
training

werkboek

Solve, Think, Act&do, Act&dare, Relax... and repeat!

Relax
Dit boekje is van



Samenvatting Relax

• Stress is een automatische reactie van je lichaam op een bedreigende situatie. 

• Waar je stress voelt in je lichaam, verschilt per persoon.  

• Er zijn verschillende situaties waardoor je gestrest kunt raken:

• Alledaagse stressmomenten: geven voor even stress, bijv. te laat opstaan of je huiswerk niet 

 gemaakt hebben.

• Grote stressmomenten: geven voor een langere tijd stress, bijv. gepest worden of ruzie thuis.

• Soms heb je een bepaalde mate van stress nodig om belangrijke dingen goed te kunnen doen. Zo zorgt stress 

tijdens een toets (alledaags stressmoment) voor meer concentratie. 

• Soms gaat de stress niet weg en blijft die lang duren, bijv. doordat je ruzie hebt met je ouders (groot 

stressmoment). Hierdoor kun je sneller geïrriteerd/somber of angstig worden. Als je al somber of angstig bent, 

kan stress ervoor zorgen dat het nog erger wordt.

• Voordat je gestrest raakt, geeft je lichaam vaak al alarmsignalen, zoals een versnelde ademhaling, buikpijn 

of verkrampte spieren. Het is belangrijk dat je alarmsignalen bij jezelf leert herkennen, zodat je kunt ingrijpen 

voordat de stress (te) hoog is opgelopen.

• Er zijn verschillende soorten ontspanningsoefeningen die je kunnen helpen om stress te voorkomen of 

verminderen:

• Je op één ding concentreren

• Op je ademhaling focussen

• Spieren aanspannen en ontspannen

• Aan iets anders denken 

• Het is belangrijk dat je weet welke ontspanningsoefeningen werken voor jou, zodat je deze kunt inzetten als je 

gestrest (aan het worden) bent.



Relax: bijeenkomst 1

 Doelen:

• Je weet wat stress is, wat het doet met je lichaam en waardoor het komt.

• Je weet wat alarmsignalen zijn en herkent deze bij jezelf.

• Je leert stress voorkomen of verminderen door je op één ding te concentreren.

 Wat gaan we doen vandaag?

1.1 Start         2 min.

1.2 Stress: Wat is het, wat doet het met je en waardoor komt het? 20 min.

1.3 Je alarmsignalen herkennen      10 min.

1.4 Voorkom of verminder stress: Concentreer je op één ding  20 min.

1.5 Evaluatie        5 min.

1.6 Thuisoefeningen       3 min.

1.1 Start 

Deze bijeenkomst gaat over stress en wat dat te maken heeft met sombere en angstige gedachten/gevoelens. Je leert 

ook een manier hoe je stress kunt voorkomen of verminderen.

1.2 Stress: Wat is het, wat doet het met je en waardoor komt het?

UITLEG: Wat is stress?

Stress is een reactie van je lichaam op een situatie die bedreigend is. Of iets een bedreigende situatie is, is voor 

iedereen verschillend. De één wordt al gestrest van veel huiswerk, terwijl de ander pas getrest wordt van toetsen of 

een presentatie geven in de klas.

UITLEG: Wat doet stress met je?

Stress zorgt voor een reactie in je lichaam. Als je bijvoorbeeld een presentatie moet geven, dan reageert je lichaam 

hierop. Dit gebeurt automatisch. Onze hersenen zorgen ervoor dat je lichaam wordt klaargemaakt voor de ‘vecht- of 

vluchtreactie’. Dat merk je doordat je hart sneller gaat kloppen, je ademhaling sneller gaat, je bloeddruk omhoog 

gaat, je spieren zich gaan samentrekken, je gaat zweten of blozen, etc. Je lichaam is klaar om actief te worden. Is je 

presentatie voorbij? Dan glijdt normaal gesproken de stress weer van je af en komt je lichaam tot rust. 

Waar je stress voelt in je lichaam, verschilt per persoon. Waar de één begint te hyperventileren bij een presentatie, 

voelt de ander alleen een kriebel in zijn buik. Dit heeft te maken met een stukje aanleg, dus de ene persoon is van 

nature gevoeliger voor stress dan de ander. 
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OEFENING 1: Stress in je lichaam

Trek op grote vellen papier het lichaam om van één iemand uit je groep. Waar in je lichaam voel je stress (bijv. tijdens 

een presentatie geven)? Teken dit in het lichaam.

UITLEG: Waardoor word je gestrest? 

Er zijn twee soorten situaties waardoor je gestrest kunt raken:

• Alledaagse stressmomenten: bijv. je sleutels kwijt zijn, je haasten om op tijd op school te zijn, je huiswerk 

niet gemaakt hebben. Deze momenten geven je vaak voor even stress. Als de situatie voorbij is, bijv. als je je 

sleutels hebt gevonden, is de stress weer weg. 

• Grote stressmomenten: bijv. gepest worden, ruzie thuis, je ouders die gaan scheiden, je diploma niet halen. 

Deze gebeurtenissen geven je vaak voor een langere tijd stress. 

OEFENING 2: Alledaagse en grote stressmomenten

Welke alledaagse stressmomenten heb jij wel eens? Vul de lijst aan.

 

 op tijd opstaan  naar je bijbaan gaan

 je sleutels kwijt zijn  alleen thuis zijn

 de bus/trein halen

 huiswerk maken  

 de beurt krijgen in de klas

 een spreekbeurt/presentatie geven  

 een toets/proefwerk maken

 nieuwe mensen ontmoeten   

 iemand vragen om iets leuks te doen 

 een wedstrijd spelen  

Welke grote stressmomenten herken jij? Vul de lijst aan. 

 gepest worden  

 je voor langere tijd alleen voelen

 uitgaan van je verkering  

 ruzie thuis

 ouders die gaan scheiden  

 blijven zitten of diploma niet halen

 een veel te drukke agenda  

 een ongeluk krijgen

 niet aan de verwachtingen van je  

 ouders/vrienden/docenten kunnen voldoen

 ziek zijn   
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UITLEG: Wat is het nut van stress?

Iedereen is wel eens gestrest. Je hebt een bepaalde mate van stress nodig om dingen goed te kunnen doen, 

bijvoorbeeld tijdens kleine stressmomenten zoals het maken van een toets. Stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt 

reageren en geconcentreerd kunt werken. Zodra de stressvolle gebeurtenis voorbij is, neemt de stress weer af. Stress 

is in dit soort situaties dus nuttig.

UITLEG: Wat heeft stress met somberheid en angst te maken?

Bij sommige jongeren gaat de stress niet weg. Dit kan komen doordat ze één of meerdere grote stressmomenten 

ervaren, bijv. niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van ouders/vrienden. Bij deze jongeren staat hun lichaam 

steeds in de ‘alert stand’. Misschien herken je dit bij jezelf. Je bent de hele tijd gespannen. Hierdoor ben je sneller 

geïrriteerd. Ook wordt je lichaam uitgeput door die hoge spanning. Hierdoor stapelt de stress zich op en kun je bijv. 

hoofdpijn krijgen, minder goed slapen, puistjes krijgen, maar ook somber of bang worden. 

Als je al somber of bang bent, kan stress er voor zorgen dat dit erger wordt, ook al zijn het kleine stressmomenten. 

Als je al niet lekker in je vel zit en je krijgt ook nog een vervelend appje van je vriend of vriendin, dan kan die stress 

ervoor zorgen dat je je nog slechter gaat voelen. Een kleine stressvolle gebeurtenis kan dan voor een groot effect 

zorgen.

1.3 Je alarmsignalen herkennen

UITLEG: Alarmsignalen

Voordat we echt gestrest raken in een spannende situatie, geeft ons lichaam vaak al alarmsignalen. Deze 

alarmsignalen vertellen ons dat er stress op komst is. De alarmsignalen zijn eigenlijk dezelfde signalen als die we 

hebben getekend in het lichaam, maar dan een veel lichtere variant. 

 Spannende situatie → alarmsignaal → stress

Bijv. presentatie geven → verhoogde ademhaling → hyperventilatie

Als je weet wat jouw alarmsignalen zijn, kun je leren in te grijpen voordat de stress (te) hoog is opgelopen. Soms is 

het lastig om ze van te voren te herkennen. Probeer dan te denken aan de laatste keer dat je gestrest was. Wat merkte 

je van te voren op? Had je last van hoofdpijn? Kon je niet slapen? 

OEFENING 3: Alarmsignalen

Alledaags stressmoment:  

Mijn alarmsignalen bij dit stressmoment:

 gespannen gevoel in nek   hoofdpijn      stijve armen

 opgejaagd gevoel    niet stil kunnen zitten    trillerig 

 maagpijn/misselijk    rugpijn      zweten

 buikpijn/diarree    versnelde ademhaling    benauwd zijn

 rusteloos     pijn in schouders     zenuwachtig

 moe     pijn in gezicht     verkrampte spieren 

 duizelig     futloos gevoel    

 slaapproblemen    anders, namelijk 
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Groot stressmoment:  

Mijn alarmsignalen bij dit stressmoment:

 

 gespannen gevoel in nek   hoofdpijn      stijve armen

 opgejaagd gevoel    niet stil kunnen zitten    trillerig 

 maagpijn/misselijk    rugpijn      zweten

 buikpijn/diarree    versnelde ademhaling    benauwd zijn

 rusteloos     pijn in schouders     zenuwachtig

 moe     pijn in gezicht     verkrampte spieren 

 duizelig     futloos gevoel    

 slaapproblemen     anders, namelijk 

UITLEG: Beter te vroeg, dan te laat!

Hoe eerder je alarmsignalen opmerkt, hoe beter. Want hoe eerder je ze opmerkt, hoe eerder je er wat aan kunt doen en 

kunt voorkomen dat je helemaal gestrest raakt. Ontspanningsoefeningen kunnen je hierbij helpen. 

 Situatie → alarmsignaal → ontspanningsoefening → minder gestresst gevoel

Bijv. presentatie geven → snellere ademhaling → ontspanningsoefening → minder gestresst gevoel

Ook al weet je niet precies wat jouw alarmsignalen zijn, je kunt ook als je al gestrest bent, ontspanningsoefeningen 

doen om minder gestrest te zijn. 

1.4 Voorkom of verminder stress: Concentreer je op een ding

OEFENING 4: Concentreer je op een instrument

Ga rechtop op je stoel zitten. Zoek een houding die gemakkelijk voor je is. Probeer je te concentreren op één ding.

De eerste keer let ik op:        De tweede keer let ik op:

 de stem           de stem  

 het ritme           het ritme 

 een instrument, namelijk         een instrument, namelijk 

    

Hoe was het om te doen? Merk je verschil met hoe je je voor de oefening voelde en nu?

Deze oefening werkt (al) wel / (nog) niet voor mij. Omcirkel het antwoord dat bij je past.
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OEFENING 5:  Een dropje eten met aandacht

• Ga rechtop op je stoel zitten. Zoek een houding die gemakkelijk voor je is. 

• Vasthouden. Pak het dropje en houd het in je handpalm of tussen je duim en wijsvinger.

• Zien. Kijk ernaar alsof je nog nooit een dropje hebt gezien. Neem de tijd om het echt te zien, bekijk het 

zorgvuldig en aandachtig. Wat zie je allemaal? Kleurverschillen, rimpeltjes, gladde plekken, hoe ziet de vorm 

eruit?

• Voelen. Doe je ogen dicht en voel aandachtig hoe het dropje aanvoelt. Hard of zacht, glad of rimpelig? Wat 

gebeurt er als je erin knijpt of als je het dropje tussen je wijsvinger en duim beweegt?

• Horen. Houd het dropje bij je oor. Knijp er eens in. Wat hoor je? Of hoor je helemaal niks?

• Ruiken. Houd het dropje onder je neus. Ruik je iets? Zo ja, wat ruik je dan? Probeer de geur te omschrijven in 

je hoofd. Krijg je al zin in het dropje? Hoe voelt dat precies? Merk op wat er in je lichaam gebeurt.

• Plaatsen. Breng het dropje nu langzaam naar je lippen en merk daarbij op dat je hand en arm precies weten 

hoe en waar ze het dropje moeten leggen. Leg het dropje in je mond, op je tong. Bijt er nog niet op, maar voel 

heel bewust hoe het dropje daar ligt. Misschien merk je het gewicht van het dropje op je tong.

• Proeven. Beweeg het dropje door je mond. Van links naar rechts, van voor naar achter. Duw het tegen je 

gehemelte. Wat voel je? Voelt het dropje nu anders aan dan toen je het in je hand hield? Hoe proeft het? Kauw 

even op het dropje en merk op wat er allemaal gebeurt. De textuur van het dropje verandert, er komt smaak en 

speeksel vrij. Op welke plek in je mond of op je tong proef je het dropje het beste? Geniet van de smaak.

• Slikken. Heb je zin om het dropje door te slikken? Merk eerst eens op hoe die neiging of drang eigenlijk 

voelt. Slik het dropje door en probeer het zo lang mogelijk in de gaten te houden. Voel je het dropje in keel, 

je slokdarm, je maag? Sta stil bij hoe je lichaam aanvoelt na het eten van het dropje en het doen van deze 

oefening. Is er iets veranderd of juist niet?

• We gaan zo met de oefening stoppen, neem even de tijd en probeer je weer te concentreren op het lokaal en 

de groep.

Hoe was het om te doen? Merk je verschil met hoe je je voor de oefening voelde en nu?

Deze oefening werkt (al) wel / (nog) niet voor mij. Omcirkel het antwoord dat bij je past.

OEFENING 6: Terugtellen

• Ga rechtop op je stoel zitten. Zoek een houding die gemakkelijk voor je is. 

• Tel terug van 100 naar 90. Neem voor iedere tel de tijd om rustig adem te halen. Adem niet extra in of uit, adem 

gewoon zoals je het normaal doet, maar doe het bewust.

• Tel terug van 50 naar 0 met stapjes van 5 (dus 50, 45, 40 etc.). Neem voor iedere tel de tijd om rustig adem te 

halen. Adem niet extra in of uit, adem gewoon zoals je het normaal doet, maar doe het bewust.

• Tel terug van 83 naar 69 met stapjes van 2 (dus 83, 81, 79 etc.). Neem voor iedere tel de tijd om rustig adem te 

halen. Adem niet extra in of uit, adem gewoon zoals je het normaal doet, maar doe het bewust.

Hoe was het om te doen? Merk je verschil met hoe je je voor de oefening voelde en nu?

Deze oefening werkt (al) wel / (nog) niet voor mij. Omcirkel het antwoord dat bij je past.
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1.5 Evaluatie

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over:

1.6 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: Jouw stressvolle momenten 

Let komende week op welke momenten stressvol zijn voor jou. Schrijf hieronder een alledaags stressmoment en een 

groot stressmoment. Welke alarmsignalen merk je op? Als je geen groot stressmoment ervaart, hoef je dit natuurlijk 

niet in te vullen.

Alledaags stressmoment:  

Datum:  

Mijn alarmsignalen bij dit stressmoment: 

 gespannen gevoel in nek   hoofdpijn      stijve armen

 opgejaagd gevoel    niet stil kunnen zitten    trillerig 

 maagpijn/misselijk    rugpijn      zweten

 buikpijn/diarree    versnelde ademhaling    benauwd zijn

 rusteloos     pijn in schouders     zenuwachtig

 moe     pijn in gezicht     verkrampte spieren 

 duizelig     futloos gevoel    

 slaapproblemen     anders, namelijk 
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Groot stressmoment:  

Datum:  

Mijn alarmsignalen bij dit stressmoment: 

 gespannen gevoel in nek   hoofdpijn      stijve armen

 opgejaagd gevoel    niet stil kunnen zitten    trillerig 

 maagpijn/misselijk    rugpijn      zweten

 buikpijn/diarree    versnelde ademhaling    benauwd zijn

 rusteloos     pijn in schouders     zenuwachtig

 moe     pijn in gezicht     verkrampte spieren 

 duizelig     futloos gevoel    

 slaapproblemen     anders, namelijk 

 

THUISOEFENING 2: Your favorite song

Zoek een nummer in je afspeellijst of op YouTube dat je een fijn gevoel geeft. Luister het een aantal keer achter elkaar 

en probeer je steeds te concentreren op een ander(e) stem/instrument. 

THUISOEFENING 3:  Dagelijkse taak

Bedenk een taak die je elke dag doet, bijv. tandenpoetsen, haar doen, fietsen. Het moet iets zijn dat maar een paar minuten 

duurt. Probeer deze taak aankomende week elke dag met je volle aandacht uit te voeren. Stel, je kiest tandenpoetsen, 

richt je aandacht dan op de smaak van de tandpasta of op de borstel die over je tanden glijdt.

Laat je niet ontmoedigen als het niet meteen lukt. Hoe vaker je oefent, hoe beter het gaat. 

Welke taak kies jij?

Wat viel je het meeste op bij uitvoeren van de taak?

Hoe voelde het? 
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Relax: bijeenkomst 2

 Doelen:

• Je leert stress voorkomen of verminderen door te focussen op je ademhaling.

• Je leert stress voorkomen of verminderen door verschillende spieren in je lichaam aan te spannen en te 

ontspannen. 

 Wat gaan we doen vandaag?

2.1 Start          2 min.

2.2 Thuisoefeningen bespreken       5 min.

2.3 Voorkom of verminder stress: Focus op je ademhaling   10 min.

2.4 Voorkom of verminder stress: Je spieren aanspannen en ontspannen 20 min.

2.5 Evaluatie         5 min.

2.6 Thuisoefeningen        3 min. 

2.1 Start 

In deze bijeenkomst leer je weer een aantal manieren hoe je stress kunt voorkomen of verminderen.

2.2 Thuisoefeningen bespreken

2.3 Voorkom of verminder stress: Focus op je ademhaling

OEFENING 1: Ballon in je buik

• Ga rechtop op je stoel zitten. Zoek een houding die gemakkelijk voor je is en sluit je ogen.

• Leg beide handen op je buik, met je middelvingers tegen elkaar. Stel je dan voor dat er in je buik een ballon 

zit die met het inademen uitzet (je buik komt omhoog) en weer inzakt als je uitademt (je buik gaat weer naar 

beneden). 

• Volg 2 minuten het uitzetten en inzakken van de ballon in je buik. Als je merkt dat je aandacht even weg is, 

bijvoorbeeld naar gedachten die opkomen, breng je aandacht dan weer terug naar de oefening. Ga verder met 

het voelen hoe de ballon zich in je buik vult en weer leegloopt, en weer vult en weer leegloopt. 

• Na 2 minuten. Merk op dat je buik zich vanzelf met lucht vult en hij ook vanzelf weer leegloopt. Ga nog twee 

minuten door met volgen van het vollopen en leeglopen van de ballon in je buik.

• Na 2 minuten. Ga dan met je aandacht naar hoe jij hier nu zit. Voel even goed hoe je lichaam nu voelt, terwijl 

jij hier zo zit (pauzeer 5 seconden). Ga dan met je aandacht naar je ademhaling. Volg het in- en uit ademen, 

zonder er iets aan te veranderen (pauzeer 5 seconden). Als je er klaar voor bent, open dan je ogen.

Hoe was het om te doen? Merk je verschil met hoe je je voor de oefening voelde en nu?

Deze oefening werkt (al) wel / (nog) niet voor mij. Omcirkel het antwoord dat bij je past.
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OEFENING 2: Je bewust worden van je lichaam

• Ga rechtop op je stoel zitten. Houd je hoofd iets omhoog, alsof je aan een staart op je hoofd omhoog wordt 

getrokken. Je handen rusten in je schoot of op je bovenbenen. Laat je ogen langzaam dichtvallen of hou ze 

open en richt ze op een punt in de ruimte (pauzeer 5 seconden). 

• Haal een paar keer rustig adem. Doe dit op je eigen tempo. Je hoeft niets aan je ademhaling te veranderen. 

Het is goed zoals hij nu gaat (pauzeer 5 seconden).

• Merk het geluid en het gevoel op van je adem terwijl je inademt (pauze) en uitademt (pauzeer 5 seconden). 

• Merk dan op hoe je zit (pauzeer 5 seconden). Voel waar je lichaam het kussen of de stoel raakt. Voel even of je 

lichaam ontspannen of gespannen aanvoelt.

• Merk dan op dat je, zelfs met je ogen dicht, ziet (pauzeer 5 seconden).

• Merk op dat je ook dingen ruikt en proeft (pauzeer 5 seconden).

• Merk dan op dat je hoort (pauzeer 5 seconden).

• Merk op dat je, terwijl je hier nu zit, ook denkt (pauzeer 5 seconden).

• Merk dan op dat er emoties zijn. Merk op welke emoties jij nu ervaart (pauzeer 5 seconden).

• Merk dan op dat er lichamelijke gevoelens zijn. Tintelingen in je benen, jeuk op je huid, spanning in je nek of 

schouders. Merk op welke lichamelijke gevoelens jij nu ervaart (pauzeer 5 seconden).

• Er is een deel van jou dat alles wat je ziet, hoort, proeft, ruikt, denkt, voelt en doet, opmerkt. Een deel van jou 

merkt op en neemt waar. Dat je dingen kunt waarnemen, is niet goed of slecht. Het vermogen om dingen waar te 

nemen is er gewoon. Vanuit deze positie kun je opmerken welke gedachten, gevoelens en lichamelijke gevoelens 

er op dit moment zijn. Sta hier nog even bij stil. Sta stil bij het feit dat jij in staat bent om jouw innerlijke 

ervaringen waar te nemen.

• Ga dan weer met je aandacht naar hoe jij hier nu zit. Voel even goed hoe jouw lichaam nu voelt, terwijl jij hier 

zo zit (pauzeer 5 seconden).

• Ga dan met je aandacht naar je ademhaling. Volg het in- en uit ademen, zonder er iets aan te veranderen 

(pauzeer 5 seconden). Als je er klaar voor bent, open dan je ogen. 

Hoe was het om te doen? Merk je verschil met hoe je je voor de oefening voelde en nu?

Deze oefening werkt (al) wel / (nog) niet voor mij. Omcirkel het antwoord dat bij je past.

2.4 Voorkom of verminder stress: Je spieren aanspannen en ontspannen

OEFENING 3: Je spieren aanspannen en ontspannen 

• Ga rechtop op je stoel zitten. Zet je voeten plat op de grond. Als je wilt mag je je ogen sluiten, maar dat hoeft 

niet. Leg je handen ontspannen op je schoot. Adem rustig in door je neus en uit door je mond.

• Handen en armen: Stel je voor dat je in iedere hand een sinaasappel hebt. Knijp er hard in. Probeer al het sap 

eruit te knijpen. Voel de harde spieren in je hand en arm. Knijp nog harder. Hou vast. En laat de sinaasappels 

maar vallen. Voel hoe je spieren aanvoelen nu ze ontspannen zijn. Pak nu weer twee sinaasappels vast en knijp 

ze fijn. Probeer nog harder te knijpen dan net. Voel weer hoe je spieren zich aanspannen. Knijp nog wat harder. 

Hou vast. En laat ze dan maar weer vallen.
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• Schouders en nek: Stel je voor dat je een schildpad bent en je zit lekker op de rand van de vijver te genieten 

0van de zon. Plotseling schuift er een grote schaduw over de vijver en je voelt dat er gevaar dreigt. Verstop 

je in je schild. Trek je schouders op tot aan je oren en duw je hoofd in je schouders. Voel de spanning in de 

spieren van je schouders en je nek. Kruip nog dieper weg. Hou vast. En laat je schouders maar weer zakken en 

steek je kop weer naar buiten. Voel hoe ontspannen je nek en schouderspieren nu zijn. Maar opnieuw schuift 

er een schaduw over de vijver. Schuil weer onder je schild. Trek je hoofd in je schouders en trek je schouders 

helemaal op tot aan je oren. Voel weer die spanning. Trek ze nog verder omhoog. Hou vast. En laat ze dan maar 

weer zakken. Voel hoe ontspannen je nek en schouders zijn.

• Buik en rug: Je ligt op je rug in het hoge gras van Afrika. Plotseling komt er een olifant aangelopen. Hij heeft jou 

niet gezien in het gras en je hebt geen tijd meer om weg te kruipen of draaien. Het ziet er naar uit dat hij bovenop 

je gaat staan. Maak je buik en je rug zo hard en stevig mogelijk. Voel de spanning in je buik- en rugspieren. 

Maak ze nog iets harder. Hou vast. En dan staat de olifant plotseling stil, dus laat je spieren maar los. Voel hoe 

ontspannen ze nu zijn. De olifant komt weer in beweging dus maak je buik en rug weer hard. Span je spieren nog 

meer aan. Hou vast. En laat ze maar los, want de olifant loopt voorbij. Voel de ontspanning in je buik en rug.

• Benen en voeten: Je staat nu op het strand met je blote voeten in de branding van de zee. Je voelt hoe het 

water over je voeten spoelt. Je voeten zakken weg in het zand en je moet moeite doen om te blijven staan. Dan 

zie je ineens een golf aankomen. Span je benen aan en duw je voeten en tenen stevig in het zand zodat je niet 

omvalt. Voel de spanning in je benen en voeten. Duw nog wat harder. Hou vast. En laat maar los, want de golf 

is voorbij. Voel hoe ontspannen je benen en voeten nu voelen. Dan komt er een nieuwe golf. Span je benen 

weer aan, duw je voeten en tenen in het zand. Blijf staan en voel de spanning. Duw nog wat harder. Hou vast. 

En laat maar los, want de golf is voorbij.

• Gezicht: Je zit nu op een bankje in het park met je gezicht in de zon. Je voelt een zacht briesje langs je gezicht 

waaien. Ineens gaat er een vlieg op je neus zitten. Hij kriebelt. Probeer de vlieg van je neus te jagen door 

alleen je gezichtspieren te gebruiken. Je mag geen handen of andere lichaamsdelen gebruiken, je mag ook 

niet schudden met je hoofd. Probeer het nog wat harder, de vlieg is eigenwijs. En laat maar los, de vlieg is weg. 

Voel hoe ontspannen je neus voelt. Maar dan komt de vlieg terug. Nu gaat hij op je voorhoofd zitten. Probeer 

de vlieg weg te jagen door weer alleen je voorhoofd te gebruiken. Nog even. En laat maar los, de vlieg is weg. 

 OF

 Je bent naar de snoepwinkel geweest en hebt daar jaw breakers gekocht, van die grote zure ballen. Je hebt nu 

een jaw breaker in je mond. De bal is zo zuur dat je hem niet op één plek in je mond kunt houden. Je tikt hem 

van de ene naar de andere wang. Ga nog even door, de bal is te zuur om hem op één plek in je mond te houden. 

En spuug hem uit. Je trekt het niet langer. Voel hoe ontspannen je wangen zijn. Je stopt de jaw breaker weer 

terug in je mond. Inmiddels is hij wat zachter geworden en kun je hem doorbijten. Bijt de bal kapot met je 

kiezen links, en dan met je kiezen rechts, en dan weer met je kiezen links, en dan weer rechts en dan weer 

links. En slik de bal maar door. Voel hoe ontspannen je kaken nu zijn. 

 

Hoe was het om te doen? Merk je verschil met hoe je je voor de oefening voelde en nu?

Deze oefening werkt (al) wel / (nog) niet voor mij. Omcirkel het antwoord dat bij je past.
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OEFENING 4: Verzin een oefening

Bedenk in tweetallen een oefening waarbij iemand zijn spieren aanspant en ontspant (zoals in oefening 3). 
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2.5 Evaluatie

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over:

2.6 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: Ballon in je buik

De oefening staat op blz 10. Voer de oefening uit op je kamer of een andere plek waar je je fijn voelt. Probeer de 

oefening elke dag een keer te doen. Neem steeds ongeveer 5 minuten de tijd.

THUISOEFENING 2: Je spieren aanspannen en ontspannen 

Kies één oefening uit oefening 3 of 4 waarvan je vindt dat die goed werkt voor jou (bijv. de sinaasappel of je 

zelfverzonnen oefening). Oefen deze elke dag. 

THUISOEFENING 3: Zoek zelf een oefening 

Zoek op internet of YouTube naar een ontspanningsoefening die jij fijn vindt. Gebruik zoektermen als: mindfullness 

oefening of ontspanningsoefening. Oefen deze elke dag.
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Relax: bijeenkomst 3

 Doelen:

• Je leert stress voorkomen of verminderen door aan iets anders te denken.

• Je weet welke manier van ontspannen het beste bij je past. 

 Wat gaan we doen vandaag?

3.1 Start        2 min.

3.2 Thuisoefeningen bespreken     5 min.

3.3 Voorkom of verminder stress: Denk aan iets anders  20 min.

3.4 Wat werkt het beste voor jou?    10 min.

3.5 Evaluatie       10 min.

3.6 Thuisoefeningen      3 min.

3.1 Start 

In deze bijeenkomst leer je nog een manier hoe je stress kunt voorkomen of verminderen. 

3.2 Thuisoefeningen bespreken

3.3 Voorkom of verminder stress: Denk aan iets anders

OEFENING 1: De rots 

• Ga rechtop op je stoel zitten. Als je wilt mag je je ogen sluiten, maar dat hoeft niet. Voel even goed hoe je 

billen de stoel raken waarop je zit. Leg je handen in je schoot en trek je schouders iets naar achteren.

• Stel je een bergachtig landschap voor, met rotsen en groene vlaktes. Stel je dan voor dat jij een van de rotsen 

in het landschap bent. Voel hoe stevig je bent. 

• Stel je dan voor dat het zomer is. Je voelt hoe de zon je buitenkant opwarmt. Je ziet vogels vliegen, plantjes 

bloeien en je ruikt de zomerse geuren. Tegelijk ervaar je hoe stevig verbonden je bent met de aarde. Binnenin de 

rots zit jij, goed beschut, veilig en je neemt het allemaal waar.

• Dan wordt het herfst. De zon verliest kracht, je voelt de regen kletteren op je buitenkant. Stormen razen om je 

heen en de planten sterven af. Binnenin de rots zit jij, beschut, veilig en stevig verbonden met de aarde.

• Dan wordt het winter. Je voelt aan je buitenkant dat het stevig vriest. IJzige kou, sneeuwstormen, donkerte, 

geen plant of dier meer te zien, alles is wit. Maar binnenin die rots zit jij, warm, veilig, stevig verbonden met de 

aarde en je neemt het allemaal waar.

• Dan wordt het langzaam voorjaar. Je voelt dat de kou verdwijnt, ziet een waterig zonnetje, ruikt de eerste 

bloeiende bloemen. Binnenin zit jij, beschut, veilig, stevig verbonden met de aarde, je neemt het allemaal waar.

• Opnieuw wordt het zomer en jij maakt het allemaal mee, beschut, veilig en stevig verbonden met de aarde.

• Ga dan weer met je aandacht naar hoe jij hier nu zit. Voel even goed hoe jouw lichaam nu voelt, terwijl jij hier 

zo zit (pauzeer 5 seconden). Als je er klaar voor bent, open dan je ogen.

Hoe was het om te doen? Merk je verschil met hoe je je voor de oefening voelde en nu?

Deze oefening werkt (al) wel / (nog) niet voor mij. Omcirkel het antwoord dat bij je past.
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OEFENING 2: Het strand

• Ga rechtop op je stoel zitten. Als je wilt mag je je ogen sluiten, maar dat hoeft niet.

• Probeer je het volgende voor te stellen in je hoofd. We gaan op vakantie. Je hebt net een vliegreis achter de 

rug en nu lig je lekker op het strand. Stel je voor dat je daar ligt. Het is een warme en zonnige dag, en je ligt 

te genieten van de warmte van de zon. Op de achtergrond hoor je het ruisen van de zee, spelende kinderen, 

pratende mensen.

• Je hoort de golven aan komen rollen en zich weer terugtrekken, je voelt het zand en de schelpen, de wolken 

drijven voorbij. Je ruikt de zoute lucht van de zee, zonnebrand, een ijsje.

• Voel de warmte van de zon op je huid, de zachte handdoek, de strandstoel of het zand waar je op ligt, net wat 

je lekker vindt. Voel hoe je lichaam steeds meer ontspannen wordt, je hoeft helemaal niets, je kunt gewoon de 

hele dag daar blijven liggen als je dat prettig vindt.

• Doe rustig aan en geniet van het gevoel. Neem de tijd om jezelf weer op te laden, om goed voor jezelf te 

zorgen. 

• Ga dan weer met je aandacht naar hoe jij hier nu zit. Voel even goed hoe jouw lichaam nu voelt, terwijl jij hier 

zo zit (pauzeer 5 seconden). Als je er klaar voor bent, open dan je ogen.

Hoe was het om te doen? Merk je verschil met hoe je je voor de oefening voelde en nu?

Deze oefening werkt (al) wel / (nog) niet voor mij. Omcirkel het antwoord dat bij je past.

! 
Deze oefening kun je ook met andere plaatsen doen. Misschien vind je het prettig om jezelf voor te stellen dat je 

aan het strand loopt terwijl de zon ondergaat of terwijl het hard waait. Of misschien houd je meer van het bos en 

de geluiden, beelden en geuren die je daar kunt ervaren.

OEFENING 3: Je gelukkige-ik

• Ga rechtop op je stoel zitten. Als je wilt mag je je ogen sluiten, maar dat hoeft niet.

• Denk terug aan een moment, langer of korter geleden, waarin je je heel goed voelde. Je voelde je blij, gelukkig, 

tevreden of zeker van jezelf. Denk bijvoorbeeld terug aan een vakantie, je verjaardag, kerstmis of die keer dat je het 

winnende doelpunt scoorde. Het mag van alles zijn. Als het maar een moment is waarop jij je goed voelde. 

• Haal het moment uit je herinnering terug naar voren. Zie de situatie weer helemaal voor je. 

• Waar was je? Kijk in gedachten om je heen. Hoe zag het er ook alweer uit? Zie de omgeving waar je was weer 

in detail voor je.

• Wat gebeurde er dat je je zo goed voelde? 

• Met wie was je? Met familie, vrienden, klasgenoten, teamgenoten? 

• Wat voor geluiden hoorde je? 

• Wat rook je?

• Concentreer je op het goede gevoel dat je toen had. Hoe voelde je je toen in je lichaam? Hoe voelden je spieren 

op verschillende plekken in je lichaam, hoe voelde je hoofd? Hou dit gevoel vast voor een moment.

• Ga dan weer met je aandacht naar hoe jij hier nu zit. Voel even goed hoe jouw lichaam nu voelt, terwijl jij hier 

zo zit (pauzeer 5 seconden). Als je er klaar voor bent, open dan je ogen.

Hoe was het om te doen? Merk je verschil met hoe je je voor de oefening voelde en nu?

Deze oefening werkt (al) wel / (nog) niet voor mij. Omcirkel het antwoord dat bij je past.
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OEFENING 4: Jouw 10 genietmomentjes

Maak een lijst met 10 genietmomentjes waar je aan kunt denken als je je somber, angstig of gestrest voelt. Dit hoeven 

helemaal geen grote dingen te zijn. Ook kleine dingen kunnen heel fijn zijn, bijv. de geur van eten of een warme 

douchestraal op je hoofd. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3.4 Wat werkt het beste voor jou?

OEFENING 5: Wat werkt het beste voor jou?

In deze module hebben we in totaal vier verschillende ontspanningsoefeningen gedaan. Welke oefeningen helpen jou 

om je te ontspannen? Kruis deze aan. 

 op één ding concentreren

 op je ademhaling focussen

 spieren aanspannen en ontspannen

 aan iets anders denken

Probeer deze oefeningen echt te gebruiken als je gestrest (aan het worden) bent. 

OEFENING 6: Andere ideeën? 

Andere dingen die mij helpen om te ontspannen (bijv. muziek luisteren, gamen, netflixen):

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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3.5 Evaluatie

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over:

3.6 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: Je gelukkige-ik

De oefening staat op blz. 16. Voer de oefening uit op je kamer of een andere plek waar je je fijn voelt. Probeer de 

oefening een paar keer te doen, steeds met een ander gelukkig moment. Neem steeds ongeveer 5 minuten de tijd.

THUISOEFENING 2: Verder oefenen met wat werkt

Probeer de oefening die jou tot nu toe het meest heeft geholpen om te ontspannen, elke dag een keer te doen. Bij 

oefening 5 (op blz. 17) heb je aangekruist welk soort oefeningen jij het fijnst vond. Gebruik dit om een oefening te 

kiezen. Dit mag ook de oefening zijn die je zelf hebt opgezocht bij thuisoefening 3 van bijeenkomst 2.
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