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‘Bij wie ligt je sympathie?’

Voorkeur voor Ernie Voorkeur voor Bert



Klassiekers
Koekjes in bed
Bert is hem
Appeltaart delen
Kersen delen
De sneeuwpop
Ernie hergebruikt Berts krant
Muziek en lezen
Ernies rolschaats

Tekening van Bert ( Twee neuzen)
Berts verjaardag Raadspel
Bert is verdrietig
Ernie schrijft een gedicht
Fruitvriendjes
Tegenovergesteld spel
Sorbet ( Ernie is egocentrisch)
Duivenhoudersbal (Ernie dolt 
Bert)

https://www.youtube.com/watch?v=FogSLJLDT48


Bert   Ernie

Karaktereigenschappen 





Bert & Ernie …herken je ze?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMgLGNuLnPAhWCvRoKHaPpAM8QjRwIBw&url=https://opdeenkels.com/author/brianvesseur/&psig=AFQjCNG0ofrdXevFkfn4Wwf9ctBsujB7zQ&ust=1475405541036003


Bert & Ernie 
…herken je ze?





Komische duo’s 



Sherlock Holmes en Watson 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ5LLMnvHXAhXMLVAKHZPjBDwQjRwIBw&url=https://www.smaugslair.nl/wordsworth-classics-case-book-of-sherlock-holmes-a.html&psig=AOvVaw1QcYstgdjc_emVCb1aGGb3&ust=1512506911347536


Bert en Ernie in de 
wereldliteratuur



Bert en Ernie in de wereldliteratuur



Persoonlijke vragen

Ben jij een Bert of een Ernie?

Ben jij een Bert of een Ernie?
Ben jij een Bert of een Ernie?



Persoonlijke vragen

Ben jij een Bert of een Ernie?

Ben jij een Bert of een Ernie?

Kan je je ouders aanwijzen als Bert of Ernie?

Huwelijk/ relatie/ vriendschap:
Zoeken Bert en Ernie elkaar op? 



Persoonlijke vragen

Ben jij een Bert of een Ernie?

Ben jij een Bert of een Ernie?
Was je favoriete docent een 
Bert of een Ernie?



Twee in één:  Bert en 
Ernie in jezelf.

Reacties uit de zaal: 

• ‘Ik ben op mijn werk een Bert en thuis een Ernie’

• ‘Ik ben een Ernie, maar als ik samen met mijn vriend ben, die 
een nog veel extremere Ernie is, verander ik in een Bert.’





Bert en Ernie…Yin en Yang?

Hoe zoek ik evenwicht? 
Hoe breng ik meer Bert of Ernie in mijn leven?  



Transactionele Analyse: 
Drie egotoestanden

Aangeleerde levensopvatting. 
‘Zo hoort het’
Grenzen stellen
Leiding, verantwoordelijkheid nemen

• Gevoelsmatige levensopvatting
• ‘Zo voelt het’
• Spontaan, natuurlijk reageren

• Doordachte levensopvatting
• Redelijk zijn
• Samen oplossingen vinden



Eenzaamheid…

Met Bert van huis is de kamer saaier
De bal ligt stil en beer heeft verdriet
Met Bert van huis is taaitaai taaier
En lachen om een grapje lukt me niet

Met Bert van huis is speelgoed niet leuk
En de trap kraakt eng, de krant is een prop
Met Bert niet thuis eet ik in de keuken
En liever stond ik helemaal niet op

Je denkt heel vaak wanneer-ie thuis is
O, met Bert zijn wel zo één twee dingen mis
Maar als-ie zo'n hele dag van huis is
Dan merk je pas hoe 't is als hij er is

Met Bert van huis valt er veel meer regen
Snoep smaakt vies en grappen zijn flauw
Want Bert is van huis en alles staat tegen
Ik ben een heel klein beetje in de rouw
Dat komt omdat ik heel veel van Bert hou

https://www.youtube.com/watch?v=Gg27kFNbpYI


Bert en Ernie: bedankt!
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