
Activiteiten Preventie Gebiedsteams 

Dit voor- en najaar worden er diverse (nieuwe) cursussen en 

trainingen gegeven voor kinderen en ouders/opvoeders. 

Hieronder vindt u het aanbod. Van niet al het aanbod is de 

startdata bekend, maar aanmelden kan al wel! Zodra de exacte 

data bekend zijn krijgt u van ons een email. Vragen? Neem gerust 

contact op met preventie@gtnijkerk.nl 

 

Sociale vaardigheidstrainingen 

De Kr8kidzz training is een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen in het basisonderwijs. In 6 

bijeenkomsten van 1 uur zullen er aan de hand van diverse thema’s aan bod komen, zoals omgaan 

met emoties, voor jezelf opkomen en pesten. De training wordt meerdere malen per jaar 

aangeboden voor diverse leeftijdscategorieën. Kinderen kunnen hiervoor het gehele jaar worden 

aangemeld via preventie@gtnijkerk.nl. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn wordt een groep 

ingepland. Gemiddeld is dit per leeftijdsgroep, 2 tot 3 keer per jaar.  

 

Oppasdiploma 

Oppassen bij jonge kinderen, thuis of als bijbaantje. Dat is vaak iets waar je zomaar in rolt, maar waar 

heel wat bij komt kijken. Dus ben jij tussen de 12 en de 16 jaar? Woon je in de gemeente Nijkerk? 

Zou je graag oppassen of heb je al vaker opgepast en wil je handige tips voor een avondje oppassen? 

Dan is deze oppas cursus ècht iets voor jou!! De cursus is jongeren beoordeelt met een gemiddelde: 

8,3. De training start op 5 maart in het najaar in gezondheidscentrum Corlaer. Geef je nu vast op, de 

eerste aanmeldingen zijn al binnen. Aanmelden kan via preventie@gtnijkerk.nl 

 

Cursus ‘omgaan met pubers’ 

In de puberteit, zo tussen de 10 en 16 jaar ontwikkelen kinderen zich tot jongvolwassenen. Er 

verandert van alles. Pubers groeien zowel lichamelijk als verstandelijk hard. Voor u als ouders 

betekent dit ook veel veranderingen en is het soms lastig een nieuw evenwicht te vinden. Tijdens 

deze cursus wordt in 4 bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan thema’s; veranderingen in de 

puberteit, communicatie, ruzie voorkomen en grenzen stellen en omgaan met alcohol/drugs en 

social media. Deze informatieve cursus is bestemd voor ouders van (beginnende) pubers van 10 t/m 

16 jaar. Deelname is gratis. De cursus start in het voorjaar. Aanmelden is nodig en kan via 

preventie@gtnijkerk.nl onder vermelding van ‘pubercursus’.  

 
Kinderen van gescheiden ouders 
In het voorjaar start (bij voldoende aanmeldingen) een praat/doe groep voor kinderen van 
gescheiden ouders. De groep is bestemd voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs of 
vanaf 8 jaar, die het moeilijk vinden om te gaan met de scheiding of de gevolgen van de scheiding. De 
kinderen leren er over te praten, vinden herkenning bij elkaar en kunnen hun gevoelens een plekje 
geven. Daarnaast krijgen ze tips, leren ze hulp vragen in hun omgeving, hoe ze hun grenzen kunnen 
bewaken en wensen duidelijk kunnen maken. De exacte data zijn nog niet bekend, maar aanmelden 
kan al via preventie@gtnijkerk.nl 
 
KOPP groep 
KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek. Het opgroeien in een gezin 
waarvan één of beiden ouders belast zijn met psychische problemen kan ingrijpende gevolgen 
hebben voor kinderen. Het doel van de KOPP groep is dat kinderen ervaren dat zij niet de enige zijn 
met een moeilijke thuissituatie. Daarnaast zijn belangrijke thema’s het ont-schuldigen van kinderen, 
het sociale netwerk en het aanleren van vaardigheden in het omgaan met de situatie. De groep zal 
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worden begeleid door twee kinderpsychologen. De groep zal bij voldoende aanmeldingen starten. De 
exacte startdata volgt nog. Kinderen kunnen al wel worden aangemeld via preventie@gtnijkerk.nl   
 
Brussen groep 
Brussen (samenvoeging van broer en zussen) is een groep voor kinderen met een bijzondere broer of 
zus (bijvoorbeeld met ADHD, autisme of andere beperking). In de brussengroep worden er in 6 
bijeenkomsten ervaringen met elkaar gedeeld, besproken wat het gedrag van hun broer of zus met 
de kinderen doet en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. De groep is in principe voor 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Maar als de kinderen iets ouder/jonger zijn kunnen ze ook worden 
aangemeld! Na de aanmelding volgt er een intake. Op basis van de intake zal er geschikte 
groepssamenstelling worden gemaakt en data worden vastgesteld. Aanmelden via 
preventie@gtnijkerk.nl.  
 

Ontmoetingsochtend voor ouders van kinderen met ASS 

Elke 3e vrijdag van de maand wordt er van 09.30-11.30 in ruimte 2.19 van gezondheidscentrum 

Corlear een informele ontmoetingsochtend georganiseerd voor ouders met kinderen/jongeren met 

(een vermoeden van) een stoornis in het autistisch spectrum. Om ervaringen uit te wisselen en 

elkaar te spreken. Aanmelden is niet nodig, loopt u gerust binnen.  

 

Opvoedspreekuur 

Elke vrijdag tussen 10.30 en 12.00 uur is er een opvoedspreekuur bij het gebiedsteam Corlaer 

(gezonsheidscentrum Corlaer). Als u vragen heeft over opvoeden/opgroeien van uw kind kunt u 

gerust binnen lopen. Aanmelden is niet nodig, loopt u gerust binnen. 

 
Spreekuur Wulfshoeve 
Op elke woensdagmiddag tussen 14.00 tot 16.00 uur is er een spreekuur bij de Wulfshoeve, 

Moorselaar 69 in Nijkerk. Voor alle vragen aan het gebiedsteam kunt u terecht bij dit spreekuur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig, loopt u gerust binnen. 
 
Themabijeenkomst gevoelige kinderen met een sterke eigen wil 
Op dinsdag 5 februari 2019 is er een interactieve thema-avond over gevoelige kinderen met een 
sterke wil. De avond is bedoeld voor ouders/verzorgers en wordt georganiseerd in de Wulfshoeve, 
Moorselaar 69 in Nijkerk.  Het is van 19:30 – 21:30u. (inloop vanaf 19:15u.).  Vooraf aanmelden is 
verplicht, toegang is gratis.  
Wat is (hoog)gevoeligheid eigenlijk?   
Waarom kan m’n kind nou niet even gewoon luisteren en meedoen?   
Hoe kan het dat ze zo snel boos is of in tranen? 
Waarom raakt hij zo van streek, terwijl hij het zelf toch zo graag wil?   
 
Themabijeenkomst samengestelde gezinnen 
Op dinsdag 16 april 2019 wordt er een thema-avond verzorgd over samengestelde gezinnen. De 
avond is bedoeld voor ouders/verzorgers en wordt georganiseerd in de Wulfshoeve, Moorselaar 69 
in Nijkerk, tussen 19.30 en 21.30. Vooraf aanmelden is verplicht, toegang is gratis. Dus wil jij meer te 
weten komen over kenmerken van een samengesteld gezin, fasen in de vorming van het 
samengestelde gezin, feiten en weetjes rond samengestelde gezinnen, rol van stiefouder en ouder, 
omgang met stiefkinderen en ex-partner en de do’s en don’t’s in het samengestelde gezin meld je 
dan aan voor de leerzame thema-avond! 
 
Assertiviteitstraining 
Dit is een assertiviteitstraining voor volwassenen en bestaat uit 7 bijeenkomsten. De training start bij 
voldoende aanmeldingen. Voor meer informatie neem contact op met preventie@gtnijkerk.nl  
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