
Kinderen ontdekken elke dag iets meer wie ze zijn en waar hun kwaliteiten 
liggen. Ze leren veel van en met elkaar. Maar wat als het onderlinge contact 
niet altijd soepel verloopt? De training Samenspel voor kinderen uit groep 7 
en 8 van de basisschool biedt de mogelijkheid om sociale vaardigheden te 
oefenen. Op deze flyer leest u wanneer een kind voor de training Samenspel 
in aanmerking komt en wat de training inhoudt. 

Voor wie is Samenspel?

In het dagelijks leven hebben kinderen 
thuis en op school sociale vaardigheden 
nodig. Sommige kinderen hebben meer 
oefening nodig dan andere kinderen om deze 
vaardigheden onder de knie te krijgen. Het 
leren van deze vaardigheden gaat hen niet 
vanzelf af. Net zoals dat het geval kan zijn bij 
rekenen of lezen. Het kan onder andere gaan 
om kinderen die zichzelf vaak afzonderen, 
afwachtend of verlegen zijn, weinig om hulp 
vragen of vaak negatief denken. De training is 
echter ook bedoeld voor kinderen die meer 
storend gedrag laten zien. Denk aan het 
uitdagen van andere kinderen, het afschuiven 
van de schuld op anderen, het afwijzen of 
buitensluiten van andere kinderen en het 
(snel) boos of impulsief reageren in situaties 
waar dit niet passend of handig is. 

Wat is Samenspel?

Samenspel is een preventieve 
training voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen tussen 10 
en 12 jaar. Het doel van de training is 
om kinderen sociale vaardigheden 
en sociaal inzicht aan te leren voor 
het samen spelen en samenwerken. 
Daardoor zijn zij in staat om op 
een plezierige, ontspannen manier 
contacten aan te gaan en te 
onderhouden met leeftijdsgenoten. 

>



Meer weten?
Voor meer informatie kunt  
u contact opnemen met:

Hilde Berkhoff-Ebbers, trainer Samenspel,  
orthopedagoog  
hberkhoff@centraalnederland.nl

Krista de Velde-Sleurink, coördinator Samenspel,
onderwijsadviseur en gezondheidszorgpsycholoog 
ksleurink@centraalnederland.nl

Samenspel 

• is breed inzetbaar

• wordt gegeven door gekwalificeerde psychologen/orthopedagogen

• maakt gebruik van een begin- en eindmeting en tussentijdse rapportages

• gaat uit van de samenwerking tussen ouders, school, kind en trainer

• wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 6 kinderen per groep

Hoe ziet het traject eruit?

• intake met ouder(s) en kind 

• 8 bijeenkomsten van 1 uur  

 verspreid over 4 maanden

• eindgesprek met ouder(s)  

 en indien wenselijk school

Vaardigheden die in Samenspel aan bod komen:

• jezelf presenteren
• zelfbewustzijn
• emotieregulatie: spanning & ontspanning
• invoegen in een groep & omgaan met afwijzing
• complimenten geven & ontvangen
• grenzen aangeven 
• omgaan met kritiek & voor jezelf opkomen
• overleggen/samenwerken
• optimistisch denken
• zelfmanagement


