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 Inhoud 

De lessen hebben verschillende thema’s, zoals positief denken, leren ontspannen en werken 
aan zelfvertrouwen. Elke les is verder opgebouwd uit verschillende elementen waardoor de 
kinderen met hun verschillende talenten geprikkeld worden om te leren: 

 theoretisch gedeelte 

 schriftelijk of in (sub)groepjes vertellen van persoonlijke ervaringen 

 muziek/filmfragment/verhaal 

 creatieve werkvormen 

 bewegingsspelletjes 

Centraal in de lessen staan twee knuffels: Mr. Happy (de gele denkwolk) en Mr. Black (de 
donkere denkwolk). Mr. Black bekijkt elke situatie door een donkere bril en toont de kinderen 
welke negatieve gedachten er allemaal kunnen zijn. Mr. Happy daarentegen is altijd 
optimistisch en bekijkt de wereld door een roze bril. Hij helpt de kinderen om helpende 
gedachten te vinden en problemen effectief aan te pakken. 

Alle kinderen krijgen een werkboek met praktische oefeningen en opdrachten. Naast de 
lessen in de klas krijgen ze via dit werkboek oefeningen mee naar huis, waarbij ze het 
geleerde leren toepassen in het dagelijks leven; alleen of samen met de rest van het gezin. 
Dit is geen huiswerk maar de uitnodiging tot een extra oefenmoment om ‘eigen baas te 
worden over hun gedachten’! Kinderen kunnen op deze manier ook een voorbeeld zijn voor 
de rest van het gezin en tonen wat ze tijdens de training geleerd hebben. 

 

Eigen baas over je gedachten   

De training ‘Eigen baas over je gedachten!’ bestaat uit zes 
lessen van ongeveer 1,5 uur die wekelijks gegeven worden 
aan leerlingen uit het vierde leerjaar. Er is voor deze 
doelgroep gekozen omdat cognitieve interventies vereisen 
dat kinderen een zeker vermogen bezitten om logisch en 
causaal te kunnen denken. En door de training aan te bieden 
op de leeftijd van 8 tot 10 jaar, kunnen de kinderen de 
puberteit als sterke, weerbare kinderen tegemoet gaan. 
‘Eigen baas over je gedachten!’ steunt op wetenschappelijke 
inzichten rond deze doelbewuste activiteiten. Met deze 
training wordt er dus gewerkt worden aan een duurzame 
verhoging van geluk. 
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Lessen 

Les 1: Heel veel gevoelens! 

Kinderen leren hun gevoelens benoemen en ze onderzoeken het verband tussen wat ze 
doen en hoe ze zich voelen. Ze leren grip krijgen op hun gevoel door meer leuke dingen te 
doen. 

Les 2: Je spanning de baas! 

Wanneer je lichaam gespannen is, kun je niet goed nadenken. In deze les leren de kinderen 
hoe ze hun lichaam kunnen ontspannen. Dit helpt om tot rust te komen bij spanning en om 
beter in te slapen. Daarna is er ruimte in hun hoofd om het verband te leren tussen hun 
gevoelens, gedachten en gedrag. Want niet de gebeurtenis bepaalt hoe je je voelt, maar hoe 
je hier over denkt! 

Les 3: Eigen baas over je gedachten! 

Kinderen die positief denken, hebben meer vrienden en voelen zich gelukkiger. Kinderen 
leren in deze les het verschil tussen helpende- en niet-helpende gedachten. Niet-helpende 
gedachten maken je bang, boos of verdrietig. Helpende gedachten laten je beter of sterker 
voelen. De zoektocht naar helpende gedachten is begonnen! 

Les 4: Eigen baas over je gedrag! 

Kinderen die goed om leren gaan met tegenslag, zullen zich ook in hun latere leven 
gelukkiger voelen. We zoeken hoe we positieve, helpende dingen kunnen doen bij moeilijke 
gebeurtenissen. We oefenen om de niet-helpende gedachten een halt te kunnen toeroepen. 

Les 5: Positief denken over jezelf! 

Als je in staat bent om positief te denken, leg je de basis voor een goed zelfbeeld. Kinderen 
die meer zelfvertrouwen hebben, hebben meer vrienden en worden minder gepest. In deze 
les leren kinderen dat ze trots mogen zijn op zichzelf. We ontdekken ieders talenten en 
vinden zo steeds meer helpende, positieve gedachten over onszelf. 

Les 6: We doen alleen maar dingen die helpen! 

In deze laatste les bundelen we al het geleerde tot een eigen actieplan om successen te 
bereiken en moeilijkheden te overwinnen. Kinderen leren dankbaar te zijn voor wat ze 
hebben en te dromen over de toekomst. Allemaal dingen die het geluksgevoel verhogen. 

Binnen de training ‘Eigen baas over je gedachten’ worden de ouders intensief betrokken. 
Ouders zijn een belangrijk model voor de kinderen om positief te leren denken. Daarom zijn 
er, parallel aan de lessen van de kinderen, informatiebladen voor de ouders beschikbaar. Op 
deze manier kunnen de ouders volgen wat hun kind binnen de training leert, en met de 
aangeboden tips samen met hun kind oefenen en groeien in positief denken. 


