
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie over het psychologenhuis 

 

In het psychologenhuis kunnen mensen terecht 

voor psychologische begeleiding, psychotherapie en 

coaching.  

Bezorgdheden over uw kind, moeilijkheden in uw 

relatie, … U wilt iets veranderen en u geraakt er 

alleen niet uit … Dan kunt u bij ons terecht! 

 

We bieden een luisterend oor en gaan samen met u 

en uw context op zoek naar een gepaste oplossing. 

Indien nodig werken we samen met 

artsen/(kinder)psychiaters of andere hulpverleners.  

 

Adolescenten en volwassenen kunnen terecht bij 

Tjorven Himpe met psychische klachten, 

dwanggedachten en -handelingen, 

gedragsproblemen, verwerkingsproblemen, enz.  

 

Kinderen en jongeren kunnen met allerlei 

psychische klachten zoals psychosomatiek, angst, 

stress en mogelijke ontwikkelingsstoornissen (ASS, 

ADHD, enz.) terecht bij Hannelore Vanhoenacker, 

klinisch psycholoog.  

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op! 

Psychologenhuis 179 

 

Lauwbergstraat 179 

8930 Lauwe 

www.psychologenhuis.be 

 

 

Tjorven Himpe 

Psycholoog 

0472/915935 

tjorvenhimpe@psychologenhuis.be 

 

 

 

 

Hannelore Vanhoenacker 

Klinisch psycholoog 

0491/254396 

hannelorevanhoenacker@psychologenhuis.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALEVAARDIGHEIDS- 

TRAINING 

voor 

kinderen 
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Inleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke dag moeten kinderen zich in een sociale 

context begeven: thuis, op school, in de 

jeugdbeweging, op kamp, enz. In elke situatie 

worden ze verondersteld contact te maken, te 

praten en te spelen. Daar komen heel wat 

vaardigheden bij kijken: iemand durven aanspreken, 

iets kunnen vertellen, oogcontact maken, enz. Die 

vaardigheden noemen we sociale vaardigheden 

(sova).  

 

Elk kind leert die aan door de opvoeding, het 

schoolgaan en de ervaring van sociaal contact. 

Sommige kinderen hebben het echter moeilijk om 

zich die vaardigheden eigen te maken en kunnen 

extra hulp gebruiken.  

Doelgroep? 

 

De training is bedoeld voor kinderen van 10 -12 jaar 

die moeite ondervinden in het maken van sociale 

contacten. Kinderen die hulp kunnen gebruiken om 

op een goeie  manier met andere kinderen of 

volwassenen te spreken of te spelen.  

 

Inhoud? 

In deze sova-training richten we ons op de 

basisvaardigheden. In elke sessie oefenen we een 

belangrijke vaardigheid om sociale contacten te 

leggen. 

 

1e sessie: kennismaken met anderen, mezelf 

voorstellen, contact leggen, iets 

vertellen 

2e sessie: samen spelen 

3e sessie: vriendschap en ruzie 

4e sessie: plagen en pesten 

5e sessie: het originele babbelspel, een 

gezelschapsspel rond sociale 

vaardigheden 

 

 

 

Praktisch? 

 

We voorzien 5 sessies van 2 uur voor de 

training. Ter voorbereiding wordt er een 

intakegesprek gepland met ouders en kind 

(verplicht). Na de sova-training is het mogelijk 

om een adviesgesprek te hebben. Dit is aan te 

raden, maar niet verplicht.  

 

De sova-training kost 250 euro. De prijs voor 

het intakegesprek en het adviesgesprek is 

telkens 45 euro. Bij inschrijving wordt een 

voorschot van 50 euro betaald. De rest van het 

totaalbedrag wordt betaald voor de start van 

de training.  

 

De training heeft plaats in het psychologenhuis 

179. We voorzien in de krokusvakantie: 

 Din  02/01/18  10-12u 

 Woe  03/01/18 10-12u 

 Vrij  05/01/18 10-12u 

 

Daarna zijn er nog twee sessies op: 

 Za  13/01/18 10-12u 

 Za  20/01/18 10-12u 

 

Bij interesse kan u het beste contact opnemen 

met Hannelore Vanhoenacker (0491/254396).  

 

Opgelet: de training gaat pas van start als er 

minstens 4 kinderen ingeschreven zijn! 
 

“Ik ben altijd bang om met 

kinderen te praten die ik niet 

ken.” 

“Ik word vaak geplaagd 

in de klas en ik weet 

niet goed wat ik 

daaraan moet doen.” 
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