
3-DAAGSE VORMING  

KINDERTHERAPIE:  
 

SPELTHERAPIE VERSUS SOCIALE 
VAARDIGHEIDSTRAINING 

 

WAT? 

 

Van kinderen en jongeren wordt verwacht dat ze kunnen functioneren 

in groep, maar dit is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend.  

Heeft een kind op jonge leeftijd al problemen in contacten met leef-

tijdgenoten, dan is het zinvol tijdig in te grijpen, zodat je het pad kan 

effenen tot een goede verdere ontwikkeling op gebied van gevoelens, 

denkpatronen en sociale vaardigheden. 

In deze training leer je als (toekomstig) psychotherapeut, zorgverlener, 

leerkracht, … hoe je het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden bij 

kinderen en jongeren kan versterken, alsook hoe je met het kind aan 

de slag kan gaan in een therapeutische context adhv speltherapie. 

De vormingsdagen zijn zeer praktijkgericht, waarbij in 3 lesdagen   

volgende zaken aan bod komen: 

• Ontwikkelingspsychologie: de ontwikkeling van kinderen op     

fysiek, emotioneel, cognitief, sociaal gebied  

• Opstart van speltherapie en concrete aanpak van spel-

therapeutische technieken 

• Fundamenteel zelfvertrouwen bij kinderen versterken 

• Kinderen leren omgaan met (hun eigen) gevoelens en het           

herkennen van emoties bij zichzelf en anderen 

• Aanleren van sociale vaardigheden dmv diverse methodieken 

• Assertiviteit bij kinderen bevorderen 

Centrum ViZiT • Zuidstraat 39 • 8630 Veurne •                                
info@centrumvizit.be • 0496 45 62 20 

Meer info ?   http://www.psychology-integration.eu/
opleidingen-west-vlaanderen/  
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WIE? 
Psychotherapeuten en andere 
zorgverleners (in opleiding),    
alsook leerkrachten e.a. die op     
beroepsmatig vlak de                   
begeleiding van kinderen en/of   
jongeren op zich nemen.  

 
WAAR? 
Centrum ViZiT 

Zuidstraat 39 

Veurne  

Docent: Ine De Deken 

WANNEER? 
Zaterdagen (9u-16u) 

NAJAAR 2019 
9/11 
30/11 
7/12 

Inschrijven via     

Vanheedidier@gmail.com                     
0496/84 54 71  

info@centrumvizit.be  
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