
Door wie?
De training wordt gegeven door kunstzinnig therapeuten 
Mireille van ‘t Hoff en Marie-José Zegers.
Beide therapeuten zijn gecertificeerde           trainers 
(www.kick-sova.nl) en aangesloten bij beroepsvereniging NVKT 
en branchorganisatie NVAZ.

Wat zijn de kosten?
De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Voor een 
prijsopgaaf kunt u contact opnemen met Mireille of Marie-José.

Aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot: 

Mireille 
info@kindertherapietilburg.nl
06 286 52 677

Marie-José 
info@beeldenontwikkeling.nl
06 430 27 111



Op de meeste scholen wordt op de één of andere manier aan-
dacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 
Soms helpt dat goed, soms is er iets extra’s nodig. 

En dan is er            Kunst In Contact met Kinderen, 
een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining.

Visie
In deze training gaan we uit van een holistisch mensbeeld. Hier-
bij spreken we het hele kind aan op de balans tussen hoofd, hart 
en handen. Door het aanbieden van o.a. bewegingsoefeningen, 
verhalen en kunstzinnige oefeningen leren de kinderen met behulp 
van inleving, uitleving en waarneming zichzelf en de ander beter 
te begrijpen.

Opbouw
Gedurende 12 weken werken 
we in een wekelijkse bijeen-
komst van 1,5 uur, samen met 
de kinderen aan kracht en 
vertrouwen in zichzelf, om van 
daaruit stevig te kunnen staan 
in het contact met de ander. 

Voor wie?
De            training is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 
9 tot 16 jaar, met uiteenlopende sociale problemen. 
Hierbij kunt u denken aan kinderen die:
• moeite hebben met het maken van vriendjes
• angstig of onzeker zijn
• beïnvloedbaar of overheersend zijn
• pesten of gepest worden

De training is geschikt voor 
een klassikale benadering. 
Daarnaast is het mogelijk om 
een groep samen te stellen op 
basis van individuele aanmel-
dingen. In het laatste geval 
bestaat de groep uit minimaal 
6 en maximaal 8 kinderen in 
dezelfde leeftijdscategorie.

Wat zeg ik het kind? 
Als de aanmelding rond is, kunt u het kind uitleggen dat het naar 
een club gaat waar hij/zij leert om mooie dingen te maken en om 
op een prettige manier met elkaar om te gaan. In het gesprek 
kunt u aansluiten bij moeilijkheden of problemen die er op het 
schoolplein of in de klas zijn.


