
 Naast de trainingen aan kinderen en  jongeren kunnen we 
voor uw school, welzijnsinstelling, kinderopvang of CJG de 
volgende activiteiten verzorgen. 
 

• Workshops 

 Wij verzorgen ook eenmalige,  actieve,  workshops aan 
kinderen, ouders  (ook ouders en kinderen samen!) en 
medewerkers rond weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigen 
kracht.  

 

• Ouderbijeenkomsten  
 we geven regelmatig ouderbijeenkomsten over  wat je als 
ouder kunt doen om de weerbaarheid van je kind /puber 
vergroten.  Specifieke onderwerpen zijn mogelijk.  
 

 Overige informatie:  
Open inschrijving en individuele begeleiding 

 Twee keer per jaar organiseren we trainingen voor 
particulieren met open inschrijving.  U kunt ouders  verwijzen 
naar een dergelijke training voor hun zoon of dochter. Ook 
individuele begeleiding is mogelijk. 

 
Nieuwsbrief: Via de website kunt u zich inschrijven. Zo krijgt 
u twee keer per jaar een overzicht van de actuele trainingen.  
 
Wijs Weerbaar 
De trainingen worden verzorgd door Marieke van Veen en 
haar collega’s  van bureau Wijs Weerbaar.  

 www.wijsweerbaar.nl 

 postbus 60112, 9703 BC Groningen 
tel: 050-5412999 
mail: mvanveen@wijsweerbaar.nl     
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Weerbaarheidstrainingen aan kinderen. 
  Weerbaarheidstraining  voor jonge kinderen van  6  en 7 jaar 

 

 In deze weerbaarheidstraining voor jonge kinderen wordt op een speelse 
manier het zelfvertrouwen van de kinderen vergroot.  

 We besteden aandacht aan: 

• Stevig staan 

• Je stem gebruiken 

• Rust en ontspanning 

• Zeggen wat je wilt en niet wilt 

• In de belangstelling durven staan 

• Contact leggen met andere kinderen 

• Positief omgaan met andere kinderen 

  
De onderwerpen komen meestal niet als thema aan de orde. De 
kinderen zijn er door middel van bewegingsoefeningen en spelvormen 
mee bezig, waardoor ze, vaak ongemerkt, oefenen met verschillende 
vaardigheden. Soms praten we even naar aanleiding van een verhaal of 
doen een klein rollenspel. Zo krijgen ze een steuntje in de rug en gaan 
met meer zelfvertrouwen en plezier met andere kinderen om.  

  Voor wie:  
 Voor kinderen die verlegen zijn en daar last van hebben.  Voor kinderen 
die beter voor zichzelf mogen opkomen , moeite hebben met 
samenspelen of wat extra’s kunnen gebruiken op het gebied van 
weerbaarheid. 

  Ouders: 
  Voor veel kinderen is het meedoen met de cursus best spannend, 
vandaar dat de eerste les van ieder kind een ouder enige tijd aanwezig 
mag zijn. Iedere les duurt 1 uur en een kwartier. Het laatste kwartier zijn 
de ouders bij de les en doen vaak actief mee. Hierdoor krijgen ouders 
zicht op wat kun kind geleerd heeft en hoe ze hem of haar gedurende de 
cursus nog wat extra kunnen begeleiden.  

 

 Weerbaarheid voor kinderen van 8-9 jaar en van 10-12 jaar. 

  
Het doel van de training is om op speelse wijze de weerbaarheid en het 
zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten.  
              
Verschillende onderwerpen komen aan de orde door middel van 
spelvormen, spelletjes, houdingsoefeningen, voorlezen van verhalen, het 
doen van rollenspel en door te praten met elkaar. We oefenen hoe de 
kinderen duidelijk kunnen zeggen wat ze wel en niet willen, zodat ze 
voor zichzelf kunnen opkomen. Daarbij oefenen we uitstraling en 
lichaamstaal en stemgebruik. We besteden aandacht aan fysieke 
weerbaarheid door stoei- en worstelspelletjes te doen. Ze leren stevig te 
staan en zich niet van de wijs te laten brengen als ze een klap of duw 
krijgen. We oefenen met kussens, zodat de kinderen hun eigen kracht 
ervaren.  

 Thema’s die aan de orde komen: 

• Opkomen voor jezelf 

• Nee durven zeggen 

• Pesten en plagen 

• Lastige situaties oplossen 

• Initiatief nemen in het contact met andere kinderen 

• Samenwerken 

• Positief omgaan met andere kinderen 

 Deze thema’s zijn in beide groepen gelijk. De accenten verschillen per 
groep. Voor de oudste groep is groepsdruk weerstaan een extra thema. 
  
Voor wie:  

 Deze training is bedoeld voor kinderen die wat onzeker zijn en beter 
voor zichzelf mogen opkomen. Maar ook voor kinderen die gepest 
zijn/worden of die moeite hebben om groepsdruk te weerstaan. 
Daarnaast is de cursus open voor kinderen die mee komen met een 
vriendje en het  gewoon leuk vinden om  een actieve cursus te volgen. En 
voor kinderen, waarvan de ouders ze wat extra’s mee willen geven.  

  

 


