
Ik & Jij- cursus  
binnen het project De Gezonde School 

 
Sociaal slim is ook gezond! 

 
Doelen 

- de leerling leert zichzelf en de anderen beter kennen 
- de leerling begrijpt waarom hij of andere mensen op een bepaalde manier 

reageren 
- leerlingen worden sterker in ‘nee’ zegen als ze iets niet willen 
- leerlingen worden beter in het oplossen van conflicten, krijgen meer opties 
- leerlingen kunnen beter voor zichzelf opkomen; grenzen aangeven maar ook 

gewoon dingen vragen aan bijvoorbeeld medewerkers 
En toch ook 4 gezellige anders-dan-anders lessen met de mentor in de mentorgroep. 
 
Voor wie? 
De lessen worden gegeven in  
Leerjaar 1 ; een basiscursus 
Leerjaar 2; een vervolgcursus 
Leerjaar 3; een verdiepende cursus gebaseerd op dagelijkse situaties. 
 
Daarnaast worden onderdelen uit de lessen ook ingezet als zich problemen in een groep 
voordoen, zoals pesten of andere problemen bijvoorbeeld bij samenwerking.  Ook hebben 
we  een Kom maar op! training. 
Faalangst reductie training op basis van TA (Transaktionele Analyse).  Hier schrijven de 
leerlingen zich voor in.  
 
Inhoud 
De lessen zijn gebaseerd op de Transaktionele Analyse (TA). Eigenlijk betekent dat 
gewoon het bestuderen van transacties tussen mensen, dus alle communicatie verbaal 
en non verbaal. Maar we kijken ook naar de drijfveren van al die communicatie; waarom 
doe je het eigenlijk zo? Werkt het? Kan het ook anders?  
De cursus is gemaakt door Jacqueline Keers, de schoolpsychologe en Manon van Omme, 
medewerker Duits en teamleider van het VMBO 3 en 4 team. Zij volgen allebei een 
opleiding in TA en vonden het erg zinnig en leuk om dit te gebruiken bij de cursussen die 
in het Project de Gezonde School worden gegeven. 
Wat zo goed is, is dat deze cursus goed past bij jongeren en de WP. 
 
Korte beschrijving  
De lessen worden gegeven in 4 blokken van 80 min, maar er zijn ook andere vormen 
mogelijk. Hier de lessen in leerjaar 1: 
Les 1 gaat over het belang van aandacht; (strooks) 
Leerlingen kijken naar soorten aandacht, positief, negatief, verbaal , non-verbaal, 
voorwaardelijk,onvoorwaardelijk, gemeend of nep (plastic). 
Ze zien al snel in hoe ze zelf reageren op gebrek aan aandacht, stil worden, vervelend 
doen…. 
Ze geven elkaar en zichzelf complimenten en kijken wanneer deze meer/minder binnen 
komen. 
 
Les 2 gaat over manieren om tegen situaties aan te kijken en het effect ervan. 
De werkers/leerlingen leren 4 manieren benoemen, kijken met 4 brillen. 
Ik ok, jij niet, ik niet ok , jij wel, ik niet ok, jij ook niet en wij allebei OK! 
Ze proberen dingen uit vanuit deze basis-postities en herkennen wanneer ze welke 
‘bril’op hebben en wat ze eraan eventueel aan kunnen doen. Ze zien dat je ook ruzie 
kunt maken met  een Ik ben ok, jij bent ok  bril op. 
 



Les 3 leren werkers benoemen uit welk deel van henzelf bepaalde gevoelens en gedrag 
komt. Er is een Ouder, Volwassen en Kind positie. 
Ze doen hier rollenspelen mee. En kijken welke positie, welk effect heeft. 
Welk deel wil altijd te laat opblijven en wie zorgt ervoor dat je toch maar uit bed komt als 
de wekker gaat? 
 
Les 4 gebruiken ze al deze instrumenten in alledaagse situaties die ze zelf inbrengen. 
Iemand vraagt je of je mee gaat ‘indrinken’ voor het schoolfeest….. 
Je kunt absoluut niet met X samenwerken….Je voelt bij die medewerker echt dom…… 
 
In het tweede leerjaar verdiepen en herhalen we deze instrumenten en komen er nog 
een paar leuke bij. Deze cursus is in ontwikkeling. 
 
Werkers vinden de cursus over het algemeen leerzaam blijkt uit de evaluaties, de één wil 
wat meer rollenspelen, de ander wat meer theorie. We proberen een leuke mix te maken 
die aansluit bij de belevingswereld , ontwikkeling en leeftijd. 
 
Interesse in de cursus? 
Wil je als mentor ook met deze lessen aan de gang, wil je er meer over weten of een 
training met je team , neem dan contact op met Jacqueline Keers of Manon van Omme 
j.keers@wpkeesboeke.nl 
m.vanomme@wpkeesboeke.nl 
 
 
 
 


