
Praktische informatie:

Er start 2 keer per jaar een cursus voor meiden. Eèn keer 

In september/oktober en èèn keer in februari/maart. 

Voor de actuele cursussen zie de site onder de knop: 

actuele agenda

Wil jij het ergens over hebben wat niet in deze 

folder staat?  

Of twijfel je of de cursus wat voor je is? 

Bel of mail !

Marieke van Veen

www.wijsweerbaar.nl

postbus 60112, 9703 BC Groningen

tel: 050-5412999

mail: mvanveen@wijsweerbaar.nl

“Girlpower”

Weerbaarheidstraining voor meisjes 

Wil je:

• Weten hoe sterk je bent?

• Beter voor jezelf opkomen?

• Weten wat je kunt doen als 

iemand je pest of lastig valt?

• Zekerder overkomen ?

• Je veilig voelen op straat?

• Jezelf kunnen verdedigen ? 

http://www.wijsweerbaar.nl/
mailto:mvanveen@wijsweerbaar.nl


Weerbaarheidstraining aan meisjes van 13-18 jaar

Wat doen we in de cursus?

In deze cursus leer je goed voor jezelf opkomen. 
Je leert wat je kunt doen in een lastige, 
vervelende of bedreigende situatie op school, op 
club, thuis of op straat. 

Bijvoorbeeld als iemand een rotopmerking maakt, 
je pest, lastigvalt of onder druk zet om iets te 
doen wat je eigenlijk niet wilt.

We praten over wat je kunt doen en oefenen hoe 
je kunt reageren op een manier die bij jou past. 

Verder hebben we het over vriendschap en het 
omgaan met andere jongeren.  Bijvoorbeeld over 
hoe je je eigen keuzes kan maken, ook al willen je 
vriendinnen wat anders.  

Zelfverdediging

Je leert hoe je jezelf  kan verdedigen in geval van 
nood.

Bijvoorbeeld hoe je een klap kunt afweren, en hoe 
je los kan komen als iemand je vastpakt . Zo zal je 
je veiliger voelen op straat, omdat je weet dat je 
wat kunt doen. 

We oefenen de technieken op kussens. Daardoor 
zul je merken dat je veel sterker bent dan je 
denkt!   

Je leert je houding, stem en uitstraling goed 
gebruiken, zodat je je zekerder zal voelen én 
zekerder zal overkomen.  


