
Kom op!
Sociale vaardigheidstraining
Gebaseerd op de methode Goldstein



Praktijk voor Orthopedagogiek Teylingen
Jan van Brabantweg 77, 2171 HC  Sassenheim • t 0252 763 848
info@orthopedagogiek-teylingen.nl • www.orthopedagogiek-teylingen.nl

Sociale Vaardigheidstraining: “Kom op!” 
De sociale vaardigheidstraining “kom op!” is gebaseerd op de training “Zo gaan Roos en 
Tom met elkaar om” van Nathalie van Kordelaar en Marianne Schmidt en bestaat uit 6 
bijeenkomsten van ongeveer een uur. De kinderen leren in kleine groepjes met twee 
begeleiders hoe zij beter om kunnen gaan met anderen. Ze leren onder andere hoe 
ze kunnen samenspelen, wat een goede luisterhouding is, hoe ze kunnen reageren op 
kritiek, ‘nee’ zeggen, etc. 

Opbouw van de training 
De training maakt gebruik van het principe van Goldstein: modeling (voordoen en 
oefening), bekrachtiging (belonen) en transfer (toepassing). Dit betekent dat er gewerkt 
wordt met gesprekken, spelletjes, rollenspelen en huiswerkopdrachten.  
De kinderen krijgen een zogenaamde Doemap mee naar huis, waarin iedere keer een 
thuiswerkopdracht van de bewuste bijeenkomst wordt bijgevoegd. Zo zijn ouders op 
de hoogte van wat het kind iedere les heeft geleerd en welke vaardigheden speciale 
aandacht hebben gekregen.

Hoe gaat het in zijn werk? 
De training bestaat uit 6 sessies van 1 uur. Voorafgaand aan de training krijgen ouders 
het verzoek een vragenlijst in te vullen, waarna een uitnodiging voor een intakegesprek 
volgt. Aan het einde van de training vindt er een evaluatiegesprek plaats met ouders. 

Kom op! nu ook voor gevorderden
Op verzoek van ouders en kinderen bieden wij sinds enige tijd ook de vervolgcursus 
“Kom op! voor gevorderden”. Oudere kinderen (groep 5 t/m 8) en kinderen die de 
basistraining al hebben doorlopen leren hier volgens dezelfde methodiek onder 
meer om te verwoorden hoe je je voelt, ‘sorry’ zeggen en accepteren en omgaan met 
pestgedrag (pesten en gepest worden).

Kosten/vergoedingen
Voor een actueel overzicht van de kosten en vergoedingen verwijzen we u naar de 
website. Aanmelden kan via het contactformulier, telefonisch of per mail.


