
DOCENTENHANDLEIDING  

Livestream Het Klokhuis over rust in je hoofd

Achtergrondinformatie
Deze lesbrieven sluiten aan op de livestream die ZB in 
samenwerking met Het Klokhuis heeft gemaakt voor het 
onderwijs. Er zijn twee lesbrieven waarmee je als docent 
twee lessen kunt vullen: de kijkles duurt 45-50 minuten en 
de verwerkingsles duurt 30 minuten. De eerste lesbrief bevat 
de mogelijkheid om leerlingen voorafgaand aan de kijkles 
thuis alvast over het onderwerp aan het denken te zetten. Het 
onderwerp van deze lessenreeks is ‘rust in je hoofd’: een erg 
relevant onderwerp in deze tijd waarin zelfs kinderen soms al 
met burn-out-klachten te maken krijgen.

Ben je je er wel eens van bewust hoe ontzettend veel gedachten 
er iedere dag door je hoofd gaan? Soms gaat er zoveel door 
je hoofd dat het een wirwar aan gedachten is. Er zijn trucjes 
om je dan te helpen. In deze lessenreeks staan we stil bij die 
trucjes en bij het belang om te zorgen voor meer rust in je 
hoofd.

De gasten in de studio:
• Universitair hoofddocent Anke Klein: Anke geeft  
 dagelijks leiding over het Kenniscentrum voor Angst  

 en Stress bij Jeugd en heeft als missie om kinderen te  
 helpen omgaan met angst en stress. In de livestream  

 legt ze uit wat stress precies is, hoe je het bij jezelf  
 herkent en wat het verschil is tussen gezonde en  
 ongezonde stress. 
• Mindfulnesstrainer Jan Vrenssen: Als coach bij onder  
 andere Mindful Onderwijs helpt hij leerlingen beter  
 concentreren en omgaan met stress. In de livestream  
 laat Jan de scholen aan de hand van interessante  
 proefjes en leuke experimenten zien hoe je je  
 aandachtspier traint. Want hoe sterker deze spier is,  
 hoe rustiger we ons voelen. 

Lesopzet
Voorafgaand aan de eerste les kun je de leerlingen 
de huiswerkopdracht meegeven waar lesbrief 1 mee 
start. Die laat de leerlingen alvast nadenken over de 
thematiek van de twee lessen rond de livestream. In de 
eerste les bespreek je kort wat de leerlingen aan de hand 
van de huiswerkopdracht vinden van het thema. Daarna 
kijk je klassikaal de livestream terug. Les 2 blikt terug op 
de livestream aan de hand van (reflectie)vragen en een 
discussie-opdracht. De tweede lesbrief biedt ook tips aan 
van boeken (vindbaar in de bibliotheek) en andere media 
die aansluiten op het thema voor de leerlingen die daar 
geïnteresseerd in zijn.

• Leeftijd: 10 – 12 jaar
• Geschikt voor de bovenbouw van  
 het primair onderwijs
• Tijd: 1x 45 minuten en 1x 30 minuten 
• Vakgebied: Oriëntatie op jezelf en de wereld –  
 mens en samenleving, Nederlands
• Koppeling aan het curriculum:  
 Kerndoelen 1, 3, 34, 35 
• Kernbegrippen: stress, angst, hersenen,   
 piekeren, rust, mindfulness: 
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http://kasjeugd.nl/
http://kasjeugd.nl/
https://mindfulonderwijs.nl


Lesbrief deel 1 –  
denkvraag vooraf en 
klassikale livestream 
(45-50 minuten)

Huiswerkopdracht – denkvraag vooraf
Doel: leerlingen alvast aan het denken zetten over het thema 

‘rust in je hoofd’

De huiswerkopdracht geef je de leerlingen voorafgaand 
aan de eerste les als huiswerk mee. Ze denken vast na 
over het thema ‘rust in je hoofd’. Zo heeft de eerste 
les niet veel introductie meer nodig en kun je het 
grootste gedeelte van de les gebruiken voor het bekijken 
van de livestream. De huiswerkopdracht bestaat uit 
het bekijken van een filmpje van een minuut en het 
beantwoorden van twee denkvragen over het filmpje. De 
opdracht staat op het leerlingenwerkblad.

Introductie les 1 – introductie van de 
livestream
Doel: samen met de leerlingen het thema ‘rust in je hoofd’ 

inleiden en verkennen

In les 1 staat het klassikaal bekijken van de livestream 
centraal. De livestream beslaat drie kwartier, dus sta 
niet te lang stil bij de introductie. De leerlingen hebben 
allemaal thuis het filmpje bekeken en de denkvragen 
hierover beantwoord (zie leerlingenwerkblad voor 
de opdracht). Hierdoor kun je meteen tot de kern 
komen en de bevindingen van de leerlingen klassikaal 
kort bespreken. Wat voor antwoorden hadden zij 
geformuleerd op de denkvragen? Vertel vervolgens 
kort waar de livestream over gaat en sta even stil bij de 
link tussen die livestream en wat de leerlingen over de 
denkvraag hebben verteld. Bij de achtergrondinformatie 

op bladzijde 1 van deze docentenhandleiding vind je de 
informatie die je nodig hebt om de livestream te kunnen 
introduceren.

Livestream bekijken
Doel: leren over verschillende invalshoeken van het thema ‘rust 

in je hoofd’

Na de klassikale introductie bekijk je de livestream met 
de leerlingen. De livestream duurt 45 minuten en is hier 
te bekijken.

Afsluiting les 1
Doel: kort terugkijken op het geleerde

Na het bekijken van de livestream, kun je de les 
afsluiten met één of meerdere afsluitende vragen 
om samen nog even te reflecteren of terug te grijpen 
op wat jullie hebben gezien. Hieronder staan enkele 
voorbeeldvragen die je kunt gebruiken. Deze afsluiting 
kun je klassikaal doen door een vraag met de hele groep 
te bespreken, maar je kunt er ook voor kiezen groepjes 
te vormen die allemaal een eigen vraag bespreken.

• Mediteer je weleens en werkt dat voor jou?
• Zou iedereen dagelijks of wekelijks moeten 
 mediteren?
• Pieker je vaak? En waarover dan? 
• Hoe kun je piekergedachten overwinnen? 

Let op: geef de huiswerkopdracht enkele dagen 
voorafgaand aan de eerste les mee aan de leerlingen.  
Zo hebben ze even tijd om na te denken over  
het thema ‘rust in je hoofd’.
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https://schooltv.nl/video/wat-is-piekeren-een-rotonde-zonder-afslag/#q=piekeren
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/livestream/klokhuis-meet-up-rust-in-je-hoofd-.html
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/livestream/klokhuis-meet-up-rust-in-je-hoofd-.html


Lesbrief deel 2 –  
verwerking, reflectie en  
verdieping (30 minuten)

Opdracht 1 – eigen piekergedrag en 
ervaringen (5 minuten)
Doel: inzicht krijgen in het eigen piekergedrag en wat dat met 

je doet

Laat de leerlingen opdracht 1 van het leerlingenwerkblad 
[hyperlink] maken. In deze opdracht staan de leerlingen 
aan de hand van een aantal vragen stil bij hoe zij zelf om 
(kunnen) gaan met spanning en piekergedachten.

Opdracht 2 – Hoe werkt het brein? (5 minuten)
Doel: verwerking van het geleerde over rust in je hoofd

Laat de leerlingen opdracht 2 van het leerlingenwerkblad 
maken. Dit is een theoretische opdracht waarbij ze 
antwoord moeten geven op de vraag hoe het brein werkt 
en wat het nut is van meditatie.

Opdracht 3 – debat (bron: schooldebatteren.nl) 
(20 minuten)

Doel: je mening vormen en uiten over meditatie in een 

klassendebat en goede argumenten ontwerpen

De leerlingen hebben een aantal vragen beantwoord 
over piekeren en meditatie. Met die kennis kunnen 
jullie klassikaal een debat voeren rond de stelling 
‘meditatieles zou op alle basisscholen verplicht moeten 
zijn’.

Stap 1 – start met een argumentatieoefening en laat de 
leerlingen hun argumenten voorbereiden (10 minuten)

Doel: met een argumentenkaart kunnen leerlingen oefenen met 

het bedenken en uitwerken van sterke argumenten. 

Nodig:
• Optioneel kun je gebruikmaken van een lege 
 argumentenkaart waarin wat steunvragen verwerkt 
 zitten. Die kaart vind je hier.

Op de website schooldebatteren.nl vind je uitgewerkte 
argumentenkaarten over bestaande stellingen. 
Klik hier voor een voorbeeld. Bekijk klassikaal de 
argumentenkaarten uit het voorbeeld en bespreek hoe 
een goed argument is opgebouwd (zie in het kader een 
korte uitleg). Laat de leerlingen vervolgens zelf een 
argumentenkaart vóór en een argumentenkaart tegen 
maken op hun leerlingenwerkblad. 

Tip: loop rond terwijl de leerlingen deze opdracht 
maken. Je krijgt dan alvast een beeld van de 
argumenten die leerlingen bedenken voor en tegen de 
stelling waarover straks het debat gaat.

Antwoord uit de aflevering van Het Klokhuis over 
rust in je hoofd: Je brein is als een laserstraal die 
zich maar op één ding tegelijk kan concentreren. 
Je kunt die laserstraal dus niet tegelijkertijd 
richten op een appel en een peer. Eigenlijk kan je 
brein dus niet heel veel gedachten tegelijkertijd 
aandacht geven. Komen er toch veel verschillende 
gedachten tegelijkertijd in je op, dan is je brein er 
niet meer helemaal bij. En jij dus ook niet. Je bent 
dan niet meer de baas over je eigen gedachten. 
Door te mediteren (of mindfulness) kun je je leren 
focussen op één ding en kun je leren om alle 
gedachten voorbij te laten gaan. Je kunt vervolgens 
één gedachte kiezen waar je je aandacht op wilt 
richten en zo wordt je weer de baas over je eigen 
gedachten. 
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https://www.schooldebatteren.nl/wp-content/uploads/2020/06/Werkblad-AUB.pdf
https://www.schooldebatteren.nl/wp-content/uploads/2020/06/Argumentenkaart-Blokkeren-social-media.pdf


Waar moet een goed argument aan voldoen?
Om te beginnen moet een argument waar zijn. Het 
is een feit dat jouw mening ondersteunt. Maar een 
goed argument blijft niet alleen bij een feit. Je moet 
je argument ook uitleggen en er een voorbeeld bij 
geven. Daarmee leg je uit waarom je voor of tegen 
iets bent en begrijpen andere mensen jou. Je bouwt 
je argument dus op volgens het AUB-model: A – 
argument, U – Uitleg, B – Bijvoorbeeld. Bedenk dus 
eerst je argument. Leg daarna uit waarom jouw 
argument waar is en bedenk daarna een voorbeeld 
bij je argument. Gebruik voor het bedenken van 
een voorbeeld je eigen fantasie of ervaring.

Tip: reik de leerlingen wat websites aan waar ze 
achtergrondinformatie kunnen vinden over meditatie, 
zodat ze gemakkelijker argumenten kunnen vinden. 
Je kunt er ook voor kiezen om klassikaal even stil te 
staan bij wat extra informatie over meditatie. Hieronder 
twee voorbeelden, waarvan het eerste artikel voor 
volwassenen is geschreven. Wel zit er een filmpje bij dat 
je klassikaal zou kunnen tonen en bespreken. De les kan 
daardoor iets langer duren.
• https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/07/wat-als-

mediteren-fout-loopt/

• https://www.kidsweek.nl/nieuws/stelling-carolien-over-

mediteren-op-school 

Stap 2 – het debat voeren – Het Lagerhuisdebat (10 
minuten)

Nodig: Optioneel kun je gebruikmaken van deze  
lesbrief over het Lagerhuisdebat van schooldebatteren.nl. 
Er staan wat extra tips in die je kunt gebruiken.

• Vertel aan de leerlingen dat jullie een Lagerhuisdebat  
 gaan voeren met de klas over de stelling ‘meditatieles  
 zou op alle basisscholen verplicht moeten worden’.  
 Zet de stelling op het bord.
• Verdeel de groep in tweeën: links is vóór de stelling, 

rechts is tégen de stelling. De leerlingen hebben 
hun argumenten al voorbereid en ze krijgen nu 2-3 
minuten om als groep de argumenten aan elkaar te 
laten zien. Loop even rond, zodat je benaderbaar bent 
voor vragen tijdens deze korte voorbereiding.

• Start het debat. Jij geeft de beurten, dus leerlingen 
mogen spreken als jij ze de beurt geeft. Loopt het 
debat stroef? Haal dan de argumenten die je hoorde 
tijdens de voorbereiding aan en help je leerlingen zo 
op weg. Laat het debat +/- 5 minuten duren. Stop altijd 
op een hoogtepunt, niet erna. Sluit het debat dus af 
vlak na of in iemands zin.

• Sluit het debat af met een groot applaus. Benoem wat 
je goed vond gaan en herhaal de goede argumenten uit 
het debat. Vraag ook een paar leerlingen wat zij ervan 
vonden.

Veder lezen, kijken en luisteren
Naar de bibliotheek:
• Stop – Jorgen Hofmans
• Superkrachten voor je hoofd – Wouter de Jong

debat
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https://www.schooldebatteren.nl/wp-content/uploads/2021/02/Tip-3-Lagerhuisdebat.pdf


• Wachten op de wind – Oskar Kroon
• Ik zie jou, zie jij mij? – Siska Goeminne en Alain Verster
• De lijst van dingen die niet zullen veranderen – Rebecca Stead
• Professor S. en de verslaafde koning – Erik Scherder
• Je Briljante Brein – Nick Arnold
• Het brein van Gobelijn – Jef Nys
• Haast - Stéphane Servant
• Het brein in 30 seconden – Clive Gifford
• Druk - Claudia Lagermann, Jeannette Jonker, Liesbeth Vijfvinkel
• Jij bent je brein – Dick Swaab en Jan Paul Schutten

Netflix, Disney en andere series en films
• Headspace Guide to Meditation*
• Christoffer Robin*
• Inside Out
• The Yes-man*
• Groundhog Day*

* samen kijken met een volwassene
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