
training Jeugdgezondheidszorg 

 
 

 

training: Sociale vaardigheidstraining 

 

Doelstelling: Voor sommige kinderen is hun kindertijd verre van onbezorgd. Ze zijn 
niet in staat voor zichzelf op te komen en aansluiting te vinden bij groepsgenootjes. 

Omgaan met anderen kun je leren. Met de training ‘Sociale vaardigheden voor 

kinderen’ biedt Icare kinderen een mogelijkheid om te werken aan hun sociale 
vaardigheden en daarmee aan hun zelfvertrouwen. Zo wordt voorkomen dat 

kinderen vastlopen, geen vriendjes meer overhouden of geen zin meer hebben in 

school waardoor zij hun leermotivatie verliezen.  

 
Doelgroep: Kinderen van 8-10 jaar en 10-12 jaar, afhankelijk van de aanmeldingen.  

 

Naam organisatie: Jeugdgezondheidszorg Icare 

 

Start: dinsdag 26 april 2011 van 15.30 – 17.00 uur. De training bestaat uit acht 

bijeenkomsten van anderhalf uur. 

 
Adres: eerste bijeenkomst in “De Pyramide”, de Weerdt 3, Zeewolde 

volgende 7 bijeenkomsten in basisschool “de Richtingwijzer”, Lisdodde 9,          
Zeewolde 

 

Contactpersoon: J. Krooneman 
 

Telefoonnummer contactpersoon: 06-51942483 
 

Emailadres contactpersoon: j.krooneman@icare.nl  
 

Aanmelden: Als u uw kind wilt aanmelden voor de sociale vaardigheidstraining kun u 

contact opnemen met Icare Zorgcentrale, telefoon 0900-8833 (0,10 per minuut).  
 

Beschrijving inhoud:  
Voor aanvang van de training heeft u samen met uw kind een intakegesprek met de 

cursusleiders. Tijdens deze eerste kennismaking staat het kind en zijn/haar 
specifieke vragen centraal. Na het intakegesprek worden de ouders en de leerkracht 

uitgenodigd voor een informatieavond. Op deze avond wordt u uitgebreid 

geïnformeerd over de training en wordt besproken welke bijdragen ouders en 
leerkrachten kunnen leveren tijdens de training. De training bestaat uit tien 

bijeenkomsten van 1,5 uur. Na de vijfde bijeenkomst vindt er nog een 
tussenbijeenkomst voor de ouders plaats. De training wordt afgesloten met een 

evaluatiegesprek. De groep bestaat uit ongeveer acht kinderen en twee trainers. In 
de training wordt geprobeerd een gedragsverandering op gang te brengen. Tijdens 

de training wordt veel geoefend met praktijksituaties.  

Aan bod komen bijvoorbeeld: 
- het voeren van een gesprekje 

- complimentjes geven 
- voor jezelf opkomen 

- leren omgaan met pesten 
 

Benodigde materialen: De kinderen hoeven geen materialen mee te nemen naar de 

cursus.  
 

 
 

 



 

Voorwaarden deelname: Leeftijd moet passen binnen de doelgroep. Tijdens het 
intakegesprek wordt gekeken of het aangemelde kind baat heeft bij een sociale 

vaardigheidstraining.  

 

Kosten voor deelname: Het is bedoeld voor leden van de Icare Ledenvereniging. Het 
lidmaatschap van Icare Ledenvereniging is rond de 20 euro per jaar. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

J. Krooneman 


