
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 basisschoolleeftijd 

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

bijeenkomsten van ruim 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.  

 

Pubers 12-16 jaar 

Voor Pubers gaat er dit jaar een sociale vaardigheidstraining starten bij voldoende aanmeldingen. 

Voor meer info neem contact op via preventie@gtnijkerk.nl 

 

Nieuw dit jaar is ook de faalangsttraining voor pubers 12-16 jaar. Voor meer informatie neem contact 

op met preventie@gtnijkerk.nl 

 

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 in de chill out.  Geef je nu vast op, de eerste aanmeldingen zijn al binnen. 

Aanmelden kan via preventie@gtnijkerk.nl 

 

 
Kinderen van gescheiden ouders 
Bij voldoende aanmeldingen 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 
 
 
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 

mailto:preventie@gtnijkerk.nl
mailto:preventie@gtnijkerk.nl
mailto:preventie@gtnijkerk.nl
mailto:preventie@gtnijkerk.nl
http://www.nijkerk.eu/


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.  
 

Opvoedspreekuur 

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

(gezondsheidscentrum 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. 
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