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de eerste les kijken de leerlingen 
vooral naar zichzelf, in de tweede 
les kijken ze naar de uitwerking van 
het eigen gedrag op een ander en 
de laatste les gaat over het geza-
menlijke gedrag.’

rollenspel ‘Theateroefenin-
gen en rollenspelen maken deze 
theorie tastbaar. Zo oefenen de 
leerlingen een situatie in de super-
markt, waarbij de klant voor hen 
tien artikelen op de kassaband legt, 
terwijl er maar acht zijn toegestaan. 
Door te wisselen van rollen ervaar je 
hoe je kunt reageren als caissière, 
de klant met acht artikelen en de 
persoon met tien artikelen. En je 
merkt hoe je zoiets met elkaar kunt 

 annemarie Hartemink: ‘Als er  
iets speelt tussen jou en een 
ander, denk je vaak dat die 

ander dit gevoel veroorzaakt. Maar 
vaak ligt het bij jezelf. Gedrag is 
besmettelijk, jij straalt iets uit en 
dat krijg je terug. Dat inzicht wordt 
inzichtelijk gemaakt bij het project 
De Flirtweken. De Flirtweken omvat 
een workshopprogramma van drie 
tot vier workshops, die binnen maxi-
maal vijf weken worden gegeven. 
De trainers leren leerlingen op een 
andere manier stilstaan bij commu-
nicatie, want communiceren doe je 
de hele dag. Om inzicht te krijgen 
in het effect van je eigen gedrag op 
anderen, zijn de flirtlessen opge-
bouwd in “Ik”, “Jij” en “Samen”. In 

oplossen. Reageer je met kracht 
en boosheid? Dan krijg je dat ook 
terug. Bij een andere oefening met 
foto’s moesten leerlingen aangeven 
of mensen op de foto een gesloten 
of open houding hadden. En op wie 
zou je afstappen en waarom? En kijk 
je bijvoorbeeld vooral naar kleding 
en andere uiterlijkheden; wat zegt 
dat dan over jou?’

GroepsGedraG ‘De Flirtlessen 
passen mooi bij de leeftijdsgroep, 
waarin groepsgedrag heel erg 
begint te spelen. Het is goed als 
kinderen zich ervan bewust wor-
den dat ze, vaak zonder het zelf 
door te hebben, vlug oordelen. Ze 
zijn snel afwijzend, de puberteit is 
een erg zwart-witte levensfase. Het 
is daarom waardevol dat ze leren 
welke invloed ze zelf hebben op 
andermans gedrag. “Nooit geweten 
dat uitstraling zo bepalend was!” 
schreef één van de leerlingen tij-
dens de evaluatie.’ <

De magie van je eigen gedrag
De Flirtweken

Te
ks

T:
 T

ia
ld

a 
h

o
o

g
ev

ee
n

 | 
B

ee
ld

: p
eT

er
 v

an
 e

s

■ School: Scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam ■ Docent: 

trainers van de Flirt in’ Company en acteurs van theatergezelschap 

noordvolk in de les van Annemarie Hartemink, docent verzorging ■ Favoriete 

lesmethode: De Flirtweken ■ Geschikt voor: 14- tot 16-jarigen van alle 

leerniveaus ■ Meer informatie: www.flirtweken.nl, www.noordvolk.nl
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