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Inleiding

Doel van de les:

Term jonge mantelzorger begrijpen, herkennen jonge mantelzorger in eigen 

omgeving, nadenken over behoeften van en steun voor jonge mantelzorger.

Middel:

Met behulp van lesbrief en een Bikkelsdocumentaire met elkaar in gesprek.

Waarom?

Door de huidige ontwikkelingen in de maatschappij neemt de druk op 

mantelzorgers toe. De kans op overbelasting zal door deze veranderingen 

ook toenemen. Belangrijk is dat kinderen kind kunnen blijven en ouders hun 

ouderrol kunnen blijven vervullen. Extra aandacht voor jonge mantelzorgers is 

daarom nu en in de toekomst erg belangrijk.

Wat is een jonge mantelzorger?

Kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een ziek, lichamelijk 

of geestelijk gehandicapt of verslaafd familielid worden jonge mantelzorgers 

genoemd. 

Hoe vaak gebeurt dat?

Circa een kwart van alle jongeren groeit op in een gezin met een ziek familielid.

Voordelen & nadelen?

Jonge mantelzorgers zijn eerder zelfstandig en ze leren al vroeg praktische 

vaardigheden. Aan de andere kant lopen ze meer risico op opgroei- en 

opvoedproblemen, lichamelijke en emotionele klachten en daarmee op ziekte 

als ze ouder worden. 



Lesbrief over jonge mantelzorgers

voor docenten

www.2becool.nl 3

Bikkels, speciaal voor docenten!
Bikkels heeft 8 korte filmpjes gemaakt die zeer informatief en herkenbaar 

zijn. Zie de link: http://www.bikkelseducatie.nl daar zijn 8 korte filmpjes en 

een interview te vinden, het wachtwoord is: educatie. Bij ieder filmpje hoort 

een handreiking, zowel deze korte filmpjes van 5 min. als de handreiking zijn 

bedoeld voor docenten. Onderstaande tips geven we dan ook graag aan u 

door: 

Aandachtpunten

School is een belangrijk punt waar jonge mantelzorgers kunnen worden 

herkend en ondersteund. Door het mantelzorgen lopen kinderen risico op 

slechte schoolprestaties en vervroegde schooluitval. Het is daarom belangrijk 

dat leerkrachten, docenten en mentoren op de hoogte zijn van de thuissituatie.

• Wees op de hoogte van de thuissituatie van kinderen of spreek af dat 

bijvoorbeeld de mentoren hiervan op de hoogte zijn.

• Wees alert op signalen als vermoeidheid, schooluitval of terugtrekken.

• Besteed een les aan het zorgen voor een familielid en zoek samenwerking 

met steunpunt mantelzorg in de regio. In dit geval, Palet welzijn of via de 

jongere campagne 2BeCool van Palet Welzijn.

• Heeft de jonge mantelzorger problemen met school zoals te laat komen of 

het huiswerk niet maken? Bespreek waarom dit gebeurt en kijk of je samen 

een oplossing kan vinden.

• Bespreek met de ouders of het voor het de jonge mantelzorger beter is om 

deel te nemen aan een huiswerkklas op school of via een huiswerkinstituut 

na schooltijd.

Meer vragen of advies nodig. Neem contact op met Palet Welzijn. 

 

http://www.bikkelseducatie.nl


Lesbrief over jonge mantelzorgers

voor docenten

www.2becool.nl 4

De Les
Inleiding op het onderwerp

Overal ter wereld zorgen mensen voor elkaar. Gelukkig maar, anders zou het 

leven voor veel mensen te zwaar zijn. Voor elkaar zorgen is kostbaar, maar kost 

soms ook heel veel aandacht en energie. De laatste jaren komt men er steeds 

meer achter hoe belangrijk het is om zorgen en bezorgdheid niet voor jezelf te 

houden, maar te delen. Zeker voor kinderen en jongeren is het belangrijk om tijd 

en rust te hebben om goed te kunnen groeien.

Opdracht 1 
Wat stel je je voor bij het begrip ‘mantelzorg’? 

Maak een woordspin (mindmap). Wat vind je van het woord? 

Bespreek dat in je groepje.

Lesuitleg: 

Bij Opdracht 1: Wat stel je je voor bij het begrip ‘mantelzorg’, maak een 

woordspin (mindmap): praktisch bijv. op een vel papier/whiteboard/

worddocument, 15 min, groepjes van 3-5 leerlingen, laat iedere groep kort 

uitleggen wat ze van het woord vinden. 

Let op er is een verschil tussen gebruikelijk zorg en mantelzorg. Bij gebruikelijke 

zorg gaat het in het kort om de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders 

en inwonende kinderen elkaar geven. Dit is bijvoorbeeld wanneer iemand een 

griepje heeft. Bij mantelzorg gaat het om langdurige en intensieve zorg. 

Opdracht 2 
Jullie kijken gezamenlijk een aflevering van Bikkels. 

Wat valt je op in de film? Wat raakt je? 

Lesuitleg:

Bij Opdracht 2: Kies een aflevering van Bikkels, die bij de klas kan passen. 

http://www.npo.nl/bikkels/POMS_S_VPRO_397954 een aflevering duurt 

ongeveer 25 min. Bespreek met de klas wat ze opvalt en wat ze raakt. 

De afleveringen staan ook op www.2becool.nl 

http://www.npo.nl/bikkels/POMS_S_VPRO_397954
http://www.2becool.nl
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Opdracht 3
In deze film heeft de hoofdpersoon (de jonge mantelzorger) een zieke ..., 

welke andere situaties kun je bedenken? Maak op het bord of op een vel 

papier twee kolommen, één kolom met familieleden, één kolom met redenen 

voor extra zorg.

Lesuitleg:

Bij Opdracht 3: Groepsgesprek in de vorm van brainstorm met als uitkomst 2 

kolommen voor ieder zichtbaar op bord/papier/scherm. 

Kolom 1, denk aan gezinsleden of iemand anders nabij waarvoor gezorgd wordt 

niet in de eerste plaats uit keuze, maar door verbondenheid (relatie), noem 

concrete relatie bijv. broer, oma, evt. buurman; 

Kolom 2, denk aan chronisch ziek (bijv. diabetes, MS, kanker, depressie, ALS, 

persoonlijkheidsstoornis), lichamelijke handicap (bijv. doof, blind, verlamming, 

uitval na beroerte), mentale/geestelijke handicap of verslaving (bijv. alcohol, 

drugs, gokken).

Opdracht 4 
Om over na te denken (5 min. nu, maar verder denken kan natuurlijk altijd ;-)) 

Ken je een vergelijkbare situatie in je omgeving? Zorg je misschien zelf mee 

voor iemand in je gezin? Maak je je vaak zorgen over iemand in je gezin? Dan 

kan het best zijn dat jijzelf of je vriend/vriendin/klasgenoot/buurtgenoot een 

jonge mantelzorger is.

Lesuitleg:

Bij Opdracht 4: Geef de klas/groep 5 min. de tijd om zelf na te denken, ze kunnen 

dit opschrijven op hun eigen papier.
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Opdracht 5 
Probeer je in te leven in een jonge mantelzorger. Wat heeft een jonge 

mantelzorger nodig? (Bespreek dit in groepjes van twee personen)

Lesuitleg: 

Bij Opdracht 5: Geef de groepjes van 2 personen 10 min. de tijd om met elkaar te 

bespreken wat een jonge mantelzorger nodig heeft, gezamenlijk nabespreken 

door ieder koppel iets te laten noemen, noteer dit weer zichtbaar (aan de orde 

kan komen: steun in het huishouden, rekening houden met huiswerk, iemand die 

vraagt hoe het gaat en kan luisteren, praten met lotgenoten, iemand die de zorg 

thuis even overneemt=respijt, vrienden die gewoon! bij je thuis willen komen).

Opdracht 6
Bespreek in de klas wie de jonge mantelzorger kan helpen met de hiervoor 

genoemde behoeften. Wie ken je? Naar wie kun je toe? Met wie bespreek 

je wat? Moet dit een bekende zijn of een officiële hulpverlener? Waar vind je 

eigenlijk een hulpverlener?

Lesuitleg: 

Bij Opdracht 6: Hiermee wordt de les afgerond, het appel zit in deze laatste 

vraag, dus zorg dat er nog energie over is. Zorg voor tijdige pauze. Drie zaken 

zijn van belang:

1. Kinderen denken na over zorg delen in het netwerk van de jonge 

mantelzorger; 

2. Kinderen denken na over hun eigen rol als vrager en als helper; 

3. Kinderen realiseren zich dat ze zorg of steun kunnen vragen aan 

professionals in hun omgeving zoals de docent, huisarts, maatschappelijk 

werk en dat ze hierin de weg kunnen vinden via bijv. 2BeCool. Maak een 

overzicht van de antwoorden, voeg contactgegevens van 2BeCool toe.
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Afsluiting
Extra opdracht: Doe mee crea 2BeCool wedstrijd! 

Maak een mooi gedicht, bijzonder foto, een rap of tekening over jonge 

mantelzorgers. Stuur deze op naar 2BeCool. Wij plaatsen het op de website van 

2BeCool en jij kan winnen met jouw klas! De winnaars ontvangen een 2BeCool 

surprise! Wat dat is? Het staat op www.2becool.nl. 

Meegeven: de flyer van 2BeCool. 

Extra lessuggesties 
Hierna volgen enkele mogelijke variaties op de les, waarbij bekeken moet 

worden of ze passen bij de groep. 

Bij opdracht 5: 

Geef het tweegesprek de vorm van een interview, de ene persoon leeft zich in 

in een jonge mantelzorger, de ander stelt vragen. 

Bij opdracht 5: 

Schrijf een liedje of een gedicht waarbij de leerling zich inleeft in de jonge 

mantelzorger en zijn belangrijkste behoefte beschrijft. 

Bij opdracht 6: 

Teken in een stripje waar de jonge mantelzorger hulpt zoekt. 

Bij opdracht 6: 

Ontwerp een flyer waarin mogelijkheden van hulp worden aangeboden.

Tijdschema globaal, zonder de variaties:
Opdracht 1: 25 min.

Opdracht 2: 40 min.

Korte pauze, toilet, even benen strekken

Opdracht 3:  20 min

Opdracht 4:  5 min

Opdracht 5:  15 min

Opdracht 6:  15 min

http://www.2becool.nl

