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Praktische informatie
De training bestaat uit 12  
bijeenkomsten van 45 minuten. 

Een groep bestaat uit maximaal 6 
kinderen en de groep komt tijdens of 
na schooltijd bij elkaar.  

Deelname is gratis.

Wilt u meer informatie? Neem dan  
contact met ons op via de  
schoolmaatschappelijk werker op uw  
school of via: 
 
T: 045 - 566 0113  info@jenshelpt.nl  
www.jenshelpt.nl         Jensvoorjou

Training ‘Stoere  
Schildpadden’ 
4 tot 6 jaar
Een training voor kinderen  
van wie de ouders  
gescheiden zijn.

Als je gescheiden bent of gaat scheiden, kan dit heel wat met je kind doen.  
Kinderen kunnen zich boos of verdrietig voelen of misschien ook wel allebei. De meeste 
kinderen van deze leeftijd zijn erg verdrietig over de scheiding van hun ouders en hopen 
dat het weer goed komt. Vaak begrijpen ze niet waarom papa en mama niet meer bij 
elkaar willen zijn.  
 
Ook kunnen ze bang zijn om alleen gelaten te worden en heimwee hebben naar hoe de 
situatie eerst was. Of ze gaan zich dingen afvragen zoals: ‘Waarom hebben mijn papa en 
mama altijd ruzie?’ of ‘Is het mijn schuld?’

In de training leren kinderen omgaan met de veranderingen tijdens en na de  
scheiding. Sam de Schildpad is een zachte handpop die de trainer gebruikt om gedachten 
en gevoelens onder woorden te brengen. Sam heeft ook gescheiden ouders. Hij maakt 
dus hetzelfde mee als de kinderen en deelt zijn ervaringen met de kinderen. Sam is ook 
een belangrijk voorbeeld voor de kinderen. Samen met Sam laat de trainer zien hoe  
kinderen hun problemen kunnen oplossen en kunnen oefenen met nieuwe situaties. 
Naast het poppenspel gebruiken we ook voorleesboeken, spelletjes, kaartjes en  
tekeningen.

Tijdens de training ervaren de kinderen steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde  
meemaken, waardoor de spanning rond de scheiding vermindert. Ook leren ze  
problemen oplossen zodat ze beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding.


