
Training 

 
‘Aan de slag met gedachtekracht voor professionals’  

met spel ‘Ik denk me sterk’.  

 

Wanneer?  
Zaterdag 17 juni van 9.30 – 17.30 in Balen (nabij Antwerpen) in België.  

 
Voor wie?  
Deze bijscholing is bedoeld voor beroepskrachten die werken met kinderen van 6 tot en met 10 

jaar en tieners van 10 tot en met 16 jaar. Dat zijn bijvoorbeeld professionals binnen het 

onderwijs; leerkrachten, docenten, intern begeleiders en remedial teachers. Ook professionals 

die werkzaam zijn binnen de begeleiding van kinderen en tieners; zoals trainers, kindercoaches, 

kinder- en tieneryoga docenten, kindertherapeuten, en orthopedagogen kunnen zich aanmelden 

voor deze bijscholing en training.  

 
Wat? 

Als professional is het belangrijk een positieve invloed uit te oefenen op de gedachten vorming 

van kinderen en tieners. Er zijn verschillende manieren om kinderen en tieners in hun gedachten 

vorming te begeleiden. Na het volgen van deze training kun je een keuze maken uit de 

werkvormen van het spel ‘Ik denk me sterk’ om toe te passen in contact met je doelgroep.   

 

Het spel 

Het spel ‘Ik denk me sterk’ richt zich op vier thema’s:  

- Weerbare lichaamstaal 

- Opkomen voor jezelf en een ander 

- Zelfvertrouwen 

- Omgaan met eigen en andermans grenzen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het spel bestaat uit 60 spelkaarten. Alle kaarten zijn voorzien van een afbeelding en een 

helpende gedachte. De helpende gedachten doen een beroep op het toepassen van gedrag, dat 

past bij de vier thema’s. Tijdens het spel leren kinderen de eigen niet helpende gedachten 

herkennen en omzetten in helpende gedachten. Wanneer zij het spel vaker spelen zullen zij 

positiever gaan denken en gemakkelijker voor zichzelf en een ander opkomen. Hierdoor zullen zij 

als individu en als groep beter gaan functioneren.  



Het spel is gebaseerd op de werking van de vier g’s. Deze ’vier G’s’ zijn een uitwerking van de 

rationeel emotieve therapie, waarvan in onderzoek is aangetoond dat deze werkt. Met deze 60 

kaarten kunnen verschillende spelvormen worden gespeeld.  

 
Mirelle Valentijn organiseerde in 2009/2010 het project ‘door jongeren voor jongeren’ in opdracht 

van Stichting omgaan met pesten. Binnen dit project kregen de jongeren de kans om hun 

maatschappelijke stage te voldoen. Zij volgden workshops en verdiepten zich in de aanpak van 

de stichting. Tot slot benutten zij hun creatieve talenten en illustreerden les- en spelmaterialen. 

De illustraties door jongeren voor jongeren liggen dicht bij de belevingswereld van de 

deelnemers. Een groot deel van deze illustraties heeft Mirelle Valentijn verwerkt in het spel ik 

denk me sterk. 

 

Ik denk me sterk is al tweemaal in de prijzen gevallen. Tijdens de NOT in januari 2013 eindigde 

het spel na nominatie voor de innovatie prijs op de 3e plaats binnen de categorie basisonderwijs. 

In april krijg het spel een kroonappel van oranje in de Gemeente Barendrecht in de categorie 

jeugd.  

    
 

Programma 

  

De training wordt verzorgd door Mirelle Valentijn, auteur van het spel ‘ik denk me sterk’. 

Uitgever van het spel is Stichting omgaan met pesten. Het spel is tot stand gekomen in 

samenwerking met Semmie Sprekend Spel.  

 

Programma van de workshop: 

9.30 Aanvang programma 

• Opening met een spelvorm 

• Stichting omgaan met pesten 

• De kracht van het project ‘door jongeren voor jongeren’ 

• Werken met de thema’s: 

o Weerbare lichaamstaal 

o Opkomen voor jezelf en een ander  

o Zelfvertrouwen 

o Omgaan met eigen en andermans grenzen  

• Ervaren van spelvormen en aandachtspunten voor de spelbegeleider 

• Evaluatie 

17.30 Afsluiting  

 

Na de training ben je in staat om samen met kinderen de geheimen van de kracht van gedachten te 
ontdekken en gedachtekracht te vergroten. Daardoor denken deze kinderen positiever en beschikken zij over 
meer zelfvertrouwen. Dat komt hen van pas in lastige situaties op school en in de vrije tijd en bij het omgaan 
met leeftijdsgenoten en volwassenen. 



  
In de training wordt ook veel aandacht besteed aan het gebruik maken van positieve en bevestigende 
communicatie, waardoor kinderen zich gezien en gehoord voelen en meer uitgenodigd hun denken, voelen en 
doen met anderen te delen. Daarnaast wordt er ingegaan op het werken met en belang van lichaamstaal. 
Andere elementen die worden ingezet zijn o.a. tekenen, visualiseren, ontspannen, drama & toneel, bewegen.  
  
Na de training beschik je ook over meer ideeën om de spelkaartjes die je al in je bezit hebt anders in te zetten. 
Vaak komen we niet verder dan een inzichtkaartje trekken met kinderen, terwijl kaartjes op vele manieren 
inzetbaar zijn om met kinderen spelenderwijs in gesprek te komen en zo nieuwe mogelijkheden te ontdekken. 
  
De inhoud uit de training kun je vertalen naar o.a.: 
- individueel contact met kinderen, jongeren en volwassen 
- lessen in groepsverband waarin je losse elementen uit deze training inzet 
- serie lessen in groepsverband 
- thema middag of workshop 
- ouder & kind workshop 
Dat betekent dat je de inhoud kunt inzetten in jouw eigen wijze van werken met de doelgroep als professional 
zoals training, coaching, yoga- of andere (groeps)lessen en contactmomenten, maar ook inspiratie opdoet om 
nieuwe of extra activiteiten op te nemen in jouw aanbod. 
 
De training is interactief en ervaringsgericht. Dit betekent dat er wordt gewerkt met korte 

momenten van theoretische overdracht en er veel aan onderlinge uitwisseling wordt gedaan. Het 

werken met het spel ‘ik denk me sterk’ staat centraal. Een groot deel van de spelvormen mag u 

als professional ook zelf ervaren.  

 

 

 

 

                      



Locatie: 

 

We zijn te gast bij Katleen Roosen.  

 
Vlinderboom 
Vaartstraat 46 
2490 Balen 
 
Ben je benieuwd naar meer informatie over Katleen en haar praktijk? Kijk dan op: 
 
http://www.vlinderboom.be/  

 

Kosten ik denk me sterk – DE TRAINING 

€ 125,00  

 
(koffie, thee en water zijn inbegrepen bij de training) 

 

Na afloop ontvangt u de ikdenkmesterk-EXTRA en ikdenkmesterk-DETRAINING met daarin de 

beschrijving van de theorie, spelvormen en een verwijzing naar literatuur.  

 

Natuurlijk bieden wij u de kans een of meer exemplaren van het spel aan te schaffen na afloop 

van de training. Het spel is verkrijgbaar in het winkeltje van de vlinderboom. U ontvangt deze 

informatie bij de bevestiging van uw aanmelding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden  

 

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar:  
 
vlinderboom.katleen@gmail.com  
 
of  
 
praktijkvoorlevensgeluk@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.vlinderboom.be/
mailto:vlinderboom.katleen@gmail.com
mailto:praktijkvoorlevensgeluk@gmail.com


 

Ben je benieuwd naar meer informatie over de trainer & auteur van ‘Ik denk me sterk’?  

 

Neem dan een kijkje op: 

 

www.ikdenkmesterk.nl  

 

www.omgaanmetpesten.nl  

 

(Landelijke stichting waar zij een van de initiatiefnemers is en werkt als docent) 

 

www.praktijkvoorlevensgeluk.nl  

 

(Waar zij werkt in haar eigen praktijk met jong & oud.) 

 

www.ssvk.nl  

 

(Lokale stichting samen sterk voor kinderen waar zij medeoprichter van is.) 

 

 

 

 

Al heel veel kinderen, jongeren en volwassenen 

beleefde plezier van ‘Ik denk me sterk’ en  
aan de slag gaan met gedachtekracht!  

In 2015 verscheen alweer de derde druk van het spel. 
 

 

 

http://www.ikdenkmesterk.nl/
http://www.omgaanmetpesten.nl/
http://www.praktijkvoorlevensgeluk.nl/
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