
Werken aan sociale 
vaardigheden en weerbaarheid 



Geestelijk gezondheidsbeleid op school 



Bevorderen van geestelijke gezondheid 

= Versterken van de beschermende factoren 

 

Sociaal netwerk, sociale vaardigheden, 

probleemoplossingsvaardigheden, gezonde levensstijl… 

 

= Verminderen van de risico’s 

 

Armoede, leerproblemen, middelenmisbruik… 

 



 



Meer weten? 

• www.gezondeschool.be 

• http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/syllabu

s-geestelijke-gezondheid-op-school 

• www.zelfmoord1813.be/suïcidepreventiebeleid 

• www.gezondopvoeden.be 

• www.logogezondplus.be  
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Sociale vaardigheden  
&  weerbaarheid 



Inhoud 
1. De schatkamer binnen HVK-Eeklo 

2. Inleiding sociale vaardigheden en weerbaarheid 

3. Boeken en brochures 

4. Methodes/sessies 

5. Kaartspelen 

6. Bordspelen 

7. Materiaal uit de anti-pestkoffer 

8. Websites 

9. Praktisch 

 
 



 
 
 

1. Huis van het Kind Eeklo  
Wat? 
samenwerkingsverband  
 verschillende organisaties ontmoeten elkaar  
 samen zorgen  voor een breed en laagdrempelig 
 engagement  
doel: ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met 
kinderen en jongeren. 
 

Wie? 
OCMW Eeklo, Gezondheidscentrum ‘het Meetjesland’, Kind 
en Gezin, BKO,  CLB GO Deinze-Eeklo, Wijkcentrum De Kring, 
MFC Meetjesland, CKG Sloeberhof, Kinderlach, Stedelijke 
jeugddienst/JIP, Kinderopvang Eeklo, VCLB Meetjesland,……. 
 

 



 
 
 

Huis van het Kind Eeklo 

Waar?     
2 vestigingen: 
 Welzijnscampus ‘De Zuidkaai’ 

Speelbazaar, Babybazaar, inloopmoment, opgroeibabbels, … 
 

 Gezondheidscentrum 
 
 
- Consultatiebureau en regiohuis Kind en Gezin naast andere 

actoren HvK 
- Aanbod opvoedingsondersteuning voor gezinnen 
- Expertiseknooppunt voor professionals 

 
 



Beschikbare thema’s 

Scheiding & 
co-ouderschap 

Sociale vaardigheden 
& weerbaarheid 

Diabetes Rouw Anti-pesten 



Inclusie Relationele & 
seksuele vorming 

Thema’s in ontwikkeling 

Leer- & ontwik-
kelingsproblemen 



 Sociale vaardigheden & weerbaarheid    



2. Inleiding 

 
• Belang: preventie in verschillende contexten 

Herberd Prinsen ‘Duizend kilo begeleiding, coaching  

of therapie kan niet op tegen één gram preventie.’ 

• Opdracht onderwijs 

 

• Ook te vinden in jobadvertenties 

 

 



3. Boeken en brochures 

 3.1 De ander en ik 
3.2 Relax klets 
3.3 Wannes leert fijn samenspelen 
3.4 Kan niet bestaat niet   
3.5 Praten met kinderen   
3.6 Het gevoelige en angstige kind 
3.7 1000 redenen waarom wij vrienden zijn 
3.8 Sociale veiligheidslessen in PBS 
 



3. Boeken en brochures 

 3.9 Emowijzer 
3.10 Kamishibai ‘bang, boos, blij’ 
3.11 Kamishibai ‘ik, jij, wij, samen’ 
3.12   Op weg naar geluk: wandkaart 
3.13   Gedachte-kracht boek 
3.14   Spelenderwijs verbinden en hechten 



4. Methodes/sessies 

 4.1 Sociaal gedrag elke dag 
4.2 Spiegelbeeld 
4.3 Leuk vinden, lief vinden 
4.4 Aangename sfeer op school 
4.5 Vlieg erin 
4.6 Juf, ik ben een kunstenaar 
4.7 SOS conflict 
4.8 Lessen weerbaarheid 
4.9  Frog, de wenskikker 
4.10 Aan de slag met positieve psychologie 
 



5. Kaartspelen 

 5.1 Hoe maak ik het weer goed?  
5.2 De deugdenvriendjes + boek voor ouders 
5.3 Praatplaatjes  
5.4 Kinderkwaliteitenspel 
5.5 Eigenwijsjes 
5.6 Helpende gedachten 
5.7 Praatprikkels 
5.8 Openhartig kids 
5.9 Schatgravers 
 



5. Kaartspelen 

 5.10 Ik denk me sterk   
5.11 Coole kikker kwartet  
5.12 Samen sterk 
5.13 Lekker in je vel spel 
5.14 Deugdenspel + boek voor onderwijs 
5.15 Matchboox  ‘echte vrienden’ 
5.16 Spelen met conflicten 
5.17 Gedachtekracht- behoeftenkaarten 
5.18 Gedachtekracht- gevoelenskwartetspel 



6. Bordspelen 

 6.1 Het babbelspel voor kleuters  
6.2 Spring kikker spring 
6.3 Woolfy 
6.4 Kikkerbecool 
6.5 Stop-denk-doe spel 
6.6 Pak van mijn hart 
6.7 Geluk voor kinderen en de Geluksvogels 
6.8 Het EQ babbelspel 
6.9 Hoe (a)sociaal ben jij? 
6.10 Opgekikkerd 
6.11 De gelukzoekers 
 



7. Materiaal uit de anti-pestkoffers 
 

8. Websites 



9. Praktisch 

 Kathleen Thienpond 
verantwoordelijke schatkamer 
schatkamer@gezondheidscentrummeetjesland.be 
 
ontlening materialen schatkamer 
info@gezondheidscentrummeetjesland.be 
 
vraag je login aan 
www.gezondheidscentrummeetjesland.be    
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Vragen? 
Aanvullingen? 

Verbetersuggesties? 

  

Dank voor je aandacht 
 



Materialen LG+ 



Koffer ‘Goed in je vel’ 

• Materialen om rond geestelijke gezondheid en 

welzijn te werken 

• Basisonderwijs: kleuters (6) en lagere school 

(10) (+ uitleg NokNok) 

• Digitale handleiding 

• Geestelijk gezondheidsbeleid op school 

• Bespreking materialen in koffer 

• Overzicht materialen op de markt 



Overlap schatkamer 

• Vlieg erin 

• Kinderkwaliteitenspel 

• Eigenwijsjes 

• Lekker in je vel-spel 

• Spring Kikker Spring 

• Babbelspel voor kleuters 
 



Babbelspel Junior 

Stimuleert sociale vaardigheden door: 

• non-verbale opdrachten 

• verbale opdrachten 

• vertellen over jezelf 

• spontaan praten over een situatie 

aan de hand van een tekening 
 



Emotiepoppen 

• Emoties leren benoemen aan de 

hand van 6 emotiepoppen met 2 

gezichten 

• CD met 2 verhaaltjes van telkens 

10 minuten, educatieve leidraad 

en suggesties voor activiteiten 



Mam, hoe gaat dat dan? 

• Voor elke gebeurtenis een 
verhaaltje 

• Zowel leuke en spannende 
gebeurtenissen: vakantie, 
pretpark… 

• … als minder leuke dingen 
zoals een ziekenhuisopname 
of een begrafenis 

 



Lespakket Rikki 

• Speels lespakket waarin 
prentenboeken over Rikki centraal 
staan  

• Herkenbare thema’s voor 
kleuters: anders zijn, 
vriendschap, iemand lief of 
onaardig vinden, durven of bang 
zijn 

• Met suggesties voor activiteiten. 

 



Spring Kikker Spring 

• Ontdekken welke gevoelens (bang, 

boos, blij, verdrietig) bepaalde 

situaties kunnen oproepen 

• Leren nadenken over de oorzaak 

van die gevoelens 

• Bedenken wat zij zouden kunnen 

doen om zich beter te voelen 



Toverdruppels 

• Kamishibai-vertelplaten, 

gebaseerd op prentenboek 

• Nodigt kinderen uit om over 

verdriet en troost te spreken 

en om te gaan met verlies en 

rouw 

 



Babbelspel 

Inoefenen van sociale vaardigheden op speelse wijze:  

• uiten van meningen 

• praten over een onderwerp 

• praten over de eigen persoon 

• rollenspel 

• inzicht krijgen in sociale vaardigheden 

• non-verbale communicatie 

 



Billetjes Bloot Spel 

• 80 vragenkaarten die kinderen 

uitdagen om van gedachten te 

wisselen, kritisch te denken en 

een vlot gesprek aan te gaan 

• Geen goede of foute antwoorden 

• Bedenken wat jij zelf vindt en 

wat je vindt van de antwoorden 

die anderen geven… 

 



Kinder Kwaliteiten Spel 

• Maakt kinderen bewust van hun 

kwaliteiten en talenten en van 

de waarde die deze hebben voor 

hun omgeving 



Het geluid van emoties 

• Herkennen van emoties 

• Spel volgt bingosysteem: emotie 

associëren met overeenkomstige 

geluid 

• CD met educatieve leidraad en 

suggesties voor activiteiten 



Door het zure heen gebroken 

• Verlies en rouw, 

echtscheiding, ruzie, 

verhuizen 

• Werkmap met getuigenissen, 

theoretische achtergrond, 

werkvormen, spelmethodieken 

en handige tips 



EigenWijsjes 

• Zelfbeeld, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen 

• Coaching-kaartjes met korte, krachtige zinnetjes 

om positief te denken 

• Oorspronkelijk bedoeld voor thuisgebruik 

 



Ik en faalangst 

• Weten wat je sterke kanten zijn en wat je leuk vindt 

=> geeft zelfvertrouwen 

• Oefeningen en tips voor faalangstige kinderen 



Lekker in je vel spel 

• 55 kaartjes met tekst, beelden en 

prikkelende vragen 

• Gevoelens herkennen, benoemen 

en bespreekbaar maken  



Powerverhalen voor kids 

• Faalangst, depressie, stress, 

scheiding  

• Elk verhaal schetst een 

probleemsituatie en geeft aan 

waar en hoe oplossingen kunnen 

worden gezocht 



Vlieg erin 

• Zelfinzicht, welbevinden, veerkracht 

• Parcours doorheen een pretpark 

langs 4 roetsjbanen 

• Handleiding met uitgewerkte lessen 

en activiteiten, 

achtergrondinformatie, handvatten 

om ouders te betrekken en tips voor 

een geestelijk gezondheidsbeleid op 

school 






