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Vriendschappen met leeftijdsgenoten zijn van grote waarde voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Maar niet elk 
kind vindt even gemakkelijk aansluiting bij andere kinderen. Dit vereist sociale vaardigheden en sociaal inzicht. Sommige 
kinderen slagen er niet in deze sociale competentie voldoende te ontwikkelen. Zij laten storend, sociaal inadequaat 
of sociaal geïsoleerd gedrag zien. Deze kinderen hebben extra begeleiding nodig om te leren hoe je op een plezie-
rige, ontspannen manier contacten aangaat en onderhoudt. Dit kan met Samenspel, samen sta je sterker.

Gelukkig! Vaardigheden zijn handelingen die kunnen 
worden aangeleerd. Sociale vaardigheden dus ook! 
Door deze aan te leren en te oefenen is een proces van 
gedragsverandering op gang te brengen. Samenspel, 
samen sta je sterker is een training waarin sociale
vaardigheden worden aangeleerd en geoefend. Samen-
spel kent twee varianten: één voor de onderbouw en 
één voor de midden- en bovenbouw van de basisschool. 
De training is op school in kleine groepjes buiten de klas 
te geven door een leerkracht die heeft deelgenomen 
aan de workshop over Samenspel. Dit is een workshop 
van één dagdeel voor elke variant van Samenspel.

Oefenen in verschillende situaties
Bijzonder van Samenspel is dat de kinderen de gelegen-
heid krijgen in verschillende situaties te oefenen met 
de sociale vaardigheden. Hierdoor beklijft het geleerde 
beter en zal het in meerdere situaties inzetbaar zijn. 
Samenspel rust daarom op drie pijlers:
1.  Buiten de klas in klein groepje met trainer nieuwe   

vaardigheden leren en oefenen.
2.  In de klas oefenen met vaardigheden die bij de trainer  

zijn geleerd.
3.  Thuis oefenen met opdrachten die de trainer heeft   

meegegeven.

Trainen van sociale vaardigheden 
met Samenspel, samen sta je sterker
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Welke kinderen komen in aanmerking voor Samenspel?
Het gedrag van deze kinderen is al langere tijd een reden voor zorg en in een eerder stadium is hierover  
contact  met de ouders geweest.

•  Kinderen met storend gedrag; ze schelden anderen regelmatig uit, zoeken ruzie, dreigen, dagen uit,  
zijn regelmatig betrokken bij vechtpartijen.

•  Kinderen met sociaal inadequaat gedrag; ze proberen aansluiting te vinden maar doen dat lomp of agressief, 
reageren fel op onopzettelijke storingen van anderen, wijzen anderen af door onaardige dingen te zeggen.

•  Kinderen met sociaal geïsoleerd gedrag; ze spelen vaak alleen, nemen een afwachtende houding aan, praten 
zacht of nauwelijks, hebben weinig of geen vriendjes, tonen geen initiatieven.

Samenspel 1, 
voor kinderen van groep 2 tot en met groep 4:
Op speelse wijze leren de kinderen een aantal
belangrijke sociale vaardigheden in:
• 10 trainingslessen over 5 thema’s;
•   5 groepslessen;
•    10 huiswerkopdrachten om thuis te oefenen.
Daarnaast wordt zoveel mogelijk aangesloten bij  
de individuele behoeften en mogelijkheden van de 
kinderen. 

De thema’s in Samenspel 1:
1. Wie ben ik, over jezelf presenteren.
2.  Hoe voel ik mij, hoe voel jij je, over het her-

kennen van gevoelens bij jezelf en anderen. 
3.  Ik vind jou … , over complimenten én kritiek 

geven en ontvangen.
4.  Mag ik meedoen met jou, over invoegen in 

het spel van anderen.
5.   Samenwerken, over belangrijke aspecten  

van samenwerken met anderen.

De thema’s in Samenspel 2:
1.  Ik heb vertrouwen in mezelf, ik mag er zijn, zo voel ik mij fijn!
2.  Een compliment voor jou en mij maakt ons samen blij.
3.  Ik laat zien hoe ik mij voel, ook grenzen aangeven is mijn doel.
4.  Ik ben niet alleen en stem af op de mensen om mij heen.
5.  Om te leren, moet ik soms mijn denkhouding keren.
6. Ik ben een kei, reken op mij!
7.  Door positief in het leven te staan, reik ik ook de ander
    helpende gedachten aan.   
8.           De lessen zijn voor altijd, ook al neem ik afscheid 
    (herhaling en evaluatie).

Bij Samenspel 1 en Samenspel 2 horen:
• een handleiding met uitgewerkte lessen voor de trainer;
•  een handleiding met uitgewerkte lessen voor de 

groepsleerkracht;

• werkboekjes voor de kinderen;
•     uitgewerkte brieven bij elk thema 
     om ouders te informeren over de trainingssessies.

Samenspel 2, 
voor kinderen van groep 5 
tot en met groep 8:
Op speelse wijze leren de kinderen 
een aantal belangrijke sociale vaardig-
heden in:
• 8 trainingslessen over 8 thema’s;
• 8 groepslessen;
•  8 huiswerkopdrachten om thuis  

te oefenen.
Daarnaast wordt zoveel mogelijk aan-
gesloten bij de individuele behoeften 
en mogelijkheden van de kinderen.


