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MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke 

ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de 

aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en 

sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema's centraal: huiselijk & 

seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. 

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door 

maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven 

te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de 

samenleving zo goed mogelijk doen. Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl. 
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Inleiding 

Beschrijving van de bijeenkomsten 

Hierna volgen de beschrijvingen van de bijeenkomsten van de kindergroep en de bijbehorende bijla-

gen. Per bijeenkomst wordt een overzicht gegeven van de gehele bijeenkomst, waarna alle onderde-

len verder worden uitgewerkt. Sommige onderdelen komen elke bijeenkomst terug. We hebben ervoor 

gekozen om die wel elke keer te beschrijven, zodat je als trainer / begeleider geen onderdelen bij el-

kaar hoeft te zoeken.  

Na de eerste bijeenkomst krijgen de bijeenkomsten van de kindergroep een vaste structuur, zodat zij 

houvast hebben en zich veilig kunnen voelen.  

• Samen binnenkomen met moeder en welkomstritueel 

• Moeders gaan naar de moedergroep 

• Agenda 

• Terugblik en huiswerk bespreken 

• Thema 

• Pauze 

• (Herhaling) thema 

• Huiswerk 

• Moeders komen binnen 

• Gezamenlijke afsluiting 

 

Maatwerk 

Elke groep is anders. Het is belangrijk om per groep te bekijken of de programma-opbouw of een oe-

fening geschikt is. Breng desgewenst wijzigingen aan. Ga ook flexibel om met de tijd. Kinderen met 

een licht verstandelijke beperking kunnen zich moeilijker concentreren. Let op dat je hen niet over-

vraagt, maar ook weer niet te voorzichtig bent zodat je hen ondervraagt.  

 

Gebruik van het werkboek 

Per bijeenkomst is een bijbehorend werkboek gemaakt. Ook hierin zijn de terugkerende onderdelen 

elke keer opgenomen. Dit kan voor de kinderen teveel van het goede zijn. Het is aan de trainer / bege-

leider om te bepalen welke bladen worden gebruikt.  

Tip: reik het werkboek uit aan het einde van bijeenkomst 1. En reik de bladen van het werkboek bij de 

volgende bijeenkomsten uit bij het bijbehorende onderdeel en / of aan het einde van de bijkomst. Dit 

voorkomt dat de deelnemers tijdens de bijeenkomst in het boek gaan bladeren en worden afgeleid.  

 

Agenda en flappen met picto’s 

Om zaken te visualiseren is het raadzaam flappen te maken met de agenda van de desbetreffende 

bijeenkomst en van de inhoudelijke onderdelen die worden behandeld. Deze kunnen worden gemaakt 

van de bladen uit het werkboek of van de bijlagen van de betreffende bijeenkomst. In copyshops kun-

nen deze bladen worden vergroot tot A2 – A1 of A0-formaat. Let op: hoe groter hoe duurder! Het laten 

vergroten van deze bladen brengt dus kosten met zich mee, maar het zelf maken van flappen en verg-

roten van picto’s is zeer tijdsintensief en dus ook kostbaar.  

 

Tekeningen 

Het stripje over huiselijk geweld kan op diverse momenten worden ingezet.  

Bij de diverse gevoelens die (in de verhalen) aan de orde komen zijn tekeningen gemaakt: bang, 

boos, blij, verdrietig, schuld en schaamte. Verder is er een tekening over twee soorten geheimen.  
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Afhankelijk van de groep kan ervoor worden gekozen om de tekening over tegelijkertijd blij en verdrie-

tig zijn en een stripje over tegelijkertijd boos en blij zijn (bedoeld voor de moedergroep om ingewikkel-

dere gevoelens te bespreken) in te zetten. 

 

Evaluatie 

Het is belangrijk elke bijeenkomst goed te evalueren. Wat vinden de begeleiders van hun eigen rol en 

functioneren? Hoe werkte de groep voor de kinderen en moeders? Wat ging goed? Wat zijn leer- en 

verbeterpunten? Het kan goed zijn om ook tussentijds te evalueren.  

In de pilot in Dordrecht is dat gedaan tijdens het collage maken op bijeenkomst 5 in de moedergroep.  

 

Daarnaast is het belangrijk om na afloop van de bijeenkomsten te bespreken of er zich belangrijke 

zaken hebben voorgedaan die meer aandacht behoeven of die zorgen baren.  

• Moet worden verwezen in verband met de eigen verwerking van het huiselijk geweld? 

• Moet worden verwezen in verband met noodzakelijke opvoedingsondersteuning?  

• Moet worden verwezen in verband met het uitbreiden sociale netwerk? 

 

Terugkoppeling naar MOVISIE gebruikersplatform 

Wij stellen het op prijs wanneer ervaringen, wijzingen in het programma en dergelijke worden terug 

gekoppeld naar het gebruikersplatform op de MOVISIE-Academie. Je kunt hiervoor contact opnemen 

met ondergetekende.  

 

 

Wij wensen jullie veel succes met de uitvoering van deze methodiek!  

 

Namens de projectgroep 

Marijke Lammers (m.lammers@movisie.nl) 

 

 

 

 

 



 

 

Kindergroep Bijeenkomst 1: Kennismaking  

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen  Koffie, thee, limonade 

5 Opening / welkom Welkom en laten zien waar 

de moeders zitten. 

Kneepje doorgeven.  

Moeders nemen afscheid en 

gaan naar hun eigen ruimte. 

 

 

 

5 Introductie begeleiders 

Wat gaan we vandaag doen? 

 Foto van begeleiders voor 

in werkboek. 

Agenda op flap-over (ver-

groot bladzijde uit werk-

boek) 

10 Naamkaartjes maken 

 

Knutselen 

 

• Naamkaartjes 

• Stickers 

• Stiften 

• Schilderstape 

15 Vertellen wie je bent Hinkelspel • Schilderstape 

• Zacht knuffeltje 

• Kennismakingskaartje 

10 Regels van de groep Vertellen en aanvullen • Flap-over spelregels 

(vergroot bladzijde uit 

werkboek)  

• Stiften 

5 Pauze  Limonade en koekjes 

5 Waarvoor is deze groep?  Psycho-educatie • Flap met uitleg en 

picto’s (vergroot blad-

zijde uit werkboek). 

• Stripje huiselijk geweld.  

25 Ervaringen delen Delen ervaringen en psycho-

educatie. Even afreageren. 

• Flap-over 

• Stiften 

• Picto’s 

• Stripje huiselijk geweld 

5 Werkboek en huiswerkop-

dracht 

Uitleg van het werkboek. 

Werkboek mooi maken. 

• Multomappen met 

doorzichtige insteek-

hoes aan de voorkant 

• Stiften en stickers 

• A4’tjes: dit werkboek is 

van ………… 

• Huiswerkopdracht 

5 Afsluiting kindergroep Moeders komen.  

Afsluiten gezamenlijk in de 

kring met de moeders 

Sticker uitdelen vanwege 

inzet 

90    
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Binnenkomen met moeder  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten (eerste keer iets langer i.v.m. uitleg geven) 

 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke start 

 

3. Werkvorm: Kneepje doorgeven in kring. 

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring staan.  

Een kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een 

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt 

het kind ‘Ja!’  Dan lopen allen met de handen nog vast naar het mid-

den van de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Welkom alle-

maal!’ 

Bij de afsluiting heeft een ander kind de regie en roepen we ‘Tot de 

volgende keer’ (om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind) 

6.  Aandachtspunten:  

 

7. Achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Introductie begeleiders 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

 

2. Leerdoel: Doel: Veiligheid bieden en informatie. 

3. Werkvorm: Introductie van begeleiders. Wie zijn we? Wat is onze functie? Wat 

kunnen we? Wat hebben we al gezien?  

4. Middelen: Foto van begeleiders voor in werkboek, indien dit veilig en goed voelt 

voor de begeleiders. 

5. Beschrijving werkwijze: De begeleiders vertellen wie ze zijn en wat hun functie is. 

6.  Aandachtspunten: Kort en duidelijke introductie. 

Aan de tafel. 

7. Achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

In de pilot was dit onderdeel niet meer nodig omdat alle kinderen de begeleiders al kenden van het inta-

kegesprek.  
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Wat gaan we vandaag doen? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

2. Leerdoel: Duidelijkheid over inhoud bijeenkomst. 

3. Werkvorm: Vertellen. 

4. Middelen: Flap-over met agenda en picto’s (bladzijde uit werkboek laten vergro-

ten).  

5.  Beschrijving werkwijze: De kinderen zitten aan tafel. De begeleiders vertellen wat er op deze 

bijeenkomst gaat gebeuren.  

6.  Aandachtspunten: Niveau van de kinderen inschatten: snapt iedereen het? 

 

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  13 

Naamkaartjes maken 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  10 minuten. 

2. Leerdoel: Doel: ontspannen start, lekker concreet. 

3. Werkvorm: Knutselen. 

4. Middelen: • Badges voor naamkaartjes 

• Kartonnetjes die in badge passen 

• Stiften in diverse kleuren      

• Stickervellen  

5. Beschrijving werkwijze: De kinderen schrijven hun naam op het kaartje, versieren het en 

spelden het op. 

  

6.  Aandachtspunten: Iedereen even kort individueel aandacht geven. 

 

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 
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Vertellen wie je bent 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

3. Leerdoel: Elkaar leren kennen en je laten kennen op een veilige manier.  

Kinderen laten praten en luisteren naar elkaar. 

4. Werkvorm: Hinkelspel.  

5. Middelen: • Maak op de grond met schilderstape vakken 1 tot en met 10.  

• Zacht beestje om in de vakken te kunnen gooien.  

• Kaartjes met de vragen (zie bijlage).  

 

6. Beschrijving werkwijze: Introductie van kinderen.  

Het kind gooit met het knuffeltje in een vak. Bij het nummer van het 

vak hoort een vraag. De begeleider geeft het kind een kaartje met de 

vraag. Het kind leest de vraag voor (als het kind niet kan lezen, leest 

de begeleider het voor). Mogelijke onderwerpen: 

1. Hoe heet je? 

2. Hoe oud ben je 

3. Waar woon je? 

4. Hoe heet jouw school? 

5. Wat is je lievelingskleur? 

6. Wat eet je het liefst? 

7. Wat doe je graag? 

8. Wie wonen er bij jou thuis? 

9. Wat vind je leuk op tv? 

10. Wat is je fijnste plek thuis? 

 

6.  Aandachtspunten: Hoe reageren de kinderen? Houd het luchtig. Als kinderen geen ver-

trouwenspersoon hebben, is er dan misschien iets anders? Een knuf-

fel, of een veilige plek? 

Er is geen goed of  fout antwoord!!  

 

7. Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 

De kinderen hebben het nodig om nu even te bewegen.  

Regelmatig ‘doe-dingen’ inbouwen is belangrijk voor deze kinderen. 
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Naam en regels van de groep 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Commitment, samenwerking en respect voor elkaars mening. Ieders 

mening telt. Ze hebben invloed op dat wat wezenlijk van belang is 

voor henzelf.  

3. Werkvorm: 1. Brainstormen over de naam. 

2. Vertellen over regels in de groep. 

4. Middelen: • Flap om mogelijke namen van de groep op te schrijven. 

• Flap met regels en picto’s (bladzijde uit werkboek vergroten).  

• Stiften. 

• A4 met regels en picto’s voor in werkboek (zie werkboek). 

5. Beschrijving werkwijze: 1. Met elkaar verzinnen van groepsnaam (die komt hierna bovenaan 

de flap met spelregels).  

Ieder kind mag een naam zeggen, schrijf die op een flap. Dan 

kiest ieder kind een naam die hij/zij het mooiste vindt (niet de ei-

gen naam!). De begeleider plakt een stickertje (rondje) achter die 

naam.  

Dan wordt gekeken welke naam de meeste punten heeft: dat 

wordt de groepsnaam.  

2. De regels van de groep worden opgehangen. De begeleider 

schrijft de naam bovenaan de flap.  

De begeleiders lopen de groepsregels één voor één langs.  

Op het einde wordt aan de kinderen gevraagd of er nog belangrij-

ke regels missen. Die worden desgewenst erbij geschreven.  

De groepsregels worden elke week op een duidelijke plaats op-

gehangen. Ook komt een bladzijde met groepsregels in het werk-

boek van de kinderen.  

 

Regels zijn in ieder geval: 

• Jij mag vertellen wat je wilt. Jij bepaalt wat je vertelt. Ook als je 

iets niet wilt zeggen is dat goed.  

• We luisteren goed naar elkaar. 

• We praten niet over elkaar met anderen. 

• Over moeilijke geheimen moet je altijd praten.  

• Grapjes maken mag, maar niet over elkaar.  

• We lachen elkaar niet uit. 

• Als je ziek bent, bel je af.  

6.  Aandachtspunten: Flap van te voren maken en regels aanvullen vanuit de groep. 

 

 

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 

De naam van de groep kiezen draagt bij aan het commitment van de 

kinderen, maar kost wel extra tijd.  
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Waarvoor is deze groep? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Spanning wegnemen, meteen duidelijk maken waar we het over gaan 

hebben. Psycho-educatie, wat jij hebt meegemaakt is niet uniek. 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

In de kring: kleed op de grond of aan tafel. 

4. Middelen: • Flap met uitleg en picto’s (vergroot de bladzijde uit het werkboek).  

• Eventueel stripje over huiselijk geweld (zie bijlagen bijeenkomst 1). 

• Kleed.  

5. Beschrijving werkwijze: We komen 10 keer bij elkaar.  

We gaan met elkaar praten, tekenen, knutselen, spelletjes of oefeningen 

doen, naar verhalen luisteren.  

Jullie zitten in de groep om dingen te leren. Niet om te leren rekenen of 

schrijven, want het is hier geen school. Jullie zijn hier om andere dingen 

te leren. 

Veel van jullie hebben meegemaakt dat je ouders heel erge ruzie had-

den. Dat is voor kinderen niet leuk. Je kunt er zelf niks aan doen. Je kan 

er verdrietig van worden. Of boos. Of bang. Daarover gaan we dingen 

leren. We gaan leren wat je kan doen als je boos, bang, verdrietig of blij 

bent. Of wat je kan doen als je ouders toch weer ruzie hebben of elkaar 

slaan.  

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Ervaringen delen  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

 

2. Leerdoel: Ervaren dat anderen hetzelfde mee hebben gemaakt, relativeren, maar 

ook de ernst van het huiselijk geweld valideren. 

3. Werkvorm: Uitwisselen 

4. Middelen: • Flap-over en picto’s (eventueel bladzijde uit werkboek vergroten).  

• Stiften. 

• Kleed.  

• Eventueel stripje over huiselijk geweld (zie bijlage bijeenkomst 1), 

5. Beschrijving werkwijze: Benoem dat alle kinderen in de groep hier zijn omdat ze dezelfde soort 

ervaringen hebben. 

De kinderen zitten in de kring en één voor één worden de kinderen uit-

genodigd om te vertellen waarom ze meedoen in deze groep. 

Maak duidelijk dat ze zelf bepalen wat ze vertellen. Als iemand niets wil 

vertellen is dat oké. 

Vraag aan de kinderen wat ze weten over deze groep en bespreek naar 

aanleiding daarvan de bedoeling van de groep. Laat kinderen eerst zelf 

over hun situatie vertellen. 

Het is belangrijk om geen verhaal af te steken maar de informatie te 

verweven in een gesprek met de kinderen. Zorg dat ze zich vrij voelen 

om vragen te stellen. Houd het kort en krachtig, anders wordt het te saai 

voor de kinderen. 

 

• Wie heeft er wel eens meegemaakt dat iemand die hij/zij aardig 

vond een klap kreeg? 

• Wie heeft er thuis wel eens zoiets meegemaakt?  

 

De term huiselijk geweld introduceren: 

• Wat hoort er allemaal bij huiselijk geweld?  

Laat de kinderen eerst zelf vertellen en/of aanvullen, zodat ze 

ook iets mogen zeggen over geweld waar niemand aan denkt, 

bijv. tegen de kat e.d.  

 

6. Aandachtspunten: Let er op dat iedereen aan bod komt. 

Zorg er voor dat het gesprek op gang blijft. 

Let op hoe kinderen zich voelen door het horen van de verhalen van 

anderen. Kinderen kunnen geschokt zijn door de heftige verhalen van de 

andere kinderen 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

Jumpen:  

• www.bol.com/nl/p/dvd/jumpen-doe-je-

zo/1002004005445380/index.html 

• http://www.jumperd.nl/  

• op Youtube staan filmpjes. 

Zie ook bijlage bij bijeenkomst 1. Bewegingsoefeningen. 

Ervaring uit de pilot 

Na de geweldsverhalen is de concentratie weg en moet er bewogen worden! Laat de kinderen even 

rennen en springen en gekke bekken trekken (Jumpen).  

http://www.bol.com/nl/p/dvd/jumpen-doe-je-zo/1002004005445380/index.html
http://www.bol.com/nl/p/dvd/jumpen-doe-je-zo/1002004005445380/index.html
http://www.jumperd.nl/
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Werkboek en huiswerkopdracht 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Werkboek: kinderen hebben iets tastbaars. 

Inoefenen van het huiswerk, vergroten haalbaarheid.  

Individualiseren van de map en daarmee de training. 

3. Werkvorm: Knutselen. 

4. Middelen: • Multomappen met doorzichtige voorkant of insteekhoes aan de 
voorkant. 

• Stiften en stickers. 

• A4’tjes met logo van de groep en  dit werkboek is van ………… 

• Huiswerkopdracht. 

5. Beschrijving werkwijze: Multomap uitdelen, uitleggen dat dit hun eigen map is en dat ze die elke 

week meenemen naar de cursus. In de map komen vellen waarop staat 

wat we gedaan hebben en wat de huiswerkopdracht is voor de volgende 

bijeenkomst. 

 

De map heeft een doorzichtige voorkant of insteekhoes aan de voor-

kant. Hier komt een blad, waarop de kinderen hun naam in kunnen vul-

len (deze map is van…) en kunnen versieren met stiften. Verder versie-

ren met stickers. 

 

Huiswerkopdracht: 

Versier het blad met de groepsregels samen met je moeder, bijvoor-

beeld met stickers en tekeningen. 

OF:  

Versier thuis samen met je moeder de voorkant van het werkboek.  

 

6. Aandachtspunten: Snapt iedereen de opdracht? 

 

7. Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 

In de oorspronkelijke opzet van het programma werd de kindergroep 

afgesloten met een ontspanningsoefening: ‘de boom en het grasspriet-

je’. Dit sloeg in de pilot helemaal niet aan. Wat wel aansloeg was samen 

met moeder in een kring staan en een kneepje geven. We hebben de 

ontspanningsoefening daarom niet meer opgenomen, maar wel als 

voorbeeld in de bijlage van deze bijeenkomst gedaan. In een andere 

groep is deze oefening wellicht wel goed bruikbaar.  

 

Ervaring uit de pilot 

Wij hebben dit programmaonderdeel kort gehouden en het versieren van de map mogen ze thuis doen 

samen met hun moeder (de kinderen hadden de mappen van hun moeder al gezien en wisten hoe het 

er uitzag).  
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Moeders komen: afsluiting 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke afsluiting. 

3. Werkvorm: Moeders vragen hun kind hoe het was.  

Kneepje doorgeven in kring.  

4. Middelen:  

5. Beschrijving werkwijze: 1. Kinderen laten de moeders zien wat ze hebben gemaakt. Moeders 

zijn voorbereid op hun rol hierin, reageren enthousiast en geven 

complimenten. Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring 

staan.  

2. Gezamenlijke afsluiting: kneepje doorgeven. 

Moeders, kinderen en begeleiders gaan in een kring staan. Een 

kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een 

kneepje door, zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met 

het doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is 

zegt het kind ‘Ja!’.  Dan lopen allen met de handen nog vast naar 

het midden van de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Tot 

de volgende keer!’ 

(Om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind). 

6.  Aandachtspunten:  

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

De moeders kwamen binnen in onze sfeer en er was meteen onrust. Wij waren nog bezig met de uitleg 

van de map. Moeders gingen gelijk dollen met de kinderen. De bedoeling was dat de kinderen bij bin-

nenkomst aan de moeders zouden vertellen wat ze gedaan hadden.  

We hebben met de begeleiders van de moedergroep afgesproken dat voor de 2e bijeenkomst de moe-

ders achter de stoel van hun kind gaan staan en dat het nog 5 minuten serieus moet zijn. 

Voor beide groepen was er een ontlading. Gezamenlijk afgesloten in de kring en geroepen ‘Tot de vol-

gende keer’. 

 

Algemene ervaring uit de pilot: 

 

Vooraf 

• Alle deelnemers zijn op de dag van de training nog gebeld als herinnering. Dit blijkt bij deze 

doelgroep hard nodig te zijn! 

• Het maken van het materiaal, inkopen, voorbereiden en nabespreken kost veel tijd! 

 

Tijdens bijeenkomst 1 

• Het was beetje chaotisch omdat niet iedereen op de zelfde tijd binnenkwam. 

• Er was snel een groepsgevoel.  

• De kinderen waren bereid om de eerste keer al veel over het geweld te vertellen. Hier ontstond 

een groepsgesprek en ze gingen elkaar bevragen. Ze waren wel geschokt door de heftigheid van 

de geweldservaringen. We hebben dit de tijd gegeven, maar daardoor liep het programma wel 

uit.  

• Concentratie was er in het eerste uur daarna veel sturing van ons. Het is moeilijk om zoveel in 

1½ uur te doen.  
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Bijlagen kindergroep bijeenkomst 1 
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Kennismakingskaartjes bij hinkelspel 
 

 

 

 

 

  1  Hoe heet je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  Hoe oud ben je 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3  Waar woon je? 
 

 

 

 

 

 

 

 

4  Hoe heet jouw school? 
 

 

 

 

 

 

 

 

5  Wat is je lievelingskleur? 
 

 

 

 

 

 

 

 

6  Wat eet je het liefst? 
 

 

 

 

 

 

 

 

7  Wat doe je graag? 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 Wie wonen er bij jou 
    thuis? 

 

 

 

 

 

 

9  Wat vind je leuk op tv? 
 

 

 

 

 

 

 

 

10  Wat is je fijnste plek  
  thuis? 
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Bewegingsoefeningen 
 

Boekje bewegingsoefeningen 

 

Dansen Springen Buigen 

Mercis Publishing-Kimio. Illustraties: Pauline Oud. AVI 3/4. 

www.kimio.nl  

• Dansen Springen Buigen is het tweede boek over Dee en Daa. Deze kinderen kwamen ook 

voor in ‘Billen Buikje Benen’, de klassieker over het thema eigen lichaam.  

• In Dansen Springen Buigen gaan Dee en Daa dansen. Allerlei dieren doen met ze mee. Maar 

ze doen niet allemaal hetzelfde.   

 

Van www.kimio.nl kun je tips gratis downloaden. 

www.kimio.nl/Tips/Dansen%20Springen%20Buigen  

 Bij het boek is ook een leuke poster gemaakt.  

Achterop staan Dee en Daa,die je kunt uitknippen en kunt laten dansen, als je splitpennetjes door de 

aangegeven gaatjes doet. 

 

Zie ook 

• http://www.beweegkriebels.nl 

• http://www.beweegkriebels.nisb.nl 
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Stripje Huiselijk geweld 
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Oefening: de boom en het grassprietje 
 

Ook al sloeg deze oefening in de pilot in Dordrecht niet aan, wordt hij hier wel beschreven omdat hij in 

een andere kindergroep wellicht wel aan kan slaan.  

Het is een oefening om met je aandacht in je lichaam en uit je hoofd te komen. Het eerste deel is ac-

tief en meer naar buiten gericht, zodat de overgang naar het rustige meer op ontspanning gerichte 

deel gemakkelijker is. Het accent ligt op het grassprietje.  

Spreek met elkaar af dat één begeleider de oefening begeleidt en zich concentreert op het meedoen 

en het goed voordoen. Eventuele verstoringen worden door deze begeleider genegeerd. Zo krijgen 

kinderen het voorbeeld dat je onafhankelijk van de anderen kunt ontspannen en je eigen gang kunt 

gaan. De andere begeleider doet niet mee met ontspannen, maar kan individueel aanwijzingen geven, 

corrigeren en veiligheid bieden doordat hij of zij de ogen open heeft. Het is aan te raden de taakverde-

ling niet te wijzigen gedurende de cursus.  

 

Instructie 

‘’Deze oefening kan je helpen rustig te worden. Ga allemaal staan met voldoende ruimte tussen el-

kaar. Steek je armen uit en als je je armen beweegt raak je geen andere kinderen. 

 

Stel je voor je bent een boom. Een stevige boom. Je bent groot en sterk. Je voeten staan stevig op de 

grond. (ga zelf als begeleider ook stevig staan, benen iets uit elkaar en stamp een paar keer stevig op 

de grond)’’ 

 

‘’Het gaat waaien. Je takken gaan heen en weer. Het gaat steeds harder waaien. Voel hoe je heen en 

weer waait? Je valt niet om, je stam en takken bewegen door de wind. ( je kunt een hard geluid ma-

ken alsof het waait, misschien doen kinderen dat  - op den duur- zelf).  

 

Dan opeens valt de wind weg, het is windstil. Je takken bewegen niet. De stam van de boom ook niet. 

Voel maar even hoe stil en windstil het nu is. De stevige boom is rustig.’’ 

 

Instructie  

Ga op zachte toon verder met het tweede deel van de oefening. Houd door zacht praten de aandacht 

van de kinderen goed vast.  

 

‘’Naast de boom staat een klein, dun grassprietje. Stel je voor dat jij een grassprietje bent. Zachtjes 

waai je heen en weer in de wind. Soms beweeg je bijna niet, zo klein ben je.  

Wiebel maar zachtjes heen en weer net als een grassprietje. Je mag je ogen dicht doen, als je dat fijn 

vindt. Heel zachtjes voel je de wind. Je staat bijna stil. Soms is de wind even weg, dan waait het weer 

zachtjes. ‘’ 

 

Geef als begeleider het voorbeeld door met je ogen dicht heel rustig een klein beetje heen en weer te 

bewegen. Aan het eind van de oefening praat je er niet meer doorheen en laat je kinderen zelf rustig 

staan en bewegen. Kinderen zullen een steeds langere periode zonder instructie aankunnen.  

 

 

’Dank je wel, je mag je ogen weer open doen als je ze dicht had. Blijf maar even staan en kijk om je 

heen. Okay, hoe was het om deze oefening te doen? ‘’ 

 

We gaan deze oefening steeds aan het eind van onze bijeenkomst doen.  

 

(Z.o.z. voor de eventuele beschrijving van de oefening in het werkboek). 
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Oefening de boom en het grassprietje 
 

 

 

je bent in een kring gaan staan 

 

 

 

stel: je bent een boom, een stevige sterke boom 

 

het gaat waaien 

steeds harder waaien 

je takken bewegen 

maar je blijft stevig staan 

 

             dan ben je een grassprietje 

het gaat zachtjes waaien 

je beweegt zachtjes mee 

 

lekker zachtjes wiebelen 

daar word je lekker 

rustig van 
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Kindergroep Bijeenkomst 2: Gevoelens 

 

 

 

 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen   

5 Opening / welkom Kneepje doorgeven in de kring.  

Moeders nemen afscheid en 

gaan naar hun eigen ruimte. 

 

 

5 Wat gaan we doen van-

daag? 

Uitleggen / vertellen. • Agenda op flap met 

picto’s 

10 Huiswerk bespreken Regels herhalen en blad laten 

zien. 

• Werkboek 

• Stickers 

20 

 

Basisgevoelens 

 

 

 

Gevoelens vervolg 

 

Psycho-educatie 

 

 

 

 

 

• Picto’s op A4 formaat.  

• Doos met gelamineerde  

picto’s: boos, bang, blij, 

verdrietig.  

• Digitaal fototoestel.  

20 Ren je rot  Spel 

 

• Schilderstape  

• Grote gelamineerde 

picto’s: boos, bang, blij, 

verdrietig. 

5 Pauze  Fris en iets lekkers. 

15 Herken je dit gevoel? 

 

Uitbeelden van gevoelens 

Kun je horen welk gevoel bij 

deze muziek past? 

Of het verhaal over de kinder-

boerderij uit boek Trudy van 

Harten. 

Kinderen één voor één alle ge-

voelens laten uitbeelden en op 

de foto zetten.  

• Gitaarmuziek uit de 

‘doos’ vol gevoelens 

(www.cego.be).  

• Cd-speler 

• Tekening kinderboerde-

rij 

• Digitaal fototoestel. 

5 Huiswerk 

 

Opdracht 

 

• A4’tjes met picto’s: 

boos, bang, blij en ver-

drietig. 

• Tijdschriften met veel 

plaatjes. 

5 Afsluiting met moeders 

samen 

Kinderen laten hun moeders 

zien wat ze hebben gedaan. 

Kneepje in de kring: tot de vol-

gende keer.  

 

Stickers om op het einde uit 

te delen.  

90    
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Binnenkomen met moeder 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten (eerste keer iets langer i.v.m. uitleg geven) 

 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke start. 

 

3. Werkvorm: Kneepje doorgeven in kring.  

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring staan.  

Een kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een 

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt 

het kind ‘Ja!’. Dan lopen allen met de handen nog vast naar het mid-

den van de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Welkom alle-

maal’. Bij de afsluiting heeft een ander kind de regie en roepen we 

‘Tot de volgende keer!’. 

(om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind) 

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 
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Wat gaan we vandaag doen? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

2. Leerdoel: Duidelijkheid over inhoud bijeenkomst. 

3. Werkvorm: Vertellen. 

4. Middelen: Flap-over met agenda en picto’s (vergroot bladzijde uit werkboek). 

5. Beschrijving werkwijze: De begeleiders vertellen wat er op deze bijeenkomst gaat gebeuren.  

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

Het programma bespreken werkt heel goed. Tussendoor vroegen de kinderen ook waar we op het pro-

gramma waren. De picto’s gaven goede ondersteuning. 
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Huiswerk bespreken  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Herhalen van de regels. 

Stilstaan bij de samenwerking met je moeder. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: Groepsregels op flap. 

5.  Beschrijving werkwijze: Korte terugblik vorige bijeenkomst.  

 

Bespreken huiswerk bijeenkomst 1. 

• Lees samen met je moeder de groepsregels door. Versier het 

blad met de regels samen met je moeder met stickers.  

 

Heb je de regels thuis versierd? 

Kinderen laten hun versierde blad met groepsregels zien.  

De begeleiders komen nog even kort terug op de groepsregels.  

Complimenteer de kinderen.  

 

6.  Aandachtspunten: Bij bespreken huiswerk je ook richten op hoe de samenwerking tus-

sen moeder en kind is verlopen. 

Houd er rekening mee dat er kinderen zijn die het huiswerk niet (sa-

men met moeder) hebben gemaakt.  

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Het huiswerk bekijken samen en terugblikken op wat we gedaan hebben was heel goed. 
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Gevoelens introductie 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

2. Leerdoel: Introduceren van gevoelens. 

Mogelijkheid bieden tot benoemen van gevoelens. 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

4. Middelen: • Doos met gelamineerde picto’s: boos, bang, blij, verdrietig, ver-

groot tot handformaat: van elk gevoel zoveel picto’s als er kin-

deren zijn (zie bijlagen bijeenkomst 2).  

• Gelamineerde picto’s op A4 formaat (zie bijlagen bijeenkomst 2).  

5. Beschrijving werkwijze: • Leg de 4 A4 picto’s van de gevoelens in het midden van de tafel 

en leg de verschillende gevoelens uit. Hou een kort gesprekje met 

de kinderen hoe zij die gevoelens in hun lijf kunnen voelen. Laat 

desgewenst hierbij al de muziekjes uit de ‘doos vol gevoelens’ ho-

ren.  

• Vraag vervolgens de kinderen één voor één een picto (op hand-

formaat) te kiezen bij hoe ze zich nu voelen, de picto in de hand 

te nemen en kort te vertellen hoe hij/zij zich voelt. Alle andere 

kinderen luisteren.  

6.  Aandachtspunten: De begeleiders structureren de verhalen van de kinderen en geven 

complimenten. 

In het werkboek zetten de begeleiders een cirkel om het gevoel van 

elk kind (zie ervaring uit de pilot).  

Dit onderdeel komt alle komende bijeenkomsten aan het begin van de 

groep terug.  

Vertel dat we in de cursus bezig gaan met gevoelens. Vraag waarom 

dat belangrijk is. Ga in op de antwoorden en leg verder uit waarom 

we bezig gaan met gevoelens. Als je gevoelens uit, dan gaan ze niet 

vast zitten in je lijf. Bijvoorbeeld opstapelen van boosheid kan ‘een 

explosie’ veroorzaken. Als je je eigen gevoel beter begrijpt dan heb je 

meer ‘macht’ over de situatie, dan kun je er wat mee doen. En als je 

gevoelens op een goede manier laat zien, dan begrijpt de ander je 

beter en kan de ander je eventueel helpen.  

Vraag na of de kinderen dit begrijpen en eigen voorbeelden kunnen 

noemen. 

Eventueel concreet maken door bijvoorbeeld een emmer die over-

stroomt. 

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 

Literatuur over gevoelens 

• www.sociaal-emotioneel (gaat vooral over de basisschoolleeftijd). 

• Martine Delfos heeft een groot aantal boeken geschreven; die 

staan allemaal op haar site www.picowo.nl. 

• Kinderrijmpjes over gevoelens. Coillie (samensteller) – Voel je 

wat ik voel? De 150 mooiste gedichten over gevoelens 

Ervaring uit de pilot 

We hebben niet de werkboeken erbij gehaald om een cirkel om de gevoelens te zetten, omdat dit af-

leidt. Ze gaan bladeren en naar de plaatjes voorop kijken.  

Het kost al veel moeite om ze bij de les te houden! 

http://www.sociaal-emotioneel/
http://www.picowo.nl/
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’Ren je rot’ 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

2. Doel: Mogelijkheid bieden tot benoemen & herkennen van gevoelens. 

3. Leerdoel: Kinderen ervaren dat er verschillende gevoelens zijn, dat dit per persoon 

verschillend kan zijn en dat er meerdere gevoelens per situatie kunnen 

zijn. 

4. Werkvorm: Spel. 

5. Middelen: • Schilderstape om op vloer vlakverdeling te maken. 

• Grote gelamineerde picto’s: boos, bang, blij, verdrietig en een picto 

met een vraagteken (zie de bijlagen bijeenkomst 2). 

• Vragen over gevoelens. 

6. Beschrijving werkwijze: “Ren je rot” is een spel waarbij er 4 vakken worden gemaakt. In de vak-

ken liggen picto’s op groot formaat. Elk vak bevat een gevoel: ‘boos’, 

‘bang’, ‘blij’, ‘verdrietig’. De trainers stellen allerlei vragen. De kinderen 

gaan bij zichzelf na welk gevoel ze bij de voorgelezen situatie zouden 

krijgen en gaan in het vak met dat gevoel staan. De kinderen vertellen 

waarom ze dit gevoel krijgen. Ze beginnen de zin met “Ik voel me 

…………….., omdat ……………….”. 

De begeleider reageert kort door hetgeen het kind zegt te herhalen. 

Daarna herhaalt het geheel zich een aantal keren.  

De kinderen zullen soms ook aangeven dat ze niet weten welk gevoel 

ze hebben, of dat het gevoel dat ze hebben er niet bij ligt. Dan kunnen 

ze bij het vraagteken gaan staan.  

Ook komt het voor dat ze meerdere gevoelens tegelijk hebben. Kinderen 

kunnen ook tussen twee vakken in gaan staan, als iets hen bijvoorbeeld 

boos, maar ook bang maakt.  

Vragen: 

1. De zon schijnt en ik heb vakantie (blij) 

2. Ik mag niet meespelen met de andere kinderen (boos/verdrietig) 

3. Je krijgt nieuwe kleren (blij) 

4. Je kat is ziek (bang/verdrietig) 

5. Het onweert (bang) 

6. Ik ben bijna jarig (blij) 

7. Je wilt een koekje hebben maar krijgt het niet (boos) 

8. Je hebt iets gedaan wat niet mag en dat komt uit (bang) 

9. Iemand heeft je fiets kapot gemaakt (boos/verdrietig) 

10. Je vader en moeder hebben ruzie (bang/boos/verdrietig) 

11. Je ligt in bed en je hoort geschreeuw (bang/boos/verdrietig) 

12. Je vader en moeder knuffelen met elkaar (blij/bang) 

13. Je vader stapt in de auto en rijdt hard weg (blij/bang/boos/verdrietig) 

6.  Aandachtspunten: Dit spel is de kern van de bijeenkomst. Bewegen, ervaren en het visueel 

maken is voor deze groep heel belangrijk. Bij aanvang hebben de kin-

deren vaak aanmoediging nodig om de zin te beginnen met ‘ik’ en om er 

een reden bij te geven. De trainers benadrukken dat geen enkel ant-

woord fout is. Let op dat kinderen niet ‘’de leider‘’ gaan volgen maar hun 

eigen gevoel uitdrukken in de oefening. 

Algemene vragen, opbouwen richting huiselijk geweld. 

7.  Achtergrondinformatie    

voor de trainer:  
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Herken je dit gevoel?  

 
Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

2. Leerdoel: Herkennen van gevoelens in muziek. 

Herkennen van je eigen gevoelens en het inzichtelijk maken voor 

anderen. 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

4. Middelen: • Muziek uit Doos vol gevoelens. 

• Picto’s Boos, Bang, Blij, Verdrietig. 

• Digitaal fototoestel. 

• Verhaal boek Trudy van Harten.  

• Tekening kinderboerderij, zie bijlage. 

5. Beschrijving werkwijze: • Muziek laten horen: herken je welk gevoel hier bij hoort? De kin-

deren houden de betreffende picto omhoog, of wijzen een picto 

op tafel aan.  

• Gevoelens uitbeelden: 

o Kinderen één voor één alle gevoelens laten uitbeelden (Hoe 

kijk je? Hoe sta je?) en op de foto zetten.  

o De volgende keer komen deze foto’s in hun map. 

• In plaats van muziek kan ook het verhaal over de kinderboerderij 

van het boek van Trudy van Harten worden voorgelezen en de 

tekening ‘kinderboerderij’ worden ingekleurd. 

6.  Aandachtspunten: Let op: je maakt foto’s van de kinderen apart. Mochten ze zelf aange-

ven dat ze samen op de foto willen, eerst toestemming van de moe-

ders vragen! 

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 

CD Doos vol gevoelens (www.cego.be) 

9. gitaar      38 sec bang 

10. gitaar      25 sec verdrietig 

11. gitaar      30 sec boos 

12. gitaar      45 sec blij 

 

Ervaring uit de pilot 

De muziek sloeg niet aan en wij vonden het gedateerd en ook niet echt herkenbaar. Mogelijk zijn er 

betere fragmenten (filmmuziek bijvoorbeeld) te vinden die meer bij de beleving van de kinderen aanslui-

ten.  

Er is voor gekozen om op deze bijeenkomst te beginnen met het boek van Trudy van Harten ‘Niemand 

mag het weten.’  
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Huiswerkopdracht 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Samenwerking met moeder en gevoelens herken-

nen. 

3. Werkvorm: Huiswerkopdracht. 

4. Middelen: • 4 A4’tjes voor alle kinderen met picto’s: boos, 

bang, blij en verdrietig en het woord eronder.  

• Oude tijdschriften.  

• Huiswerkblad 

2 tijdschriften mee.  

Per kind 4 lege bladen met de picto’s van een 

gevoel (zie werkboek).  

 

5. Beschrijving werkwijze: We hebben vandaag gepraat over emoties. Er zijn 

4 belangrijke emoties: 

Boos (hier komt de picto) 

Bang (hier komt de picto) 

Blij (hier komt de picto) 

Verdrietig (hier komt de picto) 

 

Je krijgt 2 tijdschriften mee.  

Je krijgt 4 lege bladen mee. Op elk blad staat een 

gevoel.  

Zoek met je moeder plaatjes van de 4 gevoelens.  

Knip ze uit en plak ze op het goede blad. 

Stop ze in je map. 

Neem de map de volgende keer mee.  

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie voor de trainer:  
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Moeders komen: afsluiting 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Afsluiten kindergroep. Ervaren gezamenlijkheid.  

Gezamenlijke afsluiting: moeders brengen het geleerde in de praktijk. 

Ze hebben contact met de kinderen over wat ze hebben beleefd. 

Moeder- en kindrol versterken. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: Sticker om aan de kinderen mee te geven op het einde. 

5. Beschrijving werkwijze: Kinderen laten de moeders zien wat ze hebben gemaakt. Moeders 
zijn voorbereid op hun rol hierin, reageren enthousiast en geven 
complimenten Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring 
staan.  
Gezamenlijke afsluiting: kneepje doorgeven. 
Moeders, kinderen en begeleiders gaan in een kring staan. Een kind 
heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een een kneepje 
door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het doorge-
ven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt het kind 
‘Ja!’  Dan loopt iedereen met de handen nog vast naar het midden 
van de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Tot de volgende 
keer!  
(Om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind). 

 

6.  Aandachtspunten: Moeders komen achter de stoel van het kind staan en kinderen en 

moeders hebben de instructie gekregen dat het nog 5 minuten seri-

eus werken is. 

 

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Terugkeer met de moeders was deze keer beter na in beide groepen instructies gegeven te hebben. 

 

 

 

Algemene ervaring uit de pilot 

We vinden het zeer intensief omdat we geen seconde kunnen verslappen met onze aandacht. We 

moeten veel corrigeren en de vaart er in houden. Dit betekent dat je eigenlijk het programma in je 

hoofd moet hebben om in te spelen op wat er gebeurt. We hebben te maken met een gangmaker en 

meeloper die binnen de groep bepalend zijn. Dan is er ook nog een ZMLK’er die heel moeilijk te ver-

staan is maar toch actief meedoet. 
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Bijlagen kindergroep bijeenkomst 2 
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Kindergroep Bijeenkomst 3: Boos 

 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen   

5 Opening / welkom Kneepje doorgeven in de 

kring.  

Moeders nemen afscheid 

en gaan naar hun eigen 

ruimte. 

 

5 Wat gaan we doen van-

daag? 

Uitleggen / vertellen. • Agenda op flap met 

picto’s 

10 Huiswerk bespreken Bespreken en laten zien. 

 

• Werkboeken kinderen en 

hun opdracht met de 

plaatjes uit het tijdschrift. 

• Kinderen krijgen een 

blad met foto’s van zich-

zelf waarop ze de 4 ge-

voelens uitbeelden.  

10 Rondje: hoe voel je je? 

 

Vertellen. 

Gevoel laten kiezen. 

 

• 4 picto’s op de muur en 

kleinere op tafel die ze 

kunnen kiezen. 

15 Thema Boos Psycho-educatie. 

 

• Muziek uit doos vol ge-

voelens 

• Cd-speler 

• Flap met regels wat wel 
en niet mag als je boos 
bent.  

• Groen/rood-kaartje Boos.  

10 Verhaal  Voorlezen en bespreken. • Verhaal over ‘boos’ 

• Tekening over ‘boos’. 

5 Pauze  • Fris en iets lekkers 

20 Boos zijn Oefenen. • Kussens / Kranten / Lege 

petfles / Stressballen. 

• Groen/rood-kaartje boos.  

5 Huiswerk Opdracht uitleggen. • Blad van de week 

5 Afsluiting met moeders sa-

men 

Kinderen laten hun moeders 

zien wat ze hebben gedaan. 

Kneepje in de kring: tot de 

volgende keer.  

Stickers om op het einde uit 

te delen.  

90    

 

 



 

  50 

Binnenkomen met moeder 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten (eerste keer iets langer i.v.m. uitleg geven) 

 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke start. 

 

3. Werkvorm: Kneepje doorgeven in kring.  

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring staan.  

Een kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een 

kneepje door, zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt 

het kind ‘Ja!’.  Dan lopen allen met de handen nog vast naar het mid-

den van de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Welkom alle-

maal’. 

Bij de afsluiting heeft een ander kind de regie en roepen we ‘Tot de 

volgende keer!’. (om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind). 

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 
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Wat gaan we vandaag doen? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

2. Leerdoel: Duidelijkheid over inhoud bijeenkomst. 

3. Werkvorm: Vertellen. 

4. Middelen: Flap-over met agenda en picto’s (vergroot bladzijde uit werkboek). 

5. Beschrijving werkwijze: De begeleiders vertellen wat er op deze bijeenkomst gaat gebeuren.  

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Huiswerk bespreken  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Stilstaan bij de samenwerking met je moeder.  

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Bespreken. 

4. Middelen: • Per kind blad dat de 4 gevoelens uitbeeldt om de foto’s op te 

plakken en in de eigen map te doen. 

• Werkboek met huiswerk 

5. Werkwijze: Uitdelen van de foto’s die de vorige keer zijn gemaakt van elk kind. 

Opplakken in het werkboek.  

 

Huiswerk bespreken / laten zien (zoek met je moeder plaatjes van de 

vier gevoelens en plak ze op. Stop ze in je map.) 

Vragen: 

• Welke emoties heb je gevonden? 

• Kun je ze laten zien? 

• Hoe was het om samen met je moeder de opdracht te doen? 

Complimenteer de kinderen.  

6. Aandachtspunten: Alle kinderen aan bod laten komen. Stimuleer openheid: dus ook ne-

gatieve ervaringen mogen aan bod komen. 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Drie kinderen hadden hun werk gedaan. Een kind was zonder map en een kind was er vorige week niet. 

Bij de nabespreking bleek dat de moeders het al een prestatie vinden om elke week te komen en dat ze 

weerstand hebben tegen het huiswerk. Ze vinden een keer in de week over het geweld praten al veel. 

Ook gebeurt er van alles in hun privé situatie. Voor deze groep is het huiswerk een overvraging. Voor 

een andere groep kan dat weer anders liggen.  
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Rondje: Hoe voel je je? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Delen met anderen kinderen. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Kringgesprek. 

4. Middelen: Stoelen in een kring of op de grond? 

5. Werkwijze: Hoe zit je er bij? Pak de picto die bij je gevoel past.  

Alle andere kinderen zijn stil en luisteren goed.  

Vertel hoe je nu voelt.  

Is er iets bijzonders gebeurd de afgelopen week? Afsluiten met een compli-

ment.  

6. Aandachtspun- 

ten: 

Alle kinderen aan bod laten komen.  

Probeer ze ook iets leuks laten vertellen. 
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Thema boos 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen laten praten over boosheid.  

Taboe doorbreken om niet over hun gevoelens te praten. 

Kinderen laten ervaren dat ze niet de enige zijn. 

Kinderen vaardiger maken in het omgaan met gevoelens. 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

4. Middelen: • Muziek doos vol gevoelens 

• Flap met wat wel en niet mag als je boos bent (vergroot bladzijde 

uit werkboek). 

• Rood / groen kaartje (zie bijlagen bijeenkomst 3) 

5. Werkwijze: Thema deze week: BOOS 

Onderwerp introduceren aan de hand van het muziekje ‘boos’ uit de 

doos vol gevoelens. Kinderen raden (of weten n.a.v. de vorige keer) 

waar dit muziekje voor staat.  

 

Bespreken met de kinderen:  

• Ben je wel eens boos? 

• Wat maakt jou boos? 

• Wie maakt jou boos? 

• Hoe word je boos? Hoe kan je dat zelf merken en hoe merken 

anderen dat? 

 

Rood/groen-kaartje introduceren: wat betekenen de kleuren, wat be-

tekent het voor het boos zijn?  Boos zijn is oké en kan soms helpen. 

Maar als je niet goed weet hoe je veilig boos kunt zijn, doe je mis-

schien de foute dingen.  

Wat is een goede manier van boos zijn? Wat is veilig boos zijn? Wat 

zijn de grenzen? Hoe kan je weer tot rust komen?  

Voorbeelden noemen wat wel en niet kan als je boos bent; 

o Schreeuwen op je kamer mag (groen kaartje), maar niet in 

het oor van je moeder (rood kaartje). 

o Slaan op je kussen mag (groen kaartje), maar iemand slaan 

mag niet (rood kaartje). 

o Etc…(zie werkboek kinderen). 

 

Wat ook kan helpen is om aan iemand te vertellen dat je boos bent en 

waarom: aan je moeder, of aan iemand die je aardig vindt en ver-

trouwt. Aan wie zou jij kunnen vertellen dat je boos bent?  

6. Aandachtspunten: Noem het belang van het hebben van een steunfiguur en veilige plek. 

Mogelijk kunnen de kinderen al iemand of een plek noemen. 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

Geen muziek gedraaid. Die was niet herkenbaar voor de kinderen. Met de kinderen de vragen bespro-

ken.  
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Verhaal over boos 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen laten ervaren dat ze niet de enige zijn. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Verhaal voorlezen. 

4. Middelen: Verhaal over boos (zelf maken / opzoeken).  

Tekening over boos: zie bijlagen bijeenkomst 3.  

5. Werkwijze: Tekening ophangen. 

Verhaal voorlezen. 

Vanuit het verhaal vragen stellen en bespreken. Vragen opbouwen 

naar eigen situatie.  

 

Wat gebeurt er in het verhaal? 

Welk gevoel herken je? 

Heb jij weleens gehad dat je boos was maar niet meer wist waarom? 

 

 

6. Aandachtspunten: Maken de kinderen een verbinding met hun eigen situatie? 

Hoe reageren de kinderen op het verhaal? 

 

N.B. Omdat we niet een echt geschikt (kort en eenvoudig) verhaal 

hebben kunnen vinden, laten we het aan de toekomstige trainers om 

verhalen te kiezen. Óf zoals vanuit de pilot wordt gesuggereerd: kies 

prentenboeken, projecteer de tekening en met een beamer  op de 

muur en vertel een (zelfverzonnen) kort verhaal.  

We horen graag terug wat eventueel wel geschikte verhalen zijn! 

(m.lammers@movisie.nl). 

7. Achtergrondinformatie voor 

de trainer: 

Harten, T., van, Niemand mag het weten, Niño, Uitgeverij SWP, Am-

sterdam, 2010.  

Ervaring uit de pilot 

We hebben geen verhaal behandeld wegens tijdgebrek omdat het rondje ‘hoe voel je je?’ zo was uitge-

lopen.  
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Oefenen met boos zijn 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen vaardiger maken in het omgaan met gevoelens. 

Kinderen oplossingsvaardigheden aanleren in bepaalde situaties. 

3. Werkvorm: Praten en oefenen. 

4. Middelen: • Kussens, petfles, oude kranten, papier, stiften. 

• Groen/rood kaartje boos (voor alle kinderen). 

• Stressballen (voor alle kinderen). 

5. Werkwijze: Gesprek:  

• Wanneer en op wie ben je wel eens boos? 

• Wat doe je nu als je boos bent? Is dat veilig boos? 

• Als je onveilig boos wordt, wat zou je anders kunnen doen? 

 

Denk aan de persoon of situatie waar je boos van wordt.  

Wat kun je doen om veilig boos te zijn? 

1. Tot 10 tellen. 

2. Schreeuwen, stampen, boos kijken.  

3. Op een kussen slaan. 

4. Papier verfrommelen tot een prop en die zo ver mogelijk weg-

gooien. 

5. Een groot stuk papier in duizend stukjes scheuren (je moet het 

later zelf wel opruimen want anders is er weer iemand anders 

boos). 

6. Opschrijven of tekenen of krassen hoe ontzettend boos je bent 

en waarom. 

7. Naar buiten op een veldje met een bal en hard met de bal gaan 

schoppen of gooien. 

8. Ontspannen, afleiding zoeken en loslaten, wat is voor jou een 

goede afleiding? (in gesprek i.p.v. oefenen).  

9. In stressbal knijpen (meegeven). 

10. Aan iemand vertellen dat je boos bent.  

11. Wie heeft er nog tips om veilig boos te zijn? 

 

Uitleg: groen/rood kaartje boos zijn.  

Als je bang bent dat je onveilig boos wordt, pak het kaartje en hou het 

voor je met de rode kant naar de ander. Kijk op de groene kant en 

bedenk wat jíj zou kunnen doen om veilig boos te zijn. Hoe jij weer 

rustig kunt worden.  

6. Aandachtspunten: Zeg dat ze boos mogen zijn. Moedig ze aan om boze gevoelens te 

uiten. Vertel dat je weet dat ze misschien toch van diegene houden 

ook al zijn ze er boos op. Probeer één of meer manieren met de kin-

deren uit. Herhaal de voorbeelden wat wel en niet kan als je boos 

bent.  

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Huiswerkopdracht 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: In praktijk brengen wat je op een veilige manier kunt doen als je boos 

bent. 

3. Werkvorm: Huiswerkopdracht uitleggen. 

 

4. Middelen: Rood/groen-kaartje in het werkboek. 

 

5. Werkwijze: Huiswerkopdracht uitleggen: 

Gebruik het kaartje: wanneer is het voor jou groen of rood als je boos 

bent?  

Wat is voor jou een goede afleiding als je boos gaat worden of bent?  

Oefen dit deze week samen met je moeder.  

6. Aandachtspunten:  

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Moeders komen: afsluiting 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten 

2. Leerdoel: Afsluiten kindergroep. Ervaren gezamenlijkheid.  

Gezamenlijke afsluiting: moeders brengen het geleerde in de praktijk. 

Ze hebben contact met de kinderen over wat ze hebben beleefd. 

Moeder- en kindrol versterken. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: Sticker om aan de kinderen mee te geven op het einde. 

5. Beschrijving werkwijze: • Kinderen laten de moeders zien wat ze hebben gemaakt. Moe-

ders zijn voorbereid op hun rol hierin, reageren enthousiast en 

geven complimenten Moeders, kinderen en begeleiders gaan in 

de kring staan.  

• Kinderen laten hun moeder het groen/rood-kaartje ‘boos’ en de 

stressballen zien.  

• Gezamenlijke afsluiting: kneepje doorgeven. 

Moeders, kinderen en begeleiders gaan in een kring staan. Een 

kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een 

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met 

het doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind 

is zegt het kind ‘Ja!’.  Dan lopen allen met de handen nog vast 

naar het midden van de kring, doen de armen omhoog en roe-

pen: ‘Tot de volgende keer!’. 

(Om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind). 

 

6.  Aandachtspunten: Moeders komen achter de stoel van het kind staan en kinderen en 

moeders hebben de instructie gekregen dat het nog 5 minuten seri-

eus werken is. 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Bijlagen kindergroep bijeenkomst 3 
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Tekening over Boos 
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Kaartje groen boos en rood boos  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

veilig boos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

onveilig boos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

veilig boos          onveilig boos 
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Stopkaartje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kindergroep Bijeenkomst 4: Bang 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen   

5 Opening / welkom  Kneepje doorgeven in de 

kring.  

Moeders nemen afscheid 

en gaan naar hun eigen 

ruimte.  

 

 

5 Wat gaan we doen vandaag? Uitleggen / vertellen. • Agenda op flap met 

picto’s 

10 Huiswerk bespreken Bespreken en laten zien. • Werkboeken kinderen en 

hun opdracht. 

10 Rondje: hoe voel je je? 

 

Vertellen. 

Gevoel laten kiezen. 

 

• 4 picto’s op de muur en 

kleinere op tafel die ze 

kunnen kiezen. 

15 Thema Bang Psycho-educatie. • Muziek uit doos vol ge-

voelens en CD-speler 

• Flap met picto’s: wat kun 

je doen als je bang bent. 

10 Verhaal Voorlezen. • Verhaal over bang 

• Tekening over ‘bang’’.  

5 Pauze  • Limonade en iets lekkers 

20 Kies een dier  

en oefenen met bang zijn 

Oefenen. • Kleurplaten met allerlei 

dieren. 

• Kleurpotloden / stiften. 

• Aandenken (steentje, 

sleutelhanger o.i.d). 

5 Huiswerkopdracht  • Blad van de week 

5 Afsluiting met moeders sa-

men 

Kinderen laten hun moe-

ders zien wat ze hebben 

gedaan. 

Kneepje in de kring: tot 

de volgende keer.  

• Stickers om op het einde 

uit te delen.  

 

90    
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Binnenkomen met moeder  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten (eerste keer iets langer i.v.m. uitleg geven) 

 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke start. 

 

3. Werkvorm: Kneepje doorgeven in kring.  

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring staan.  

Een kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een 

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt het 

kind ‘Ja!’. Dan lopen allen met de handen nog vast naar het midden van 

de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Welkom allemaal’. 

Bij de afsluiting mag een ander kind en roepen we ‘Tot de volgende 

keer!’. 

(om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind) 

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Wat gaan we vandaag doen? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

2. Leerdoel: Duidelijkheid over inhoud bijeenkomst. 

3. Werkvorm: Vertellen. 

4. Middelen: Flap-over met agenda en picto’s (vergroot bladzijde uit werkboek). 

5. Beschrijving werkwijze: De begeleiders vertellen wat er op deze bijeenkomst gaat gebeuren.  

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

 

2. Leerdoel: Stilstaan bij de samenwerking met je moeder.  

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: Het huiswerk.  

5. Beschrijving werkwijze: Huiswerk bespreken met rood/groen-kaartje erbij. 

Wanneer ben je boos geweest? 

Ben je veilig boos geweest? 

Welke tip/afleiding heeft jou toen geholpen?  

 

Complimenteer de kinderen.  

6. Aandachtspunten: Alle kinderen aan bod laten komen. 

Stimuleer openheid; dus ook negatieve ervaringen of niet geslaagde 

ervaringen mogen aan bod komen. 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer 

 

 

Ervaring uit de pilot 

We hebben wel het rood/groen-kaartje er bijgenomen en niet de map. Om te voorkomen dat ze gaan 

bladeren en niet bij het onderwerp kunnen blijven.  

We hebben de kinderen aan elkaar laten vertellen wat ze er thuis mee gedaan hebben. 
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Rondje: Hoe voel je je? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Delen met anderen kinderen. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Kringgesprek. 

4. Middelen: Stoelen in een kring of op de grond? 

5. Beschrijving werkwijze: Hoe zit je er bij? Pak de picto die bij je gevoel past.  

Alle andere kinderen zijn stil en luisteren goed.  

Vertel hoe je nu voelt.  

Is er iets bijzonders gebeurd de afgelopen week? 

Afsluiten met een compliment.  

6. Aandachtspunten: Alle kinderen aan bod laten komen.  

Probeer ze ook iets leuks laten vertellen. 
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Thema bang  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

 

 

 

2. Leerdoel: Kinderen laten praten over bang zijn.  

Doorbreken taboe om niet over hun gevoelens te praten. 

Kinderen laten ervaren dat ze niet de enige zijn. 

Kinderen vaardiger maken in het omgaan met gevoelens. 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

Bespreken. 

4. Middelen: Gitaarmuziek ‘bang’ uit de doos vol gevoelens en CD-speler. 

Flap met picto’s: wat kun je doen als je bang bent (vergroot bladzijde 

werkboek). 

5. Beschrijving werkwijze: Onderwerp introduceren aan de hand van het muziekje ‘bang’ uit de 

doos vol gevoelens.  

Kinderen raden waar dit muziekje voor staat.  

 

Gesprek :  

• Ben je wel eens bang? 

• Wat maakt je bang?  

• Wie maakt je bang? 

• Wat doe je als je bang bent? 

• Naar wie ga je als je bang bent? 

 

Als je ouders ruzie hebben, als er geweld is, kun je bang zijn.  

Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je kunt bang zijn dat je ouders elkaar 

pijn doen. Je kunt ook bang zijn dat je ouders niet meer van je houden. 

Wat kun je doen als je bang bent? 

• Afleiding zoeken (bijvoorbeeld een spelletje spelen). 

• Iets doen wat je graag doet. 

• Met iemand erover praten (steunfiguur).  

• Een plekje zoeken waar jij je veilig voelt. 

• Naar iemand gaan bij wie je je veilig voelt. 

 

6. Aandachtspunten: Trainers noemen dat het hebben van een steunfiguur en veilige plek fijn 

en belangrijk is. Mogelijk kunnen de kinderen al iemand of een plek 

noemen. 

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Muziekfragment gekozen: gitaar. 

Eerst gewoon laten luisteren en gevraagd of het bang klonk. 

Voor de 2e keer laten horen en toen het licht uit gedaan. 

Dit samen sloeg erg aan. De verhalen kwamen los over bang zijn in het donker.  
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Verhaal over bang 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen laten ervaren dat ze niet de enige zijn. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Voorlezen en bespreken.  

4. Middelen: Verhaal over bang (zelf opzoeken / maken).   

Tekening over bang: zie bijlage bijeenkomst 4. 

 

5. Beschrijving werkwijze: Tekening ophangen. 

Verhaal bang voorlezen.  

 

Vanuit het verhaal vragen stellen en bespreken, opbouwen naar ei-

gen situatie. Bijvoorbeeld:  

Wat gebeurt er in het verhaal? 

Welk gevoel herken je? 

Lukt het xxx om niet meer bang te zijn? 

Ben jij wel eens bang? 

Wie of wat helpt jou dan? 

 

6. Aandachtspunten: Maken de kinderen een verbinding met hun eigen situatie? 

Hoe reageren de kinderen op het verhaal? 

 

N.B. Zie opmerking bij ‘verhaal’ in bijeenkomst 3.   

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

Harten, T., van, Niemand mag het weten, Niño, Uitgeverij SWP, Am-

sterdam, 2010. 
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Oefenen met bang zijn 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  15 minuten. 

2. Leerdoel: • Kinderen leren uitingsvormen van angstig voelen en je sterk voe-

len.  

• Verschil laten ervaren tussen bang en krachtig. 

• Kinderen vaardiger maken in het omgaan met gevoelens. 

• Kinderen oplossingsvaardigheden aanleren in bepaalde situaties. 

• Ervaren dat angst kan afnemen. 

3. Werkvorm: Praten en oefenen. 

4. Middelen: • Kleurplaten met verschillende dieren die passen bij ‘bang zijn’ en 

‘je sterk voelen.’  

Kleurplaten zijn te downloaden via internet (vanwege copyright 

mogen we ze niet in de methodiekmap opnemen). 

www.kleurplaten.nl  

www.kleurplatenenzo.nl  

www.schoolplaten.com 

• Kleurpotloden / stiften. 

• Aandenken aan krachtig dier (steentje, klein diertje)  

5. Beschrijving werkwijze: Bang zijn mag. Soms is bang goed, zodat je niet iets doet dat gevaar-

lijk is. Maar bang kan ook heel vervelend zijn. Daar hebben we het 

niet over gehad.  

Hoe kan je omgaan met bang zijn? Hoe kan je weer tot rust komen? 

Hoe kan je gevoel van bangheid afnemen?  

 

Kies een dier uit dat maakt dat je je sterk voelt.   

Kies een dier uit dat laat zien dat je bang bent 

 

We gaan oefenen met bang zijn en je weer sterk voelen.  

Per kind (voor de groep):  

Hoe loop je als jouw sterke / stoere dier?  

Hoe loop je als het bange dier?  

En loop nu weer als het sterke / stoere dier.  

Het verschil laten ervaren. Hierbij desgewenst gebruik maken van de 

muziek uit de doos vol gevoelens. 

 

Neem de kleurplaat met het stoere dier en kleur hem in.  

Uitdelen van aandenken aan een sterk dier.  

6. Aandachtspunten: Kinderen uitleggen dat ze het aandenken bij zich kunnen dragen. Als 

zij angstig zijn, kunnen ze het naar voren halen en zich herinneren 

hoe krachtig dit dier is. Door zich het te herinneren en voor zich te 

zien, kunnen zij proberen of zij die kracht in zichzelf naar boven kun-

nen halen. 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

Een voor een hebben ze laten zien voor de groep hoe hun sterk/stoer dier er uitzag en hebben we ge-

vraagd of hun dier ook wel eens bang was en hoe dat er uitzag. Ze mochten rondjes rennen als bang of 

sterk dier om ook even te bewegen! Dit sloeg goed aan. 

http://www.kleurplaten.nl/
http://www.kleurplatenenzo.nl/
http://www.schoolplaten.com/
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Huiswerkopdracht  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Actief bezig zijn met de associatie die je hebt bij ‘sterk’ en ‘niet bang 

zijn’ 

Moeder ook deelgenoot maken van jouw associatie. 

Samenwerken met moeder. 

3. Werkvorm: Opdracht. 

4. Middelen: Keurplaat / tekening uit de vorige oefening om in het werkboek doen. 

5. Beschrijving werkwijze: De kinderen zoeken nog een kleurplaat van een dier uit.  

Stimuleer dat ze een dier kiezen dat staat voor krachtig (niet bang 

zijn).  

 

Huiswerkopdracht:  

Maak samen met je moeder de kleurplaat af. 

Je mag natuurlijk ook zelf een tekening maken en die kleuren. 

 

6. Aandachtspunten: Kinderen die creatief niet vaardig zijn, stimuleren het zelfvertrouwen 

te vinden om de opdracht uit te kunnen voeren, positief benaderen en 

complimenteren. 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Moeders komen: afsluiting 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Afsluiten kindergroep. Ervaren gezamenlijkheid.  

Gezamenlijke afsluiting: moeders brengen het geleerde in de praktijk. 

Ze hebben contact met de kinderen over wat ze hebben beleefd. 

Moeder- en kindrol versterken. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: Sticker om aan de kinderen mee te geven op het einde. 

5. Beschrijving werkwijze: • Kinderen laten de moeders zien wat ze hebben gemaakt. Moe-

ders zijn voorbereid op hun rol hierin, reageren enthousiast en 

geven complimenten. Moeders, kinderen en begeleiders gaan in 

de kring staan.  

• Kinderen laten zien aan hun moeder zien hoe ze lopen als een 

bang en daarna als een stoer dier. 

• Gezamenlijke afsluiting: kneepje doorgeven. 

Moeders, kinderen en begeleiders gaan in een kring staan. Een 

kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een 

kneepje door, zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met 

het doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind 

is zegt het kind ‘Ja!’.  Dan lopen allen met de handen nog vast 

naar het midden van de kring, doen de armen omhoog en roe-

pen: ‘Tot de volgende keer!’. 

(Om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind). 

 

6.  Aandachtspunten: Moeders komen achter de stoel van het kind staan en kinderen en 

moeders hebben de instructie gekregen dat het nog 5 minuten seri-

eus werken is. 

 

7.  Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Bijlagen kindergroep bijeenkomst 4
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Tekening over Bang 
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Kindergroep Bijeenkomst 5: Blij  

 

 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen   

5 Opening / welkom Kneepje doorgeven in 

de kring.  

Moeders nemen af-

scheid en gaan naar hun 

eigen ruimte.  

 

 

5 Wat gaan we doen van-

daag? 

Uitleggen / vertellen. Agenda op flap met picto’s. 

10 Huiswerk bespreken Bespreken en laten zien. Stickers. 

10 Rondje: hoe voel je je? 

 

Vertellen. 

Gevoel laten kiezen. 

 

4 picto’s op de muur en klei-

nere op tafel die ze kunnen 

kiezen. 

10 Thema deze week: BLIJ Psycho-educatie Muziek uit doos vol gevoelens 

en Cd-speler 

10 Verhaal Voorlezen • Verhaal over blij. 

• Tekening over blij.  

15 Spel: twister Spel Spel Twister 

5 Pauze  • Limonade en koek 

10 Uitwisselen Collage maken • Tijdschriften / plaatjes 

• Grote vellen papier 

• Lijm 

5 Huiswerkopdracht Uitleggen • Blad van de week 

5 Afsluiting met moeders 

samen 

Kinderen laten hun 

moeders zien wat ze 

hebben gedaan. 

Kneepje in de kring: tot 

de volgende keer.  

Stickers om op het einde uit te 

delen.  

 

90    
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Binnenkomen met moeder 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten (eerste keer iets langer i.v.m. uitleg geven) 

 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke start. 

 

3. Werkvorm: Kneepje doorgeven in kring.  

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring staan.  

Een kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een 

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt het 

kind ‘Ja!’.  Dan lopen allen met de handen nog vast naar het midden 

van de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Welkom allemaal’. 

Bij de afsluiting mag een ander kind en roepen we ‘Tot de volgende 

keer!’. 

(om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind) 

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Wat gaan we vandaag doen? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

2. Leerdoel: Duidelijkheid over inhoud bijeenkomst. 

3. Werkvorm: Vertellen. 

4. Middelen: Flap-over met agenda en picto’s (vergroot bladzijde uit werkboek). 

5. Beschrijving werkwijze: De begeleiders vertellen wat er op deze bijeenkomst gaat gebeuren.  

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Herkennen van emoties. 

Delen met andere kinderen. 

Stilstaan bij de samenwerking met je moeder. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: Werkboek van de kinderen. 

5. Beschrijving werkwijze: Huiswerk bespreken/laten zien (maak samen met je moeder de 

kleurplaat af). 

 

Complimenteer de kinderen. 

Vragen die je kunt stellen: 

• Hoe vond je het om samen met je moeder te kleuren? 

• Hoe verliep de samenwerking? 

• Wat vond je het leukst aan de opdracht? 

6. Aandachtspunten: Bij bespreken huiswerk je vooral richten op hoe de samenwerking 

tussen moeder en kind is verlopen. 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

3 van de 5 kinderen (een kind is uitgevallen) hadden hun huiswerk samen gemaakt. De kinderen wa-

ren er trots op. 

Een kind kwam binnen en liet meteen helemaal trots zijn kleurplaat zien die hij samen met zijn moeder 

had gekleurd. We horen van de kinderen terug dat er verder de hele week niet meer over de groep 

gepraat wordt.  
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Rondje: Hoe voel je je? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Delen met anderen kinderen. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Kringgesprek. 

4. Middelen: Stoelen in een kring of op de grond? 

5. Beschrijving werkwijze: Hoe zit je er bij? Pak de picto die bij je gevoel past.  

Alle andere kinderen zijn stil en luisteren goed.  

Vertel hoe je nu voelt.  

Is er iets bijzonders gebeurd de afgelopen week? 

Afsluiten met een compliment.  

6. Aandachtspunten: Alle kinderen aan bod laten komen.  

Probeer ze ook iets leuks laten vertellen. 
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Thema blij 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen laten praten over blij zijn.  

Kinderen vaardiger maken in het omgaan met gevoelens. 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

4. Middelen: • CD gitaarmuziek blij uit de ‘doos vol gevoelens’. 

• CD-speler. 

5. Beschrijving werkwijze: Thema deze week: BLIJ 

• Onderwerp introduceren aan de hand van het muziekje ‘blij’. 

Horen jullie welk gevoel met dit muziekje wordt bedoeld?  

• Alle kinderen mogen laten zien dat ze blij worden van het mu-

ziekje en gaan dansen. 

 

Gesprek: Blij zijn is een fijn gevoel!  

• Ben je wel eens blij? 

• Wat maakt je blij?  

• Wanneer ben je blij? 

• Wie maakt je blij?  

• Hoe word je blij? Hoe kan je dat zelf merken en hoe merken 

anderen dat? 

• Wat doe je als je blij bent? Hoe laat je dat je dat zien? 

• Kun je ook blij zijn als anderen niet blij zijn (bijvoorbeeld je 

vader of moeder?) 

 

 

6. Aandachtspunten: Kinderen kunnen ook een blij of opgelucht  gevoel krijgen als een 

van de ouders weg is. Sommige mensen vinden dit raar. Toch is dit 

heel normaal. Je kunt bijvoorbeeld blij zijn dat de ruzies zijn opge-

houden.  

 

Ook als je blij bent kan het fijn zijn naar iemand toe te gaan, of naar 

je eigen fijne plekje, om te genieten van dat je blij bent.  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Verhaal over blij 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen laten ervaren dat ze niet de enige zijn. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Verhaal voorlezen en bespreken.  

4. Middelen: Verhaal over ‘blij’ (zelf opzoeken / maken).  

Tekening over ‘blij’ (zie bijlagen bijeenkomst 5). 

5. Beschrijving werkwijze: Tekening ophangen.  

Verhaal voorlezen.  

 

Vanuit het verhaal vragen stellen en bespreken, opbouwen naar 

eigen situatie. Bijvoorbeeld: 

Wat gebeurt er in het verhaal? 

Welk gevoel herken je? 

Waardoor wordt xxx blij? 

Wanneer ben jij blij? 

Wie of wat helpt jou om blij te worden? 

 

 

6. Aandachtspunten: Maken de kinderen een verbinding met hun eigen situatie? 

Hoe reageren de kinderen op het verhaal? 

N.B. Zie opmerking over de verhalen in bijeenkomst 3.  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

Harten, T., van, Niemand mag het weten, Niño, Uitgeverij SWP, 

Amsterdam, 2010. 
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Spel Twister  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

2. Leerdoel: Plezier hebben met elkaar. Ervaren van een blij gevoel.  

Ontspanning.  

Ervaren van fysieke grenzen.  

Zelf grenzen kunnen aangeven. 

3. Werkvorm: Spel en speluitleg en nabespreken. 

4. Middelen: 2 Twisterspellen.  

5. Beschrijving werkwijze: De groep in tweeën delen (2x3 kinderen) met ieder een trainer. Dit 

om te voorkomen dat er kinderen aan de kant zitten en er onrust 

ontstaat. 

 

De trainers leggen het spel uit. Zie de bijgeleverde spelregels.  

 

Zo meteen gaan we het spel spelen. Twister is een beetje een gekke 

boel. Iedereen staat door elkaar en gaat over elkaar heen. Het is de 

bedoeling dat je steeds met je handen en je voeten op de juiste kleu-

ren gaat staan. In het begin gaat het nog makkelijk, na een tijdje lukt 

het niet meer. Als je valt ben je af en mag je aan het wiel draaien.  

Je mag elkaar er natuurlijk niet afduwen of pijn doen. Als je niet pret-

tig staat of je vindt het niet fijn meer, dan mag je je laten vallen. Zo 

kun je zelf bepalen of je uit het spel gaat.  

 

Tijdens het spel bewaak je als trainer de afspraken en spreek je 

kinderen daarop aan. Complimenteer kinderen die er voor kiezen te 

stoppen. 

 

 

6. Aandachtspunten: Geeft ieder kind zijn grenzen aan? Houden kinderen voldoende re-

kening met elkaar? Hoe reageren de kinderen op aanraking? Het 

spel moet in positieve sfeer plaatsvinden.  

De trainer kan dit bewaken en kan het spel ook al spelende stoppen 

(door zich te laten vallen en de andere kinderen mee te laten vallen). 

Let op: LVG-kinderen weten vaak niet wat links of rechts is en het 

competitie-element kan stress opleveren. 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

Het kan zijn dat kinderen met een geschiedenis van huiselijk geweld 

veel territorium willen innemen of zich juist terugtrekken. Je wilt in 

deze kleine groep kinderen leren ervaren dat ze rekening kunnen 

houden met hun eigen grenzen en met elkaar. 

 

 

 



 

  83 

Poster maken 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

2. Leerdoel: Waar word je blij van? De kinderen kiezen materiaal uit tijdschriften 

waar zij blij van worden en starten met het maken van een collage. 

Hun moeder start ook met het verzamelen van plaatjes en het maken 

van een collage gericht op wat haar kind blij maakt. Uiteindelijk gaat 

thuis de moeder haar kind verder helpen met het maken van een 

collage over wat haar kind blij maakt. 

3. Werkvorm: Collage maken. 

4. Middelen: 2 x A4 vellen per kind zodat de collage in het werkboek kan.  

Of een groot A3 die ze thuis kunnen ophangen.  

Tijdschriften en plaatjes. 

Scharen en lijm. 

5. Beschrijving werkwijze: Collage maken. 

Knip uit tijdschriften plaatjes waar je blij van wordt. Plak ze op.  

6. Aandachtspunten: De moeder. 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Huiswerkopdracht 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Actief bezig zijn met de associatie die je hebt bij blij. 

Samenwerken met moeder. Zij helpt je verder met het afmaken van je 

collage. 

3. Werkvorm: Opdracht. 

4. Middelen: Huiswerkopdracht voor in werkboek. 

5. Beschrijving werkwijze: Huiswerkopdracht: 

1. Weet je nog waar je blij van wordt? Ga dit samen met je moeder 

doen! 

2. Maak ook je collage verder af. Je moeder kan je daarbij helpen. 

Zij heeft ook plaatjes verzameld die je misschien kunt gebruiken. 

 

Stop de collage dan in je werkboek of bespreek met je moeder waar 

je hem thuis kunt ophangen.  

 

6. Aandachtspunten: De collage maken over dingen waar het kind blij van wordt, staat 

centraal. De moeder heeft daarbij een helpende functie en richt zich 

op haar kind. 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Moeders komen: afsluiting 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Afsluiten kindergroep. Ervaren gezamenlijkheid.  

Gezamenlijke afsluiting: moeders brengen het geleerde in de praktijk. 

Ze hebben contact met de kinderen over wat ze hebben beleefd. 

Moeder- en kindrol versterken. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: Sticker om aan de kinderen mee te geven op het einde. 

5. Beschrijving werkwijze: Kinderen laten de moeders zien wat ze hebben gemaakt. Moeders 

zijn voorbereid op hun rol hierin, reageren enthousiast en geven 

complimenten Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring 

staan.  

Gezamenlijke afsluiting: kneepje doorgeven. 

Moeders, kinderen en begeleiders gaan in een kring staan. Een kind 

heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een kneepje 

door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het doorge-

ven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt het kind 

‘Ja!’. Dan lopen allen met de handen nog vast naar het midden van 

de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Tot de volgende keer!’. 

(Om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind). 

 

6.  Aandachtspunten: Moeders komen achter de stoel van het kind staan en kinderen en 

moeders hebben de instructie gekregen dat het nog 5 minuten seri-

eus werken is. 

 

7.  Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

 

Algemene ervaring uit de pilot 

• Eén kind dat er vorige week niet was, was ondeugend geweest en had van moeder als straf ge-

kregen dat hij de vorige keer niet naar de training mocht komen (De moeder was er wel). Hij komt 

zo graag dat zijn moeder dacht dat ze hem daar wel mee zou raken… 

Hieruit leiden we af dat het belangrijk is van te voren met de moeders te praten dat zij het kind niet 

straffen door hem niet naar de groep te laten gaan. 

• De kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin en we krijgen van de moeders terug dat ze graag 

komen. Wat ons opvalt is dat de eerste bijeenkomsten kinderen nog wel eens commentaar had-

den naar elkaar. Dat is opgehouden. Ze letten niet meer zo op elkaars gedrag.  

Een zeer moeilijk lerend kind is heel slecht te verstaan maar ze helpen hem en ons  om hem te 

begrijpen. Zijn moeder zegt dat hij zelf thuis vertelt dat hij bij ons leert wat hij moet doen als hij 

problemen heeft en dat het anders is dan op school.  

• Bij het kopje blij; ‘Waar word je blij van’ zei een kind: “ik word blij als de kop van mijn vader afge-

schoten wordt.” Hij kon niet verzinnen waar hij blij van werd en was moeilijk van het onderwerp af 

te brengen. Het is de tweede keer dat hij mee doet met LODK. Deze groep is beter geschikt, maar 

ik denk dat het trauma te groot is. Moeder is bang dat als hij 20 jaar is, hij zijn vader gaat ver-

moorden. We gaan voorstellen om hem na de training aan te melden voor psychomotorische the-

rapie.  
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Bijlagen kindergroep bijeenkomst 5 
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Tekening over Blij 
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Kindergroep Bijeenkomst 6: Verdrietig  

 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen   

5 Opening / welkom Kneepje doorgeven in 

de kring.  

Moeders nemen af-

scheid en gaan naar 

hun eigen ruimte.  

 

5 Wat gaan we doen vandaag? Uitleggen / vertellen. Agenda op flap met picto’s. 

10 Huiswerk bespreken. Bespreken en laten 

zien. 

Stickers. 

10 Rondje: hoe voel je je? 

 

Vertellen. 

Gevoel laten kiezen. 

 

4 picto’s op de muur en klei-

nere op tafel die ze kunnen 

kiezen. 

10 Thema: verdrietig Psycho-educatie. • Muziek uit doos vol ge-
voelens en CD-speler. 

• Flap met picto’s: wat kun 
je doen als je bang bent. 

10 Verhaal  • Verhaal over verdrietig. 

• Tekening over verdrietig. 

15 Krijten  • Vetkrijt (zwart en vele 

kleuren) 

• Scherp voorwerp (achter-

kant theelepeltje) 

• Papier A4  

• Kranten, schorten, oude 

overhemden.  

5 Pauze   

10 Herhalen van de 4 emoties. Muziek en Ren je rot CD doos vol gevoelens 

5 Huiswerkopdracht.  • Huiswerkblad 

• Voorbeeldstrip (bijvoor-

beeld BOBO) met duide-

lijke plaatjes of de teke-

ningen (verkleind) bij de 

verhalen uit de voorgaan-

de bijeenkomsten.  

5 Afsluiting met moeders sa-

men. 

Kinderen laten hun 

moeders zien wat ze 

hebben gedaan. 

Kneepje in de kring: tot 

de volgende keer.  

Stickers om op het einde uit 

te delen.  
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Binnenkomen met moeder 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten (eerste keer iets langer i.v.m. uitleg geven) 

 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke start. 

 

3. Werkvorm: Kneepje doorgeven in kring.  

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring staan.  

Een kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een 

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt het 

kind ‘Ja!’. Dan lopen allen met de handen nog vast naar het midden van 

de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Welkom allemaal!’. 

Bij de afsluiting mag een ander kind en roepen we ‘Tot de volgende 

keer!’. 

(om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind) 

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Wat gaan we vandaag doen? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

2. Leerdoel: Duidelijkheid over inhoud bijeenkomst. 

3. Werkvorm: Vertellen. 

4. Middelen: Flap-over met agenda en picto’s (vergroot bladzijde uit werkboek). 

5. Beschrijving werkwijze: De begeleiders vertellen wat er op deze bijeenkomst gaat gebeuren.  

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

 

 

2. Leerdoel: Stilstaan bij de samenwerking met je moeder . 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: De kinderen worden gevraagd of hun moeder hun heeft geholpen bij 

het maken van de collage en hoe dat voor hen was. 

 

 

4. Middelen: Vragen stellen en de collages die aanwezig zijn. 

 

5. Beschrijving werkwijze: Huiswerk bespreken/laten zien (de collages, tenzij die thuis zijn op-

gehangen) 

• Je moeder ging je helpen bij het maken van jouw collage. 

• Had je moeder leuke nieuwe plaatjes voor je uitgekozen? 

• Wat ging er goed in hoe je moeder je hielp? 

• Wat ging er eventueel niet goed in hoe je moeder je hielp? 

• Hebben jullie nog gesproken over hoe dat samen ging? 

 

 

6. Aandachtspunten: Kinderen leren bespreken in de groep hoe de communicatie tussen 

moeder en kind ging.  

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Niemand van de kinderen had met hun moeder hun huiswerk gedaan… 
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Rondje: Hoe voel je je? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Delen met anderen kinderen. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Kringgesprek. 

4. Middelen: Stoelen in een kring of op de grond? 

5. Beschrijving werkwijze: Hoe zit je er bij? Pak de picto die bij je gevoel past.  

Alle andere kinderen zijn stil en luisteren goed.  

Vertel hoe je nu voelt.  

Is er iets bijzonders gebeurd de afgelopen week? 

Afsluiten met een compliment.  

6. Aandachtspunten: Alle kinderen aan bod laten komen.  

Probeer ze ook iets leuks laten vertellen. 
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Thema verdrietig 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen laten praten over verdriet.  

Taboe doorbreken om niet over hun gevoelens te praten. 

Kinderen laten ervaren dat ze niet de enige zijn. 

Kinderen vaardiger maken in het omgaan met gevoelens. 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

4. Middelen: • Gitaarmuziek ‘verdrietig’ uit de doos vol gevoelens. 

• Flap met picto’s: vergroot bladzijde uit werkboek. 

5. Beschrijving werkwijze: Thema deze week: VERDRIETIG 

Onderwerp introduceren met het muziekje ‘verdrietig’. Kinderen raden 

waar dit muziekje voor staat. Gesprek:  

• Ben je wel eens verdrietig? 

• Waar word je verdrietig van? 

• Wanneer ben jij verdrietig ? 

• Waardoor word jij verdrietig? 

• Wie maakt jou verdrietig? 

• Wat kun je doen als je verdrietig bent? 

• Naar wie of wat zou je willen gaan als je verdrietig bent? 

Verdrietig kan ook GOED zijn! Het is goed om het te durven voelen 

en eruit te laten komen. Maar te lang verdrietig is niet fijn. Wat kun je 

doen om je minder verdrietig te voelen?  

Sturen richting (flap met voorbeelden) 

• Huilen. 

• Afleiding zoeken (bijvoorbeeld spelen of knutselen). 

• Naar een veilige plek toe gaan. 

• Vertellen aan iemand die aardig is dat je verdrietig bent. 

• Vertellen aan je knuffel / huisdier dat je verdrietig bent.  

• Wandelen of rennen. 

• Je lievelingsmuziek opzetten en meezingen of dansen. 

• Een tekening maken en die laten zien aan iemand die je aardig 

vindt.  

Bijna iedereen voelt zich wel eens verdrietig. Bijvoorbeeld als hun 

ouders ruzie hebben. Als je verdrietig bent, moet je soms huilen. 

Maar je kunt er ook heel stil van worden, of geen honger meer heb-

ben, of aldoor aan nare dingen moeten denken. Als je hoofd vol ver-

driet is moet het er uit. Soms helpt het als je eens flink huilt, maar 

soms is dat niet genoeg. Want huilen lucht misschien wel op, maar 

lost niet alles op. Het kan helpen als je er met iemand over praat. 

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie:  

Ervaring uit de pilot 

Het verdriet was moeilijk te benoemen voor de kinderen. Ze komen in hun verhaal steeds op boos of 

bang terug. Ze worden niet verdrietig want ze zijn stoer. Ook voorbeelden van bijvoorbeeld op je knie 

vallen, blijven ze ontkennen. We krijgen overtreffende verhalen over wat ze wel eens met hun vader 

zullen doen. We halen fantasie en werkelijkheid voor ze uit elkaar, maar het thema over verdriet komt 

niet meer op gang. Misschien dat het later aan de orde moet komen bij schuld en schaamte? Maar dat 

is ook ingewikkeld.  
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Verhaal over verdrietig  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

 

2. Leerdoel: Kinderen laten ervaren dat ze niet de enige zijn. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Verhaal voorlezen en bespreken.  

4. Middelen: Verhaal over verdrietig (zelf opzoeken /maken). 

Tekening over verdrietig: zie bijlage bijeenkomst 6.  

 

 

5. Beschrijving werkwijze: Tekening ophangen.  

Verhaal over verdrietig voorlezen 

 

Vanuit het verhaal vragen stellen en bespreken, opbouwen naar ei-

gen situatie. Bijvoorbeeld.  

 

Wat gebeurt er in het verhaal? 

Welk gevoel herken je? 

Waarom is xxx bedroefd/verdrietig? 

Ben jij ook weleens bedroefd/verdrietig? 

Wat helpt jou als je bedroefd/verdrietig bent? 

 

 

6. Aandachtspunten: Maken de kinderen een verbinding met hun eigen situatie? 

Hoe reageren de kinderen op het verhaal? 

N.B. Zie opmerking over de verhalen in bijeenkomst 3. 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

Harten, T., van, Niemand mag het weten, Niño, Uitgeverij SWP, Am-

sterdam, 2010. 
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Krijten 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen laten ervaren dat na verdriet soms ook weer wat moois 

komt. 

3. Werkvorm: Krijten. 

4. Middelen: • Vetkrijt (zwart en vele kleuren), 

• Scherp voorwerp (achterkant theelepeltje), 

• Stevig papier op A4 formaat (gaat in hun map), 

• Kranten; schorten; oude overhemden. 

5. Beschrijving werkwijze: A4’tje helemaal met verschillende kleuren krijt kleuren.  

Daarna met zwart krijt er overheen gaan.  

Dan met de achterkant van theelepeltje een tekening uitkrassen.  

Er ontstaat dan een regenboogachtige tekening. 

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Prima! De kinderen vonden dit erg leuk en zijn enthousiast aan het werk geweest. 
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Herhalen van de 4 emoties 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

2. Leerdoel: Herhalen van alle 4 de geïntroduceerde emoties.  

3. Werkvorm: Muziek luisteren van de doos vol gevoelens 

4. Middelen: • Muziek uit doos vol gevoelens. 

• Schilderstape om op vloer vlakverdeling te maken. 

• Grote gelamineerde picto’s: boos, bang, blij, verdrietig en een 

picto met een vraagteken (zie de bijlage bij bijeenkomst 2). 

5. Beschrijving werkwijze: Alle muziekjes laten horen (boos, bang, blij, verdrietig). Laat de kin-

deren naar de goede picto’s lopen (zoals in ‘Ren je rot’, maar dan 

zonder de vragen, alleen met de muziekjes).  

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Huiswerkopdracht 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Herhalen van alle 4 de geïntroduceerde emoties. 

3. Werkvorm: Knutselen. 

4. Middelen: • Eenvoudige voorbeeldstripjes waarin de 4 emoties naar voren 

komen (bijvoorbeeld Bobo). Deze zijn niet bijgevoegd vanwege 

copyright. 

• Of: de tekeningen bij de verhalen over de 4 emoties verkleind 

meegeven en laten benoemen om welk gevoel het gaat.  

5. Beschrijving werkwijze: Huiswerkopdracht: 

• Je hebt een stripje / 4 tekeningen gekregen.  

• Bekijk deze samen met je moeder.  

• Vul in / plak erbij of het poppetje boos, bang, blij of verdrietig is.  

(Eventueel met een ander voorbeeld voordoen).  

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

www.bobo.nl  

 

http://www.bobo.nl/
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Moeders komen: afsluiting 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Afsluiten kindergroep. Ervaren gezamenlijkheid.  

Gezamenlijke afsluiting: moeders brengen het geleerde in de praktijk. 

Ze hebben contact met de kinderen over wat ze hebben beleefd. 

Moeder- en kindrol versterken. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: Sticker om aan de kinderen mee te geven op het einde. 

5. Beschrijving werkwijze: • Kinderen laten de moeders zien wat ze hebben gemaakt. Moeders 

zijn voorbereid op hun rol hierin, reageren enthousiast en geven 

complimenten. Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring 

staan.  

• Gezamenlijke afsluiting: kneepje doorgeven. 

Moeders, kinderen en begeleiders gaan in een kring staan. Een 

kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een 

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is 

zegt het kind ‘Ja!’. Dan lopen allen met de handen nog vast naar 

het midden van de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Tot 

de volgende keer!’. 

(Om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind). 

 

6.  Aandachtspunten: Moeders komen achter de stoel van het kind staan en kinderen en 

moeders hebben de instructie gekregen dat het nog 5 minuten seri-

eus werken is. 

 

7.  Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Ging goed. Moeders hadden leuke reacties naar hun kind. 

 

 

 

Algemene ervaring uit de pilot 

• We zijn deze keer 15 minuten te laat begonnen omdat de moeders te laat waren. En er was een 

kind jarig: dat betekende zingen en trakteren. Daardoor hebben we het herhalen van de 4 emoties 

niet kunnen doen.  

• Twee van de vijf kinderen hadden hun map niet meegenomen (dit is bij de reguliere LODK ook 

altijd een probleem).  

• Een kind (zie vorige bijeenkomst) is definitief afgevallen omdat hij het niet aankan. Hij blijft hangen 

in de geweldservaring. Het trauma is te groot. Er is geen aanwijzing of dit door de groep komt. In 

het gezin is er sprake van terugkerend geweld. Het kind wordt afgewezen door de vader van zijn 

zusje. Het zusje mag wel op bezoek en hij niet. Hier wordt hij ieder weekend mee geconfronteerd.  

Hij is verwezen naar het psychotraumacentrum in Haarlem. 
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Bijlagen kindergroep bijeenkomst 6 
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Tekening over Verdrietig 
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Kindergroep Bijeenkomst 7: 
Schuldgevoel en schaamte  

 

 

Tijd 

(min)  

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen   

5 Opening / welkom Kneepje doorgeven in de 

kring.  

Moeders nemen afscheid 

en gaan naar hun eigen 

ruimte. 

 

 

5 Wat gaan we doen van-

daag? 

Uitleggen / vertellen. Agenda op flap met picto’s. 

10 Huiswerk bespreken. Bespreken en laten zien. Stickers. 

10 Rondje: hoe voel je je? 

 

Vertellen. 

Gevoel laten kiezen. 

 

4 picto’s op de muur en 

kleinere op tafel die ze kun-

nen kiezen. 

10 Thema deze week: 

SCHULDGEVOEL 

Psycho-educatie. • Flap-over met picto’s. 

• Verhaal over schamen 

en schuld.  

• Tekening over schamen 

/ schuld. 

10 Pauze  Limonade en wat lekkers 

10 Het is niet mijn schuld! 

 

 

Ballonnen opblazen, be-

schrijven en kapot prikken.  

• Ballonnen. 

• Watervaste stiften. 

• Naald / speld.  

10 Schuldgevoel vervolg 

 

Psycho-educatie. Blad met schuldig kijkend 

figuur / picto en spraak-

ballonnetje: wat er is ge-

beurd is, is niet mijn schuld. 

 

5 Voorbereiden opdracht sa-

men met moeder. 

 Werkblad; wat er is gebeurd 

is, is niet mijn schuld. 

5 Huiswerkopdracht  Werkblad; wat er is gebeurd 

is, is niet mijn schuld. 

10 Afsluiting met moeders sa-

men 

Kinderen laten hun moe-

ders zien wat ze hebben 

gedaan. 

Kneepje in de kring: tot de 

volgende keer.  

Stickers om op het einde uit 

te delen.  
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Binnenkomen met moeder 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten (eerste keer iets langer i.v.m. uitleg geven) 

 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke start. 

 

3. Werkvorm: Kneepje doorgeven in kring.  

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring staan.  

Een kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een  

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt het 

kind ‘Ja!’. Dan lopen allen met de handen nog vast naar het midden van 

de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Welkom allemaal!’. 

Bij de afsluiting mag een ander kind en roepen we ‘Tot de volgende 

keer!’. 

(om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind) 

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Wat gaan we vandaag doen? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

2. Leerdoel: Duidelijkheid over inhoud bijeenkomst. 

3. Werkvorm: Vertellen. 

4. Middelen: Flap-over met agenda en picto’s (vergroot bladzijde uit werkboek). 

5. Beschrijving werkwijze: De begeleiders vertellen wat er op deze bijeenkomst gaat gebeuren.  

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten.  

2. Leerdoel: Stilstaan bij de samenwerking met je moeder. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Bespreken. 

4. Middelen: Werkboek. 

5. Beschrijving werkwijze: Huiswerk bespreken/laten zien:  

Je hebt een aantal cartoons gekregen.  

Heb je deze samen met je moeder bekeken? 

Wat heb je ingevuld?  

Boos, bang, blij of verdrietig? 

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Rondje: Hoe voel je je? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Delen met anderen kinderen. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Kringgesprek. 

4. Middelen: Stoelen in een kring of op de grond? 

5. Beschrijving werkwijze: Hoe zit je er bij? Pak de picto die bij je gevoel past.  

Alle andere kinderen zijn stil en luisteren goed.  

Vertel hoe je nu voelt.  

Is er iets bijzonders gebeurd de afgelopen week? 

Afsluiten met een compliment.  

6. Aandachtspunten: Alle kinderen aan bod laten komen.  

Probeer ze ook iets leuks laten vertellen. 

Ervaring uit de pilot 

In het rondje ‘hoe voel jij je’ pakte een jongen de picto ‘boos’. 

Hij vertelde dat zijn vader een nieuwe vriendin heeft en opeens wel minder kan drinken en tijd voor 

haar heeft.  

We hebben hem geprezen dat het heel knap was dat hij dat tegen ons wilde vertellen en we hebben 

hem de erkenning gegeven dat hij boos mag zijn en dat het ook verdrietig voor hem is dat het bij hem 

anders is gelopen. 
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Thema Schamen en Schuldgevoel 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen laten praten over schuldgevoel.  

Bij kinderen het taboe doorbreken om niet over hun gevoelens te 

praten. 

Kinderen laten ervaren dat ze niet de enige zijn. 

Kinderen laten ervaren dat het geweld niet hun schuld is. 

Kinderen vaardiger maken in het omgaan met gevoelens. 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

4. Middelen: • Flap uitleg schamen: vergroot bladzijde uit werkboek.  

• Flap uitleg schuld: vergroot bladzijde uit werkboek. 

• Verhaal over schamen / schuld (zelf zoeken / maken).  

• Tekening over schamen / schuld: zie bijlage bijeenkomst 7.  

5. Beschrijving werkwijze: Thema deze week: SCHAMEN EN SCHULDGEVOEL. 

Het is niet fijn voor kinderen als ze zien, horen of meemaken dat gro-

te mensen ruzie maken of geweld gebruiken. En weet je wat nu zo 

gek is? Terwijl je zelf niet aan de ruzie en het geweld kon doen, kun 

je je er toch voor schamen. En kun je het gevoel hebben dat het jouw 

schuld is.  

 

We gaan eerst naar een verhaal luisteren. Tekening(en) ophangen.  

 

Heb jij je wel eens geschaamd als er thuis ruzie is? 

Wanneer schaam je je? 

Waarom schaam je je? 

Hoe merk je dat je je schaamt? 

Wat doe je als je je schaamt? 

Bedenk: het komt niet door jou! Het is niet jouw schuld.  

 

En over schuld:  

Wat gebeurt er in het verhaal? 

Welk gevoel herken je? 

Voel jij je ook weleens schuldig (om iets dat je hebt gezegd of ge-

daan)? 

Wat helpt jou als je je schuldig voelt? 

 

Elk kind vertelt, trainer noteert de kern van het verhaal: het is niet 

jouw schuld (dat kan het kind later op zijn ballon schrijven). 

Je voelt je soms schuldig maar DAT BEN JE ECHT NIET!!! 

Trainers noemen een steunfiguur en veilige plek. 

6. Aandachtspunten: Schuldgevoelens kunnen er zijn over ruzie; het geweld, je vader of 

moeder niet hebben kunnen beschermen; de mogelijke scheiding; 

toch van je vader houden ook al is er geweld geweest; je boos voelen 

op je ouders. 

Schaamtegevoel sloeg niet aan in de pilot, zie hieronder.  

Wellicht kan dit thema vervallen en het thema ‘verdriet’ (dat oorspron-

kelijk in de vorige bijeenkomst was gepland, maar niet uit de verf 

kwam in de pilot) gekoppeld worden aan ‘schuldgevoel.’   

>> vervolg tabel z.o.z. 
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7. Achtergrondinformatie  

>> vervolg tabel 

 

Harten, T., van, Niemand mag het weten, Niño, Uitgeverij SWP, Am-

sterdam, 2010. 

Ervaring uit de pilot 

Schaamte sloeg niet aan. Niemand schaamde zich voor de ruzie of zijn ouders. We hebben een voor-

beeld genoemd: ‘Er komt een vriendje bij jou spelen en je ouders krijgen ruzie. Schaam jij je dan?’ 

Waarop een kind zei : ”Als er anderen bij zijn stoppen ze gelijk met de ruzie en doen ze of er niks aan 

de hand is. Als ze weg zijn begint het weer. Dus ik hoef me niet te schamen want ze weten het niet.” 

Advies: wel laten staan, mogelijk slaat het in een andere groep wel aan. 

Bij schuld kwam er een groepsgesprek op gang. Ze begonnen spontaan te vertellen wat hun vader ge-

daan heeft en wie de schuld heeft als er ruzie is. 

• Het gevaar besproken als kinderen er tussen springen om de ruzie te stoppen. 

• Aandacht besteed om met ze te praten over naar wie ze kunnen gaan als er ruzie is.  

• 112 bellen besproken. 
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Ballonnen beschrijven en doorprikken 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen leren afscheid nemen van hun schuldgevoelens. 

3. Werkvorm: Ballonnen beschrijven en kapot prikken. 

4. Middelen: • Ballonnen. 

• Watervaste stiften. 

• Naald / speld. 

5. Beschrijving werkwijze: De kinderen blazen zelf hun ballon op en schrijven zelf (als ze kunnen 

schrijven) met een stift: ‘Het is niet mijn schuld’. 

Om de beurt de kinderen laten zeggen dat het niet hun schuld was en 

de ballon laten doorprikken. 

Hierna was applaus van alle kinderen. 

 

6. Aandachtspunten: De stiften mogen geen scherpe punt hebben, anders knapt  

de ballon bij het schrijven. 

De keuze om niet nu meteen de ballonnen stuk te gooien, maar eerst 

nog meer aandacht te besteden aan ‘’Het is niet mijn schuld’’ heeft 

een reden. 

Zowel het leren uitstellen voor de kinderen als meer uitwisselen voor-

dat de ontlading (het kapot gooien heeft plaatsgevonden). Na de ont-

lading is het waarschijnlijk moeilijk de aandacht weer op de inhoud 

van het onderwerp te krijgen 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Dit onderdeel sloeg heel erg aan! 
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Schuldgevoel vervolg 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Kinderen laten praten over schuldgevoel.  

Bij kinderen het taboe doorbreken om niet over hun gevoelens te 

praten. 

Kinderen laten ervaren dat ze niet de enige zijn. 

Kinderen laten ervaren dat het geweld niet hun schuld is. 

Kinderen vaardiger maken in het omgaan met gevoelens. 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

4. Middelen:  

5. Beschrijving werkwijze: De zin “wat er is gebeurd, is niet mijn schuld!!!” aantal keer herhalen 

(bijvoorbeeld eerst een aantal keer met elkaar herhalen, hele zin van 

zacht naar hard zeggen opbouwen, door ieder kind een woord te 

laten zeggen van de zin en zo de hele zin wordt gevormd). Dan nog 

eens allemaal samen: het is NIET mijn schuld. OF: nogmaals de flap 

nalopen.  

 

Uitdelen A4’tje met schuldig poppetje met spreekballonnetje. De tekst 

‘wat er is gebeurd, is niet mijn schuld!!’ arceren / versieren.  

 

Als je nu nog eens denkt dat die nare ruzies en het geweld door grote 

mensen jouw schuld zijn, of als iemand dat tegen jou zegt, denk dan 

aan wat we in de groep heel hard geroepen hebben: “wat er is ge-

beurd, is niet mijn schuld!!!” 

 

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Opdracht met je moeder voorbereiden 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Bevestiging krijgen van je moeder dat het geweld wat is geweest, niet 

jouw schuld is. 

3. Werkvorm: Kinderen kleuren hun werkblad in ter voorbereiding dat hun moeder 

later haar handtekening zet onder: wat er gebeurd is, is niet jouw 

schuld. 

De kinderen vullen hun eigen naam in boven aan het blad.  

4. Middelen: • Werkboek werkblad: ‘wat er is gebeurd, is niet mijn schuld!’ 

• Kleurpotloden en/of stiften 

5. Beschrijving werkwijze: • De kinderen kleuren het werkblad uit hun map.  

•  Op dat blad staat: ‘wat er is gebeurd, is niet mijn schuld’.  

Als straks je moeder komt laat de tekening zien aan je moeder. 

Bespreek de bladzijde met  je moeder en vraag aan je moeder of 

zij haar handtekening onderaan het blad wil zetten. Dan zegt ze: 

het is niet jouw schuld! 

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Huiswerkopdracht 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Bevestiging krijgen van je moeder dat het geweld wat is geweest, niet 

jouw schuld is. 

 

3. Werkvorm: Met moeder het werkblad ‘Wat er is gebeurd, is niet mijn schuld’, aan 

de helper laten zien.  

 

4. Middelen: Werkboek werkblad ‘Wat er is gebeurd, is niet mijn schuld’. 

 

 

5. Beschrijving werkwijze: Jij gaat met je moeder samen je werkblad ‘Wat er is gebeurd, is niet 

mijn schuld’ laten zien aan je helper.  

Je moeder en jij leggen uit wat je moeder heeft ondertekend. Je moe-

der legt uit wat  het betekent dat zij haar handtekening heeft gezet op 

dit werkblad. 

 

6. Aandachtspunten: Deze huiswerkopdracht kan voor sommige moeders en kinderen 

misschien te moeilijk zijn en het is belangrijk dat de helper de achter-

grond van de opdracht begrijpt.  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Moeders komen: afsluiting 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

2. Leerdoel: Gezamenlijke afsluiting: moeders brengen het geleerde in de praktijk. 

Ze hebben contact met de kinderen over wat ze hebben beleefd.  

Moeder- en kindrol versterken. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: Werkblad kinderen: ‘Het is niet mijn schuld.’ 

5. Beschrijving werkwijze: Afsluiting kindergroep. 

We hebben vandaag gepraat over schuldig voelen.  

Het is voor kinderen niet fijn is als ze zien, horen of meemaken dat 

grote mensen ruzie maken of geweld gebruiken.  

Kinderen voelen zich vaak schuldig als ze geweld meemaken. 

Maar onthoud goed:  

WAT ER IS GEBEURD, IS NIET JOUW SCHULD. 

 

Iedereen krijgt een sticker voor de goede inzet. 

 

Gezamenlijke afsluiting. 

Kinderen laten de moeders zien wat ze hebben gemaakt. Moeders 

zijn voorbereid op hun rol hierin. Moeders gaan achter de stoel van 

hun kind staan en zijn stil zodat het kind kan vertellen. De moeders 

reageren enthousiast en geven complimenten. Ze benoemen nadruk-

kelijk dat het geweld inderdaad niet de schuld is van het kind. 

Iedere moeder zet haar handtekening op het werkblad van haar kind.  

Bij elke handtekening wordt geapplaudisseerd. 

Eventueel samen een groot rood kruis zetten door picto ‘schuld’.  

6. Aandachtspunten:  

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

Dit was een heel serieus moment en is goed gegaan! 
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Bijlagen kindergroep bijeenkomst 7 
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Tekening over Schuld 
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Tekening over Schaamte 
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Kindergroep Bijeenkomst 8: Je (stief)vader  

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen   

5 Opening / welkom Kneepje doorgeven in de 

kring.  

Moeders nemen afscheid en 

gaan naar hun eigen ruimte.  

 

 

5 Wat gaan we doen vandaag? Uitleggen / vertellen. Agenda op flap met 

picto’s. 

5 Huiswerk bespreken. Bespreken en laten zien. Stickers. 

10 Rondje: hoe voel je je? 

 

Vertellen. 

Gevoel laten kiezen. 

 

4 picto’s op de muur en 

kleinere op tafel die ze 

kunnen kiezen. 

10 Thema deze week: je (stief) 

vader. 

 • Foto’s (stief)vader 

• Flap met vragen en 

picto’s. 

15 Een brief en/of tekening aan 

je (stief)vader. 

Brief schrijven/tekening ma-

ken 

• A4’tjes 

• Pennen, kleurpotlo-

den, stiften.  

• Enveloppen. 

10 Pauze   

5 Huiswerk Hulp / vriendenkaart maken. Huiswerkblad. 

20 De moeders komen binnen.  

Let op: de moeders komen 

eerder binnen dan normaal 

om samen met hun kind 

een spelletje te doen. 

Kinderen laten hun moeders 

zien wat ze hebben gedaan. 

Moeders maken samen met 

hun kind een collage over hun 

(stief)vader. 

Tijdschriften, stickers e.d.  

Lijm, scharen, stiften.  

 

5 Afsluiting met moeders sa-

men. 

Kneepje in de kring: tot de 

volgende keer.  

Stickers om op het einde 

uit te delen.  

 

90    
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Binnenkomen met moeder 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten (eerste keer iets langer i.v.m. uitleg geven) 

 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke start. 

 

3. Werkvorm: Kneepje doorgeven in kring.  

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring staan.  

Een kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een  

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt het 

kind ‘Ja!’. Dan lopen allen met de handen nog vast naar het midden van 

de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Welkom allemaal!’. 

Bij de afsluiting mag een ander kind en roepen we ‘Tot de volgende 

keer!’. 

(om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind) 

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Wat gaan we vandaag doen? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

2. Leerdoel: Duidelijkheid over inhoud bijeenkomst. 

3. Werkvorm: Vertellen. 

4. Middelen: Flap-over met agenda en picto’s (vergroot bladzijde uit werkboek). 

5. Beschrijving werkwijze: De begeleiders vertellen wat er op deze bijeenkomst gaat gebeuren.  

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Huiswerk vorige keer bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Herkennen van emoties. 

Delen met anderen kinderen. 

Stilstaan bij de samenwerking met je moeder. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: Werkboek van de kinderen. 

5. Beschrijving werkwijze: Heb je samen met je moeder de helper je werkblad “Wat er gebeurd 

is, is  niet mijn schuld” laten zien? Heeft je moeder uitgelegd waarom 

zij haar handtekening heeft gezet en wat dat betekent? 

 

Complimenteer de kinderen. 

6. Aandachtspunten: Bij bespreken huiswerk je vooral richten op hoe de samenwerking 

tussen moeder en kind is verlopen 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Rondje: Hoe voel je je? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Delen met anderen kinderen. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Kringgesprek. 

4. Middelen: Stoelen in een kring of op de grond? 

5. Beschrijving werkwijze: Hoe zit je er bij? Pak de picto die bij je gevoel past.  

Alle andere kinderen zijn stil en luisteren goed.  

Vertel hoe je nu voelt.  

Is er iets bijzonders gebeurd de afgelopen week? 

Afsluiten met een compliment.  

6. Aandachtspunten: Alle kinderen aan bod laten komen.  

Probeer ze ook iets leuks laten vertellen. 

Ervaring uit de pilot 

Dit rondje heeft deze keer lang geduurd. Er waren twee kinderen die iets ingrijpends hadden meege-

maakt deze week. 

Een kind vertelde dat hij weggelopen was na een ruzie met de juf en toen door de politie teruggebracht 

is naar school. Hier aandacht aan gegeven door het een groepsgesprek te laten worden. 

Een ander jongetje had een mes gepakt en was voor zijn moeder gaan staan. Zonder ruzie of aanwijs-

bare reden. In de groep kon hij vertellen dat hij naar droomt over vroeger en dat het daarom komt dat 

hij een mes had gepakt. Hij had er veel spijt van en dit was een belangrijk onderwerp voor de groep. 

Wat je wel of niet moet doen als je naar droomt of aan nare dingen moet denken. 

Na de groep met zijn moeder en hem een gesprekje gehad. 
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Thema je (stief)vader 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

 

2. Leerdoel: Erkennen van de aanwezigheid en/of rol van vader in het gezin. 

 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

 

4. Middelen: o Foto’s laten zien en vragen beantwoorden die op flap staan. 

o Flap met picto’s: vergroot bladzijde uit het werkboek.  

o Bladzijde uit werkboek: je vader om in te vullen.  

5. Beschrijving werkwijze: Thema deze week: je (stief)vader. 

Starten met een inventarisatie op flap-over: 

Een van de begeleiders schrijft op het werkblad de antwoorden van 

het kind.  

(Kinderen kunnen de meegebrachte foto laten zien. Hoe voelt het om 

hier de foto van je vader te laten zien)?  

 

• Wat is leuk aan vaders en wat niet?  

• Algemene dingen (voetballen, boos worden, klussen, etc.) 

• Zie je je vader nog? 

• Doe je nog dingen met hem? 

• Durf je alles met je vader te bespreken? Wat wel en wat niet? 

(voorbereidend op de brief) 

 

Hoe is / voelt het om dit van elkaar te horen? 

Voel je je blij, trots, verdrietig, bang, boos of weet je niet precies hoe 

je je voelt? 

6. Aandachtspunten: Verschil maken tussen de persoon en het gedrag: je vader blijft je 

vader, maar slaan mag niet.  

Je ouders kunnen kiezen om uit elkaar te gaan. Maar het blijven wel 

je vader en je moeder.  

Het kan zijn dat je je vader nu minder ziet, maar hij blijft wel jouw 

vader!  

Je hoeft niet te kiezen tussen je vader en moeder.  

Jij mag van allebei je ouders houden!  

Soms hoor je alleen maar nare verhalen. Soms denk je, als jij je papa 

graag wilt zien, dat je moeder boos zal zijn. Of omgekeerd. Dan kun 

je erg in de war raken. Is dit bij jou zo? 

Begeleiders noemen de helper en een veilige plek. 

Praat er eens over met iemand die jij vertrouwt.  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Niet naar de foto gevraagd omdat de kinderen geen foto’s hadden van hun vader (was moeders niet 

gevraagd die mee te geven).  

Flap gemaakt van bladzijde uit het werkboek ‘je (stief)vader’ met picto’s. Dit werkte door de picto’s erg 

goed.  
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Brief en/of tekening voor je (stief)vader 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

 

2. Leerdoel: Uiten van gevoelens die je hebt ten opzichte van je vader. 

 

3. Werkvorm: Uitleg en brief schrijven en/of tekenen. 

 

4. Middelen: Papier, stiften en pennen. 

Flap ‘brief aan je vader’ uit het werkboek: uitvergroot.  

 

5. Beschrijving werkwijze: Bespreken: 

• Wil je je vader nog dingen zeggen, die je niet makkelijk recht-

streeks durft te zeggen?  

• Je gaat dat in een brief zetten (geschreven of getekend).  

• We kijken samen wat  je zou kunnen schrijven of tekenen. 

• We gaan de brief of tekening niet (automatisch) versturen. Je 

mag de brief in je map doen (als je wilt in een envelop). 

• Je kunt zelf altijd op een later moment vertellen wat je je vader 

wilt zeggen of laten zien wat je voor hem gemaakt hebt. Je kunt 

ook met je helper overleggen wanneer dat handig is om te doen. 

6. Aandachtspunten: Houd het simpel en klein. 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Er kwamen weer veel herinneringen aan het geweld naar boven. Twee kinderen een tekening over de 

ruzie tussen hun ouders gemaakt en twee kinderen een briefje geschreven.  
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Huiswerkopdracht 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

 

2. Leerdoel: Leren wie ze om hulp kunnen vragen. 

 

3. Werkvorm: Uitleg en vriendenkaart maken. 

 

4. Middelen: Lege hulp- en vriendenkaart (zie werkboek kinderen). 

De lay-out zo maken dat het creditcardformaat is, zodat het kind er-

voor kan kiezen het uit te knippen en ergens in kan stoppen.  

5. Beschrijving werkwijze: Je moeder is belangrijk, maar er zijn meer mensen die belangrijk voor 

je kunnen zijn.  

Een persoon kan nooit alles. Dat geldt ook voor je moeder. 

Iedereen heeft meer mensen nodig. Daarom is het goed dat je weet 

wie voor jou belangrijke mensen zijn. Dan weet je naar wie je toe 

kunt: als je je verdrietig voelt; als je boos bent; als je zin hebt om iets 

leuks te doen; of gewoon om even met elkaar te praten.  

Daarom hebben wij een vriendenkaart gemaakt.  

Vul de vriendenkaart samen met je moeder in.  

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

 

Harten, T., Als het misgaat…bel ik jou, JSO, expertisecentrum voor 

Jeugd, Samenleving en Opvoeding, Gouda, 2004. www.sjo.nl 
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Moeders komen: afsluiting 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 30 minuten. 

 

2. Leerdoel: De moeders geven aandacht aan de vader door een collage met hun 

kind te maken over leuke dingen van hun vader.  

 

 

3. Werkvorm: Collage. 

 

4. Middelen: • Stevig A4 papier. 

• Tijdschriften, stickers, lijm, scharen, stiften. 

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders zoeken samen met de kinderen plaatjes e.d. die ze kunnen 

plakken zodat er een mooie collage over de vader van het kind ontstaat.  

Begeleiders helpen desgewenst.  

 

6. Aandachtspunten: De laatste bijeenkomsten staan meer in het teken van iets leuks doen 

met je kind. Probeer hen een leuke ervaring met hun kind op te laten 

doen, waar hun kind blij op reageert. 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

Dit ging goed! Van te voren is in de moedergroep aandacht gegeven aan het aspect dat het niet om een 

partner voor hen ging! Om te voorkomen dat ze mooie mannenplaatjes gingen uitknippen… 

In de kindergroep met de moeders erbij uitgelegd dat het ging om ‘wat zou je graag met je vader willen 

doen?’. ‘Hoe moet een vader eruit zien?’. 
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Kindergroep Bijeenkomst 9: Me veilig voelen 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen   

5 Opening / welkom Kneepje doorgeven in de 

kring.  

Moeders nemen afscheid en 

gaan naar hun eigen ruimte. 

 

 

5 Wat gaan we doen van-

daag? 

Uitleggen / vertellen. Agenda op flap met picto’s. 

5 Huiswerk bespreken Bespreken en laten zien. Stickers. 

10 Rondje: hoe voel je je? 

 

Vertellen. 

Gevoel laten kiezen. 

 

4 picto’s op de muur en klei-

nere op tafel die ze kunnen 

kiezen. 

10 Thema: me veilig voelen Psycho-educatie. Flap met picto’s.  

10 Pauze  Lamineren vriendenkaartjes. 

5 Kindertelefoon 

 

Informatie. Hulpkaartje kindertelefoon.  

15 Oefenen met hulp vragen Rollenspel.  

5 Huiswerk  Huiswerkblad 

15 De moeders komen binnen.  

Let op: de moeders komen 

eerder binnen dan normaal 

om samen met hun kind 

een spelletje te doen. 

Kinderen laten hun moeders 

zien wat ze hebben gedaan. 

 

Spelletje met moeder sa-

men. 

Spelletjes (Twister). 

 

5 Afsluiting met moeders sa-

men 

Kneepje in de kring: tot de 

volgende keer.  

Stickers om op het einde uit 

te delen.  

 

90    
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Binnenkomen met moeder 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten (eerste keer iets langer i.v.m. uitleg geven) 

 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke start. 

 

3. Werkvorm: Kneepje doorgeven in kring.  

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring staan.  

Een kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een  

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt het 

kind ‘Ja!’.  Dan lopen allen met de handen nog vast naar het midden van 

de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Welkom allemaal!’. 

Bij de afsluiting mag een ander kind en roepen we ‘Tot de volgende 

keer!’.  

(om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind.) 

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Wat gaan we vandaag doen? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

2. Leerdoel: Duidelijkheid over inhoud bijeenkomst. 

3. Werkvorm: Vertellen. 

4. Middelen: Flap-over met agenda en picto’s (vergroot bladzijde uit werkboek). 

5. Beschrijving werkwijze: De begeleiders vertellen wat er op deze bijeenkomst gaat gebeuren.  

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Huiswerk bespreken  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten.  

2. Leerdoel: Kinderen weten wie ze kunnen vertrouwen, aan wie ze hun verhaal 

kwijt kunnen. 

3. Werkvorm: Bespreken. 

4. Middelen: Vriendenkaarten door de kinderen ingevuld.  

Lamineerapparaat.  

 

5. Beschrijving werkwijze: Bespreken van de huiswerkopdracht: 

Heb je je vriendenkaart met je moeder ingevuld? 

Weet je wat voor jou belangrijke personen zijn? 

Naar wie kun je toe als je je verdrietig of rot voelt?  

Wat zijn belangrijke mensen voor je?  

Wie kan jou helpen als het thuis niet zo goed gaat? 

 

De kaartjes ter plekke lamineren en aan de kinderen teruggeven .   

6. Aandachtspunten: De begeleiders leggen de nadruk op positieve zaken en op de kracht 

die van het sociaal netwerk uit kan gaan. Ze benadrukken dat het 

goed is om aandacht en steun voor jezelf te vragen. Begeleiders ma-

ken ook duidelijk dat één persoon, bijvoorbeeld je moeder, nooit alles 

zelf kan. Het is heel gewoon dat je meer mensen nodig hebt. Daarom 

heb je ook vrienden. 

Iemand met wie je goed kunt praten is belangrijk. Het is ook heel 

belangrijk dat je iemand hebt die je helpt als het niet goed gaat. EN: 

het is soms ook fijn om naar iemand toe te gaan die leuke dingen met 

je doet of die grapjes met je maakt.  

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Rondje: Hoe voel je je? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

 

2. Leerdoel: Delen met anderen kinderen. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Kringgesprek. 

 

4. Middelen: Stoelen in een kring of op de grond? 

 

5. Werkwijze: Hoe zit je er bij? Pak de picto die bij je gevoel past.  

Alle andere kinderen zijn stil en luisteren goed.  

Vertel hoe je nu voelt.  

Is er iets bijzonders gebeurd de afgelopen week? 

Afsluiten met een compliment.  

6. Aandachtspunten: Alle kinderen aan bod laten komen.  

Probeer ze ook iets leuks laten vertellen. 
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Thema je veilig voelen 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten.  

2. Leerdoel: De kinderen zijn zich bewust van eventuele geheimen die ze hebben 

of gehad hebben. 

De kinderen kunnen vertellen of ze geheimen hebben t.a.v. huiselijk 

geweld of andere zaken. 

De kinderen weten wat ze kunnen doen als het niet goed gaat. 

3. Werkvorm: Psycho-educatie. 

4. Middelen: Flap: ‘Wat kun je doen als je een geheim hebt?’  

Flap: ‘Hulp vragen’ 

Uit het werkboek: beiden uitvergroot.  

Tekening: 2 soorten geheimen (zie bijlage). 

5. Beschrijving werkwijze: Gesprek over veiligheid en vertrouwen.  

Nog eens terugkomen op waarom het belangrijk is om steunfiguren / 

helpers te hebben. Het is belangrijk om te weten wie je kunt vertrou-

wen, zodat je er naar toe kunt gaan als er nare dingen gebeuren thuis  

 

Geheim en veiligheid. 

Als je denkt dat je iets geheim moet houden, ga je geen hulp zoeken. 

Wat zijn goede en niet goede geheimen?  

Hebben jullie ook wel eens een geheim? Soms is het leuk om een 

geheim te hebben! Bijvoorbeeld als je een cadeautje voor moederdag 

hebt gekocht en je moeder mag het niet weten.  

Maar soms is een geheim niet zo leuk. Bijvoorbeeld als iemand zegt: 

‘dat mag je niet doorvertellen’, terwijl je het juist wel graag wilt vertel-

len. Als je je rot voelt of nare dingen meemaakt, is het altijd belangrijk 

hierover te vertellen.  

• Wat kun je doen als je een geheim hebt?  

Ingaan op de antwoorden van de kinderen.  

• Wat in elk geval aan bod moet komen: 

- Nare geheimen vertellen aan een ander mag! 

- Een geheim vertellen doe je aan iemand die je vertrouwt. 

• Aan wie kun jij je geheimen vertellen (als je iemand vertrouwt). 

Wie zou dat kunnen zijn? 

• Waarom is het belangrijk dat je nare geheimen deelt met een 

ander? Ingaan op de antwoorden van de kinderen. 

• Opkroppen geeft klachten en erover praten kan een opgelucht 

gevoel geven.  

• Als je jouw geheim vertelt, begrijpt de ander je beter. En als de 

ander je beter begrijpt, zal die meer rekening met je houden en 

kan hij / zij je beter helpen.  

 

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

Harten, T., Als het misgaat…bel ik jou, JSO, expertisecentrum voor 

Jeugd, Samenleving en Opvoeding, Gouda, 2004. 

www.jso.nl.  

 

 

http://www.jso.nl/
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Kindertelefoon  

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

 

2. Leerdoel: Kinderen weten met wat voor situaties zij de kindertelefoon kunnen 

bellen. 

 

3. Werkvorm: Informatie over de kindertelefoon. 

 

4. Middelen: Gelamineerd hulpkaartje kindertelefoon. 

(zie bijlage).  

 

 

5. Beschrijving werkwijze: Informatie over de kindertelefoon geven:De Kindertelefoon 

Bellen met de kindertelefoon kan elke dag van 2 uur 's middags tot 8 

uur 's avonds.  

Je hoeft je naam niet te noemen als je dat niet wilt.  

Het nummer is: 0800 – 0432. 

Bellen naar de kindertelefoon is gratis. Ook met je mobiel!  

 

De kindertelefoon heeft ook een website www.kindertelefoon.nl. Op 

deze site kun je ook chatten en allerlei informatie vinden over veel 

onderwerpen.  

 

Hulpkaartje kindertelefoon en uitdelen.  

Dit kaartje kun je bij je vriendenkaartjes bewaren.  

 

6. Aandachtspunten: De begeleiders bespreken ook andere mogelijkheden om steun te 

krijgen.  

Het is belangrijk om te weten wie jij kunt vertrouwen. Je kunt dan naar 

diegene toegaan als er vervelende dingen gebeuren.  

 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

Voor meer info zie www.kindertelefoon.nl  

 

 

 

http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
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Oefenen met hulp vragen m.b.v. je hulpkaart 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 20 minuten. 

 

2. Leerdoel: Kinderen denken na waarover zij hulp zouden willen vragen. 

Kinderen denken na met welke vragen zij wel bij hun moeder zouden 

aankloppen en bij welke vragen zij van iemand van hun hulpkaart  

gebruik willen maken. 

 

3. Werkvorm: Vragen inventariseren. 

Kiezen welke vragen voor iemand van de hulpkaart geschikt zijn. 

Oefenen (rollenspel) met diegene benaderen. 

 

4. Middelen: • Vriendenkaart: mijn belangrijkste helper is: ……………… 

• Als die er niet is ga ik naar: ……………………. 

 

• Hulpkaartje Kindertelefoon: 0800- 0432  

Internet: www.kindertelefoon.nl (zie bijlage). 

 

5. Beschrijving werkwijze: Voor welk lastige situaties heb je hulp nodig van een helper?   

 

Kinderen situaties laten benoemen. Lukt dat niet spontaan, dan een 

paar voorbeelden noemen.  

• Je voelt je verdrietig omdat je huisdier ziek is.  

• Je moet steeds weer aan die ruzies denken.  

• Je moeder is ziek.  

 

Uitleggen onderscheid wanneer je 112 belt of je vriendenkaartje of de 

kindertelefoon.  

 

Hierna de kinderen met een telefoon laten oefenen in twee situaties 

verschillende nummers bellen:  

• Vriendenkaartje: je moet weer aan de ruzies denken en voelt je 

verdrietig.  

• 112: je zit op je kamer en je hoort dat er beneden door je (stief) 

vader en moeder erge ruzie word gemaakt. Er wordt geweld ge-

bruikt. Wie kan je bellen dat het stopt? 

 

Een van de begeleidsters speelt degene van de hulpkaart en gaat 

met de rug naar het kind zitten. Het kind speelt of het opbelt.  

Tijdens het oefenen  worden kinderen gecomplimenteerd met wat ze 

goed doen en krijgen ze tips ter verbetering.  

6. Aandachtspunten: 

 

 

 

Je bewaart je vrienden- en hulpkaart op een plekje waar je er altijd 

makkelijk bij kunt.  

Mocht een kind helemaal geen netwerk hebben is een belangrijk 

aandachtspunt dat het netwerk na de cursus alsnog wordt opge-

bouwd (verwijzing naar MEE).  

Het kind kan oefenen met de kindertelefoon bellen.  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

http://www.kindertelefoon.nl/
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  Huiswerkopdracht 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

 

2. Leerdoel: Oefenen met hulp vragen en mensen van je hulpkaart laten weten dat 

zij op je kaart staan. 

 

3. Werkvorm:  

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Kies iemand uit van de Hulpkaart: met wie ga ik praten als het niet 

goed met me gaat, of als ik iets rots meemaak, of als ik een geheim 

heb? Vertel die persoon dat je graag naar hem/haar toe wilt gaan als 

er iets is. Vraag of dat goed is.  

Dat maakt het makkelijker wanneer het echt nodig is naar deze per-

soon toe te gaan. 

 

Als je wilt kun je ook je werkboek meenemen en laten zien. Je kunt 

vertellen over wat je in de kindergroep hebt gedaan.  

Je kunt ook de hulpkaart laten zien.  

 

Vertel de volgende keer hoe het is gegaan. 

 

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

Bij veiligheidsplanning en netwerkontwikkeling zijn vier fasen te on-

derscheiden: 

1. Inventariseren van de mogelijke hulpbronnen in de omgeving.  

2. Samen met het kind kijken aan wie hij/zij steun zou willen vra-

gen.  

3. Contact leggen met deze personen. 

4. Afspraken met deze personen maken (en de afspraken schrifte-

lijk vastleggen). 

 

 

 



 

  134 

Moeders komen: afsluiting 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 30 minuten. 

 

2. Leerdoel: • Moeders vragen hun kind hoe het is geweest.  

• Moeders nodigen kinderen uit tot het samen doen van een spelletje. 

• Moeders spelen het spelletje (Twister) en hebben daarbij aandacht 

voor hun kind. 

 

3. Werkvorm: Spelletje. 

 

4. Middelen: Twister of een ander spel.  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders komen binnen en hebben bij voorbaat een voorstel wat ze met 

hun kind gaan doen. 

Moeders en kinderen starten met het spel. Eventueel moet er nog on-

derhandeld worden met hun kind of hij/zij wel wil meedoen en welk spel. 

De trainers zijn erbij aanwezig en kunnen de moeders hierbij coachen. 

Dan kan het spel beginnen.  

De moeders zorgen ervoor dat de aandacht op hun kind gericht blijft. 

 

 

6. Aandachtspunten: De laatste bijeenkomsten staan meer in het teken van dat moeders iets 

leuks doen met hun kind. Probeer hen een leuke ervaring met hun kind 

op te laten doen, waar hun kind blij op reageert. 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

Wij hebben Twister met de moeders en kinderen gespeeld.  
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Bijlagen kindergroep bijeenkomst 9 
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Tekening 2 soorten geheimen 
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Hulpkaartje kindertelefoon  
 
 

 

 

 

 

 
Kindertelefoon 

 
 
Telefoon: 0800 - 0432 
 
 
www.kindertelefoon.nl  

 
Kindertelefoon 
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www.kindertelefoon.nl  
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Telefoon: 0800 - 0432 
 
 
www.kindertelefoon.nl  

 
Kindertelefoon 

 
 
Telefoon: 0800 - 0432 
 
 
www.kindertelefoon.nl  

http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
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Kindergroep Bijeenkomst 10: Afscheid nemen 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen   

5 Opening / welkom Kneepje doorgeven in de 

kring.  

Moeders nemen afscheid en 

gaan naar hun eigen ruimte.  

 

 

5 Wat gaan we doen vandaag? Uitleggen / vertellen. Agenda op flap met 

picto’s. 

5 Huiswerk bespreken Bespreken en laten zien. Stickers. 

10 Rondje: hoe voel je je? 

 

Vertellen. 

Gevoel laten kiezen. 

4 picto’s op de muur en 

kleinere op tafel die ze 

kunnen kiezen. 

15 Evaluatiespel: Vragen op kaartjes beant-

woorden 

Aantal kaartjes met een 

vraag in een doos. 

10 Complimenten geven Vragen op werkblad van el-

kaar beantwoorden 

Werkblad complimenten 

(voor in werkboek) 

10 Pauze   

5 Certificaten uitdelen 

 

 Certificaten. 

 

25 De moeders komen.  

 

Feestelijke afsluiting 

 

 

Certificaten en werkblad 

complimenten laten zien.  

Taart versieren, taart eten. 

Kneepje in de kring als afslui-

ting.   

• Taart en versieringen. 

• Werkbladen. 

90    
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Binnenkomen met moeder 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

 

2. Leerdoel: Doel: gezamenlijke start. 

 

3. Werkvorm: Kneepje doorgeven in kring.  

 

4. Middelen:  

 

5. Beschrijving werkwijze: Moeders, kinderen en begeleiders gaan in de kring staan.  

Een kind heeft de regie en zegt: we sluiten de ogen en geven een  

kneepje door zo gauw je een kneepje voelt. Het kind begint met het 

doorgeven van het kneepje. Als het kneepje weer bij het kind is zegt het 

kind ‘Ja!’. Dan lopen allen met de handen nog vast naar het midden van 

de kring, doen de armen omhoog en roepen: ‘Welkom allemaal!’. 

Bij de afsluiting mag een ander kind en roepen we ‘Tot de volgende 

keer!’. 

(om beurten: per keer / bijeenkomst een ander kind) 

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Wat gaan we vandaag doen? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur:  5 minuten. 

 

2. Leerdoel: Duidelijkheid over inhoud bijeenkomst. 

 

3. Werkvorm: Vertellen. 

 

4. Middelen: Flap-over met agenda en picto’s (vergroot bladzijde uit werkboek). 

 

5. Beschrijving werkwijze: De begeleiders vertellen wat er op deze bijeenkomst gaat gebeuren.  

 

6.  Aandachtspunten:  

 

7.  Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 
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Huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

 

2. Leerdoel: Leren hulp te vragen. 

 

3. Werkvorm: Bespreken.  

 

4. Middelen: Hulpkaartjes kinderen. 

 

5. Beschrijving werkwijze: Heb je iemand van je hulpkaart verteld dat hij/zij er op staat en waar-

om?  

 

Hoe is het gegaan? Hoe was de reactie?  

 

Complimenteer de kinderen en stimuleer ze om ook met andere men-

sen van de hulpkaart in gesprek te gaan. 

 

6. Aandachtspunten:  

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Rondje: Hoe voel je je? 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

 

2. Leerdoel: Delen met anderen kinderen. 

Herkennen van emoties. 

3. Werkvorm: Kringgesprek. 

 

4. Middelen: Stoelen in een kring of op de grond? 

 

5. Beschrijving werkwijze: Hoe zit je er bij? Pak de picto die bij je gevoel past.  

Alle andere kinderen zijn stil en luisteren goed.  

Vertel hoe je nu voelt.  

Is er iets bijzonders gebeurd de afgelopen week? 

Afsluiten met een compliment.  

6. Aandachtspunten: Alle kinderen aan bod laten komen.  

Probeer ze ook iets leuks laten vertellen. 
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Evaluatiespel 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

 

2. Leerdoel: Kinderen kijken terug op wat zij geleerd hebben en horen dat van 

elkaar. 

 

3. Werkvorm: Vragen op briefjes. Kinderen trekken een briefje en beatwoorden de 

vraag. Ook kunnen zij nog een ander groepslid om een reactie vra-

gen. 

 

4. Middelen: Aantal kaartjes met een vraag erop (zie bijlage) in een doos. 

 

5. Beschrijving werkwijze: Evaluatiespel: 

Een aantal papiertjes met een vraag erop in een mand/hoed/doos. 

Om beurten trekt een kind een papiertje en geeft antwoord. 

Vragen zijn bijvoorbeeld: 

• Wat moet je doen als je je niet veilig voelt? 

• Wie is jouw steunfiguur? 

• Wanneer bel je de kindertelefoon? 

• Wat helpt als je het moeilijk hebt? 

• Wat kun je doen je als je ouders ruzie hebben? 

• Wat kun je doen om veilig boos te blijven? 

• Wat kun je doen als je boos bent? 

• Wat kun je doen als je verdrietig bent? 

• Wat kun je doen om je weer blijer te voelen? 

• Wat vind je moeilijk in de groep?  

• Wie heeft schuld als grote mensen ruzie hebben? 

• Met wie wil jij contact houden uit de groep? 

• Is er iets veranderd in hoe jij en je moeder met elkaar om-

gaan? 

• Wat vond jij leuk aan de groep? 

• Wat vond jij minder leuk aan de groep? 

 

6. Aandachtspunten:  

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

We hebben het helemaal zo doorlopen. Liep goed!  
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Complimentjes geven 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

 

2. Leerdoel: Kinderen oefenen met een compliment geven en met complimenten 

ontvangen. 

 

3. Werkvorm:  

 

4. Middelen: • Zorg dat je als begeleider vooraf bedenkt wat je per kind wil zeg-

gen. 

• Flap met picto’s (vergroot blad uit werkboek).  

• Complimentenblad voor elk kind (kan later in het werkboek): zie 

bijlage.   

5. Beschrijving werkwijze: (Ter voorbereiding op de gezamenlijke afsluiting waarbij de kinderen 

een compliment krijgen van hun moeder). 

 

Een gesprekje over complimenten geven aan jezelf en aan anderen 

en complimenten krijgen van iemand anders.  

Geef je wel eens een compliment aan jezelf? 

Geef je wel eens een compliment aan een ander? 

Vind je het fijn om complimenten te krijgen? Enz. 

 

Vraag aan het kind waarom het belangrijk is dat je ook iets goeds 

over jezelf kunt bedenken en zeggen. Ingaan op de antwoorden en 

aanvullen als dat nodig is. 

 

Waar ben je trots op? Wat vind je dat je goed gedaan heb?  

Waar denk je dat je moeder trots op is? 

Geef als begeleider het kind ook complimenten.  

 

Ieder staat om de beurt centraal als de volgende vragen worden ge-

steld: 

Wat ik leuk vind aan jou is….. 

Wat ik knap vind van jou is… 

Wat ik stoer vind van jou is….. 

Wat ik heb geleerd van jou is…… 

Andere kinderen mogen reageren.  

 

Een van de begeleiders schrijft op het werkblad van het kind. De an-

dere begeleider draagt zorg voor het proces.  

 

6. Aandachtspunten: Zorg dat de ‘’stillere’’ kinderen ook aandacht krijgen 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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 Moeders komen: afsluiting kindergroep 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

 

2. Leerdoel: Deelnemers ontvangen hun certificaat! 

 

3. Werkvorm:  

 

4. Middelen: Certificaat. 

Knutselpakket (eventueel sponsor voor zoeken). 

 

5. Beschrijving werkwijze: Laatste keer kindergroep. 

 

Aan het eind krijgen de kinderen met veel complimenten (eventueel 

uitgeschreven) een certificaat zie bijlage.   

(Moeders krijgen dit in hun eigen groep).  

 

Ook krijgen zij een knutselpakket (voor henzelf en hun moeder).  

 

De moeders komen binnen. Gaan achter de stoel van hun kind staan 

en geven het kind een compliment.  

De moeders ondertekenen het certificaat van de kinderen.  

 

6. Aandachtspunten: Hulpkaart en helper noemen als het soms moeilijk nog is.  

 

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

De moeders zijn gekomen en we hebben voor ieder kind een praatje gehouden, handtekeningen gezet 

en de moeders hebben voor de groep hun kind een compliment gegeven. 

Daarna applaus van iedereen. 
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Taart versieren en daarna… opeten! 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 15 minuten. 

 

2. Leerdoel: Feestelijk afsluiten. 

 

3. Werkvorm:  

 

4. Middelen: Taart of koekjes. 

Eetbare versierselen. 

 

5. Werkwijze: De kinderen versieren met moeder een taart of koekjes. 

Dit wordt samen opgegeten.  

Afscheidsritueel.  

 

6. Aandachtspunten: Benoem naar moeder en kinderen nog eens dat ze na deze groep 

steun kunnen zoeken bij hun helper. En als ze (opvoedings-) 

problemen hebben ook contact kunnen opnemen met MEE.  

 

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Wij hebben geen taart gegeten maar zijn met zijn met de hele groep een ijsje gaan eten. 

Hierna terug en met het kneepje in de kring afscheid genomen 
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Bijlagen kindergroep bijeenkomst 10 
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Evaluatiekaartjes 
 

 

 

 

 

Wat moet je doen  
als je je niet veilig voelt? 

 

 

 

 

 

 

 
Wie is jouw steunfiguur? 

 

 

 

 

 

 

Wanneer bel je  
de kindertelefoon? 

 

 

 

 

 

 

 

Wat helpt als je  
het moeilijk hebt? 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je doen  
als je ouders ruzie hebben? 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je doen  
om veilig boos te blijven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je doen  
als je boos bent? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je doen  
als je verdrietig bent 
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Wat kun je doen  
om je weer blijer te voelen? 

 

 

 

 

Wie heeft schuld  
als grote mensen ruzie hebben? 

 

 

 

 

Is er iets veranderd in hoe jij en 
je moeder met elkaar omgaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met wie wil jij  
contact houden uit de groep? 

 

 

 

 

 

 

Wat vond jij leuk 
aan de groep? 

 

 

 

 

Wat vond je moeilijk  
in de groep? 
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Complimentjes voor  

 

……………………………………… 

 

Welke complimentjes kreeg jij? 

 

 

Wat ik leuk vind aan jou is………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Wat ik knap vind van jou is………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Wat ik stoer vind van jou is………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Wat ik heb geleerd van jou is……………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

je mag trots zijn op jezelf! 
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……………………………………... 

heeft meegedaan aan de kindergroep  

van HÉ KIJK MIJ NOU! 

 

Proficiat!!!! 

je bent een kanjer! 

je hebt veel geleerd.  

wat je kunt doen als je bang, boos of verdrietig bent. 

waar jij blij van wordt. 

wat de plek is waar jij je veilig voelt. 

wat je kunt doen met jouw doosje. 

en wie je kan helpen als het niet goed gaat. 

Veel goeds voor jou en je moeder. 

 

Naam 1e begeleider:……………………………………….. 

 

Naam 2e begeleider:………………………………………… 

 

Naam moeder: ………………………………………………. 

TIP!  Kijk ook nog eens in je werkboek!  

  


