
Tim en
Flapoor
Sociale 
vaardigheidstraining 
voor kinderen van
6 tot 8 jaar



De sociale 
vaardigheidstraining is 
een groepsbehandeling voor 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 
8 jaar, die problemen ervaren op het 
gebied van sociale vaardigheden. Wij denken 
hierbij aan kinderen die moeilijk contact leggen, 
gepest worden, zelf pesten, buiten de groep vallen of 
situaties die spanningen of angst oproepen niet op 
een goede manier weten aan te pakken. De training 
is zowel geschikt voor kinderen die de vaardigheden 
nog niet hebben, als voor de kinderen die de 
vaardigheden wel hebben maar deze niet 
toepassen in de praktijk of in de 
gepaste situaties.

Werkwijze

De groep bestaat uit 6 tot 8 kinderen. We maken gebruik van het programma 
“Tim en Flapoor” van H. Gubbels. Tijdens de training leiden de fantasiefiguren 
Tim en Flapoor de kinderen middels rollenspellen langs verschillende sociaal 
emotionele thema’s:

* elkaar aankijken
* een goede vraag stellen
* om de beurt praten
* onderhandelen in spel, spelregels
* invoegen in een spelend groepje
* reageren op afwijzing
* opkomen voor je mening
* omgaan met pesten

In de training wordt gebruik gemaakt van instructies, rollenspelen en huis-
werkopdrachten. Met behulp van helpersbrieven worden aan ouders instruc-
ties uitgereikt voor het oefenen thuis. De groepsbehandeling bestaat uit 10 
bijeenkomsten van een uur en een kwartier.

Samenwerking met de ouders

Bij aanvang van de training wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd. U 
krijgt hierin uitleg over de inhoud van de training en leert hoe u als ouder uw 
kind kan ondersteunen in het toepassen van de oefeningen. Na afloop van de 
training krijgt u een individueel evaluatiegesprek.

Kosten

De training wordt vergoed door de gemeente. Bij enkele trainingen maken we 
gebruik van een werkboek. Deze kan besteld worden door de ouder(s)/verzor-
ger(s). Meer informatie hierover kunt u terug vinden in de uitnodigingsbrief.



Aanmelding en toestemming

Om uw kind aan te kunnen melden bij Emergis kind & jeugd basis ggz is een 
verwijsbrief van een huisarts, medisch specialist of gemeente nodig. Voor 
kinderen jonger dan 16 jaar is van beide gezag dragende ouders of voogd 
toestemming nodig. Als dit in orde is, maken we een afspraak voor een 
intakegesprek en wordt uw kind op een wachtlijst voor de training geplaatst. 

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van Emergis kind & jeugd basis ggz: 0113 26 75 40 of 
kindenjeugdbasis@emergis.nl.

Waar vindt u ons

De cursus vindt plaats op één van de locaties van Emergis kind & jeugd basis 
ggz. Bij voldoende animo voor een bepaalde locatie gaat de training van start. 

Privacy, dossiers en klachten
Emergis kind & jeugd basis ggz hanteert een privacyreglement, een reglement dossier-
vorming en dossierbeheer en een klachtenregeling. Voor meer informatie hierover en 
folders kunt u terecht bij het secretariaat van Emergis kind & jeugd basis ggz.

kindenjeugdbasis@emergis.nl

(0113) 26 75 40

www.emergiskindenjeugd.nl


