
 
 
 
 
Sociale vaardigheidscoaching- DITalent 

                                   " Hoe gaan we met elkaar om? " 

 

Waarom een sociale vaardigheidstraining? 

Een sociale vaardigheidstraining voor alle jongeren die het op de één of andere manier 
moeilijk vinden met anderen om te gaan. In deze training leert het kind beter te worden in 
de sociale omgang met leeftijdsgenootjes, minder spanning en faalangst te hebben in 
sociale situaties. Ze leren vaardigheden om beter om te gaan met sociale situaties en zij 
deze vaardigheden in het dagelijks leven kunnen toepassen. Jongeren leren van met met 
elkaar. De training bestaat uit groepslessen en thuiswerkopdrachten. De training is naast 
leerzaam ook gezellig en leuk, door de positieve insteek blijven vaardigheden en 
oefeningen beter onthouden. 
 

Sociale vaardigheidstraining voor je kind 

Ouders, dit is je kans om andere ouders te ontmoeten die in een soort gelijke situatie 
zitten. Wil je nieuwe, frisse input om je zoon of dochter te kunnen begeleiden bij 
onderstaande thema’s en ervaringen te delen? Ouders krijgen twee keer in een aparte 
bijeenkomst ondersteuning bij hoe zij hun kind kunnen helpen om al deze (lastige) 
vaardigheden aan te leren. De kinderen zullen de oefeningen moeten generaliseren naar 
‘echte’ situaties thuis, op school of bij de sportvereniging om deze blijvend te gebruiken. 
Ondersteuning en motivatie vanuit ouders is van groot belang. 
 

Onderwerpen: 
 

Contact maken met anderen - De ander iets vragen - Complimenten geven en krijgen 
‘Sorry’ zeggen en accepteren - Omgaan met gevoelens - Hoe zeg je 'nee'? 

Samen spelen / samenwerken - Trots zijn op jezelf en jouw kwaliteiten - Je inleven in een 
ander – Grenzen van de ander respecteren 

 
Aantal deelnemers: 6-8 deelnemers mogelijk 
Leeftijd: Jongeren tussen 7 - 15 jaar  
Lengte van de cursus: 10 bijeenkomsten van 2 uur plus twee bijeenkomsten voor ouders 
Locatie: Sint Annastraat, Nijmegen 
Opgeven: Opgeven kan via: groepscoaching@ditcoaching.nl. De groep gaat van start bij 
voldoende aanmeldingen. 
 

 


