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VOORWOORD
Beste leerkracht,
Laten we samen eenzaamheid een lesje leren.
Leerkrachten zijn vaak een gids voor veel jongeren die hun plek zoeken in onze
maatschappij. Een taak die niet gemakkelijk te vervullen is. AG heeft samen
met Averbode dit lessenpakket ontwikkeld om ondersteuning te bieden.
Bijna 1 Belg op 2 kampt regelmatig of altijd met gevoelens van eenzaamheid.
Bovendien hebben de coronacrisis en de bijhorende maatregelen van sociale
afstand dit belangrijk maatschappelijk vraagstuk actueler dan ooit gemaakt.
En toch wordt chronische en intense eenzaamheid nog te vaak gezien als een
individuele kwestie en onvoldoende erkend als een maatschappelijk probleem,
met verregaande gevolgen voor het persoonlijke en het collectieve welzijn.
Meer dan woorden of bewustwording vereist de strijd tegen eenzaamheid en
sociale uitsluiting echter concrete acties. AG bestrijdt al meer dan 20 jaar
armoede en sociale uitsluiting door verschillende organisaties te steunen die
zich inzetten voor iedereen die het moeilijk heeft om een plek te vinden in onze
maatschappij. Bovendien ligt solidariteit aan de grondslag zelf van ons beroep
als verzekeraar.
Daarom heeft AG samen met de uitgeverij Averbode dit lessenpakket
ontwikkeld. Wij stellen dit pakket gratis ter beschikking op ons platform
www.allentegeneenzaamheid.be samen met een demofilmpje om het gebruik
ervan in de klas te begeleiden.
Samen zetten we een stap verder in de strijd tegen sociale uitsluiting en
eenzaamheid. We hopen dat dit initiatief een leidraad kan zijn.
Veel succes.
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WAT IS EENZAAMHEID?
Eenzaamheid versus verbinding
Verbinding
Mensen zijn fundamenteel sociale wezens. Of we nu jong zijn of oud,
we zijn gemaakt om ons te verbinden met elkaar. Maar wat is dat nu precies
‘verbinden’? In het Nederlandse woordenboek staat:

Ver*bin*den (verbond, heeft
verbonden) = innig verenigen
Dat zegt al iets, maar nog niet alles. Wat betekent het dan precies
als mensen zich met elkaar verbonden voelen? De Amerikaanse
onderzoekshoogleraar Brené Brown omschrijft het zo:

Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij
zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Het gaat om kunnen
geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen
aan de relatie.
We voelen ons dus verbonden met elkaar als we begrepen worden en er ruimte is voor wie we écht zijn.
5 jongeren over verbinding

1

Yussef (17j)

“Mijn vriend vertrouwt me genoeg om me te vertellen dat hij
liefdesverdriet heeft.”

2

Luna (15j)

“Wanneer ik samen ben met mama, want ze begrijpt me echt,
ook als ik niets zeg.”

3

Kae (14j)

“In de boekhandel helpt een vrouw me de Engelse afdeling te vinden.
Die vrouw is open en lief tegen mij.”

4

Lucas (16j)

“Ik voel me verbonden met mijn hond. Wanneer ik met mijn hond wandel,
lijkt het soms of hij naar me glimlacht”

5

Feraye (12j)

“Mijn broer neemt het voor me op als ik diep in de problemen zit of
in gevaar ben.”

p. 5

WAT IS EENZAAMHEID?
Eenzaamheid
We ervaren eenzaamheid wanneer we ons niet met anderen verbonden voelen. We missen een hechte,
intieme band met anderen, we hebben minder contact dan we zouden willen, we horen nergens écht bij
of we voelen ons uitgesloten uit een groep.
Brené Brown omschrijft eenzaamheid zo:

De kern van eenzaamheid is de afwezigheid van zinvolle sociale interactie:
een intieme relatie, vriendschap, familiebijeenkomsten of zelfs connecties
binnen een gemeenschap of het werk.

Eenzaamheidsexpert Luc Goosen beschrijft het zo:

Eenzaamheid wordt door onderzoekers gezien als de onaangename
gevoelens die we ervaren als we ontevreden zijn over onze relaties.
We hebben bepaalde verwachtingen tegenover anderen en als die niet
ingelost worden, voelen we ons eenzaam. Misschien halen we niet zoveel
uit vriendschappen als we verwachten of voelen we ons door een geliefde
in de steek gelaten.

Eenzaamheid is een gevoel dat bij het leven hoort. Eenzaamheid is van iedereen. Het is een inherent deel
van mens zijn. Het is niet vreemd, het is niet ziek, het is niet zielig. Elke mens kent in zijn leven momenten
van eenzaamheid. Eenzaamheid is een signaal, net als honger of dorst, dat aangeeft dat je iets mist in de
verbinding met anderen. Filosofe Marjan Slob:

Ik zie het als een package deal. Als er al mensen zouden bestaan die nooit
constateren dat ze af en toe eenzaam zijn, dan denk ik niet dat dat leuke
mensen zijn. Als je constant probleemloos samenvalt met jezelf en je
omgeving ben je eigenlijk een soort bloemkool.

Soms zijn die momenten van eenzaamheid kort en wordt de
verbinding snel hersteld. Soms duren die momenten langer.
En soms lijkt de verbinding met anderen langdurig gebroken en
afwezig. Eenzaamheid wordt ernstig als het iemands leven beheerst.
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5 jongeren over eenzaamheid

1

Yussef (17j)

“We zitten samen aan tafel, er ontstaat een discussie en iedereen
spant samen tegen mij.”

2

Luna (15j)

“Wanneer ik alleen op mijn kamer zit en er is niemand om mee te chatten
en ik wil ook niet naar beneden om tussen de mensen te zijn, dan
overdenk ik alles en voel ik me rot.”

3

Kae (14j)

“Een groep jongens staat samen, ik wil erbij
staan, maar de kring gaat niet echt open.”

4

Lucas (16j)

“Ik voel me depressief, maar enkel mijn
ouders weten dat. Ik loop rond met een
soort masker, iedereen denkt dat ik
vrolijk ben. Ik voel me eenzaam omdat
niemand dit weet.”

5

Feraye (12j)

“Mijn grootmoeder is vorig jaar
gestorven. Ik kan aan niemand vertellen
hoe hard ik haar mis.”

Coaching
tip
In het werken met jongeren is het belangrijk om in de eerste plaats de herkenbaarheid van
eenzaamheid voorop te stellen. Het basisidee is ‘echt iedereen kent momenten van eenzaamheid’.

1

Geef als leerkracht het voorbeeld en deel zelf je eigen herkenbare momenten van eenzaamheid,
van nu of van toen je zelf een tiener was.

2

Benadruk in het gesprek dat je zoekt naar een ervaring waarin je leerlingen zich onbegrepen /
uitgesloten / alleen voelden en dat iedereen dat gevoel wel een keer heeft.
Op die manier wordt dit een gesprek van iedereen met iedereen. Van daaruit kan opgebouwd
worden naar meer langdurige diepgewortelde gevoelens van eenzaamheid.
Een grote valkuil van een workshop als deze rond eenzaamheid is dat je met
een groep zogezegde ‘niet-eenzamen’ op zoek gaat naar de groep
‘wel-eenzamen’ en dan vanuit een soort ‘Moeder Theresa-positie’ een actie
op poten zet om die laatste groep uit die eenzaamheid te helpen. Dit soort
liefdadigheid kan jammer genoeg net contraproductief werken en de kloof
tussen jongeren net groter maken.
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Eenzaamheid - sociaal isolement - alleen zijn
Eenzaamheid en sociaal isolement zijn niet hetzelfde. Eenzaamheid is een gevoel.
Je weet pas of iemand zich eenzaam voelt, als je in gesprek gaat. Sociaal isolement is een situatie;
je kan objectief vaststellen of iemand sociaal geïsoleerd is of niet.
 Tuur is een jongen van vijftien, hij loopt vaak alleen door de gangen op school. Hij draagt een koptelefoon
en luistert naar techno. In zijn vrije tijd maakt Tuur zelf muziek, hij spendeert elke dag uren alleen achter
zijn draaitafel.
 Lucas is een jongen van zestien, hij is de populairste jongen van de klas. Lucas is altijd omringd
door een groepje jongens die naar hem opkijken. Lucas heeft duizenden volgers online.
Het verschil tussen Tuur en Lucas?

Tuur is bijna altijd alleen, Lucas enkel als hij slaapt.
Tuur is sociaal geïsoleerd, Lucas is hypersociaal. Maar wat zegt dat over het gevoel dat ze
vanbinnen hebben? Helemaal niets. Misschien is Tuur prima gelukkig alleen achter zijn draaitafel,
misschien voelt Lucas zich verschrikkelijk eenzaam met al die mensen om zich heen.
Sociaal isolement en eenzaamheid kunnen overlappen, maar even vaak is
dat niet zo. Alleen zijn betekent niet per se dat je je eenzaam voelt.
Kijk:
Alleen zijn kan net ﬁjn zijn, iets waar je blij van wordt en energie uit haalt.
Dirk De Wachter over het
Het is pas als je je miserabel voelt als je alleen bent, dat je last hebt van
verschil tussen eenzaam
eenzaamheid.

en alleen

Een aantal mythes doorprikt
Vooral oude mensen zijn eenzaam
Vergeet het idee dat eenzaamheid enkel gaat over een tachtigjarige
die wegkwijnt in een bejaardentehuis.
Eenzaamheid komt voor in elke leeftijdsfase. Een sportieve tiener,
een spelend kind, een vader met jonge kinderen of een succesvolle
zakenvrouw, kan zich net zo verschrikkelijk eenzaam voelen als een
gepensioneerde weduwnaar. Onderzoek toont dat bij de 70-plussers
ongeveer een vierde zich eenzaam voelt. Bij jongeren tussen de 20 en
de 34 jaar is dat meer dan de helft.

Kijk: mensen van den

verschillende leeftij
aamheid
getuigen over eenz
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Eenzaamheid is gemakkelijk te spotten
We hebben allemaal een beeld van hoe een ‘eenzame
jongere’ eruitziet. Dat is dat buitenbeentje dat nooit gevraagd
wordt op feestjes en met gekromde schouders alleen door
de gangen wandelt. Dit zijn inderdaad belangrijke signalen
dat die jongere kampt met eenzaamheid. Maar wat met het
populairste meisje uit de klas? Degene die aanwezig is op elk
feestje en duizenden volgers heeft online? Hoe weet je hoe
het zit met haar gevoel diep vanbinnen?

Vooral oude mensen zijn
eenzaam
Eenzaamheid is
gemakkelijk te spotten
Eenzaamheid zit in
je hoofd
Eenzaam je bent ’t of
je bent ’ t niet

Eenzaam ben je of je bent ’t niet
Jongeren kunnen zich eenzaam voelen in een bepaalde sociale context en niet in een andere.
Dat maakt de eenzaamheid niet minder lastig.

1 Layla heeft een warme relatie met haar ouders maar vindt op school en in de voetbalclub geen

aansluiting bij haar leeftijdsgenoten. Ze heeft het gevoel anders te zijn en niet begrepen te worden.

2 Boris bouwt een diepe band op met zijn vrienden want zijn ouders en familie kijken niet naar hem
om. Thuis voelt Boris zich het zwarte schaap. Hij zit vaak triest en alleen op zijn kamer.

3 Kae botst met leerkrachten, krijgt altijd straf en voelt zich heel onbegrepen op school. Kae voelt

zich als een vis in het water in de jeugdbeweging en doet al sinds zijn vijf jaar karate. Daar kent hij
iedereen.
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Is eenzaamheid een probleem?
Je af en toe eenzaam voelen is geen probleem. Integendeel, op korte termijn helpen die gevoelens van
eenzaamheid ons. Ze motiveren ons om actie te nemen, om andere mensen op te zoeken.

Barbara zit op een nieuwe school. Ze kent niemand. Ze voelt zich eenzaam.
Dat gevoel spoort haar aan om een meisje aan te spreken uit haar klas.
Vanavond maken ze samen hun huiswerk.

Op lange termijn verdwijnt dit positieve motiverende effect jammer genoeg.
Als eenzaamheid blijft duren, trekken jongeren zich terug en sluiten zich op in
zichzelf.
Tim gaat al jaren naar dezelfde school. Hij maakt soms vrienden maar dat duurt nooit lang. Telkens
opnieuw wordt zijn vertrouwen beschadigd. Nu deelt Tim met niemand meer hoe hij zich echt voelt
vanbinnen. Ook thuis zien ze niet hoe rot Tim zich voelt. Tim rookt en drinkt om zich beter te voelen.

De effecten van langdurige eenzaamheid op onze gezondheid zijn enorm: het tast onze gezondheid aan,
het verzwakt ons afweersysteem en maakt ons vatbaarder voor ziektes.
Luc Goossens over de effecten van eenzaamheid:

Eenzaamheid is niet alleen onaangenaam, het is ook stresserend. Je lichaam
ervaart het als een bedreiging en dus gaat het meer stresshormonen
aanmaken. Die opstoot van cortisol en adrenaline geeft je extra energie, wat
kan helpen om de stresserende situatie aan te pakken. Op termijn ondermijnt
het je slaap en je immuunsysteem.

Kijk:
spoedarts en
psychotherapeut
Alain Mahjoub over
de gevolgen van
eenzaamheid
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Oorzaken van eenzaamheid bij jongeren
Eenzaamheid ontstaat wanneer we onze innerlijke beleving, onze gedachtes, gevoelens en sensaties niet
kunnen delen met anderen. Dat kan gaan over moeilijke zaken, maar ook het niet kunnen delen van positieve
fijne gebeurtenissen kan een bron van eenzaamheid zijn.

1

Emrah wordt in het lager gepest. Hij vertelt dat in het middelbaar niet aan zijn klasgenoten uit
angst dat het opnieuw gebeurt.

2

Helena snijdt in haar benen omdat ze thuis geslagen wordt en verbergt die littekens uit
schaamte.

3

Rob haalt zonder veel moeite te doen de hoogste punten van de klas terwijl de rest ploetert om
er door te geraken. Dat wekt heel wat jaloezie en Rob verbergt zijn succes op school.

4

Kristina weet al jaren dat ze op meisjes valt. In haar school is ‘lesbie’ nog steeds een
scheldwoord. Kristina is samen met een jongen en verbergt wie ze echt is uit angst uitgestoten
te worden.

Waarom kan een jongere zijn ervaringen niet delen met anderen?
Dat kan zijn omdat die jongere

geen toegang heeft tot
sociaal contact
minder sociaal vaardig is
een negatief zelfbeeld
heeft
schaamte voelt
geen vertrouwen heeft
in anderen
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Eenzaamheid en social media
Onderzoek zegt dat de hoeveelheid tijd die jongeren online of op social media spenderen niet
bepalend is voor hun gevoel van eenzaamheid.
Social media hebben zelfs een aantal voordelen als het gaat om contact maken met anderen én
kan voor bepaalde groepen net een oplossing zijn tegen eenzaamheid en sociale isolatie. Online
actief zijn op Instagram, TikTok of een ander social media platform
 verlaagt de drempel om contact te maken

met andere jongeren.
 zorgt dat jongeren gemakkelijker in contact

blijven met hun vrienden.
 vergroot hun actieve socialere netwerk,

contacten die zonder social media zouden
verwateren, blijven mét online interactie
wel actief.
 helpt jongeren om hun eigen identiteit te

vormen.

Aan de andere kant hebben social media ook een aantal nadelen voor jongeren:
 Het leven ziet er online enkel rooskleurig en geweldig uit. Weinig mensen posten hun

“triestige dagen of zijn mislukkingen”. Dit is confronterend voor jongeren die daar gevoelig aan
zijn en zichzelf gemakkelijk vergelijken met anderen.
Lees - op instagram hebben mijn vrienden altijd een leuker leven dan ik
 Social media zijn ontworpen om je zo lang mogelijk online te houden. Dat houdt jongeren vaak

weg van ontmoetingen in het echte leven. En dat is jammer, want sociale media kunnen
natuurlijk nooit een volwaardige vervanging zijn van echt sociaal contact.
Lees - kan je verslaafd zijn aan sociale media?
 Nieuwe technologie zoals sociale media zorgt voor nieuwe vormen van pesten. Via cyberpesten

worden jongeren zelfs met pesten geconfronteerd in de veiligheid van hun eigen huis. Onderzoek
toont aan dat pesten en andere traumatische ervaringen wel rechtstreeks verband houden met
psychische moeilijkheden en eenzaamheid.
Lees - meer psychische klachten bij pestgedrag.
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Onderzoek - belang positieve sociale omgeving
De SIGMA-studie van KU Leuven onderzoekt de geestelijke gezondheid van jongeren in Vlaanderen.
Die is duidelijk nauw verweven met hun sociale gezondheid. Dit zegt echter niets over de richting van
het verband; sociale gezondheid kan beschermen tegen psychische klachten maar het kan
ook zo zijn dat jongeren met psychische klachten meer
moeite krijgen met sociale contacten.
Jongeren hebben meer positieve en minder negatieve
gevoelens als ze samen zijn met anderen dan wanneer ze
alleen zijn. Jongeren met meer psychische klachten zijn
vaker alleen, voelen zich eenzamer en hebben minder het
gevoel erbij te horen.
Negatieve sociale ervaringen zijn gelinkt aan psychische
klachten, bijvoorbeeld wanneer iemand gepest is of
traumatische dingen heeft meegemaakt. Het ervaren van
sociale steun en het hebben van goede sociale vaardigheden
gaan dan weer samen met minder psychische klachten. Als je mensen hebt bij wie je terecht kan als het moeilijk
gaat of als er mensen zijn die je om raad kan vragen, kan dat het risico op psychische klachten verkleinen.
Ook het onderzoek van Janne Vanhalst toont aan dat het belangrijk is om eenzaamheid bij jongeren au
sérieux te nemen als leerkracht, leerlingenbegeleider, CLB-medewerker of andere zorgverlener, en actie te
ondernemen. Aanhoudende eenzaamheid leidt namelijk tot depressieve symptomen en het gevaar bestaat
dat de jongere verstrikt raakt in een vicieuze cirkel waarbij zijn gevoelens van eenzaamheid en depressieve
symptomen escaleren.
Eenzame jongeren zijn volgens dit onderzoek geneigd om op een passieve manier om te gaan met hun
eenzaamheid in plaats van op een actieve manier. Vooral één specifieke vorm hiervan is schadelijk, met
name ruminatie – het nadrukkelijk en oncontroleerbaar focussen op negatieve emoties. Anders gezegd,
wanneer eenzame jongeren niet kunnen stoppen met piekeren over hun eenzaamheid, lopen ze een
verhoogd risico op depressieve symptomen.
Het helpen herkennen van passieve manieren om met eenzaamheid (of andere vormen van stress) om te
gaan, en het helpen ontdekken van actieve manieren is dus een eerste belangrijke aspect. Verder is het
cruciaal om te verhinderen dat jongeren oncontroleerbaar gaan rumineren over hun eenzaamheid.
Dat leerkrachten mee bepalend kunnen zijn voor het geluk van jongeren blijkt ook uit het Nationaal
Geluksonderzoek van Lieven Annemans. Meer nog: volwassenen die in hun jeugd geïnspireerd werden door
hun leerkrachten hebben vandaag gemiddeld 68% meer kans om tevreden te zijn met hun leven!
Volgens Annemans verhogen kwalitatieve vriendschappen tijdens de jeugdjaren ook de kans op later
geluk met maar liefst 2,5 keer. Anderzijds blijkt dat wie als kind werd gepest, 77% meer kans heeft om
minder gelukkig te zijn en gemiddeld eenzamer is als volwassene. Opmerkelijke cijfers die aantonen
hoe bepalend je omgeving als kind/jongere kan zijn voor je geluk ook in je latere leven.
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Onderzoek - eenzaamheid bij jongeren
Ongeveer een vierde van de jongeren uit het SIGMA-onderzoek rapporteert matige tot ernstige
eenzaamheid, zelfs in het gezelschap van anderen. Vaak is eenzaamheid van tijdelijke aard (bijvoorbeeld
door een overlijden, een relatiebreuk of een verhuizing) en niet problematisch.
Volgens onderzoek van Luc Goossens (ontwikkelingspsycholoog aan de KU Leuven) lijdt echter drie
procent van de jongeren tussen 14 en 18 jaar aan chronische eenzaamheid, die niet gelinkt is aan een
specifieke gebeurtenis. Goossens spreekt van een onderschat probleem.

Het komt nochtans ongeveer even vaak voor als autisme (3 procent)
of ADHD (5 procent) bij jongeren. Chronische eenzaamheid kan effectief
de gezondheid schaden.

Geluksprofessor Lieven Annemans ontdekte in het Nationaal Geluksonderzoek dat eenzaamheid je
kansen om ongelukkig te zijn verviervoudigt. Opvallend is dat er meer eenzaamheid is bij jongeren en
jongvolwassenen dan bij ouderen. In totaal voelt bijna de helft (46%) van de Belgen zich soms tot altijd
eenzaam.
Bij jongeren tussen de 20 en de 34 jaar is dat meer dan de helft (54,5%).
Bij de oudste leeftijdscategorie (70-plussers) voelt 28.3% zich eenzaam, een stuk minder dus dan
bij de jonge Belgen.

Hoe vaak voelt men zich eenzaam?

Eenzaamheid in België
100%

Nooit tot zelden

80%
54,5%

53,1%

32,0%

28,3%

68,0%

71,7%

60-69

70+

Soms tot altijd

46,6%

60%

40%

20%

0%

45,5%

46,9%

20-34

35-49

53,4%

50-59

Leeftijdsgroepen (N=1600)
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Naast een goede gezondheid en een comfortabele financiële situatie, zijn drie andere factoren bepalend
voor ons welbevinden: het “ABC van geluk”.
 De A staat voor autonomie, in welke mate men beslissingen kan nemen voor zichzelf.
 De B, die voor betrokkenheid staat, bekijkt of je omringd bent door mensen die om je geven of je
net eenzaam bent.
 De C staat voor competentie: heb je vertrouwen in de zaken die je doet en dat je die goed kan doen?
Iedereen kan zelf z’n ABC opkrikken door meer vrijwillige beslissingen te durven nemen, (opnieuw) relaties
aan te gaan, te werken aan een positiever zelfbeeld. Je onmiddellijke én maatschappelijke omgeving
hebben echter ook een grote invloed: Mág je mee beslissingen nemen? Worden échte ontmoetingen
gefaciliteerd? Is er aandacht voor ieders talenten en competenties?
Een goede verbondenheid met jezelf is cruciaal om eenzaamheid tegen te gaan. Die zelfkennis groeit
doorgaans met het ouder worden, maar kan niet vroeg genoeg gestimuleerd worden.
Het advies van Annemans:

“Probeer te zijn wie je bent. Dat is moeilijk en soms is (professionele) hulp
daarbij nodig.

Zelfkennis helpt je inzetten op je talenten, activiteiten kiezen die je energie geven en (h)echte
vriendschappen uitbouwen.

Deze activiteiten minstens maandelijks uitvoeren, verhoogt onze kans op geluk:
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Onderzoek - eenzaamheid in tijden van Corona
Uit onderzoek van KU Leuven in het begin van april 2020 blijkt dat jongeren na vier weken lockdown
aangeven dat ze zich eenzamer voelen dan voor de lockdown. Ook uit internationaal onderzoek blijkt dat
meer dan 69 procent van de jongeren zich vandaag slechter voelt dan voor de coronapandemie. Cijfers
van Awel bevestigen dat, met stijgingen in het aantal gesprekken over angst, spanning, eenzaamheid,
somberheid, depressie en zelfmoordgedachten. Ook uit een rondvraag van VRT NWS bij Vlaamse
psychologen blijkt dat jongeren steeds meer angst en depressieve gevoelens hebben.
Professor psychologie Inez Germeyns (KU Leuven):

De tweede lockdown maakt alles nog moeilijker omdat er op minder
perspectief is én omdat de solidariteit in de samenleving flauwer is. Jongeren
hebben baat bij online contacten, maar niets evenaart echt, fysiek contact.
Waarom voelen zoveel jongeren zich zo rot tijdens de lockdowns? Psychiater Catherine De Groof vertelt
dat het eigenlijk heel normaal is, dat jongeren dan extra hard met gevoelens van eenzaamheid worstelen,
want

Fysiek sociaal leven vervang je niet zonder gevolgen door een digitaal bestaan,
zeker niet in een levensfase waarin je op zoek gaat naar je eigen identiteit.

Kijk: Waarom voelen zoveel
jongeren zich nu zo rot?

Lees: Leerlingen met sombere

tief

gedachten? Geef ze perspec

Ontdek: CREATIVE IN SOLITUDE

ieve)
wil jongeren weer een (creat
n
stem geven. Het biedt hen ee
van
platform om hun gevoelens
zetten
eenzaamheid en verlies om te
atie.
in een tekst, een beeld, een cre
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Schoolbreed verbindend werken
Zet als school breed in op verbindend werken. Je creëert zo een algemene basis van veiligheid en
vertrouwen, een kader waarin jongeren zich veilig voelen om te zijn wie ze écht zijn en te zeggen wat ze
voelen en denken. Verbindend werken is inzetten op weerbaarheid, zelfvertrouwen, onderlinge ondersteuning,
oog voor iedereen, welbevinden en verbondenheid als fundament. Deze
basis is essentieel om te kunnen werken rond specifiekere thema’s als
eenzaamheid, uitsluiting en pesten en ook moeilijke gevoelens en beladen
Kijk:
thema’s bespreekbaar te maken.

Meer info

Checklist signalen van
veiligheid of onveiligheid
in de klas

Een kader voor een integrale preventie in het onderwijs
Verbinden en herstelgericht werken op school?
 Publicatie De verbindende school
 Handleiding proactieve Cirkel door PrOS Mechelen op Klascement
 Transforming conflict in educational settings
Geweldloze communicatie op school
 De principes van Marshall Rosenberg
 Nonviolent communication
 Leermiddelen op Klascement
Talentgericht werken
 Gratis tips, good practices en reflectieopdrachten
 Ik kies voor mijn talent, Luk Dewulf
 Leermiddelen mbt Kernkwadranten op KlasCement
Procesbegeleiding op maat nodig? Klik hier.
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Tips voor een verbindende schoolcultuur
1 Geef het goede voorbeeld.

Jongeren doen wat ze zien, niet wat je ze vertelt. De
manier waarop je als leerkracht ‘voorleeft’ is belangrijk.
Hoe gaan jullie met elkaar om als collega’s? Is er
opbouwend overleg tussen collega’s? Is er inspraak van
de leerkrachten in het beleid? Is er ondersteuning? Zijn
er bruggen tussen verschillende vakken en lessen?
Lees - Co-creatief leiderschap gedeeld wijsheid van de
groep.

2 Installeer klasgesprekken.
Begin en eindig elke week met een klasgesprek over eender welk onderwerp. Initieer groepsgesprekken
niet enkel als er problemen zijn. Zo bouw je veiligheid en verbondenheid op zonder dat leerlingen zich
daar expliciet bewust van zijn. Leerlingen verwerven via die gesprekken vaardigheden zoals luisteren
zonder oordelen, vertellen hoe je je voelt zonder je te schamen, een mening uiten die anders is en
respect hebben voor het anders denken van leeftijdsgenoten.

3 Doorbreek de klassieke klasopstelling.

4

Wanneer je de klas opstelt in een kring, worden leerlingen automatisch meer uitgenodigd om
als groep in gesprek gaan met elkaar. Om een respectvol verbindend gesprek aan te gaan met
elkaar, moet je iedereen minstens kunnen zien en kunnen betrekken. Dat is veel moeilijker in
een klassieke klasopstelling, waarbij de banken in rijen staan en de leerkracht vooraan staat. Bij
kringgesprekken kan je als leerkracht veel meer optreden als facilitator, je hoeft dan leerlingen
niet altijd het woord te geven. Leerlingen leren zelf om autonoom gesprekken aan te gaan met
elkaar.
Geef jongeren autonomie op school Onderzoek toont aan dat autonomie cruciaal is om eenzaamheid tegen te gaan. Louis Notte,
voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel zegt het zo:

Laat leerlingen mee-weten, mee-doen, mee-denken en mee-beslissen
over hun leerproces. Ook op afstand.

Lees:
Leerlingen laten
kiezen motiveert
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Dectecteren van eenzaamheid
Hoe weet je nu of een leerling eenzaam is of niet? Dat is eigenlijk best simpel, je hebt er geen
ingewikkelde wiskundige formules of een magische bril voor nodig. Eenzaamheid kun je namelijk niet
aan iemand zien. Het is een gevoel dat diep vanbinnen leeft en vaak ook verstopt wordt.
Filosoof Anja Machielse:

Een andere complicerende factor is dat anders dan bij de zes basale
emoties – vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing en walging – je bij
een ander niet aan het gezicht kunt aflezen dat hij eenzaam is. Sterker
nog: het is niet eens vanzelfsprekend dat je het van jezélf weet.

De enige manier om erachter te komen is dan ook door een oprechte band op te bouwen met de
jongeren uit je klas, een gesprek aan te gaan met hen en te vragen hoe het echt met hen gaat. Als
leerkracht heb je een belangrijke functie in detecteren van eenzaamheid. Let wel dat je goed kijkt wat
je zelf kan oppakken en wat je best
doorverwijst naar de zorgleerkracht
of het CLB.
Tips om zo’n gesprek te voeren
vind je hier.

Luister: Podcast van
Awel over gesprekken
voeren met jongeren

Kijk: Wandelgesprekken
met leerlingen

Vergeet niet dat ook je collega’s eenzaam kunnen zijn.
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5 concrete acties rond verbinding en eenzaamheid
1

Infrastructuur bekijk de infrastructuur van je school grondig. Hebben leerlingen een
plek waar ze rustig samen kunnen zijn? Evalueer de gezelligheid van je
school. Bekijk hoe de refter is ingericht. Kleine zalen met zacht warm
licht en een goeie akoestiek stimuleren verbondenheid.

Lees:
Geen stress meer
in de refter

2

Klasoverschrijdende talent-gerichte workshops Installeer een aanbod aan workshops tijden de middagpauze die
inspelen op talenten: voorzie o.a. een sportief, een creatief, een muzikaal aanbod. Zet de
infrastructuur van je school talent-gericht in: organiseer in het labo een chemie workshop, open
de computerklas voor begeleide it-workshops en in de keuken kunnen de toekomstige koks
aan de slag. Zo verhoog je de kans dat leerlingen in contact komen met andere leerlingen met
gelijkaardige interesses. Suggestie: maak de workshops participatief en laat oudere leerlingen
met specifieke talenten een rol opnemen in het organiseren van deze workshops.

3

Klasoverschrijdend buddy-systeem installeer een peer support-systeem in je school. Match leerlingen uit verschillende jaren op basis
van talent en interesse. Dit zorgt voor contact tussen de verschillende jaren en creëert verbondenheid
in de school.

4

Opdeling in groepen groepswerk is een ideaal moment om leerlingen met elkaar in contact te brengen die elkaar uit
zichzelf niet opzoeken. Je groep snel en onpartijdig in groepen delen kan via verdeelkaartjes of via
activiteiten waar vanzelf groepjes uitrollen. Zet de klas bijvoorbeeld op een rij van lange naar korte
haarlengte en nummer ze 1-2-3-4. Of vraag hen zelf groepjes samen te stellen op basis van een
eigenschap, zoals lievelingseten of muziek.

5

Geheime vriend Koppel elke leerling met een klasgenoot waar ze geen tot nauwelijks contact mee hebben.
Probeer koppels te maken waarvan jij inschat dat ze wel iets gemeen hebben met elkaar. Elke
leerling krijgt de opdracht om de andere beter te leren kennen en op het einde van een bepaalde
periode een verrassing te voorzien voor de andere. Bouw tussentijdse momenten in waarop de
leerlingen jou verslag geven, begeleid hun proces, want zo’n stap zetten naar iemand totaal
nieuw te leren appreciëren is niet vanzelfsprekend. Met voldoende begeleiding kan dit voor beide
jongeren voldoening gevend en leerrijk zijn.
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Doelstellingen van de workshop
De leerkracht

De leerlingen

 krijgt voeling met hoe de klas staat tegenover
eenzaamheid.
 informeert en sensibiliseert de leerlingen.
 creëert een veilige omgeving voor de leerlingen
om met het thema aan de slag te gaan.
 ondersteunt de leerlingen in het proces om
mogelijke verbeteringen op school te
bedenken én in te voeren.

 verwerven kennis en inzicht in verband met
eenzaamheid: herkennen, erkennen,
verkennen.
 ervaren de veiligheid om over eenzaamheid
en persoonlijke ervaringen in gesprek te gaan.
 komen vanuit empathie en door middel van
ideeënvorming tot concrete voorstellen.
 brengen eigen ideeën in de praktijk
op school.

De eindtermen die van toepassing zijn, staan achteraan in deze bundel opgelijst.

Opzet van de workshop
De workshop bestaat uit vijf verschillende delen of fasen die het opzet volgen van Design Thinking, een
krachtige probleemoplossingstool.

Volledig traject1
Het is zinvol voor het leerproces om elke fase in te plannen als een apart lesmoment, met voldoende
tijd tussen de momenten zodat leerlingen aan de slag kunnen gaan met de kennis, inzichten
en opdrachten. Op het einde van dit traject kunnen brede ideeën uitgewerkt worden die een
fundamenteel verschil maken voor de beleving van verbinding en eenzaamheid in de school.

Kort traject
Indien het volledige parcours niet mogelijk is, kan je opteren voor een korter traject. Besteed een
volledige les aan de eerste fase. Het is belangrijk om samen met je leerlingen een goed begrip te
krijgen van wat eenzaamheid is en hoe het leeft in de klas en de school. Een tweede lesuur doorloop
je de vier volgende fasen. Maak zelf een keuze uit de werkvormen die jij handig vindt en die passen
bij je klasgroep. Ga met dit korte traject op zoek naar eenvoudige ideeën die vlot te implementeren
zijn en eenvoudig te evalueren.
Bijvoorbeeld
 Alle leerlingen letten erop dat ze iedereen elke ochtend groeten.
 Na de examens worden leerlingen met elkaar gepaard en sturen elkaar een bericht om in te
checken hoe het examen ging.
Evaluatie van de implementatie van deze ideeën gebeurt op verschillende korte momenten
gedurende het schooljaar.
1

Zie bijlage 1
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Fase 1 - Leef in
In deze fase exploreren jullie als groep het thema van eenzaamheid en verbinding.
De jongeren onderzoeken eigen persoonlijke ervaringen met eenzaamheid en verbinding.
Ze ontdekken bij zichzelf en bij anderen welke behoeftes ze hebben. Wie voelt zich waar, wanneer en
waarom verbonden? Wat zorgt daar voor? Wie voelt zich waar, wanneer en waarom eenzaam? Wat
missen ze dan? Wat is de behoefte op dat moment?

Hoe leeft het thema in de groep?
Werkvorm 1: interactieve en anonieme bevraging
Maak een bevraging aan met Mentimeter, AhaSlides of een andere
toepassing waarbij
 je verschillende soorten vragen kan aanmaken
(word cloud, schaal, open antwoord, …)
 leerlingen in de klas via bijv. hun smartphone of computers
van school rechtstreeks en anoniem kunnen deelnemen
 het overzicht van de antwoorden meteen geprojecteerd kan worden.
Het gebruik van dergelijke toepassing verhoogt van bij de start de kans op betrokkenheid van elke
leerling en biedt voldoende veiligheid voor iedereen om te antwoorden. Het kan ook online ingezet
worden bij afstandsleren. Een belangrijke voorwaarde voor deze werkvorm is dat elke leerling kan
beschikken over een smartphone/ tablet/ computer. Neem bij elke vraag de tijd om te bespreken
wat op de projectie verschijnt (zonder de veiligheid in gevaar te brengen) en benut de kansen om
de algemene achtergrondkennis uit het eerste deel van deze leerkrachtenbundel mee te geven.

Voorbeeldvragen
Word cloud “Waar denk je aan bij het woord eenzaamheid?”
Word cloud “Waar denk je aan bij het woord verbinding?”
Waar of niet waar? Mythes rond eenzaamheid2
 Eenzaam zijn is hetzelfde als alleen zijn
 Ook jongeren zijn eenzaam
 Eenzaamheid is gemakkelijk te spotten
 Eenzaam zijn is je eigen schuld
Open vraag “Iederéén kent momenten van eenzaamheid, benoem
een moment dat jij meemaakte”
Open vraag “Iederéén kent momenten van verbinding, benoem
een moment dat jij meemaakte”
Schaalvraag “Hoe eenzaam voel jij je?”
Schaalvraag “Hoe verbonden voel jij je?”
Open vraag “Beschrijf een moment waarop jij je eenzaam voelde online”
Open vraag “Beschrijf een moment waarop jij je verbonden voelde online”
Open vraag “Wat heb je nodig op die momenten?”3

2
3

Inspelen op mythes - hoe diep zitten deze mythes ingebakken in de groep? Informatie geven kan mythes doorbreken.
Zie bijlage 2
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Persoonlijke ervaringen van zichzelf en anderen onderzoeken
Werkvorm 2a: Speed date
Jongeren zetten zich per twee en praten om de beurt twee
minuten over persoonlijke ervaringen met eenzaamheid en
verbinding. De ene praat 2 minuten terwijl de andere enkel
luistert.
Na telkens vier minuten veranderen ze van gesprekspartner.
Om de gesprekken tussen de leerlingen meer richting te geven
kan je bij elke partnerwissel een concretere vraag meegeven
(zie interviewvragen bij thuisopdracht). Bij online lesmomenten
kan zo’n speed date bijvoorbeeld met de breakout rooms
van Zoom.
Geef volgende richtlijnen mee:
 Denk aan kleine momenten van eenzaamheid en verbinding.
 Probeer bij elke situatie te komen tot noden/behoeften (zie overzicht in bijlage):
 Wat had ik eigenlijk nodig toen ik me eenzaam voelde? (begrip, een knuffel, troost, actie,
afreageren, muziek, hulp, respect, delen, …)
 En wat was er net zo belangrijk voor mij op de momenten dat ik me verbonden voelde?
(vriendschap, liefde, gulheid, sport, natuur, humor, warmte, inspraak, …)
 De focus van de luisteraar ligt op openheid en interesse. Geef geen advies & oordeel niet.
 De intentie van de luisteraar = tot begrip komen van het verhaal van de andere.
 Als de luisteraar iets zegt is het enkel een vraag om de andere beter te begrijpen, om meer
verhaal te krijgen.

Werkvorm 2b: Speed date Wandeling 4 - optioneel
Jongeren wandelen per twee en praten over verbinding en
eenzaamheid. Geef af en toe een signaal dat ze van
gesprekspartner moeten wisselen. Al wandelend praten over
gevoelige / diepgaande onderwerpen is gemakkelijker want
 Je kijkt elkaar niet in de ogen aan
 In beweging zijn zet vanbinnen ook vanalles in beweging
 Jongeren kunnen in de diepte gaan exploreren zonder
dat ze ‘on the spot’ gezet worden 5

Bepaal de werkvorm op basis van de leeftijd van de jongeren, maturiteit, praktische mogelijkheden en grootte
van de groep
5
Dit vraagt van de leerkracht een loslaten van wat er gezegd wordt en vertrouwen op het proces.
4
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Werkvorm 3: Thuisopdracht - optioneel
Stuur jongeren naar huis met de opdracht om met andere
jongeren in gesprek te gaan rond het thema van eenzaamheid en
verbondenheid. Ze stellen vragen en vertellen zelf ook over hun
eigen ervaringen. Ze gaan op zoek naar gelijke en verschillende
belevenissen. Het doel van deze opdracht is dat ze door in
gesprek te gaan
 zich kunnen inleven in hoe andere jongeren eenzaamheid en
verbinding voelen
 verbinding met andere jongeren ervaren
 nog meer in contact komen met wat bij hen zelf leeft.

Interviewvragen
Met wie (mens of dier) voel jij je echt verbonden?
Op welke momenten?
Hoe komt dat? Wat creëert die verbondenheid?
Wat voel je als jullie samen zijn? Wat “geeft” hij/zij jou? (je kan het overzicht van behoeften hier
gebruiken)
Beschrijf een moment dat je je eenzaam voelde. Dat kan een heel klein momentje zijn.
Hoe voelt dat? Voel je die eenzaamheid dan ergens in je lichaam?
Wat mis je op zo’n moment? Waar heb je dan nood aan? (je kan het overzicht van behoeften hier
gebruiken)
Is het gemakkelijk om daarover te praten? Vind je het belangrijk om daarover te praten?
Waarom wel/ niet?
Wat zou iedereen moeten weten over eenzaamheid volgens jou?
Kan eenzaamheid opgelost worden? Hoe dan?

Op het einde van deze fase zijn de jongeren vertrouwd met de termen ‘eenzaamheid’ en
‘verbinding’ en is er een basisidee van hoe dit thema leeft in de groep. Aan de hand van
persoonlijke ervaringen van zichzelf en anderen hebben jongeren zicht gekregen op behoeften.
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Fase 2 - Definieer
In deze fase definiëren jullie duidelijk en expliciet de verschillende behoeftes op basis van de input van
de eerste fase. Eenzaamheid is breed en complex, in deze fase bakenen jullie af en halen er enkele
specifieke behoeftes uit om op verder te werken.

Werkvorm: Post-its
Jongeren schrijven elke behoefte die ze zelf voelen of hebben
gehoord in een interview met andere jongeren op een post-it.
De post-its worden aanvankelijk willekeurig op een muur gekleefd.
Daarna kunnen jullie ze samen sorteren in categorieën.6
Deze werkvorm kan ook digitaal uitgevoerd worden met behulp
van bijvoorbeeld www.miro.com of www.mural.co
Bepaal samen met welke categorie(ën) jullie zeker willen
verder werken. Elke categorie waar je meer verder werkt, leidt tot
een concrete actie in de volgende fasen. Als leerkracht tracht je
zelf in te schatten hoeveel categorieën haalbaar zijn om mee
verder te werken. Heb je een groep jongeren met een hoge
zelfstandigheid, betrokkenheid en engagement, ga dan zeker en vast voor meerdere categorieën.

Werkvorm: Probleem definiëren
Eenzaamheid is een heel breed en complex probleem, bestaande uit
vele onderliggende problemen. Om in de volgende fases van Design
Thinking echt iets betekenisvol te kunnen realiseren, is het van
belang hier heel duidelijk af te bakenen op welk van die ‘subproblemen’ de leerlingen willen focussen.
Deel de klas op in groepjes. Per groepje wordt 1 categorie van
behoeften diepgaander besproken. Ook als je er met de hele klas
voor kiest om slechts met 1 categorie verder te werken, is het
zinvol de leerlingen verder te laten werken in kleine groepjes; zo
krijg je een rijkere output van deze fase.
Elk groepje formuleert een probleemstelling in volgende vorm:
“Jongeren …… (= doelgroep die zich eenzaam voelt, specifiek qua leeftijd, situatie, moment van de
dag of het schooljaar, locatie, …) hebben nood aan …… (= behoeften) omdat …… (inzicht).”
Bv: “Jongeren uit de eerste graad die na een examen rechtstreeks naar huis moeten gaan, hebben

6

Zie bijlage 3
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nood aan contact met klasgenoten omdat ze willen uitwisselen over de examenvragen om zo
hun twijfels van zich af te kunnen zetten, en omdat ze even stoom willen aflaten om dan meer
ontspannen aan het volgende examen te kunnen beginnen.”
Vervolgens bedenkt elk groepje op basis van die probleemstelling een aantal “Hoe kunnen we…”
vragen vanuit verschillende standpunten, bv:
“Hoe kunnen we op school na een examen nog een moment inrichten voor sociaal contact?”
“Hoe kunnen we jongeren een ander platform bieden om dat te doen, zonder op school te
blijven?”
“Hoe kunnen we jongeren helpen manieren te vinden om om te gaan met twijfels en spanning?”
“Hoe kunnen we …?”
Laat de groepjes hun output aan elkaar voorstellen.

Op het einde van deze fase hebben jullie 1 of meerdere afgebakende probleemstellingen en
bijhorende vragen om de volgende fase mee aan te vatten.

Fase 3 - Brainstorm
In deze fase genereren jullie ideeën om eenzaamheid op school tegen te gaan en verbinding tussen
leerlingen onderling te stimuleren. Kwantiteit is in eerste instantie belangrijker dan kwaliteit. Deze fase
vraagt veel van zowel leerlingen als leerkracht, want we zijn geneigd om meteen ideeën te evalueren en
dat legt een brainstorm lam. In deze fase is het belangrijk dat er veel veiligheid is om ook ideeën te zeggen
die op het eerste zich onnozel lijken. De beste ideeën ontstaan immers vaak door een associatie op een
associatie op een gek idee.
Pas op het einde van deze fase evalueren jullie de ideeën en kiezen jullie een aantal voorstellen om
concreet mee te werken. De keuze voor welke ideeën effectief uitgewerkt en welke niet, is een
belangrijk moment dat je best met veel zorg omkadert. In het begin van dit project krijgen de jongeren
eigenaarschap en ook hier houden ze dat eigenaarschap. Laat hen echt zelf bepalen welke voorstellen
uitgewerkt worden én zich engageren om deze ideeën uit te werken.
Voor elke probleemstelling wordt in deze fase een brainstorm gehouden, aangewakkerd door de
“Hoe kunnen we…”-vragen. Je kan dit voor elke probleemstelling klassikaal doen, of deze fase ook in de
kleine groepjes houden. De bedoeling is uiteindelijk tot concrete en haalbare acties te komen die de
leerlingen zelf (mee) in de praktijk gaan brengen.
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Voorbereiding
Ons creatieve brein, dat we nodig hebben voor een goede brainstorm, heeft vaak wat opwarming
nodig. Dat kan met heel eenvoudige associatie-oefeningen zoals gewoon woorden zeggen
(je associeert zonder overdenken op het woord dat de laatste persoon voor jou zei) of een verhaal
maken door om beurten een zin te zeggen. Het werkt echter nog beter als je ook je handen en
zelfs je hele lijf bij die opwarming betrekt. Probeer bijvoorbeeld de associatie-oefening met
woorden eens terwijl je met een bal naar elkaar gooit! Hier vind je nog heel wat inspiratie voor
meer ijsbrekers.

Basisregels voor een brainstorm
 Kwantiteit is het belangrijkste: hoe meer, hoe beter.
 Er is geen juist of fout, goed of slecht. Het gaat om associëren:
iedereen zegt gewoon wat er in zich opkomt. Daar hebben we
ons creatieve brein voor nodig en het vraagt veiligheid.
 Geen enkel idee wordt op dit moment dus geëvalueerd!
Als leerkracht is het vaak nodig dit actief te blokkeren.
Uitspraken als “Dat kan toch helemaal niet!”, “Dat gaat nooit
mogen!”, “Dat hebben we al eens geprobeerd en dat is toen
ook niet gelukt!”, “Dat heeft toch geen zin!”, … creëren
onveiligheid en zijn uit den boze voor een constructieve brainstorm.
 Iedereen moet de kans krijgen iets te zeggen, maar zonder dat
het opgelegd wordt. Gebruik dus geen vaste volgorde van wie
aan de beurt komt (dat geeft stress en werkt contraproductief),
maar heb er tegelijk oog voor dat niet enkel de luidste roepers gehoord worden.
 Élk idee wordt genoteerd, op het bord op of op grote flappen papier, in de vorm van een lijst
of kris-kras door elkaar.

Evalueren en kiezen
 Laat elke leerling de ideeën omcirkelen die hij/zij het beste vindt (of laat hen er bijvoorbeeld
een stempel of symbool bij plaatsen)
 De ideeën met de meeste stemmen worden verder besproken: wat zijn de voordelen en
de nadelen van elk idee? Volg hierbij het principe van de Zes Denkhoeden van De Bono:
iedereen zet tegelijk eerst figuurlijk de ‘gele hoed’ op en denkt alleen maar na over voordelen
van een bepaald idee; daarna zet iedereen de ‘zwarte hoed’ op en denkt na over mogelijke
nadelen of obstakels. Laat de twee denkwijzen niet door elkaar lopen. Noteer alle voor- en nadelen.
 Kies op basis hiervan voor elke probleemstelling één idee om mee verder te werken.
Een efficiënte methode hiervoor is de COCD box®
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Suggestie
Bij schoolbrede implementatie van dit project kunnen de verschillende voorstellen per klas naar
voor gebracht worden tijdens de klassenraad of een speciaal hiervoor opgerichte leerlingen task
force. Hier kan beslist worden welke projecten schoolbreed of per graad uitgewerkt zullen worden.
Op het einde van deze fase hebben jullie x aantal werkbare ideeën / gedragen voorstellen.

Fase 4 - Werk een prototype uit
In deze fase werken jullie de gekozen ideeën in detail uit. De leerlingen lijsten alle taken op, verdelen ze,
schetsen een tijdlijn, maken afspraken,…

Werkvorm De Blote Billen Bank

Wie, Wat, Waar,
Waarom, Wanneer?
Vijf W’s als blote
billen op een bank,
de H van Hoe?

 Wat moet er allemaal gebeuren om een idee om te zetten in de praktijk?
Lijst samen álle taken op, groot en klein, en maak een volgorde.
 Wie neemt welke ta(a)k(en) op? Wie houdt overzicht? Verdeel de taken vanuit de talenten
van leerlingen, vanuit wat elke leerling goed kan, energie en voldoening geeft.
 Waar voeren de leerlingen de taken uit? Is het project gebonden aan een bepaalde locatie?
 Wanneer? Maak een tijdlijn met taken, stel deadlines voorop en plan overlegmomenten.
 Waarom? Het overkoepelende waarom is duidelijk. Ga bij elke aparte taak echter ook even het
‘waarom’ na, zodat het geheel gedragen wordt door de groep en bepaalde taken niet onduidelijk
of overbodig zijn/voelen.
 Hoe? Hoe kan iedereen zijn/haar taak aanpakken? Hoe gebeurt de opvolging? Hoe wordt alles
samengebracht? Hoe wordt er overlegd? Online platformen zoals Google Docs of To-Doist
kunnen hier een hele hulp zijn.
Op het einde van deze fase kunnen de leerlingen hun gekozen idee(ën) effectief gaan
implementeren.
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Fase 5 - Voer uit
Actie! Eigenaarschap blijft ook hier een sleutelwoord: de leerlingen brengen hun ideeën zelf ten uitvoer,
weliswaar sterk ondersteund in het proces door het schoolteam. Het is belangrijk dat wat de jongeren
hier ondernemen een sterk draagvlak kent.

Spreek een termijn af om de eerste uitvoeringen te evalueren. Wat verwachten de leerlingen van
hun project? Hoe en door wie kan dat geëvalueerd worden?
Aan een project als dit zit eigenlijk geen einde. Design Thinking is een cyclisch proces. Evaluatie
en re-evaluatie zijn broodnodig. Zie zo’n eerste uitvoering dus als een eerste test. “Falen” kan
eigenlijk niet. Wat wel kan: onvoorziene obstakels, verwachtingen die niet worden ingelost,
reacties van anderen die niet zijn zoals gehoopt, plannen die verwateren, … Dat zijn signalen om
terug te schakelen naar een eerdere fase, dingen te herbekijken en aan te passen, en opnieuw te
gaan uitvoeren (testen).
Eenzaamheid oplossen doen we door in verbinding te gaan en dat is een blijvend proces,
geen eenmalige oplossing.

p. 29

MEER INFO
Organisaties
In een OverKop huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten
lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een
luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp,
zonder een label opgeplakt te krijgen.

Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen.
Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer
van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten?
Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten en plichten? …
Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan
jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis.
De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Alle kinderen en jongeren kunnen Awel anoniem contacteren over alles wat
hen bezighoudt. Awel is er voor jongeren door te luisteren, mee te voelen en
mee te denken.

Warme William is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk en zet in op het
versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren
van 0 tot 24 jaar.

Peer support is een methode van, voor en door jongeren; waar ze er zijn voor
elkaar, zorgen voor elkaar, elkaar (onder)steunen en naar elkaar luisteren. Peer
support Vlaanderen is een project van Hogeschool West-Vlaanderen. Ze kijken
hoe peer support het welbevinden van jongeren kan verbeteren en pesten
preventief kan aanpakken.
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Websites
WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties, zoals Awel, Sensoa,
VDAB, Publiq en Child Focus die jongeren willen informeren en toeleiden naar
advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam is WAT WAT het
referentiepunt voor jongeren met vragen. De Ambrassade coördineert WAT WAT
in opdracht van de Vlaamse Overheid.

NokNok is een website die zich vooral richt op jongeren van 12 tot 16 jaar.
Noknok wil de mentale veerkracht van jongeren versterken. Online coaching
met interactieve oefeningen helpt om beter met stress en tegenslagen om te
gaan.

TAGMAG is een online jongerenproject. De website richt zich op jongeren vanaf
16 jaar. Hier lees je elke dag de laatste nieuwtjes over jouw favoriete sterren en
kan je reportages bekijken over muziek, films, games, sport, events en lifestyle.
In de rubriek Heavy Shit komen zwaardere onderwerpen aan bod. Vaak hebben
ze te maken met mentaal welzijn.

Chek Jezelf is een website van het Vlaams Instituut Gezond Leven, dat streeft
naar een gezonder Vlaanderen. Ze willen mensen op een toegankelijke manier
stimuleren om gezond(er) te leven. Onder het thema ‘eenzaamheid’ bespreken
ze waar eenzaamheid vandaan komt, hoe je ermee omgaat en welke stappen je
eventueel kan zetten om je meer verbonden te voelen met anderen.

Eenzaamheid treft bijna één op de twee mensen in België. AG strijdt onder
de slogan ‘allen tegen eenzaamheid’ al meer dan 20 jaar tegen dit probleem
dankzij talrijke initiatieven: financiële en logistieke steun aan verenigingen,
begeleiding van ouderen, organisatie van sportevenementen en zelfs een
gepersonaliseerd programma voor werknemers met een burn-out. Met één
enkel doel: een sociaal netwerk uitbouwen en een glimlach toveren op het
gezicht van mensen die eenzaam zijn.
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Boekentips
Een Boek Vol Gevoelens - en 1 Goudvis is een doe-boek voor jongeren dat hen
leert wat hun emoties zijn en hoe ze te (h)erkennen. Het boek staat boordevol
actieve en creatieve doe-opdrachten om gevoelens te ervaren en tips en tricks
om ermee om te gaan.

Het Grote Boek van Mij is een doe-boek dat jongeren uitnodigt zichzelf écht
te leren kennen. Het leert hen contact te maken met hun buikgevoel, erop te
vertrouwen en vanuit die intuïtie contact te maken met de andere en hun plek
te vinden in de wereld.

Wat ze je moeten vertellen (maar nooit zullen doen) is een Warme William van
papier. Wanneer je het uitgelezen hebt, weet je alles wat je weten moet om
meer Warme Williams te vinden, maar dan van vlees en bloed. Het helpt je om
te beseffen dat je nooit de enige bent die ergens mee zit en om hulp te zoeken.
Het geeft je tips om vrienden te maken en te houden. En om op jouw beurt een
Warme William voor iemand anders te kunnen zijn.

Pssst! Het grote weetjes en niet-weetjes boek over psychische … euh… je
weet wel”. Er zijn steeds meer kinderen met ‘gedragsproblemen’ in de klassen
en het regent psychiatrische diagnoses. Wat is er aan de hand? En hoe leg
je psychische problemen uit aan kinderen? Illustrator Tom Schoonooghe en
auteur Brenda Froyen doen in hun boek Pssst! een poging om antwoorden
te bieden.

p. 32

EINDTERMEN
1e graad > A- & B-stroom
Burgerschap
7.1 - De leerlingen lichten de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten en de mogelijke gevolgen ervan
voor relaties met anderen toe.
7.2 - De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenleving.
7.3 - De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met individuen en
groepen in een diverse samenleving.
7.4 - De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en
groepsdruk toe.
7.5 - De leerlingen hanteren strategieën om tot constructieve oplossingen voor conflictsituaties te komen.
7.6 - De leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als discriminatie in de samenleving.
7.7 - De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en
trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten.
7.8 - De leerlingen participeren actief in schoolse situaties, rekening houdend met de rechten en plichten
van iedereen.
7.9 - De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en engagement voor de
samenleving.
7.16 - De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten van de mens en het kind en voor
sociale rechtvaardigheid, voor zover het relevant is voor hun eigen leefwereld.

Lichamelijke en geestelijke gezondheid
1.6 - De leerlingen onderscheiden effecten van mogelijke verslavende middelen en handelingen op zichzelf
en hun directe omgeving.
1.15 - De leerlingen verwoorden met behulp van richtvragen welke gebeurtenissen hen zelfvertrouwen
geven en welke gebeurtenissen hen onzeker maken in het kader van hun welbevinden.
1.16 - De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol.
1.17 - De leerlingen benoemen met behulp van richtvragen bij een gebeurtenis hun gedachten, gevoelens
en gedrag en de gevolgen van die gebeurtenis voor zichzelf.
1.18 - De leerlingen zoeken hulp in het geval van intra- en interpersoonlijke problemen.
1.19 - De leerlingen geven aan waar ze hulp kunnen vinden in geval van intra- en interpersoonlijke problemen.

Ondernemingszin
Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces.
15.1 - De leerlingen genereren ideeën voor een uitdaging aan de hand van aangereikte technieken en
		 methodieken en in een gestructureerd en afgebakend kader.
De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover doelstellingen
afwegen en het gekozen idee realiseren.
15.2 - De leerlingen onderzoeken de uitvoerbaarheid van ideeën rekening houdend met aangereikte criteria.
15.3 - De leerlingen werken stapsgewijs een zelfgekozen idee uit door het doelmatig inzetten van tijd en
hulpmiddelen.
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(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn.
15.4 - De leerlingen maken onderbouwde keuzes aan de hand van aangereikte criteria en aangereikte
strategieën.

Sociaal-relationele competenties
Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken.
5.1 - De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.
5.2 - De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en
emoties van anderen.
5.3 - De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag.
5.4 - De leerlingen demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden.
5.5 - De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de
uitwerking van een gezamenlijk resultaat.

Zelfbewustzijn
1.15 - D
 e leerlingen verwoorden met behulp van richtvragen welke gebeurtenissen hen zelfvertrouwen
geven en welke gebeurtenissen hen onzeker maken in het kader van hun welbevinden.
1.19 - De leerlingen geven aan waar ze hulp kunnen vinden in geval van intra- en interpersoonlijke
problemen.
5.1 - De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.
5.4 - De leerlingen demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden.

2e & 3e graad - vakoverschrijdend
Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid
2 - De leerlingen leren het eigen lichaam kennen en reageren adequaat op lichaamssignalen;
3 - De leerlingen vinden evenwicht tussen werk, ontspanning, rust en beweging;
8 - De leerlingen schatten de risico’s en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en
reageren assertief in aanbodsituaties;

Context 2: Mentale gezondheid
1 - De leerlingen gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties;
2 - De leerlingen gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en rouw;
3 - De leerlingen erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp;
5 - De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele
identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag;
6 - De leerlingen stellen zich weerbaar op;
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Context 3: Sociorelationele ontwikkeling
2 - De leerlingen erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid,
afspraken en regels in relaties;
3 - De leerlingen accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een
relatie;
5 - De leerlingen handelen discreet in situaties die dat vereisen;
6 - De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik;

Context 7: Socio culturele samenleving
1 - De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in
eigen en andere sociale en culturele groepen;
2 - De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen;
3 - De leerlingen illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit;

Stam
Communicatief vermogen
1- De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk;
Creativiteit
2 - De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren;
3 - De leerlingen ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren;
Doorzettingsvermogen
4 - De leerlingen blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven;
Empathie
5 - De leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen;
Exploreren
8 - De leerlingen benutten leerkansen in diverse situaties;
Flexibiliteit
9 - De leerlingen zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden;
Initiatief
10 - De leerlingen engageren zich spontaan;
Kritisch denken
11 - De leerlingen kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van
relevante criteria;
12 - Denken: de leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken;
13 - Denken: de leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken;

p. 35

EINDTERMEN
Mediawijsheid
14 - De leerlingen gaan alert om met media;
15 - De leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte;
Open en constructieve houding
16 - De leerlingen houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving
en wereld;
17 - De leerlingen toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan
verschillende standpunten;
Respect
18 - De leerlingen gedragen zich respectvol;
Samenwerken
19 - De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen;
Verantwoordelijkheid
20 - De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in
de samenleving;
Zelfbeeld
21 - De leerlingen verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten;
22 - De leerlingen ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend tot verschillende
groepen;
Zelfredzaamheid
23 - De leerlingen doen een beroep op maatschappelijke diensten en instellingen;
24 - De leerlingen maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen
kenbaar te maken;
Zorgvuldigheid
25 - De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen;
Zorgzaamheid
26 - De leerlingen gaan om met verscheidenheid;
27 - De leerlingen dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander.
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Bijlage 1 Voorbeeld van een traject

LES 1
 Brainstorm rond ‘verbinding’ en ‘eenzaamheid’ a.d.h.v. een mentimeter.
 Daarna enkele stellingen gegeven, waarbij LL moesten rechtstaan als ze niet akkoord waren
en gaan zitten als ze wel akkoord waren.
 Hierna kregen de LL kleine gekleurde briefjes om het spel ‘black box’
te spelen.
Hierop noteerden ze eerst hoeveel procent zij zich eenzaam voelden en
op een volgend briefje met hoeveel personen zij zich verbonden voelden.
 Na elk van bovenstaande opdrachten volgde een klassikale bespreking.
 Op het einde van de les maakten ze per twee een wandeling waarbij
ze aan de klasgenoot die ze het beste vertrouwen hun ervaringen met
eenzaamheid bespraken.

LES 2
 Leerlingenbundel overlopen, elke leerling las een stuk voor, steeds een
korte klassikale bespreking.
 Filmpje tonen over getuigenissen eenzaamheid.
 De leerlingen laten ventileren.
 Eerste brainstorm rond welke groepen vandaag de dag - en zonder
corona - het vaakst getroffen worden door eenzaamheid.

LES 3
 In groepjes van drie a vier leerlingen brainstormen op post-its rond
deze drie zaken: doelgroep - waarom zijn zij eenzaam - wat zijn
mogelijke oplossingen.
 Klassikaal werden nadien twee doelgroepen uitgekozen waarvoor
verdere stappen werden gezet in het concreet nadenken over
mogelijke oplossingen.
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Bijlage 2 Voorbeelden van behoeften
Deze lijst dient ter inspiratie voor de gesprekken in fase 1 van Design Thinking: waar heb je nood aan op de
momenten dat je je eenzaam voelt? Welke behoeften zijn dan niet vervuld? En welke behoeften zijn er wel
vervuld wanneer je je verbonden voelt?
Maak een eigen selectie uit deze lijst, vervang woorden of vul ze aan om tegemoet te komen aan de leeftijd
en het niveau van uw klasgroep. Geef de leerlingen een exemplaar van uw aangepaste lijst om hen te
ondersteunen in hun gesprekken en interviews.
Aanmoediging
Aanraking
Aanvaarding
Aanwezigheid
Affectie
Afstemming
Autonomie
Begrepen worden
Bescherming
Betekenis
Betrokkenheid
Beweging
Bijdragen
Communicatie

Evenwicht
Expressie
Fantasie
Flow
Gehoord worden
Gelijkwaardigheid
Geven
Gevoeligheid
Gezelligheid
Gezelschap
Gezien worden
Grenzen verleggen
Groepsgevoel
Harmonie

Compassie
Continuïteit
Creativiteit
Creëren
Dankbaarheid
Dankbaarheid
Deel zijn van een
groter geheel
Delen
Doelen stellen
Duidelijkheid
Duurzaamheid
Eerlijkheid
Empathie
Erbij horen
Erkenning
Erkenning

Helderheid
Herstel
Hulp
Humor
Inbreng
Inclusie
Inspiratie

Natuur
Nieuwsgierigheid
Ondernemen
Ondersteuning
Ontdekken
Openheid, transparantie
Orde, structuur
Overleg
Overzicht
Participatie
Passie
Plezier
Positieve feedback
Prikkelarme of net -rijke
omgeving
Respect
Respect
Rouwen
Ruimte
Rust
Samenhang
Samenwerking

Interesse
Invloed
Je inzetten voor anderen
Jezelf kunnen zijn
Keuze
Kwetsbaarheid
Leren
Liefde
Nabijheid

Schoonheid
Spel
Spiritualiteit
Spontaniteit
Steun
Stimulans
Succeservaringen
Talenten ontwikkelen
Uitdaging

Vaardigheid
Variatie
Veiligheid (emotioneel)
Veiligheid (fysiek)
Verantwoordelijkheid
Verdraagzaamheid
Vergeving
Verkennen
Vernieuwing
Vertrouwen
Vertrouwen krijgen
Vieren
Voorspelbaarheid
Vriendschap
Vrijheid
Waardering
Warmte
Wederkerigheid
Welkom zijn
Zekerheid
Zelfontplooiing
Zingeving
Zorg
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Bijlage 3 - Voorbeelden van categorieën
Deze lijst dient louter ter inspiratie voor u als leerkracht in fase 2 van Design Thinking. Probeer
samen met je leerlingen tot de meest passende categorieën te komen vanuit hun eigen beleving
en hun onderzoeksresultaten uit fase 1 (de onderlinge gesprekken in de klas en de interviews uit de
thuisopdracht).

Lichamelijk welzijn

Groepsgevoel

Communicatie

 Warmte
 Rust
 Gezelligheid
 Prikkelarme of net -rijke
omgeving
 Aanraking
 Veiligheid (fysiek)
 Bescherming
 Beweging
 Ruimte

 Erbij horen
 Aanvaarding
 Gelijkwaardigheid
 Respect
 Inclusie
 Gezelschap
 Delen

 Gehoord worden
 Helderheid
 Eerlijkheid
 Openheid, transparantie
 Nieuwsgierigheid
 Interesse
 Herstel

Plezier

Waardering

 Humor
 Verdraagzaamheid
 Vieren
 Dankbaarheid
 Schoonheid
 Spel
 Passie
 Creëren
 Fantasie
 Natuur
 Geven

 Erkenning
 Aanmoediging
 Positieve feedback
 Succeservaringen

Zekerheid
 Welkom zijn
 Vertrouwen krijgen
 Voorspelbaarheid
 Duidelijkheid
 Continuïteit
 Harmonie
 Orde, structuur
 Overzicht
 Veiligheid (emotioneel)

Vriendschap

Steun

 Begrepen worden
 Affectie
 Wederkerigheid
 Empathie
 Aanwezigheid
 Vertrouwen
 Vergeving
 Spontaniteit
 Erkenning
 Nabijheid
 Liefde

 Zorg
 Hulp
 Respect
 Gezien worden
 Compassie
 Ondersteuning
 Rouwen
 Kwetsbaarheid
 Gevoeligheid
 Stimulans

Zelfontplooiing
 Autonomie
 Jezelf kunnen zijn
 Creativiteit
 Expressie
 Inspiratie
 Leren
 Verkennen
 Ontdekken
 Talenten ontwikkelen
 Uitdaging
 Variatie
 Grenzen verleggen
 Evenwicht
 Flow
 Keuze
 Vrijheid
 Ondernemen
 Vaardigheid
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Bijlage 3 - Voorbeelden van categorieën
Participatie

Zingeving

 Invloed
 Inbreng
 Verantwoordelijkheid
 Afstemming
 Betrokkenheid
 Samenwerking
 Overleg

 Je inzetten voor anderen
 Deel zijn van een groter
geheel
 Spiritualiteit
 Doelen stellen
 Bijdragen
 Betekenis
 Samenhang
 Dankbaarheid
 Vernieuwing
 Duurzaamheid
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Met de steun van

Certificaat

voor de inzet in de strijd tegen eenzaamheid.
www.allentegeneenzaamheid.be
Uitgereikt aan:

Datum

Handtekening

Dit educatieve project is een initiatief van AG en
werd gerealiseerd door Uitgeverij Averbode.
Wat als leren altijd leuk zou zijn? Wat als spelen altijd leerrijk zou zijn?
Dat zijn de vragen waarop Uitgeverij Averbode antwoordt met tools, methodes,
boeken en digitale toepassingen waarmee kinderen vandaag kwalitatief leren,
denken en groeien. Leren kan en moet ook leuk zijn. Wat je leuk vindt, gaat beter,
sneller en effectiever. Met die visie zijn we graag ieders leercoach in elke levensfase.
Want leren stopt nooit. Ons hele leven lang verwerven we kennis en vaardigheden.
Zo groeien mensen tot wetende, denkende, voelende en ondernemende volwassenen,
die onze samenleving versterken.
Veel leerplezier!

Gerealiseerd met
de steun van
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