
Jonge Kind Academie

Sociale vaardigheden 
aanleren

Training voor leerkrachten,  
intern begeleiders en onderwijs-
assistenten in groep 1, 2 en 3



Waarom een training sociale  
vaardigheden aanleren?
Jonge kinderen zijn vaak nog niet sterk 
sociaal vaardig. Dit gedrag moet hen  
aangeleerd worden. Thuis, maar ook  
op de basisschool. Deze training biedt  
praktische informatie over het aanleren 
van sociale vaardigheden bij jonge  
kinderen. Omdat ouders hierbij een  
belangrijke rol spelen, besteden we in de 
training ook aandacht aan gespreksvoering 
en informatie uitwisselen met ouders.

Wat houdt de training in?
Het is een praktijkgerichte training. We 
hebben het over drie sociale interacties.
•	 	Kinderen	onderling:	hoe	leer	je	kinderen	

om op een sociale manier met elkaar 
om te gaan?

•	 	Leerkracht	en	kinderen:	hoe	kun	je	 
als leerkracht op een competentie  
vergrotende manier sociale vaardig- 
heden aanleren. Welke omgangs- 
vormen kun je verwachten van  
kinderen	op	een	bepaalde	leeftijd?

•	 	Leerkracht	en	ouders:	hoe	bespreek	je	
als leerkracht dit onderwerp met ouders. 
Hoe wissel je informatie uit met elkaar?

Praktische informatie
•	 	De	training	duurt	ongeveer	drie	uur.	
•	 	We	stellen	in	overleg	de	datum	en	 

locatie vast.
•	 	De	training	is	voor	leerkrachten,	intern	

begeleiders en onderwijsassistenten in 
groep 1, 2 en 3.

De trainingen worden georganiseerd  
door de Jonge Kind Academie (JKA), het 
opleidingsinstituut	van	MOC	’t	Kabouterhuis.	
Ervaren orthopedagogisch medewerkers 
en	gezinsbegeleiders	van	’t	Kabouterhuis	
geven deze training. Onze trainers maken 
het verschil. Als specialist kennen zij jouw 
vakgebied en werkomgeving. Ze zijn in 
staat om op inspirerende wijze hun  
deskundigheid over te dragen.

Meer informatie en aanmelden
Kijk	voor	meer	informatie	en	het	 
volledige trainingsaanbod van de  
JKA	op	www.kabouterhuis.nl.  
Aanmelden kan door te mailen naar  
academie@kabouterhuis.nl of te bellen 
naar 020-644 53 51.

“Emma (7 jaar) is stil en in 
zichzelf gekeerd. Ik vermoed 
dat deze eigenschap haar in 
de weg zit bij het leerproces. 

Hoe help ik haar?”

“Pim (4 jaar) slaat regelmatig 
andere kinderen. Hoe maak 
ik hem duidelijk dat dit niet 

de manier is?”

“Mo (5 jaar) speelt weinig samen. Hoe help ik 
hem het beste om contact te maken?”
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