
 

 

Werken met kinderen is heel leuk en uitdagend, maar kan ook ingewikkeld zijn. In de groep 

vinden allerlei processen plaats die soms moeilijk te sturen zijn. Bovendien lijken kinderen 

steeds vaker een gebruiksaanwijzing te hebben. Hoe kun je de verbinding aangaan met 

kinderen als zij dwars, boos of bang zijn? Wat kun je doen om te zorgen dat een groep lekker 

loopt? Wat doe je als er conflicten ontstaan in de groep? Hoe passen speciale kinderen, met 

speciale behoeften, hierin? En hoe ga je om met lastige ouders? 

 

Uit ervaring weten wij dat dit soort vragen onder professionals leven en dat zij de behoefte 

hebben aan informatie en oefening op dit gebied. Daarom heeft Praktijk Kinderspel i.s.m. 

Praktijk Spelenderwijs Almere een workshop ontwikkeld, waarin geleerd wordt om effectief 

te communiceren: Praten met kinderen en ouders…hoe doe je dat? Deze workshop is speciaal 

bedoeld voor mensen die werken met kinderen. Na het volgen van de workshop zijn zij in 

staat een bijdrage te leveren aan de weerbaarheid van kinderen. 

 

In deze workshop leren professionals: 

a) in de communicatie aan te sluiten bij het kind, zodat ze op een positieve  

wijze contact kunnen maken 

b) met behulp van gesprekstechnieken met kinderen op dusdanige wijze te  

communiceren dat zij met hun eigen gevoelens en die van anderen kunnen omgaan 

c) de verschillende delen in een kind herkennen en erop te reageren, waardoor ze een kind uit 

een naar gevoel kunnen helpen 

d) meer inzicht in groepsprocessen te krijgen, waardoor ze beter in staat zijn een groep te 

hanteren 

e) er is ruimte voor eigen inbreng van professionals over waar ze in hun werk met 

kinderen/ouders tegenaan lopen 

e) er wordt tijd vrijgemaakt om te oefenen met gesprekstechnieken, zodat ze beter beklijven 

f) deelnemers ontvangen een reader met de vertelde informatie en praktische tips voor 

speciale kinderen 

 

De workshop duurt één avond (19.30-22.00 uur) en wordt gegeven door twee integratieve 

kindertherapeuten die een ruime ervaring hebben met kinderen en ouders.  

 

Uiteraard is het mogelijk om, in gezamenlijk overleg, de workshop aan te passen aan de 

wensen die binnen de groep leven. Iedere groep is namelijk anders. In een voorafgaand 

oriënterend gesprek worden de specifieke behoeften geïnventariseerd, zodat er in de workshop 

bij aangesloten kan worden. 

 

Er zijn reeds twee succesvolle avonden georganiseerd door Sport-Koepel in Edam-Volendam. 

De reacties waren erg enthousiast (kijk op de website voor foto‘s: www.sport-koepel.nl). 

Mocht u eveneens interesse hebben in de workshop dan horen wij dat graag!  

Ook voor vragen kunt u bij ons terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Helma van der Kuilen en Paola Tol 

Integratieve Kindertherapeuten  

Praktijk Kinderspel 

Oorgat 20a 

1135 CR Edam 

Info@praktijkkinderspel.nl 
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