressief en angstig gedrag, 

teruggetrokken gedrag en psychosomatische klachten (Achenbach, Howell, Quay, & Conners, 

1991). Een kind met internaliserende problemen probeert zijn inwendige gevoelens overmatig te 

controleren (Merrell, 2001). Externaliserende problemen daarentegen zijn problemen die naar 

buiten gericht zijn en waar de ander meer last van heeft, zoals agressief, grensoverschrijdend en 

druk gedrag (Achenbach et al., 1991). Externaliserende problemen worden vaker gesignaleerd in 

vergelijking met internaliserende problemen (Liljequist & Renk, 2007). Dit onderzoek richt zich 

op het signaleren van internaliserende problemen bij leerlingen in het primair en voortgezet 

onderwijs. Internaliserende problemen definiëren we als problemen gericht op het kind zelf die 

door het kind overmatig gecontroleerd worden, zoals depressie, angst, teruggetrokken gedrag en 

psychosomatische klachten (Achenbach et al., 1991; Merrell, 2001;).   

Uit een studie van De Looze et al., (2014) komt naar voren dat 15.4% van de leerlingen in 

de basisschoolleeftijd in Nederland te maken heeft met internaliserende problemen. In het 

voortgezet onderwijs gaat het om 20% van de leerlingen. Een groot deel van deze leerlingen 

binnen het reguliere onderwijs heeft extra ondersteuningsbehoeften en een 

ontwikkelingsperspectief in het kader van passend onderwijs. Leraren signaleren 

internaliserende problemen bij bijna de helft (47%) van de leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften in het reguliere basisonderwijs (Smeets et al., 2017). Voor leerlingen 

met een ondersteuningsbehoefte in het voortgezet onderwijs ligt dit aantal hoger en wordt er bij 

meer dan de helft (56%) van deze groep internaliserende problemen gesignaleerd (Smeets et al., 

2017). Ook bij de leerlingen die uitvallen in het onderwijs en noodgedwongen thuiszitten 

(thuiszitters) worden internaliserende problemen gesignaleerd (Stam & Vreeburg-Van der Laan, 

2013).  

 Binnen het onderwijs neemt de laatste jaren de aandacht toe voor gedragsproblemen, 

waaronder internaliserende problemen (NRO, 2018). Onderzoek laat zien dat leraren in beperkte 

— 
1 In dit rapport wordt zowel de term ‘leerlingen’ als ‘kinderen’ gebruikt. ‘Leerlingen’ wordt gebruikt als in de 

bron wordt gerefereerd naar de onderwijscontext en ‘kinderen’ als het om een bredere context gaat.  
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mate in staat zijn om leerlingen met depressieve symptomen te signaleren (Auger, 2004). Intern 

begeleiders geven aan dat ze moeite hebben om leerlingen met internaliserende problemen op 

school te ondersteunen. Leraren omschrijven leerlingen met internaliserende problemen ook wel 

als ‘onzichtbare’ leerlingen (Sourander et al., 2007). Kinderen met internaliserende problemen 

keren namelijk naar binnen, hun problemen zijn minder zichtbaar en ze delen hun gevoelens 

beperkt met hun omgeving. Ook rust er een taboe op het delen van internaliserende problemen 

omdat het volgens leerlingen afbreuk doet aan jezelf (Tharaldsen, Stallard, Cuijpers, Bru & 

Bjaastad, 2017). Het delen van gedachten en gevoelens is echter van groot belang voor de algehele 

en psychische gezondheid (Frattaroli, 2006), en draagt bij aan het ervaren van een positief 

schoolklimaat.   

De schoolse context kan een belangrijk rol spelen in het signaleren van internaliserende 

problemen omdat kinderen vanaf hun vierde levensjaar een groot deel van de dag naar school 

gaan. De schoolgang loopt doorgaans door tot het begin van de volwassenheid. Naast het eigen 

gezin is de school daarmee één van de belangrijkste sociale omgevingen voor kinderen. Leraren 

brengen veel tijd met leerlingen door en alertheid van leraren op aanwezigheid van 

internaliserende problemen is een eerste stap om internaliserende problemen vroegtijdig te 

signaleren. Maar ook aandacht voor het creëren van veiligheid voor kinderen om internaliserende 

problemen te delen is van belang (Reichardt, 2016). 

Kinderen kunnen belemmeringen ervaren om gevoelens, gedachten en ingrijpende 

gebeurtenissen te delen die hen kwetsbaar maken. Het delen van deze gevoelens, gedachten en 

ingrijpende gebeurtenissen wordt ook wel disclosure genoemd (Woolford, Patterson, Macleod, 

Hobbs, & Hayne, 2015). Divers internationaal onderzoek is uitgevoerd naar wat kinderen helpt 

om tot disclosure te komen. Zo is er kennis beschikbaar over de bevorderende en belemmerende 

factoren die kinderen ervaren voor disclosure van ingrijpende gebeurtenissen bij 

kindermishandeling en seksueel misbruik binnen een forensische setting (London, Bruck, 

Wright, & Ceci, 2008; McElvaney, 2015; Van Os, Zijlstra, Post, Knorth, & Kalverboer, 2018). Ook 

richten onderzoeken zich op disclosure binnen informelere settingen zoals het gezin, vrienden, 

school of het overig sociaal netwerk van het kind (McElvaney & Culhane, 2017). McElvaney en 

Culhane (2017) geven aan dat vragen aan het kind over zijn of haar welzijn, het kind ruimte geven 

om te vertellen over ingrijpende gebeurtenissen. Tevens benoemen ze de uitdaging om op het 

juiste moment de juiste vraag te stellen en dat leeftijdsgenoten de juiste personen kunnen zijn om 

deze vragen te stellen. Er zijn ook studies verricht naar de ondersteuning van kinderen om 

informatie te delen over hun mentale gezondheid in een klinische setting (Pipe & Salmon, 2009; 

Salmon, 2006; Wesson & Salmon, 2001). Zo blijkt dat kinderen meer informatie geven over hun 

mentale gezondheid als ze tijdens het praten tekenen (Woolford et al., 2015). Onderzoek laat 

eveneens zien dat disclosure van internaliserende problemen en ingrijpende gebeurtenissen 

verlichting brengt in het leven van kinderen en daarmee gezien kan worden als een vorm van 

interventie (Van Cleve, 2012).  

Het proces van het zoeken van hulp door kinderen is gerelateerd aan en nauw verwant 

met het begrip disclosure. De Wereldgezondheidsorganisatie beschrijft het zoeken van hulp als 

handelingen van een kind die persoonlijke, psychische en affectieve ondersteuning nodig heeft of 



 
 

 
Zie mij! › 11 

hulp van sociale en gezondheidsvoorzieningen met als doel te voorzien in deze 

ondersteuningsbehoeften (Barker, 2007). Een leerling kan formele hulp zoeken, bijvoorbeeld van 

een huisarts, de geestelijke gezondheidszorg of een leraar, of informele hulp, bijvoorbeeld van 

vrienden of familie (Rickwood & Braithwaite, 1994). De meerderheid van leerlingen blijkt hulp te 

zoeken bij informele bronnen (Aida et al., 2010). Wanneer de leerling thuis geen steun ervaart, 

daar bijvoorbeeld niet terecht kan omdat het probleem gerelateerd is aan de thuissituatie, is het 

van belang dat leerlingen op school terecht kunnen. 

Leraren hebben een belangrijke signalerende functie voor internaliserende problemen bij 

leerlingen en zij kunnen hen ondersteunen hun verhaal te delen (disclosure) en hulp te zoeken. 

Het perspectief van leerlingen is belangrijk omdat zij zelf het beste aangeven wat hen belemmert 

of helpt bij disclosure en het zoeken van hulp (Roose & John, 2003). Door aandacht te besteden 

aan het perspectief van leerlingen kan beter aangesloten worden bij hun 

ondersteuningsbehoeften. Het delen van internaliserende problemen leidt vaak tot een hogere 

mate van welbevinden en dat sluit aan bij een belangrijke doelstelling van passend onderwijs 

(NRO, 2014).  

Tot op heden is het onbekend op welke manier professionals in de schoolse setting 

volgens leerlingen bij kunnen dragen aan disclosure en het zoeken van hulp door leerlingen met 

internaliserende problemen in het primair en voortgezet onderwijs. Een overzicht van de 

bevorderende en belemmerende factoren ontbreekt. Dit is een lacune omdat leerlingen een groot 

deel van dag op school doorbrengen en de school doorgaans een veilige omgeving is voor 

leerlingen om gevoelens en gedachten te delen. Het benutten van kennis over wat bevorderende 

en belemmerende factoren zijn volgens leerlingen levert een bijdrage aan het zichtbaar maken en 

signaleren van internaliserende problemen van leerlingen. De veronderstelling is dat er veel winst 

te halen is in de onderwijspraktijk om bevorderende factoren voor disclosure en het zoeken van 

hulp te benutten en belemmerende factoren weg te nemen of te beperken. 

Deze systematische literatuurstudie beoogt een overzicht te geven van de kennis over 

disclosure en het zoeken van hulp door leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De 

volgende onderzoeksvraag staat centraal:  

“Wat zijn volgens leerlingen met internaliserende problemen in het primair en voortgezet 

onderwijs bevorderende en belemmerende factoren voor disclosure en het zoeken van hulp?” 

Het benutten van bestaande kennis levert een bijdrage aan het welbevinden van leerlingen met 

internaliserende problemen en biedt concrete handreikingen voor leraren en hulpverleners in de 

schoolse setting bij de signalering van internaliserende problemen bij leerlingen.   
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Methode 

 

Er is een systematische literatuurstudie uitgevoerd, waarbij vier fasen zijn toegepast (gebaseerd 

op de fasen van Petticrew en Roberts, 2006). Allereerst is een zoekstrategie vastgesteld en 

uitgevoerd wat heeft geleid tot een overzicht van mogelijk relevante artikelen (fase 1). Vervolgens 

zijn de artikelen geselecteerd op basis van titel en samenvatting op relevantie (fase 2). In fase 3 

zijn de nog overgebleven artikelen geselecteerd op relevantie en inclusiecriteria aan de hand van 

de volledige tekst van het artikel en in fase 4 zijn de definitief geselecteerde artikelen 

geanalyseerd, samengevat en heeft synthese van de uitkomsten plaatsgevonden. De resultaten 

zijn vertaald in een praktische handreiking voor professionals op school. 

In deze paragraaf zijn de vier fasen van de literatuurstudie toegelicht. De zoekstrategie is 

beschreven, de inclusiecriteria en de selectie en analyse van de geïncludeerde artikelen. Tot slot 

is de ontwikkeling van de handreiking beschreven.  

 

Zoekstrategie 

De zoektermen waarmee in internationale databases gezocht is naar wetenschappelijke literatuur 

zijn vastgesteld aan de hand van literatuur over disclosure, het zoeken van hulp door leerlingen 

en internaliserende problemen (zie Tabel 1). De zoektermen zijn geordend aan de hand van vier 

categorieën (setting, internaliserende problemen, disclosure en uitkomst). Deze zijn in de 

zoekstrategie gecombineerd. De asterisk (*) is gebruikt om één of meerdere karakters te 

vervangen. Zo werd met de zoekterm “emotional difficult*” zowel gezocht naar ‘emotional 

difficulty’ als ‘emotional difficulties’. Verder werden dubbele aanhalingstekens gebruikt om 

zoektermen in exact dezelfde volgorde te vinden.  

De zoektermen zijn vervolgens ingevoerd in de volgende internationale databases: Web 

of Science, PsychINFO, SOCindex, ERIC en Medline. Er is gezocht naar artikelen gepubliceerd 

tussen 1990 en 2018 in wetenschappelijke tijdschriften. Van de geïncludeerde artikelen zijn de 

referenties bekeken voor mogelijk relevante artikelen (‘sneeuwballen’).  

Naast de internationale wetenschappelijke literatuur is ook in Nederlandstalige 

vakpublicaties en handboeken gezocht. Deze zoekstrategie is handmatig uitgevoerd en de 

volgende Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften zijn bekeken vanaf 1990: Kind & 

Adolescent, Pedagogische Studiën, Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, Tijdschrift voor 

Orthopedagogiek, Comenius: Wetenschappelijk Tijdschrift voor Demokratisering van Opvoeding, 

Onderwijs, Vorming en Hulpverlening, Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en 

Onderwijs en Pedagogiek. Twee nummers van het Tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en 

Praktijk waren niet beschikbaar en omdat de andere nummers geen aanvullende artikelen hadden 

opgeleverd, is er gekozen om deze nummers niet extern aan te vragen. De Nederlandstalige 

handboeken Handboek jeugdzorg deel 1 en 2, Handboek Orthopedagogische Hulpverlening deel 

1 en 2, Handboek Diagnostiek in de Leerlingbegeleiding, Handboek Psychodiagnostiek voor de 

Hulpverlening aan Kinderen, Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, Handboek Sociaal-

emotionele Vaardigheden, Handboek Jeugdhulpverlening deel 1 en 2 en het boek Pedagogische 
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adviezen voor speciale kinderen zijn gescreend op relevante bijdragen. Zowel uit de 

wetenschappelijke tijdschriften, als de handboeken kwamen geen relevante bijdragen naar voren 

die voldeden aan de inclusiecriteria.  

 

Tabel 1 

Zoektermen voor de zoekprocedure in de databases 

Categorie (‘AND’) Zoektermen 

Setting education OR "inclusive education" OR "primary school" OR "elementary school" 

OR "secondary school" OR "middle school" OR pupil OR student OR youth OR 

adolescence 

Internaliserende 

problemen 

anxiety OR depression OR "emotional difficult*" OR "emotional health" OR 

"emotional problem" OR fear OR "internalizing problem" OR "mental disorder" 

OR "mental health" OR "mental illness" OR "psychosomatic problems" OR 

"stress" OR "well being" OR "well-being" OR withdrawal OR worry 

Disclosure "self disclosure" OR voice OR story OR tell OR opinion OR silence OR secret OR 

open OR "help seeking" OR narrative OR "seek help" 

Uitkomst help OR facilitator OR barrier 

 

Inclusiecriteria  

De volgende inclusiecriteria zijn gehanteerd voor het selecteren van artikelen: 

1) Artikel gaat over het perspectief van de leerling in het primair of voortgezet onderwijs. 

Artikelen die naast de schoolse setting ook ingaan op een andere setting zijn geïncludeerd 

omdat het doel is kennis op het gebied van de schoolse setting te verzamelen. 

2) Artikel gaat over internaliserende problemen of psychische gezondheid (mental health). 

Voor internaliserende problemen wordt in de internationale literatuur vaak de term 

mental health gebruikt. Om die reden is ook psychische gezondheid als inclusiecriterium 

toegevoegd naast internaliserende problemen. 

3) Artikel gaat over disclosure of het zoeken van hulp door leerlingen. 

4) Artikel bevat bevorderende en/of belemmerende factoren om tot disclosure of het zoeken 

van hulp te komen. 

5) Het onderzoek betreft een Nederlands- of Engelstalige, empirische studie gepubliceerd 

tussen 1990 en 2018. 

In de selectie van artikelen op basis van titel is gekeken of de artikelen gaan over het 

leerlingperspectief, internaliserende problemen en disclosure of het zoeken van hulp. In de 

selectie van artikelen op basis van samenvatting is allereerst gekeken in welke setting het 

onderzoek is uitgevoerd omdat veelal niet uit de titel opgemaakt kon worden waar het onderzoek 

uitgevoerd was. Artikelen zijn geïncludeerd wanneer de studie betrekking heeft op de 

onderwijssetting. De definitie van onderwijssetting is ruim genomen: artikelen over onderwijs en 

leerlingen zijn geïncludeerd. Vervolgens is in de tweede stap van de selectie op samenvatting 

geselecteerd op de overige inclusiecriteria (2 en 3). Tot slot is de volledige tekst van de 

geselecteerde artikelen gelezen en beoordeeld op de inclusiecriteria.   
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Selectie en analyse 

Het zoekproces is schematisch weergegeven in Figuur 1. De zoekopdracht in de verschillende 

zoekmachines heeft 10.604 resultaten opgeleverd. Hiervan waren 3.468 publicaties duplicaten en 

109 artikelen waren geschreven in een andere taal dan Engels of Nederlands. Dit leverde 7.027 

titels op die zijn gescreend op de inclusiecriteria.  

Om na te gaan of de selectie van de artikelen op basis van de inclusiecriteria op 

betrouwbare wijze is uitgevoerd, werd de mate van overeenstemming bepaald in het 

selectieproces. In de fase van titelselectie zijn aselect 10% van de titels onafhankelijk beoordeeld 

op de inclusiecriteria door twee onderzoekers. In 98,2% van de gevallen waren beide 

onderzoekers het eens over het al dan niet includeren van een artikel. Daar waar de onderzoekers 

het niet eens waren over het includeren van een titel, vond overleg plaats en kwam men tot 

overeenstemming. Een onderzoeker heeft vervolgens de overige titels beoordeeld. Waar de 

onderzoeker twijfelde, is na overleg met een tweede onderzoeker tot een beslissing gekomen over 

het al dan niet includeren. De selectie op titel heeft tot exclusie van 6.710 artikelen geleid. 

De resterende 317 artikelen zijn vervolgens geselecteerd op samenvatting. De selectie op 

basis van samenvatting is in twee stappen uitgevoerd om de betrouwbaarheid van het 

selectieproces te vergroten: 1) screening op setting en 2) screening op inhoud. In de eerste stap is 

gekeken of het onderzoek binnen de onderwijssetting plaats heeft gevonden of in een andere 

setting. In de tweede stap zijn de samenvattingen van de onderzoeken die over de 

onderwijssetting gaan inhoudelijk gescreend aan de hand van de overige inclusiecriteria. Ook in 

deze fase is aselect 10% van de samenvattingen onafhankelijk door de twee onderzoekers 

beoordeeld op de inclusiecriteria. In de eerste stap waren de onderzoekers het in 71,9% van de 

gevallen eens over de inclusie van een artikel, in de tweede stap over 78,9% van de artikelen. Ook 

in deze fase vond overleg plaats over de artikelen waar de onderzoekers het niet over eens waren 

om tot consensus te komen. Vervolgens heeft een onderzoeker de overige artikelen geselecteerd 

op setting en op inhoud. Selectie op samenvatting heeft tot exclusie van 179 artikelen geleid. 

Van de overgebleven 138 artikelen is de volledige tekst opgevraagd, gelezen en zijn 

artikelen geselecteerd op basis van de inclusiecriteria. Zes artikelen zijn geëxcludeerd omdat de 

volledige tekst niet beschikbaar was of omdat het artikel (toch) niet in het Nederlands of Engels 

geschreven is. Tijdens de selectie op volledige tekst zijn 96 artikelen geëxcludeerd. De 

zoekstrategie heeft 36 artikelen opgeleverd die voldoen aan de inclusiecriteria en deze artikelen 

zijn geïncludeerd in deze literatuurstudie. Van de geïncludeerde artikelen is de literatuurlijst 

bekeken op aanvullende artikelen. Dit leverde acht aanvullende artikelen op die voldoen aan de 

inclusiecriteria, waardoor de definitieve selectie van artikelen uitkomt op 44 artikelen.   

De tekstfragmenten in de artikelen die informatie geven over bevorderende en 

belemmerende factoren voor disclosure of het zoeken van hulp door leerlingen met 

internaliserende problemen binnen de onderwijssetting zijn geselecteerd. In de selectie van de 

tekstfragmenten zijn alleen de uitkomsten van het onderzoek betrokken. De geselecteerde 

tekstfragmenten in de artikelen zijn gecodeerd en thema’s zijn vastgesteld door vast te stellen 

welke thema’s naar voren komen in de geselecteerde tekstfragmenten (inductie) (Glaser & 

Strauss, 1967). Op basis van de inductieve coderingen zijn de codes door twee onderzoekers 



 
 

 
Zie mij! › 15 

onafhankelijk geclusterd in thema’s en in overleg zijn beide onderzoekers tot een codelijst 

gekomen. Deze codelijst is voorgelegd aan een derde onderzoeker. Dit heeft niet tot aanpassingen 

van de codelijst geleid. Aan de hand van de definitieve codelijst zijn alle relevante tekstfragmenten 

uit de artikelen gecodeerd (deductie).  

 

Ontwikkeling praktische handreiking 

Op basis van de resultaten is een handreiking ontwikkeld voor professionals om disclosure en het 

zoeken van hulp door leerlingen met internaliserende problemen te bevorderen. Deze 

handreiking is voorgelegd aan een leraar in het primair onderwijs, een leraar in het voortgezet 

onderwijs, drie hulpverleners in het voortgezet onderwijs, een voormalig leerling die tijdens het 

voortgezet onderwijs kampte met internaliserende problemen en twee leerlingen uit het primair 

onderwijs. Aan de professionals en de voormalig leerling is gevraagd of ze zich herkennen in 

aanbevelingen in de handreiking en of de handreiking concrete handvatten biedt voor de 

onderwijspraktijk. Met de twee leerlingen uit het primair onderwijs is een gesprek gevoerd over 

wat zij nodig hebben om hulp te vragen en hun verhaal te vertellen. Op basis van de feedback van 

professionals en (voormalig) leerlingen is de handreiking aangescherpt. 
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Figuur 1. Selectieprocedure artikelen 

  

Totaal aantal artikelen gevonden met 
zoekstrategie 

Database  n 
ERIC   800 
PsycINFO  3114 
MEDLINE  2484 
SocINDEX  915 
Web of Science  3.291 
Totaal   10.604 Geëxcludeerd 

    n 
Duplicaten met behulp van  2109 
RefWorks  
Duplicaten handmatig na  1359 
lezen titels  
Anderstalig   109 
Totaal   
 3.577 

Unieke gevonden titels (n = 7.027) 

Artikelen geëxcludeerd na het lezen 
van de titel (n = 6.710) 

Artikelen geselecteerd na het lezen 
van de titel (n = 317) 

Artikelen geëxcludeerd na het lezen 
van de samenvatting 

Reden    n 
Duplicaat   6 
Niet schoolse setting  128 
Inhoud    45 
Totaal    179 

Artikelen geselecteerd na het lezen 
van de samenvatting (n = 138) 

Artikelen geëxcludeerd na het lezen 
van de volledige tekst 

Reden    n 
Anderstalig   2 
Geen volledige tekst   3 
beschikbaar  
Valt buiten inclusiecriteria 97 
Totaal    102 Artikelen geïncludeerd in review 

Reden    n 
Na lezen volledige tekst   36 
Door middel van   8 
‘sneeuwballen’ 
Totaal    44 
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Resultaten 

In deze paragraaf worden de factoren gepresenteerd die volgens leerlingen bevorderend of 

belemmerend werken voor disclosure of het zoeken van hulp door leerlingen met internaliserende 

problemen binnen de onderwijssetting. De factoren zijn ondergebracht binnen drie niveaus: de 

professional, de sociale omgeving van de leerling en factoren gerelateerd aan de leerling. Onder 

professionals worden leraren en hulpverleners in het primair en voortgezet onderwijs verstaan, 

zoals leraren, mentoren, intern begeleiders, school counselors en schoolpsychologen. Aan de hand 

van de drie niveaus (professional, sociale omgeving en leerling) worden de bevorderende en 

belemmerende factoren gepresenteerd (zie Figuur 2). In Tabel 2 zijn de kenmerken en uitkomsten 

van de geïncludeerde studies beschreven.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Overzicht van bevorderende en belemmerende factoren voor disclosure en het zoeken 

van hulp van leerlingen met internaliserende problemen 

 
 

  
— 
2 Vanwege de leesbaarheid van de tekst is gekozen om de geïncludeerde bronnen te nummeren en in de 

resultaten naar deze nummers te verwijzen.  
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Bevorderende factoren 
 
1. Professional 

 
Vertrouwen in professional. Uit meerdere studies blijkt dat vertrouwen hebben in de 

professional leerlingen helpt om hun problemen te delen en hulp te zoeken [7, 18, 25, 28, 34, 41]. 

Belangrijk is dat leerlingen weten dat vertrouwelijkheid door de professional gewaarborgd wordt 

[5, 6, 17, 26, 37, 39]. Ze vinden het belangrijk om te weten welke regels de professional hanteert 

ten aanzien van vertrouwelijkheid zodat ze weten of hun verwachtingen overeenstemmen met de 

verwachtingen van de professional [17, 30]. 

Leerlingen hechten waarde aan hun privacy. Ze geven bijvoorbeeld aan dat de werkruimte 

van de professional op een niet-publieke plek op school moet zijn zodat niet iedereen ziet dat een 

leerling daar naar binnen gaat [17]. Leerlingen vinden het prettig als ze een professional 

rechtstreeks kunnen benaderen zonder tussenkomt van anderen. Leerlingen vinden het prettig 

als emoties anoniem gedeeld kunnen worden tijdens lessen niet gerelateerd zijn aan gezondheid. 

Ze geven aan dat ze zich bij creatieve vakken kunnen uiten zonder dat anderen weten dat het over 

hen gaat [26]. 

In meerdere studies komt naar voren dat het hebben van een vertrouwensband met de 

professional [2, 5, 6, 28, 41, 43] of tijd hebben deze vertrouwensband te ontwikkelen [39], 

bevorderend werkt bij het zoeken naar hulp. Leerlingen vinden het belangrijk dat de leraar een 

sterke band heeft met zijn leerlingen [6]. Zo blijkt in de studie van Chandra en Minkovitz (2006) 

dat ruim de helft (52.2%) van de leerlingen voor een professional had gekozen omdat diegene de 

leerling het beste kende. Het opbouwen van een vertrouwensband krijgt vorm door regelmatige 

contacten tussen leerlingen en professionals. Leerlingen geven aan dat professionals bijvoorbeeld 

langs de klassen kunnen gaan om zich voor te stellen of om een praatje te maken [17]. 

Op sommige scholen bekleden leraren naast hun functie als leraar ook een functie als 

schoolcounselor of schoolpsycholoog. Professionals die een onafhankelijke positie hebben binnen 

de school en niet in dienst zijn bij een school, dragen bij aan het vertrouwen van leerlingen [14, 

41]. Leerlingen hebben daardoor minder het gevoel dat informatie doorgespeeld wordt naar 

bijvoorbeeld hun leraar [14]. Leerlingen geven aan dat contact met een relatief vreemde 

professional hen helpt hulp te gaan zoeken omdat ze diegene niet dagelijks zien [26, 40]. Dagelijks 

contact maakt leerlingen bang dat ze anders behandeld [26] of veroordeeld zullen worden nadat 

ze hun verhaal hebben verteld [40]. 

 

Verwachtingen over hulpverlening. Wanneer leerlingen positieve ervaringen hebben met 

hulpverlening, zijn zij eerder geneigd hulp te zoeken [5, 9, 33, 41, 43]. Als leerlingen iemand 

kennen met positieve ervaringen met hulpverlening, werkt dat bevorderend om zelf hulp te 

zoeken [35, 43]. Leerlingen zoeken sneller hulp wanneer ze positieve emoties ten aanzien van 

hulpverlening hebben [23]. 

Respecteer privacy van leerlingen, hun behoefte aan vertrouwelijkheid en laat hen 
weten wat de regels zijn voor het omgaan met vertrouwelijkheid. 
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De gedachte dat de hulp nuttig is [7, 9, 17, 25, 27, 29] en bijdraagt aan het oplossen dan 

wel verbeteren van het probleem [17, 25, 27, 29, 43] werkt voor leerlingen bevorderend bij het 

zoeken van hulp. Concrete verwachtingen van leerlingen zijn bijvoorbeeld dat de professional 

goede adviezen zal geven [7, 17, 26] en actief meewerkt aan het oplossen van het probleem [28]. 

 

Deskundigheid professional. Voor leerlingen werkt het bevorderend wanneer zij het idee 

hebben dat de professional deskundig is en over de juiste vaardigheden beschikt om hulp te 

kunnen bieden [5, 24, 37, 40]. Persoonlijke eigenschappen zoals geslacht, leeftijd en persoonlijke 

ervaring van de professional zijn van belang. Zo zouden leerlingen graag zien dat er zowel een 

mannelijke als een vrouwelijke professional aanwezig is op school omdat sommige leerlingen de 

voorkeur geven aan het praten met iemand van hetzelfde geslacht [17, 26, 29]. In de studie van 

Kidger et al. (2009) geven enkele leerlingen aan het gemakkelijker te vinden om hulp te zoeken 

bij iemand van dezelfde leeftijd, omdat zij hen mogelijk beter begrijpen. Ook geven leerlingen aan 

dat de keuze voor een professional wordt beïnvloed doordat de professional het probleem zelf ook 

heeft of heeft gehad [7, 41]. Naast persoonlijke kenmerken van een professional geven leerlingen 

aan dat ze het waarderen als de professional een juiste inschatting kan maken van de keuze om 

zelf hulp te bieden of door te verwijzen naar meer passende hulp [5]. Leerlingen hechten aan een 

niet-veroordelende houding van professionals en vinden het prettig als ze niet gelabeld worden 

als ‘probleemgeval’ [39].      

Leerlingen zoeken eerder hulp bij professionals met ‘goede’ eigenschappen. 

Eigenschappen van een ‘goede’ professional zijn volgens leerlingen onder andere vriendelijkheid 

[6, 24], goed kunnen luisteren [26, 28, 43], kundig zijn [28, 41], beschikbaar en verwelkomend 

zijn [28, 37], niet oordelen [28, 39], het langzaam aan de orde stellen van problemen en gebruiken 

van begrijpelijke taal [43]. 

 

Toegankelijkheid. Voor het zoeken van hulp is voor leerlingen de toegankelijkheid van 

professionals belangrijk [17, 26, 41]. Toegankelijkheid in de vorm van flexibiliteit, ruime 

beschikbaarheid en snel terecht kunnen [17, 22, 30] maar ook een voldoende aantal professionals 

[17]. Leerlingen zoeken sneller hulp bij een professional die in de buurt is op het moment dat ze 

hulp nodig hebben [7]. Verder moet de werkplek van de professional makkelijk te vinden zijn [5, 

17] en leerlingen moeten informatie krijgen over waar de werkplek van de professional is [17]. 

Leerlingen zoeken makkelijker hulp als zij geïnformeerd worden over de beschikbare hulp 

op school en hulp meer gepromoot wordt [17, 22, 36, 43]. Leerlingen benoemen het belang van 

bewustwording van en kennis over psychische problemen (bijvoorbeeld zelfbeschadigend gedrag) 

en wat je kan doen om klachten te delen en hulp te zoeken [14, 34, 36, 40]. Scholen kunnen helpen 

bij het benaderen van externe professionals door bijvoorbeeld het ophangen van posters en het 

verspreiden van flyers [26]. 

Leerlingen wijzen op het belang van een duidelijke toegangsroute tot hulp op school. 

Leerlingen geven enerzijds aan dat het helpend is wanneer zij door een volwassene op school 

doorverwezen worden naar de juiste hulp [2, 41]. Anderzijds geven leerlingen aan dat eigen 

initiatief tot contact met een hulpverlener wenselijk is, om zo te zorgen voor hun privacy [25]. Ook 



 
 

 
Zie mij! › 20 

geven leerlingen aan dat ze verplicht contact met professionals willen omdat dat er voor zorgt dat 

het normaal is een professional te bezoeken op school [40]. Leerlingen geven aan dat er naast de 

behoefte aan voorlichting over de toegangsroute tot hulp, ook behoefte is aan informatie over de 

inhoud van afspraken met professionals en de emoties die leerlingen zouden kunnen ervaren 

tijdens een afspraak [30]. 

 

2. Leerling 
 

Zeggenschap. Leerlingen willen graag zeggenschap hebben bij het zoeken van hulp. Belangrijk 

is dat de behoeften van de leerling voorop staan. Jongeren geven aan dat ze soms een 

spanningsveld ervaren in hun eigen behoeften in het zoeken van hulp en de behoeften van 

professionals [30]. Leerlingen willen graag regie houden in het zoekproces naar hulpverlening en 

het gevoel van controle wordt als prettig ervaren [39]. Deze behoefte aan controle is ook zichtbaar 

in de behoefte van leerlingen om te weten hoe de leraar zal reageren op hun verhaal [15].   

 

Eigen cognities. Wanneer een leerling gemotiveerd is voor hulp of ervaart dat hij een probleem 

heeft, werkt dit bevorderend bij het zoeken van hulp [11, 17, 36, 41]. Twee vijfde van de leerlingen 

in de studie van Culp et al. (1995) geeft aan dat ze hulp hebben gezocht omdat ze vonden dat ze 

hulp nodig hadden en hulp wilden.  

 

Behoeften. Een zorgzame omgeving draagt er aan bij dat leerlingen hulp gaan zoeken [36]. Twee 

studies laten behoeften van leerlingen zien aan niet-stigmatiserende hulp, waarbij roddels en 

geruchten voorkomen kunnen worden. De leerlingen in deze studies geven ook aan dat ze niet 

goed weten hoe dit vorm zou moeten krijgen [24, 26].  

 

Belemmerende factoren 
 
1. Professional 

 
Wantrouwen. Een gebrek aan vertrouwen in de professional vormt een belemmering voor 

leerlingen om hun verhaal te vertellen en hulp te zoeken. Leerlingen zijn bezorgd over de 

vertrouwelijkheid van gesprekken die zij voeren met professionals [5, 7, 10, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 

28, 29, 37, 38, 41, 42]. Ruim een derde (38%) van de leerlingen in de studie van Cigularov et al. 

(2008) geeft aan dat zij de professionals op school niet vertrouwen. Een hoger percentage wordt 

gevonden in de studie van Chandra en Minkovitz (2006), waar 42.7% van de leerlingen aangeeft 

de hulpverleners op school niet te vertrouwen. Dit gebrek aan vertrouwen belemmert leerlingen 

om hulp te zoeken [38]. Leerlingen zijn bang dat professionals op school de problemen niet 

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

Geef leerlingen zeggenschap en regie in het proces van hulp zoeken. 
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geheimhouden [26] en aan anderen doorvertellen [15, 17, 29, 37, 42]. Twee studies rapporteren 

dat jongeren denken dat leraren er van houden om te roddelen over leerlingen [21, 25].  

De zorgen die leerlingen hebben over de vertrouwelijkheid maakt leerlingen bang dat 

anderen er achter komen dat zij hulp zoeken of een probleem ervaren [2, 6, 16, 17, 18, 25, 26, 29, 

38, 40]. Ze zijn bang dat bijvoorbeeld hun ouders [2, 38], klasgenoten of leraren [25] erachter 

komen dat ze een probleem hebben. Ook geven leerlingen aan dat ze hun gedachten en gevoelens 

geheim willen houden [6, 16]. 

Het ontbreken van een vertrouwensband met de professional is een belemmerende factor 

voor het delen van het verhaal en het zoeken van hulp [10, 17, 21, 28, 41]. Het niet verbonden 

voelen met een volwassene op school wordt in de studie van Cigularov et al. (2008) door 42.9% 

van de leerlingen als belemmerende factor genoemd bij het zoeken van hulp. Leerlingen voelen 

een drempel om hun verhaal te vertellen en deze drempel wordt verhoogd omdat ze de 

professional niet kennen [17, 41]. De drempel wordt tevens veroorzaakt doordat professionals de 

levenswereld van jeugdigen onvoldoende begrijpen [21, 28]. 

Professionals die in het onderwijs zowel leraar als hulpverlener zijn, zorgen voor 

wanvertrouwen bij leerlingen [14, 21, 28, 37, 41]. Leerlingen geven aan het moeilijk te vinden een 

leraar in vertrouwen te nemen wanneer de leraar het volgende moment weer lesgeeft. Ze zijn 

bijvoorbeeld bang dat de mening van de leraar beïnvloed wordt door wat de leerling verteld heeft 

[37] of dat schooladviezen [41] of cijfers beïnvloed worden [28]. Leerlingen geven verder aan het 

moeilijk te vinden om te praten met professionals, omdat zij hen vaak als handhaver van 

schoolregels zien. Dit maakt dat ze minder snel hulp zoeken, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn 

geschorst te worden [28]. 

 

Verwachtingen hulp. De gedachte van leerlingen dat hulp niet nuttig is of hen niet zal helpen, 

vormt een reden om geen hulp te zoeken [2, 7, 10, 16, 26, 29, 32, 38, 40, 42, 44]. De verwachting 

dat hulp niet werkt, gaat vaak samen met eerdere ervaringen van leerlingen met hulpverlening 

[5]. 

Het aantal leerlingen dat door verwachtingen over de hulpverlening geen hulp zoekt, 

varieert. Een klein deel (7%) van de leerlingen in de onderzoeksgroep in de studie van Fortune et 

al. (2008) geeft aan dat ze het gevoel hadden dat niemand hen kon helpen voorafgaand aan of 

tijdens een zelfbeschadigingsincident. Van de leerlingen in het onderzoek van Chandra & 

Minkovitz (2006) die niet bereid waren hulp te zoeken geeft ruim de helft (51.8%) aan dat 

counseling niet nuttig is terwijl dit bij de leerlingen die wel bereid waren om hulp te zoeken bijna 

een kwart was (23.6%). Het onderzoek van Molock et al. (2007) laat zien dat leraren in het 

bijzonder als ineffectieve hulpbron gezien worden, omdat zij vaak de bron van stress zijn voor 

leerlingen. 

Leerlingen worden belemmerd bij het zoeken van hulp wanneer ze twijfelen aan de 

deskundigheid en kwaliteiten van de professional [5, 8]. Leerlingen denken dat leraren niet 

geschikt zijn om te helpen, aangezien zij geen professionals zijn [34]. Ruim drie vijfde (62.3%) 

Leerlingen vinden onafhankelijkheid van hulpverleners op school belangrijk. 
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van de leerlingen in de onderzoeksgroep van Haavik, Joa, Hatloy, Stain en Langeveld (2017) zag 

een tekort aan voldoende en gekwalificeerde professionals als een belemmering bij het zoeken van 

hulp.   

Uit meerdere studies komt naar voren dat de attitude van professionals voor leerlingen 

een reden kan zijn om geen hulp te zoeken [2, 21, 24, 26, 28, 32, 34, 36]. Zo voelen leerlingen zich 

niet welkom [2], zijn ze bang dat hun probleem onderschat of juist overschat wordt [21, 28, 34, 

36], hebben ze angst dat ze niet serieus genomen worden [26] of vinden ze dat leraren geen goede 

luisteraars zijn [21, 28, 32]. Verder willen leerlingen geen hulp van personen die hen bekritiseren 

[21, 24, 28].   

 

Beperkte toegankelijkheid. Beperkte beschikbaarheid van professionals op school zorgt 

ervoor dat leerlingen minder geneigd zijn hulp te zoeken [5, 17, 20, 21, 26, 28, 34, 37, 39, 42]. De 

beperkte beschikbaarheid van professionals uit zich in beperkte aanwezigheid [26, 37], het aantal 

leerlingen waar de professional aanspreekpunt voor is [17], het te druk hebben [21, 28, 34, 39, 42] 

of dat het lang duurt voordat de hulp start [20]. 

Leerlingen geven aan dat ze het moeilijk vinden om hulp te zoeken [10, 26], wanneer de 

toegang tot hulpverlening onduidelijk is. Ze geven aan dat ze niet weten waar ze hulp moeten 

zoeken [5, 16, 20, 26] of welke hulp op hun school geboden wordt [2, 17, 22, 25, 36, 39, 41]. Bijna 

80% van de leerlingen in de studie van Haavik et al. (2017) weet niet waar ze hulp moet zoeken. 

Dit percentage ligt lager in de studie van Anyon et al. (2013), waar 42-61% van de leerlingen niet 

weet welke hulp op school aangeboden wordt. Een negatief of verkeerd beeld van hulpverlening 

maakt dat leerlingen minder bereid zijn hulp te zoeken [2, 26, 29, 39, 41, 42]. Zo denken leerlingen 

bijvoorbeeld dat leerlingen die hulp krijgen ‘probleemmakers’ zijn [2], dat 

schoolverpleegkundigen alleen geïnteresseerd zijn in fysieke problemen [26] of dat leraren alleen 

kunnen helpen bij schoolse problemen en geen emotionele hulp kunnen bieden [34, 37].  

 

2. Sociale omgeving 
  
Angst voor afwijzing. Een belemmering voor het zoeken van hulp is de angst van leerlingen 

voor veroordelende reacties vanuit de omgeving en dat ze gestigmatiseerd worden [5, 7, 8, 17, 18, 

26, 29, 30, 41].3 Daarnaast ervaart een groep leerlingen een zelfstigma. Leerlingen denken dat de 

negatieve opvattingen die anderen hebben over het zoeken van hulp waar zijn en ze veroordelen 

zichzelf [8, 18, 30]. 

Leerlingen zoeken minder snel hulp omdat ze bang zijn voor mogelijke negatieve reacties 

vanuit de omgeving [6, 36, 37, 38, 44]. De negatieve reacties die een rol spelen, zijn angst om een 

negatief label te krijgen zoals ‘raar’ of ‘aandachtszoeker’ [7, 16, 40], angst voor vooroordelen en 

veroordeeld te worden [14, 30, 40] of angst om anders behandeld te worden [20, 26, 31], angst 

— 
3 Stigmatiseren is ten onrechte zeer negatief kenmerken.    

Investeer in een vertrouwensband met leerlingen. Ga als zorgteam langs de klassen, stel 
je voor, leg uit wat je doet en maak een praatje. 
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voor vernedering [5], afkeer [9], angst om buitengesloten [18] en uitgelachen te worden [26] Ook 

heerst er volgens leerlingen een taboe op (het bespreken van) psychische gezondheidsproblemen 

[31, 40]. 

 

Angst voor reactie van ouders. Leerlingen ervaren angst voor de reactie van hun ouders 

omdat zij hulp gezocht hebben en/of een psychisch probleem hebben. Ze geven aan dat ze bang 

zijn dat hun ouders negatief reageren [15], dat ze hun ouders teleurstellen [6] of dat ouders het 

niet goed vinden dat ze hulp zoeken [7]. Leerlingen krijgen soms conflicterende reacties van 

familieleden: enerzijds voelen ze druk vanuit familieleden om professionele hulp te zoeken, 

anderzijds kunnen ze familieleden ook kwetsen omdat familieleden het gevoel krijgen dat ze niet 

konden helpen of tweede keus waren [29]. Vertrouwelijkheid speelt een belemmerende rol 

doordat leerlingen zich zorgen maken dat ouders geïnformeerd worden door de professional, 

indien er sprake is van een serieus probleem [14]. 

 

Angst voor reactie van vrienden. Leerlingen zijn bang voor de reacties van hun 

vriendengroep als zij hulp zoeken of een psychisch probleem hebben. Ze geven aan dat ze zich 

schamen [7, 10], dat ze bang zijn dat ze gepest zullen worden [17, 29], dat er over hen geroddeld 

wordt [29] of dat ze vrienden verliezen wanneer vrienden erachter komen dat zij een psychisch 

probleem hebben [40]. Groepsdruk binnen vriendengroepen lijkt dit effect te versterken omdat 

leerlingen het idee hebben dat ze een bepaald beeld van zichzelf hoog moeten houden [25, 37, 40].  

 

3. De leerling 
 
Eigen emoties en cognities. Leerlingen vinden het moeilijk om de stap te zetten om hulp te 

zoeken [16, 26, 30, 40, 42] of willen niet met anderen over hun problemen praten [7]. Leerlingen 

vinden het ongemakkelijk om (met een vreemde) over hun problemen te praten [2, 5, 26, 34, 40, 

42], het ontbreekt hen aan moed of vertrouwen [8, 17] of ze vinden het moeilijk over hun 

problemen te vertellen [10, 29]. Zo blijkt uit het onderzoek van Cigularov et al. (2008) dat bijna 

de helft (48,2%) van de leerlingen niet zou weten wat ze over hun probleem moeten vertellen. 

Gevoelens als angst en schaamte belemmeren leerlingen hulp te zoeken [16, 17, 25, 36, 40, 42]. 

Leerlingen zijn minder geneigd hulp te zoeken wanneer ze denken dat hun probleem niet 

zo erg is [5, 8, 11, 16, 43] of als ze denken dat het wel weer over gaat [10]. Ze denken bijvoorbeeld 

dat ze geen hulp nodig hebben voor hun probleem [11, 36, 41]. Ook is er een groep leerlingen die 

geen hulp wil [2, 16]. Leerlingen zoeken minder snel hulp als ze denken dat het zoeken van hulp 

een teken van zwakte is [7, 18, 25, 29, 40]. Zij zien zichzelf als zwak en denken ook dat anderen 

zo over hen denken [18, 25, 29]. 

Uit een aantal studies blijkt dat leerlingen minder snel hulp zoeken, omdat ze graag 

onafhankelijk en zelfstandig willen blijven [3, 5, 16, 36]. In meerdere studies geeft een groot deel 

van de leerlingen aan dat ze het probleem graag zelf willen of moeten oplossen of ze denken dit te 

Geef voorlichting in klassen over psychische gezondheid, het delen van gevoelens en 
emoties en de waarde van het zoeken van hulp. 
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kunnen [2, 10, 11, 16, 17, 38, 40]. Ze houden er niet van anderen te belasten met hun problemen. 

Ook vinden ze het onprettig als professionals controle uitoefenen op het proces en ze regie 

kwijtraken [21, 24, 41]. 

 

Angst voor de gevolgen van hulp. Leerlingen ervaren angst voor de (negatieve) gevolgen 

van het zoeken van hulp [17] en dit belemmert hen hulp te zoeken en problemen te delen. Zo geven 

leerlingen aan dat ze bang zijn voor een diagnose of opname [10, 20], bang dat de problemen 

erger worden of dat alles overdreven [16, 17, 25, 26, 32] of juist geminimaliseerd wordt [32]. Ook 

maken leerlingen zich zorgen over de invloed van het delen van hun problemen op hun gezin en 

ze hebben angst dat ze niet meer bij ouders kunnen wonen [29, 40]. 

 

Tijdsinvestering voor hulp. Leerlingen ervaren de tijdsinvestering in het delen van 

problemen en het zoeken van hulp als belemmerende factor. Ze geven aan dat ze niet de tijd 

hebben om hulp te zoeken [8, 42] en ze vinden het belangrijk dat ze vrije tijd behouden [40]. 

 

  

Maak hulp van leraren en hulpverleners op school toegankelijk voor leerlingen. 
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Ontwikkeling praktische handreiking 

Om de uitkomsten van deze literatuurstudie toegankelijk te maken voor professionals in het 

onderwijs, zijn de resultaten vertaald in een praktische handreiking (zie Bijlage II). Om ervoor te 

zorgen dat de handreiking voldoende aansluit bij professionals, is de handreiking voorgelegd aan 

vijf professionals in het onderwijs, een voormalig leerling uit het voortgezet onderwijs en twee 

leerlingen uit het primair onderwijs. Aan hen is de vraag gesteld of ze zich herkennen in de inhoud 

van de handreiking, en of, en zo ja wat, er verbeterd kan worden aan de handreiking.  

De professionals en (voormalig) leerlingen gaven aan zich te herkennen in de handreiking 

en dat de handreiking belangrijke elementen bevat die ook logisch lijken. Ze benadrukken het 

belang dat het prettig is dat er een overzicht is, dat er aandacht voor implementatie moet zijn 

omdat er in de onderwijspraktijk nog niet altijd volgens de handreiking gewerkt wordt. 

Het is opvallend dat de twee hulpverleners in het onderwijs aangeven een spanningsveld 

te ervaren tussen vertrouwelijkheid en de juridische kaders ten aanzien van toestemming van 

ouders, informeren van ouders en het doorbreken van beroepsgeheim in het kader van onveilige 

situaties. Een leraar in het primair onderwijs geeft aan dat ze de indruk heeft dat de handreiking 

gericht is op het voortgezet onderwijs en de inhoud van de handreiking minder toegepast kan 

worden in het primair onderwijs. Het nemen van tijd om vertrouwen op te bouwen wordt door 

een hulpverlener op school benadrukt vanwege een vaak doelgerichte benadering van 

professionals en ervaren tijdsdruk.  

De voormalig leerling in het voortgezet onderwijs die destijds kampte met 

internaliserende problemen geeft aan zich erg te herkennen in de handreiking. In de reactie van 

de voormalig leerling was de impact op het leven merkbaar wanneer de richtlijnen uit de 

handreiking niet gerealiseerd zouden worden. Aan de twee leerlingen uit het primair onderwijs is 

in een open gesprek gevraagd wat zij nodig hebben om hulp te vragen en hun verhaal te vertellen. 

Uit dit gesprek kwamen verschillende adviezen naar voren die in lijn waren met vier van de acht 

richtlijnen uit de handreiking (vertrouwelijkheid (1), vertrouwensband (2), houding (4), ouders 

(8)). Vervolgens zijn de overige vier aanbevelingen voorgelegd aan beide leerlingen en beide 

hebben aangegeven dat de overige vier ook belangrijk zijn.  
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Reflectie en opbrengsten  

 

In deze paragraaf wordt gereflecteerd op de resultaten van deze literatuurstudie en worden de 

opbrengsten voor de onderwijspraktijk besproken. Allereerst worden de bevorderende en 

belemmerende factoren voor disclosure en het zoeken van hulp door leerlingen met 

internaliserende problemen beschreven waarmee antwoord wordt gegeven op de 

onderzoeksvraag. Vervolgens wordt gereflecteerd op implicaties van deze resultaten op de 

onderwijspraktijk. Tot slot wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van de geïncludeerde 

studies in deze literatuurstudie.  

 

Disclosure en het zoeken van hulp bij leerlingen met internaliserende problemen 

Deze literatuurstudie biedt een overzicht van de bevorderende en belemmerende factoren voor 

disclosure en het zoeken van hulp door leerlingen met internaliserende problemen in het primair 

en voortgezet onderwijs. De factoren zijn ondergebracht in drie niveaus: 1) Professional, 2) Sociale 

omgeving en 3) Leerling. Factoren op het niveau van de professional zijn vertrouwen in de 

professional, waarborging van privacy, positieve verwachtingen over hulp en de deskundigheid 

van de professional. Ook toegankelijkheid en beschikbaarheid van professionals zorgen ervoor 

dat leerlingen hulp zoeken en hun verhaal delen. Wantrouwen richting professionals, negatieve 

verwachtingen over hulp en een beperkte toegankelijkheid van professionals daarentegen 

belemmeren leerlingen bij het zoeken van hulp. Op het niveau van de leerling werken 

zeggenschap, motivatie voor hulp en een zorgzame omgeving bevorderend bij het zoeken van 

hulp. Eigen emoties en cognities, zoals schaamte en ontkenning vormen een belemmering bij het 

zoeken van hulp. Ook blijken leerlingen bang te zijn voor de gevolgen van hulp en vormt de 

tijdsinvestering een belemmering voor hen. Ten aanzien van de sociale omgeving worden 

leerlingen belemmerd bij het zoeken van hulp door angst dat de sociale omgeving hen zal afwijzen. 

Ze geven bijvoorbeeld aan bang te zijn hun ouders teleur te stellen doordat ze hulp zoeken. 

Er is een praktische handreiking opgesteld waarin adviezen voor professionals binnen de 

schoolse setting zijn opgenomen (zie Bijlage II). Op basis van de resultaten zijn de bevorderende 

en belemmerende factoren in acht thema’s onderverdeeld en opgenomen in de handreiking: 

privacy en vertrouwelijkheid (1), vertrouwensband (2), onafhankelijkheid (3), houding 

professionals (4), toegankelijkheid (5), zeggenschap (6), voorlichting (7) en ouders (8). De 

aanbevelingen uit de handreiking worden herkend door professionals en (voormalig) leerlingen. 

Het gebruik van de handreiking helpt leerlingen te ondersteunen in het vertellen van hun verhaal 

en het zoeken van hulp binnen het onderwijs. 

De bevorderde en belemmerende factoren voor disclosure en het zoeken van hulp in deze 

studie, zijn in lijn met andere studies naar disclosure die niet gericht zijn op de onderwijssetting. 

Zo blijkt uit een studie van Gulliver, Griffiths en Christensen (2010) dat eerdere positieve 

ervaringen met de hulpverlening en steun van anderen helpend zijn bij het zoeken van hulp door 

jongeren met psychische problemen tussen de 12 en 25 jaar. Belemmerende factoren zijn stigma 

en schaamte, moeite om symptomen te herkennen en zelfredzaamheid. Een andere studie laat 
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zien dat onbekendheid over bestaande zorg, een beperkt begrip van de toegang tot zorg, beperkte 

beschikbaarheid van de professional en de houding van de professional, belemmeringen vormen 

in de toegang tot de geestelijke gezondheidzorg voor kinderen en jongvolwassenen (Anderson, 

Howarth, Vainre, Jones, & Humphrey, 2017). Een studie naar disclosure bij 

vluchtelingenkinderen laat zien dat een positieve en respectvolle houding van professionals, de 

tijd nemen om een vertrouwensband op te bouwen en het geven van zeggenschap bevorderend 

werken bij het zoeken van hulp. Wantrouwen is genoemd als de belangrijkste belemmerende 

factor (Van Os et al., 2018). 

 

Implicaties onderwijspraktijk: spanningsveld vertrouwelijkheid en privacy versus 

de juridische werkelijkheid 

Leerlingen geven aan dat vertrouwelijkheid en privacy voor hen belangrijke factoren zijn om tot 

disclosure en het zoeken van hulp te komen. Deze factoren worden bij zowel de bevorderende als 

de belemmerende factoren in vele studies genoemd. Professionals geven in reactie op de 

handreiking aan een spanningsveld te ervaren tussen het bieden van vertrouwelijkheid en privacy 

en de juridische regels omtrent privacy en toestemming. De basis van regels omtrent privacy zijn 

vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) en de Algemene 

Verordening gegevensbescherming (AVG). Professionals zijn verplicht voor leerlingen onder de 

16 jaar toestemming te vragen aan ouders met gezag voor het bieden van hulp aan leerlingen. Ook 

geldt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling waarin de norm is vastgelegd voor 

professionals om (vanaf 1 januari 2019) een vermoeden van acute en structurele onveiligheid te 

melden bij Veilig Thuis (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2017).  

Dit onderzoek legt het spanningsveld tussen behoeften van leerlingen en de juridische 

normen bloot. Ondanks dit spanningsveld zouden professionals zich moeten laten leiden door het 

belang van het kind en de wijze waarop tegemoet gekomen kan worden aan de behoefte aan 

privacy en vertrouwelijkheid van leerlingen. Zo kan bijvoorbeeld de leerling zeggenschap gegeven 

worden over wanneer en wat teruggekoppeld wordt aan ouders. Ook kan de professional een rol 

spelen om te onderzoeken wat de redenen zijn dat leerlingen informatie niet willen delen met 

ouders en kan de professional leerlingen ondersteunen om ouders wel te betrekken. 

 

Implicaties onderwijspraktijk: signaleren van internaliserende problemen 

Leerlingen brengen veel tijd door op school en daarom is school een belangrijke setting waar 

internaliserende problemen gesignaleerd kunnen worden. Uit deze studie komt naar voren dat 

signaleren van internaliserende problemen tijd vraagt en een vriendelijke, luisterende en 

sensitieve houding van leraren. Werkdruk op school kan eraan bijdragen dat leraren minder open 

en sensitief zijn en minder ruimte bieden aan leerlingen waardoor drempels opgeworpen worden 

voor leerlingen om hulp te zoeken. Kerntaak van de leraar is het bieden van goed onderwijs in een 

veilig pedagogisch leerklimaat (Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2017). 

Van belang is dat leraren naast deze kerntaak de ruimte voelen om beschikbaar te zijn voor 

leerlingen om te luisteren naar hun verhaal en zo internaliserende problemen tijdig te kunnen 

signaleren. 
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Reflecties op de geïncludeerde studies  

Verschillende opmerkingen zijn te plaatsen bij deze literatuurstudie. Allereerst hebben de meeste 

studies een kwalitatief onderzoeksdesign (25 van de 44 onderzoeken). In de kwalitatieve studies 

zijn leerlingen meestal in een open interview of focusgroep bevraagd op belemmerende en 

bevorderende factoren en waren ze vrij in de factoren die ze aandroegen. In de kwantitatieve 

studies hebben leerlingen veelal in een vragenlijst met verschillende factoren aangegeven in welke 

mate de factor helpend of belemmerend is voor het zoeken van hulp bij internaliserende 

problemen. Vaak zitten er in de onderzoeksgroep van deze studies leerlingen die zelf niet kampten 

met internaliserende problemen. Op basis van de factoren die als belemmerend of bevorderend 

zijn aangemerkt, is de relatie met het zoeken van hulp in deze studies onderzocht. Het voorleggen 

van gesloten vragen heeft leerlingen kunnen beperken in het aandragen van voor hen belangrijke 

belemmerende en bevorderende factoren voor disclosure en het zoeken van hulp (Sheffield et al., 

2004). De studie van West et al. (1991) heeft eerst bij leerlingen geïnventariseerd welke 

belemmerende factoren ervaren werden en deze vervolgens in een gesloten vragenlijst aan 

leerlingen voorgelegd. 

Ten tweede heeft de setting waarbinnen de geïncludeerde onderzoeken in deze 

literatuurstudie zich afspelen voornamelijk betrekking op het voortgezet onderwijs. Slechts 6 van 

de 44 studies gaan (gedeeltelijk) over leerlingen in het primair onderwijs waarvan slechts één 

studie zich uitsluitend richt op leerlingen in het primair onderwijs. De studies die zich richten op 

zowel leerlingen in het primair als voortgezet onderwijs hebben de resultaten niet uitgesplitst per 

onderwijssetting. De gecombineerde studies rapporteren geen verschillen tussen de behoeften 

van leerlingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Onduidelijk blijft of deze 

verschillen er niet zijn of dat deze niet gerapporteerd zijn. Omdat de meeste studies gaan over het 

voortgezet onderwijs is bewust gekozen om de handreiking die op basis van de resultaten is 

opgesteld te bespreken met twee leerlingen uit het primair onderwijs. Hieruit komt naar voren 

dat vier van de acht aanbevelingen door de leerlingen zelf naar voren gebracht worden en dat ze 

de overige vier na voorleggen ook belangrijk vinden. Dit ondersteunt de gedachte dat de behoeften 

van leerlingen met internaliserende problemen in het primair en voortgezet onderwijs in de basis 

niet anders zijn ten aanzien van disclosure en het zoeken van hulp. Nader onderzoek zou meer 

kunnen inzoomen op de behoeften van leerlingen in het primair onderwijs ten aanzien van 

disclosure en het zoeken van hulp.  

Ten derde wordt in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen leraren en 

hulpverleners op school. Daar waar in de onderzoeken een onderscheid is gemaakt tussen beide 

functies is dit ook gerapporteerd. Echter is in de meeste studies geen onderscheid gemaakt in 

functie bij wie leerlingen hulp zoeken. Daar waar wel een onderscheid gemaakt is, komen geen 

grote verschillen naar voren tussen hulpverleners op school en leraren. 

Tot slot, in deze studie zijn onderzoeken betrokken die gericht zijn op leerlingen met 

internaliserende problemen en de belemmerende en bevorderende factoren die zij ervaren om 

hun verhaal te delen en hulp te zoeken. Ook zijn studies betrokken gericht op de attitude van 

leerlingen ten opzichte van vragen van hulp. Met deze studies wordt inzicht gegeven in de 
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belemmerende en bevorderende factoren van leerlingen als ze hulp zouden zoeken voor 

internaliserende problemen. In dit laatste type onderzoek kampen leerlingen niet met 

internaliserende problemen en zijn de vragen ten aanzien van het zoeken van hulp hypothetisch 

gesteld. Dit type onderzoek is relevant omdat er een relatie bestaat tussen de attitude ten opzichte 

van het zoeken van hulp en het daadwerkelijke zoeken van hulp (Ajzen & Fischbein, 2005).  

 

Afronding 

Deze literatuurstudie heeft geleid tot inzichten die ontleend zijn aan een groot aantal 

wetenschappelijke studies. Duidelijk wordt dat er internationaal de nodige onderzoeken zijn 

uitgevoerd naar wat volgens leerlingen met internaliserende problemen bevorderende en 

belemmerende factoren zijn voor disclosure en het zoeken van hulp. De factoren zijn onder te 

brengen in drie niveaus: 1) Professional, 2) Sociale omgeving en 3) Leerling. Hoewel de inhoud 

van de praktische handreiking werd herkend door de professionals, werd ook aangegeven dat er 

binnen de onderwijspraktijk nog meer aandacht kan zijn voor de verschillende factoren. We 

hopen dan ook dat we met dit rapport en de handreiking een bijdrage leveren aan een toename 

van signaleren en ondersteuning van internaliserende problemen bij leerlingen in het primair en 

voortgezet onderwijs. Vertrouwen en privacy komen als basale behoeften van leerlingen naar 

voren om überhaupt hun verhaal te willen delen. Een voormalig leerling gaf in haar reactie op de 

handreiking een treffende illustratie van deze behoefte:  

 

“De ruimte waar ik hulp kreeg, lag aan een trappenhuis. Als ik dus een afspraak had vlak voor 

of na lestijden, dan kon het erg druk zijn. Ik heb dagen gehad dat ik bewust om het hoekje bleef 

wachten tot het rustiger werd.” 
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Factoren gerelateerd aan school en 

leeftijdsgenoten (zorgzame relaties, hoge 

verwachtingen en betekenisvolle 

participatie) 

 

Belemmerend: 

Niet onderzocht 
 

Anyon, 
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focusgroepen n 

= 44 en 

interviews n = 7; 

Leeftijd 

onbekend,  
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waaronder 

internaliserende 

gedragsproblemen 

Medewerkers van het 

school-

gezondheidsprogramma 

Bevorderend: 
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medewerkers van het 

schoolgezondheidsprogramma 

 

Belemmerend: 

Onbewust van de aangeboden hulp, denken 

geen hulp nodig te hebben, denken dat 
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met een hulpbehoefte, bang dat 

ouders/voogd erachter komen, bang dat 

iemand op school erachter komt, denken 
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Bevorderend: 
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Zelfvertrouwen 

Boyd et al. 

(2011) 
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survey met 

open vragen 

N = 201; 
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gezondheidsproblemen, 

zoals depressie en angst 

Psycholoog, 

schoolcounsellor, 

pastoor/priester, 

huisarts, maatschappelijk 

werker en 

schoolverpleegkundige 

Bevorderend: 

Eerdere positieve ervaringen, een 

bestaande relatie met de professional, 
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helpen, gemak van de locatie, 

vertrouwelijkheid, betaalbaarheid en het 



 
 

 
Zie mij! › 40 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 
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factoren 

vermogen van de professional om door te 

verwijzen naar meer geschikte hulp 

 

Belemmerend: 

Incompetentie van de professional, 

problemen met vertrouwen op 

geheimhouding, beperkte beschikbaarheid, 

kosten, overtuiging dat hun probleem niet 

ernstig genoeg is, ongemakkelijk vinden 

om met een vreemde te praten, behoefte 

aan controle, zich meer verbonden voelen 

met informele hulpbronnen, angst voor 

schaamte of sociale stigmatisering, slechte 

ervaringen in het verleden, lange 

wachtlijsten en niet weten waar hulp te 

vinden is 
 

Buchholz, 

Aylward, 

McKenzie en 

Corrigan 

(2015) 

Verenigde 

Staten 

Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 62; 

Range = 10-18 

Po en vo Mentale 

gezondheidsproblemen 

Vrienden, familie, 

coaches en leraren 

Bevorderend: 

Leraren die vriendelijk zijn, een sterke 

band hebben met leerlingen, de 

vertrouwelijkheid waarborgen en hun 

vertellen over hun eigen mentale 

gezondheidsproblemen 

 

Belemmerend: 

Mogelijke gemene en kwetsende reacties, 

disclosure kan familie teleurstellen, minder 

bewust van de noodzaak van disclosure en 
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(range) of 
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(po) of 
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onderwijs 
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Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

de overtuiging dat mentale 

gezondheidsproblemen privé moeten 

blijven 
 

Chandra en 

Minkovitz 

(2006) 

Verenigde 

Staten 

Kwantitatief; 

vragenlijsten 

N = 274; 

Leeftijd 

onbekend,  

klas = 8 

Vo Emotionele zorgen. Vrienden, familie, andere 

volwassenen van buiten 

de familie (zoals een 

leraar), niemand of 

anderen. 

Bevorderend: 

Vertrouwen de persoon, persoon kent hun 

het beste, denken dat de persoon goed 

advies geeft/hen helpt, de persoon was in 

de buurt toen ze hulp nodig hadden en de 

persoon heeft hetzelfde probleem 

meegemaakt. 

 

Belemmerend: 

Schaamte voor wat andere kinderen zullen 

zeggen, willen niet met iemand over 

dergelijke problemen praten, geen 

vertrouwen in counselor, stigma, als je hulp 

zoekt bij een counselor denken mensen dat 

je raar of anders bent, je bent zwak als je 

hulp zoekt bij een counselor, denken dat 

counseling niet nuttig is en dat ouders het 

niet goed vinden.4 

— 
4 De onderstreepte factoren zijn specifiek voor de groep leerlingen die geen hulp wilde zoeken. 
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(po) of 

voortgezet 
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(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Chen en Kok 

(2017) 

Maleisië Kwalitatief; 

vragenlijst 

N = 277; 

range = 13-20  

Vo Niet expliciet benoemd, 

gesproken wordt over 

suïcide en mentale 

gezondheidsproblemen 

Schoolcounselor Bevorderend: 

Niet onderzocht 

 

Belemmerend: 

Zelf- en publiekelijk stigma, 

conceptualisatie van zichzelf en het 

probleem, gebrek aan moed, bezorgdheid 

over de bekwaamheid van de hulpverlener, 

gebrek aan tijd en ervaren steun van 

familie en vrienden 
 

Cheung en Liu 

(2005) 

China Kwantitatief; 

vragenlijst 

N = 1065;  

M = 13.3 

Vo Academische problemen, 

emotionele problemen en 

interpersoonlijke 

problemen 

Maatschappelijke werk, 

die onder andere door 

middel van 

schoolmaatschappelijk 

werk hulp bieden 

Bevorderend: 

Ervaren nut en eerder hulp gezocht hebben 

 

 

Belemmerend: 

Sociale minachting 
 

Cigularov, 

Chen, Thurber 

en Stallones 

(2008) 

Verenigde 

Staten 

Kwantitatief; 

vragenlijsten 

N = 854; 

M = 15.4 (SD = 

1.0) 

Vo Depressie of suïcide Divers, onder andere 

ouders en leraren 

Bevorderend: 

Niet onderzocht 

 

Belemmerend: 

Overtuiging dat ze hun problemen zelf 

aankunnen, angst om opgenomen te 

worden, weten niet wat ze de 

schoolcounselor of leraar moeten vertellen, 

voelen zich niet verbonden met een 



 
 

 
Zie mij! › 43 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

volwassene op school, dachten dat het over 

zou gaan, vertrouwen de hulpbronnen op 

school niet, geloven niet dat de 

schoolcounselors hen kunnen helpen, 

wachten liever totdat anderen hun 

problemen opmerken en helpen, schaamte 

voor vrienden en het is moeilijk een 

volwassene op school te benaderen 
 

Culp, Clyman 

en Culp (1995) 

Verenigde 

Staten 

Kwantitatief; 

vragenlijst 

N = 220;  

range = 11-18  

Po en vo Eenzaamheid, school-

gerelateerde problemen, 

niet goed voelen over jezelf, 

depressie en problemen 

met vrienden 

Aan de kerk verbonden 

professionals, 

schoolcounselor, 

psycholoog, psychiater of 

familietherapeut 

Bevorderend: 

Stonden open voor hulp, wilden zich beter 

voelen en waren bezorgd over hun welzijn 

 

Belemmerend: 

Verantwoordelijkheid om met eigen 

problemen om te gaan, problemen waren 

niet zo belangrijk en dachten niet dat ze 

hulp nodig hadden 
 

Dardas et al. 

(2017) 

Jordanië Kwantitatief; 

vragenlijsten 

N = 2349; 

range = 12-17  

Onbekend Depressie Schoolcounselor Bevorderend: 

Verhoogd stigma ten aanzien van depressie 

 

Belemmerend: 

Niet onderzocht 
 

De Luca en 

Wyman (2012) 

Verenigde 

Staten 

Kwantitatief; 

survey 

N = 4122; 

M = 15  

Vo Zelfmoordgedachten Volwassenen Bevorderend: 

Hogere schoolbetrokkenheid 



 
 

 
Zie mij! › 44 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Belemmerend: 

Niet onderzocht 
 

Doyle, Treacy 

en Sheridan 

(2017) 

Ierland Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 35; 

range = 15-17  

Vo Psychologische problemen, 

waaronder depressie, angst 

en zelfbeschadiging 

Leraar of 

schoolcounselor 

Bevorderend: 

Een onafhankelijke bron van advies en 

voorlichting over geestelijke 

gezondheidszorg 

 

Belemmerend: 

Dubbele rol van schoolcounselors versus 

leraren, beperkte vertrouwelijkheid, ouders 

worden op de hoogte gesteld in het geval 

van een ernstig probleem en angst om 

veroordeeld te worden 
 

Flink, Beirens, 

Butte en Raat 

(2014) 

Nederland Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 50; 

range mediaan 

leeftijd 

subgroepen  

13-21  

Onbekend Internaliserende 

problemen 

Schoolse hulpverlening, 

bv. leraren 

Bevorderend: 

Behoefte om te weten hoe een leraar zal 

reageren, meer zelfvertrouwen hebben en 

het probleem hangt samen met school 

 

Belemmerend: 

Hulp op school (bv. leraren) zien als 

onbetrouwbaar en angst voor negatieve 

reacties van familie en vrienden 



 
 

 
Zie mij! › 45 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Fortune, 

Sinclair en 

Hawton 

(2008) 

Engeland Kwalitatief; 

vragenlijst 

N = 593;  

range = 15-16 

Vo Opzettelijke 

zelfbeschadiging 

Verschillende bronnen, 

waaronder leraren 

Bevorderend: 

Niet onderzocht 

 

 

Belemmerend: 

Momentopname, probleem is niet zo 

ernstig of belangrijk, zelfbeschadiging is de 

keuze van de adolescent zelf, bang dat 

anderen proberen te voorkomen dat zij 

zichzelf beschadigen, leven of problemen 

zijn veranderd na zelfverwonding (bv. 

opgelost), overtuiging dat ze zelf met het 

probleem om moeten gaan, niemand kan 

hen kan helpen, geloven dat niemand hen 

zou begrijpen, willen geen hulp, zorgen 

over het kwetsen of bezorgd maken van 

mensen om wie ze geven, zou meer 

problemen kunnen veroorzaken, zich bang, 

dom of alleen voelen, bang om het label 

'aandachtszoeker' te krijgen, zich schamen, 

bezorgd zijn dat anderen hen als gek 

bestempelen, het geheim willen houden, 

het moeilijk vinden om te praten en niet 

weten wat te doen, wie je moet benaderen 

of waar je hulp kunt zoeken 



 
 

 
Zie mij! › 46 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Fox en Butler 

(2007) 

Engeland Kwalitatief, 

survey en 

focusgroepen 

N = 415; 

M = 13.27 (SD = 

1.54) 

Vo Internaliserende 

problemen, top vier van 

problemen: pesten, 

problemen thuis, 

problemen op school en 

risicovol gedrag 

Schoolcounselor en 

leraren 

Bevorderend: 

Betere promotie van schoolcounseling en 

hun vertrouwelijkheid, probleem wordt 

beter/het helpt, ik zou gaan als ik een 

probleem zou hebben, het is goed om 

iemand (anders) te hebben om je toe te 

wenden, het is vertrouwelijk, ik heb een 

probleem, meer counselors, vaker aanwezig 

zijn, een mannelijk en een vrouwelijke 

counselor hebben, het is goed om te praten, 

de werkwijze omtrent vertrouwelijkheid 

uitleggen, kamer van de professional 

bevindt zich op een discrete locatie, is 

gemakkelijk te vinden en leerlingen moet 

verteld worden waar het is, 

toegankelijkheid moet verbeterd worden, 

de counselor leren kennen,  ze geven je 

advies en meer contact met de counselor 

 

Belemmerend: 

Er is niet veel over bekend, geen problemen 

hebben, zich tot andere mensen kunnen 

wenden, de counselor is een vreemde, het 

voor zichzelf willen houden, bezorgd over 

negatieve resultaten, negatieve gevoelens, 

gebrek aan vertrouwelijkheid, gebrek aan 

vertrouwen in zichzelf, hulpbronnen niet 

vertrouwen, leraren hebben geen tijd, het 

zou beschamend kunnen zijn, een mogelijk 



 
 

 
Zie mij! › 47 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

gebrek aan sympathie met leerlingen die 

als 'ondeugend' worden beschouwd, 

bezorgd dat anderen erachter komen, 

sociaal stigma, bezorgd dat andere 

leerlingen hen zouden plagen, hulp zoeken 

bij een schoolcounselor kan het erger 

maken en praktische belemmeringen 
 

Francis, Boyd, 

Aisbett, 

Newnham en 

Newnham 

(2006) 

Australië Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 52; 

Leeftijd 

onbekend, 

leerjaar 9 en 10 

Vo Mentale 

gezondheidsproblemen, 

zoals depressie, 

angststoornissen, 

gedragsstoornissen, 

eetstoornissen en vroege 

psychose 
 

Variatie aan bronnen in 

de gemeenschap, 

waaronder schoolse hulp 

zoals counselors en 

schoolverpleegkundigen 

Bevorderend: 

Mogelijkheid om leraren te vertrouwen 

 

Belemmerend: 

Sociale uitsluiting, angst voor sociaal 

stigma, gebrek aan anonimiteit, zelf-stigma 

en hulp zoeken is een teken van zwakte 

Grinstein-

Weiss, 

Fishman en 

Eisikovits 

(2005) 

Israël Kwalitatief; 

vragenlijst 

N = 6017; 

M = 15.9 (SD = 

1.14) 

Vo Emotionele problemen Formele hulp: 

maatschappelijke 

werkers, psychologen, 

huisartsen en leraren 

Bevorderend: 

Tevredenheid over school 

 

Belemmerend: 

Niet onderzocht 



 
 

 
Zie mij! › 48 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Haavik, 

Hatloy, Stain 

en Langeveld 

(2017) 

Noorwegen Kwantitatief; 

survey met 

open en 

gesloten 

vragen 

N = 1249;  

M = 17.6 (SD = 

1.15) 

Vo Mentale 

gezondheidsproblemen 

zoals psychose, 

traumatische reacties, 

angst en depressie 

Psychologisch-educatieve 

dienst op school, kinder- 

en jeugdpsychiatrische 

eenheid, 

jeugdgezondheidszorg 

centrum, 

schoolverpleegkundige, 

gemeenschapsdienst voor 

geestelijke 

gezondheidszorg en 

huisartsen 

Bevorderend: 

Niet onderzocht 

 

Belemmerend: 

Te duur, te lange wachttijd, angst om 

anders behandeld te worden, bang om 

opgenomen te worden, tekort aan 

voldoende en gekwalificeerde hulp, uitstel 

of afzeggen van afspraken, niet op de 

hoogte waar hulp te vinden is, gebrek aan 

kennis op het gebied van mentale 

gezondheid en bang om een diagnose te 

krijgen 
 

Helms (2003) Verenigde 

Staten 

Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 32; 

M = 17 

Vo Persoonlijke problemen die 

het individu bezighouden 

Volwassenen op school, 

zoals coaches, counselors 

en leraren 

Bevorderend: 

Niet onderzocht 

 

Belemmerend: 

Dubbele rollen, hulpverlener is 

ontoegankelijk zijn, niet-helpende reacties, 

veroordelend, schending van de 

vertrouwelijkheid, begrijpt de leefwereld 

van tieners niet, openlijk negatief en te 

druk 
 



 
 

 
Zie mij! › 49 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Huggins et al. 

(2016) 

Verenigde 

Staten 

Kwalitatief; 

semi-

gestructureer-

de interviews 

N = 6; 

M = 18  

Vo Mentale 

gezondheidsproblemen 

Diensten voor geestelijke 

gezondheidszorg op 

school 

Bevorderend: 

Afspraken voor of na schooltijd maken en 

hulp promoten 

 

Belemmerend: 

Bang dat vrienden het opmerken, zich 

zorgen maken wanneer een leerling niet in 

de les is en wisten niet dat deze hulp 

bestond 
 

Israelashvili 

en Ishiyama 

(2008) 

Israël Kwantitatief; 

vragenlijsten 

N = 71; 

M = 14.9 (SD = 

2.21) 

Vo Persoonlijke problemen Schoolcounselor Bevorderend: 

Positieve emoties hebben over het zoeken 

van hulp 

 

Belemmerend: 

Niet onderzocht 
 

Kendal, Keeley 

en Callery 

(2011) 

Engeland Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 54; 

range = 11-15  

Vo Emotionele problemen Hulp op school zoals van 

onderwijzend personeel 

en leeftijdsgenoten als 

ervaringsdeskundigen 

Bevorderend: 

Effectieve hulp, personen met relevante 

ervaring, hulp die zich zowel op praktisch 

als emotioneel gebied focust, vriendelijke 

en betrouwbare hulpbron, hulpbron 

beschikt over de benodigde praktische 

vaardigheden, manieren die roddels en 

geruchten tegengaan en de tijd hebben om 

te luisteren 

 



 
 

 
Zie mij! › 50 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Belemmerend: 

Personen die het individu bekritiseren, 

personen die de controle overnemen. 

Leeftijdsgenoten als ervaringsdeskundigen 

komen niet opdagen, weten niet hoe ze 

moeten helpen, verspreiden geruchten en 

beschamend om je verhaal te vertellen 
 

Kendal, Keeley 

en Callery 

(2014) 

Engeland Kwalitatief; 

interviews met 

open vragen 

en 

aanwijzingen 

N = 23; 

range = 11-16 

Vo Problemen op het gebied 

van relaties, schoolwerk, 

woede, zelfvertrouwen, 

veranderingen, paniek, 

verdriet, seksualiteit en 

zelfbeschadiging 

Pastorale zorg, verzorgd 

door 

onderwijsassistenten en 

pastoraal personeel 

Bevorderend: 

Mogelijkheid om een probleem op te lossen 

of te verbeteren, voordelen zijn groter dan 

de risico's, al eens sociale problemen 

meegemaakt hebben op school, hulpbron 

wordt gezien als betrouwbaar en hulp 

kunnen zoeken zonder tussenkomst van 

anderen, waardoor privacy wordt 

gewaarborgd 

 

Belemmerend: 

Zorgen maken over kwetsbaar lijken, 

impact van groepsnormen, zich ongeschikt 

voelen omdat ze hulp nodig hebben, 

mogelijkheid dat anderen erachter komen, 

zorgen over blootstelling, bang dat alles uit 

proportie wordt getrokken, schaamte, 

gebrek aan vertrouwelijkheid en gebrek aan 

promotie van hulp 



 
 

 
Zie mij! › 51 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Kidger, 

Donovan, 

Biddle, 

Campbell en 

Gunnell 

(2009) 

Engeland Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 154;  

range = 12-14  

Vo Emotionele problemen Verschillende 

professionals op school: 

leraren, 

onderwijsassistenten, 

mentoren, counselors, 

pastoor, 

schoolverpleegkundigen 

en hulp van 

leeftijdsgenoten 

Bevorderend: 

Jezelf kunnen uiten zonder dat anderen er 

vanaf weten, emoties anoniem kunnen 

bespreken tijdens creatieve vakken, iemand 

hebben om mee te praten, gemakkelijk 

toegang tot veilige plekken, niet-

stigmatiserende manieren om hulp te 

bieden, hulpbronnen kunnen benaderen 

zonder dat anderen er vanaf weten, erop 

kunnen vertrouwen dat de 

vertrouwelijkheid in acht genomen wordt, 

goede beschikbaarheid en toegankelijkheid, 

goed kunnen luisteren, respectvol 

tegenover tieners en hun problemen, 

nuttige informatie of advies kunnen geven, 

hetzelfde geslacht of dezelfde leeftijd 

hebben, hulpbron is een relatieve 

vreemdeling, scholen zouden meer kunnen 

doen om te helpen bij het benaderen van 

externe hulpbronnen, bijvoorbeeld door 

folders en posters 

 

Belemmerend: 

Het ongemakkelijk vinden om gevoelige 

zaken met leraren te bespreken, het 

moeilijk vinden om open over hun 

gevoelens te praten, bang om uitgelachen 

te worden, angst om gestigmatiseerd te 

worden, bezorgdheid om anders behandeld 



 
 

 
Zie mij! › 52 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

te worden, gebrek aan vertrouwelijke, 

toegankelijke en sympathieke 

hulpbronnen, niet weten waar ze naar toe 

moeten, moeilijk toegankelijk zijn, niet in 

staat zijn of niet willen helpen, 

onwaarschijnlijk dat de persoon 

betrouwbaar is, bezorgd om niet serieus 

genomen te worden en in de toekomst 

anders behandeld te worden, angst dat het 

probleem overdreven wordt, bezorgdheid 

dat mensen het niet begrijpen, niet genoeg 

beschikbaar, bang om gezien te worden 

door anderen en de opvatting dat 

schoolverpleegkundigen alleen 

geïnteresseerd zijn in fysieke problemen 
 

Leeves en 

Banerjee 

(2014) 

Engeland Kwantitatief; 

vragenlijst 

N = 108; 

range = 11-12 

Vo Sociale angst na controle 

voor comorbide depressie 

Leraren Bevorderend: 

Het idee dat leerkrachten effectief zijn in 

het verminderen van negatieve emoties 

 

Belemmerend: 

Niet onderzocht 



 
 

 
Zie mij! › 53 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Lindsey en 

Kalafat (1998) 

Verenigde 

Staten 

Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 41; 

Leeftijd 

onbekend,  

klas 9 

Vo Persoonlijke problemen die 

het individu bezighouden 

Volwassene op school Bevorderend: 

Actief problemen oplossen, effectief 

luisteren, empathisch, bekendheid, eerlijk, 

deskundig, is beschikbaar, niet-oordelend, 

laat een professioneel beeld zien, is 

betrokken bij tieners en is betrouwbaar 

 

Belemmerend: 

Dubbele rollen, hulpverlener is 

ontoegankelijk zijn, niet-helpende reacties, 

veroordelend, schending van de 

vertrouwelijkheid, begrijpt de leefwereld 

van tieners niet, openlijk negatief en te 

druk 
 

Lindsey, 

Chambers, 

Pohle, Beall en 

Lucksted 

(2013) 

Verenigde 

Staten 

Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 16;  

range = 11-14  

Po en vo Mentale 

gezondheidsproblemen 

Diensten voor geestelijke 

gezondheidszorg op 

school 

Bevorderend: 

Kan behulpzaam zijn bij het oplossen van 

persoonlijke problemen, reflecteert positief 

op het karakter van de hulpzoekende en 

geslacht 

Belemmerend: 

Meer negatieve aspecten dan positieve, 

mensen die hulp zochten zijn raar of gek, 

willen niet dat willekeurige mensen over 

hun problemen weten, moeilijk om een 

therapeut te vinden die een goede match 

zou zijn, bang dat hun ouders weggenomen 

worden, bang dat vrienden hen plagen of 



 
 

 
Zie mij! › 54 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

over hun roddelen, stigma, perceptie dat je 

zwak bent als je naar de geestelijke 

gezondheidszorg gaat, tegenstrijdige 

boodschappen van familieleden, moeite 

met het verwoorden van gevoelens, gebrek 

aan hulp in de omgeving van de school en 

bang dat de persoon je omstandigheden 

niet begrijpt of het aan iemand anders zou 

vertellen 
 

Loughhead, 

Guy, Furber en 

Segal (2018) 

Australië Kwalitatief; 

semi-

gestructureer-

de interviews  

N = 32; 

range = 12-25  

Vo Mentale 

gezondheidsproblemen 

School counseling, online 

informatie, 

discussiegroepen, 

eerstelijns 

zorgprofessionals en 

gespecialiseerde 

geestelijke 

gezondheidszorg, 

waaronder ziekenhuizen 

Bevorderend: 

Hulp die voldoet aan de behoeften van 

degene die hulp zoekt in plaats van de 

behoeften van de professional, flexibele en 

spoedige afspraken, betere voorlichting, 

duidelijk communiceren wat de wettelijke 

verplichtingen ten aanzien van 

vertrouwelijkheid zijn, een beter begrip 

over hoe het is om met mentale problemen 

te leven en neem spirituele perspectieven 

op in de kennis en informatie over de 

geestelijke gezondheidszorg 

 

Belemmerend: 

Stigma en de invloed op familierelaties, 

angst om te worden veroordeeld, gebrek 

aan bekendheid met het proces van een 



 
 

 
Zie mij! › 55 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

eerste afspraak bij een therapeut en 

moeilijk om mensen om hulp te vragen 
 

MacLean, 

Hunt en 

Sweeting 

(2013) 

Schotland Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 90; 

range = 10-15 

Po en vo Mentale 

gezondheidsproblemen 

Verschillende sociale 

contexten, waaronder 

leraren 

Bevorderend: 

Niet onderzocht 

 

Belemmerend: 

Bang anders behandeld te worden en taboe 
 

Molock et al. 

(2007) 

Verenigde 

Staten 

Kwalitatief; 

semi-

gestructureer-

de 

focusgroepen 

N = 42;  

range = 12-18  

Vo Suïcide Leraren, ouders en 

volwassenen 

Bevorderend: 

Niet onderzocht 

 

Belemmerend: 

Bezorgd dat problemen geminimaliseerd 

zullen worden, ongevraagd advies krijgen 

of overreageren. Leraren zijn ineffectief 

omdat ze vaak de bron van stress zijn en 

niet goed luisteren 
 

Moran (2007) Engeland Kwantitatief; 

vragenlijst 

N = 112 

range  = 14-15 

Vo Persoonlijk emotioneel 

probleem 

Leraar, schoolcounselor, 

professional in de 

geestelijke 

gezondheidszorg, 

huisarts, jongerenwerker, 

religieus leider of een 

andere professional 

Bevorderend: 

Eerdere hulpverlening 

 

Belemmerend: 

Niet onderzocht 



 
 

 
Zie mij! › 56 

Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Reichardt 

(2016) 

Engeland Kwalitatief; 

semi-

gestructu-

reerde 

interviews 

N = 5;  

range  = 15-17 

Vo Zelfbeschadiging Leraren en andere 

medewerkers op school 

Bevorderend: 

Anderen delen informatie, 

vertrouwensrelaties en bewustmaken van 

mentale problemen en zelfbeschadiging 

 

Belemmerend: 

Leraren benaderen voor hulp bij 

schoolwerk in plaats van emotionele 

problemen, bezorgdheid veroordeeld, 

afgewezen of niet begrepen te worden, 

beperkte capaciteit om te helpen, leraren 

ontkennen de omvang van het probleem, 

niet authentieke of verkeerd getimede 

pogingen van medewerkers, zich niet op 

hun gemak voelen en leraren zijn te druk 
 

Rickwood en 

Braithwaite 

(1994) 

Australië Kwantitatief; 

diverse 

vragenlijsten 

N = 715; 

range  = 16-19  

Vo Psychologische problemen Familie, huisarts, 

geestelijke 

gezondheidszorg en 

onderwijsbegeleidings- 

dienst 

Bevorderend: 

Gebrek aan eerlijke en vertrouwelijke 

relaties en iemand kennen die 

professionele hulp heeft gezocht 

 

Belemmerend: 

Niet onderzocht 
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Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Rissanen, 

Kylmä en 

Laukkanen 

(2009) 

Finland Kwalitatief; 

schriftelijke 

toelichtingen 

of interview 

N = 72; 

range = 12-21  

Vo Zelfbeschadiging Leeftijdsgenoten, 

dierbaren en 

volwassenen (waaronder 

leraren en 

schoolcounselors) 

Bevorderend: 

Bewustwording van hulpbehoevendheid, 

kennis over zelfbeschadiging als fenomeen, 

kennis over de beschikbare hulp voor 

zelfbeschadiging, een zorgzame omgeving, 

vroegtijdige en praktische interventies voor 

een verscheidenheid aan problemen, 

ingrijpen in de zelfbeschadiging van 

jongeren, leren te praten over 

zelfbeschadiging in het bijzonder en 

moeilijke emoties in het algemeen en 

oprechte zorg voor de adolescent 

 

Belemmerend: 

Gebrek aan bewustzijn van eigen 

hulpbehoevendheid, onvermogen om hulp 

te zoeken, emoties zoals schaamte, angst en 

schuldgevoelens, de wens of noodzaak om 

voor zichzelf te zorgen, gebrek aan kennis 

over zelfbeschadiging, gebrek aan kennis 

over beschikbare hulp voor 

zelfbeschadiging, zonder zorg achterlaten, 

geen reactie op zelfbeschadiging, het 

onder- of overschatten van 

zelfbeschadiging, zwijgen over 

zelfbeschadiging, negatieve reacties van 

volwassenen, en te hoge verwachtingen 

door ouders en jeugdige zelf over het voor 

zichzelf kunnen zorgen 
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Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Roose en John 

(2003) 

Engeland Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = onbekend; 

range  = 10-11  

Po Mentale 

gezondheidsbehoeften 

Leraren en 

schoolverpleegkundigen 

Bevorderend: 

Medewerkers moeten aardig en hartelijk 

zijn, over persoonlijke ervaring en 

professionele deskundigheid beschikken en 

vertrouwelijkheid 

 

Belemmerend: 

Hulp wordt alleen gezien voor 

schoolproblemen, willen niet dat anderen 

het weten en groepsdruk van 

leeftijdsgenoten, waarborgen van 

vertrouwelijkheid door de leraar, 

informatie zou de mening van de leraar 

beïnvloeden en schoolverpleegkundigen 

zijn beperkt toegankelijk doordat ze zelden 

fulltime werken 
 

Sheffield, 

Fiorenza en 

Sofronoff 

(2004) 

Australië Kwantitatief; 

vragenlijst 

N = 254; 

range = 15-17  

Vo Mentale, persoonlijke, 

emotionele of 

gedragsproblemen 

Schoolcounselor Bevorderend: 

Niet onderzocht 

 

Belemmerend: 

Het zelf op willen lossen, denken dat ze niet 

kunnen helpen, niet vertrouwelijk, niet 

willen dat ouders het weten en bezorgd zijn 

over wat anderen denken 
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Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Spratt, 

Schucksmith, 

Philip en 

Watson (2010) 

Schotland Kwalitatief; 

groeps-

interviews 

N = Onbekend; 

leeftijd is 

onbekend 

Po en vo Moeilijkheden ervaren, 

zowel op internaliserend 

als externaliserend vlak 

Schoolse interventies 

verzorgd door 

verschillende 

professionals 

Bevorderend: 

Vertrouwelijkheid, niet-oordelende reactie, 

bepaalde controle kunnen uitoefenen over 

het proces, zeggenschap hebben over het 

zetten van de eerste stap, vertrouwen 

kunnen opbouwen met de professional en 

niet worden bestempeld als een probleem 

door leraren of leerlingen 

 

Belemmerend: 

Hebben een negatief beeld van hulp en de 

mensen die hulp zoeken, beperkte kennis 

van hulp en leraren hebben niet echt tijd 

om te luisteren 
 

Tharaldsen, 

Stallard, 

Cuijpers, Bru 

en Bjaastad 

(2017) 

Noorwegen Kwalitatief; 

semi-

gestructureer-

de interviews 

N = 8; 

range = 17-18 

Vo Mentale 

gezondheidsproblemen 

Schoolcounselors, 

schoolverpleegkundigen, 

psychologen en lokale 

gezondheidszorg 

Bevorderend: 

Verplichte hulp, zorg voor informatie over 

geestelijke gezondheid en wat je kan doen 

in het curriculum van de school, personeel 

heeft de juiste opleiding om deze hulp te 

bieden en het is iemand van buiten de 

school omdat zij je niet kennen 

 

Belemmerend: 

Zorgen over anonimiteit, dat anderen over 

hun problemen weten, angst, schaamte om 

iemand te benaderen, ongemakkelijk om 

over te praten, mentale problemen zijn 
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Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

taboe, vooroordelen, het zelf op willen 

lossen, willen niet laten zien dat ze 

problemen hebben, mentale problemen 

worden ‘zwak’, 'moeilijk' en 'eng' genoemd, 

het zoeken van hulp vermindert je eigen 

kracht, je plaatst jezelf onder de norm van 

perfect, je kan je vrienden verliezen als zij 

erachter komen, je verbreekt de ‘code’ als je 

hulp zoekt, is niet nuttig, vernietigt de trots 

van de familie en geen tijd hebben in hun 

vrije tijd 
 

Timlin-

Scalera, 

Ponterotto, 

Blumberg en 

Jackson 

(2003) 

Verenigde 

Staten 

Kwalitatief; 

semi-

gestructureer-

de interviews 

N = 22; 

range = 14-18  

Vo Persoonlijke behoeften Vrienden, ouders, 

coaches, vriendinnen, 

andere oudere, 

mannelijke rolmodellen 

(zoals een leraar), 

schoolse professionals 

die niet verbonden zijn 

aan de school en 

privétherapeuten 

Bevorderend: 

Iemand stelt het voor, positieve ervaringen 

met de geestelijke gezondheidszorg, open 

cultuur thuis, het idee hebben dat 

vertrouwelijkheid geborgd wordt, een erg 

serieus probleem hebben, leraren zie je elke 

dag, de ander vertrouwen, de hulpbron 

kent hen het beste, de hulpbron kennen, 

hulpbron is niet verbonden aan school, zich 

vertrouwd en comfortabel voelen met de 

hulpbron, beschikbaarheid, indruk dat de 

persoon eenzelfde probleem heeft 

meegemaakt, gevoel dat ze begrepen 

zouden worden en ernst en type van 

probleem 
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Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

Belemmerend: 

Gebrek aan kennis en begrip van hulp, 

bezorgdheid over het stigma van zwak en 

problematisch zijn, zorgen over 

vertrouwelijkheid of dat anderen erachter 

komen, de perceptie dat professionals in de 

geestelijke gezondheidszorg 

ontoegankelijk, onbeschikbaar en 

onbekend zijn, zorgen over vertrouwen, 

niet iemand anders met hun problemen 

willen belasten, gebrek aan inzicht in hun 

eigen problemen en behoefte aan hulp, 

bang dat de informatie hun schooladvies of 

cijfers beïnvloedt, de hulpbron is te veel 

aan school gebonden, schoolpsychologen 

worden gezien als voor ‘speciale 

onderwijszaken’ en niet willen dat anderen 

voor hen zorgen 
 

West, Kayser, 

Overton en 

Saltmarsh 

(1991) 

Verenigde 

Staten 

Kwantitatief; 

survey 

N = 235; 

Leeftijd is 

onbekend 

Vo Persoonlijke problemen, 

zoals op het gebied van 

drugs, seks, relaties met 

familie of vrienden of 

depressie 

Schoolcounselor Bevorderend: 

Niet onderzocht 

 

Belemmerend: 

Niet graag met een vreemde over 

persoonlijke zaken praten, bang dat de 

counselor informatie doorgeeft aan 

anderen, geen tijd hebben, zich beschaamd 

voelen om echte zaken te vertellen, de 
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Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

counselor was druk of niet aanwezig, 

onzeker hoe je een gesprek met de 

counselor start, de counselor houdt zich 

alleen bezig met school- of 

beroepsproblemen, hadden geen tijd om 

hulp te zoeken bij de counselor, moeilijk 

om met de counselor te praten en de 

counselor kan niet helpen met echte 

problemen 
 

Wilson en 

Deane (2001) 

Australië Kwalitatief; 

focusgroepen 

N = 23; 

range = 14-17  

Vo Divers  Verschillende mensen op 

school, zoals leraren en 

jaarcoördinator 

Bevorderend: 

Heeft een rol bij het oplossen van 

problemen, het hebben van een sterke, 

open en positieve relatie (vriendelijk, 

individueel, emotioneel veilig en 

vertrouwelijk) met een persoon, kennis van 

eerdere hulp of vrienden, verwachting dat 

hun probleem gevalideerd en 

genormaliseerd zal worden, succesvol 

eerder hulp gezocht, 

voorlichtingscampagnes, zaken voorzichtig 

en langzaam aan de orde stellen om 

vertrouwen op te bouwen, hulpbronnen 

moeten letten op dubbelzinnige uitspraken 

en deze onder de loep nemen, hen laten 

praten en naar hen luisteren, niet gevraagd 

worden om alles uit te leggen, geen gebruik 
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Auteur(s) 

(jaar 

publicatie) 

Land 

onderzoek 

Onderzoeks-

design en 

instrument 

Participanten: 

aantal (N); 

leeftijd 

(range) of 

gemiddelde 

leeftijd (M)  

Primair 

onderwijs 

(po) of 

voortgezet 

onderwijs 

(vo) 

Aard internaliserende 

problemen 

Hulpbron Bevorderende en belemmerende 

factoren 

van jargon, maar termen waar leerlingen 

bekend mee zijn en feedback 

 

Belemmerend: 

Probleem niet serieus genoeg 
 

Yoshioka, 

Reavley, Hart 

en Jorm 

(2015) 

Japan Kwantitatief; 

vragenlijst 

N = 311; 

range = 15-18  

Vo Depressie en sociale angst Ouders, vrienden, 

leraren, counselor en 

psychiater 

Bevorderend: 

Niet onderzocht 

 

Belemmerend: 

Is te beschaamd of verlegen, bezorgdheid 

dat andere personen negatieve gevoelens 

over je hebben, bezorgdheid dat de 

hulpbron iets verkeerds zegt, bezorgdheid 

over wat anderen denken over het feit dat 

je hulp zoekt en denken dat niets helpt 
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Bijlage II –Praktische handreiking 
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