
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Gewoon gek kunnen zijn 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Mens en Gezondheid 
 
Kernbegrippen 
Gezondheidszorg, psychologie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij mens en gezondheid, kerndoel 
12: De leerling kent de ontwikkeling van opvattingen, 
technieken en producten in de gezondheidszorg en kan 
positieve en negatieve effecten daarvan bespreken. En 
bij maatschappijleer, kerndoel 42: De leerling leert in 
eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te 
herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: Psychische gezondheid 
in het vakkenpakket, EenVandaag in de klas: Leven met 
schizofrenie en Nieuwsuur in de klas: Leven in een TBS-
kliniek. 
 

 
Antwoorden 
1 B 
2 Wij mensen hebben een grote behoefte om dingen te 
ordenen en begrijpen.  
3 B 
4 B 
5 De beelden en berichten die je tot je neemt zijn er 
sterk op gericht om "erbij te horen". Anders zijn dan de 
norm wordt hierdoor niet ervaren als acceptabel en/of 
normaal. 
6 De omgeving moet meewerken om het proces te laten 
slagen, maar in de praktijk voelen (ex-) patiënten zich 
toch vaak veroordeeld om hun psychische verleden. Dat 
geeft ze een eenzaam gevoel. 

Samengevat 
In Nederland staan bijna 90.000 mensen op een 
wachtlijst voor psychische zorg. Hier moet iets aan 
worden gedaan, maar misschien is het net zo belangrijk 
dat we bekijken of we iedereen die psychische 
problemen heeft wel in een hokje moeten stoppen. 
 
Kijkvragen 
 
1 Waarom kan de term "stoornis" problematisch zijn? 
A) Het lijkt te veel op het woord "gestoord". 
B) Menselijk gedrag is te complex om in meetbare 
eenheden uit te drukken. 
C) Er is nog niet genoeg onderzoek hiernaar gedaan. 
 
2 Waarom wil men psychische stoornissen classificeren? 

 
3 Hoe lang is de gemiddelde wachttijd voor psychische 
zorg in Nederland ongeveer, denk jij? 
A) Een maand 
B) Twee maanden 
C) Drie maanden 
 
4 Waarom draagt het niet bij tot acceptatie om 
psychische stoornissen als ziekte te beschouwen? 
A) Het suggereert dat er een medicijn voor is. 
B) Het werkt stigmatiserend. 
C) Je omgeving wordt overdreven begripvol. 
       

 
 
5 Waarom werken sociale media averechts bij het 
accepteren van psychische stoornissen?  
 
6 Waarom kan resocialiseren zo'n uitdaging zijn? 
 
Verdiepingsvraag 
Als jij in je sociale omgeving en de maatschappij in het 
algemeen kijkt, hoe vind jij dat de acceptatie van 
mensen met een psychische stoornis tegenwoordig is? 
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Tegenlicht in de klas 
Gewoon gek kunnen zijn 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Mens en Gezondheid 
 
Kernbegrippen 
Gezondheidszorg, psychologie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
Psychische gezondheid in het vakkenpakket, 
EenVandaag in de klas: Leven met schizofrenie en 
Nieuwsuur in de klas: Leven in een TBS-kliniek. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘psychisch welzijn’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 

maatschappijleer en mens en gezondheid. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Agogisch medewerker 
Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) 
 
HBO 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 
Toegepaste psychologie 
 
WO 
Psychologie 
Gezondheid en Maatschappij 

Samengevat 
In Nederland staan bijna 90.000 mensen op een 
wachtlijst voor psychische zorg. Hier moet iets aan 
worden gedaan, maar misschien is het net zo belangrijk 
dat we bekijken of we iedereen die psychische 
problemen heeft wel in een hokje moeten stoppen. 
 
Kijkvragen 
 
1 Waarom kan de term "stoornis" problematisch zijn? 
A) Het lijkt te veel op het woord "gestoord". 
B) Menselijk gedrag is te complex om in meetbare 
eenheden uit te drukken. 
C) Er is nog niet genoeg onderzoek hiernaar gedaan. 
 
2 Waarom wil men psychische stoornissen 

classificeren? 
 
3 Hoe lang is de gemiddelde wachttijd voor psychische 
zorg in Nederland ongeveer, denk jij? 
A) Een maand 
B) Twee maanden 
C) Drie maanden 
 
4 Waarom draagt het niet bij tot acceptatie om 
psychische stoornissen als ziekte te beschouwen? 
A) Het suggereert dat er een medicijn voor is. 
B) Het werkt stigmatiserend. 
C) Je omgeving wordt overdreven begripvol. 
 

 
 
5 Waarom werken sociale media averechts bij het 
accepteren van psychische stoornissen?  
 
6 Waarom kan resocialiseren zo'n uitdaging zijn? 
 
Verdiepingsvraag 
Als jij in je sociale omgeving en de maatschappij in het 
algemeen kijkt, hoe vind jij dat de acceptatie van 
mensen met een psychische stoornis tegenwoordig is? 
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