
Zorg in 
Onderwijs

Spelend op Pad
Een groepstraining voor kinderen van groep 3 t/m 8

In de training Spelend op Pad van HCO Zorg in Onderwijs leren kinderen in 
groepsverband hun sociale vaardigheden en weerbaarheid te versterken en hun 
emoties en gedrag beter te beheersen of te sturen. Spelend op Pad is uniek in het 
combineren van individueel gerichte behandelingen met groepssessies. Kinderen leren 
van en met elkaar. Door in een veilige groep vaardigheden aan te leren, wordt de kans 
op toepassing hiervan in andere situaties vergroot.

Voor wie?
Voor sommige kinderen is samenspelen en/of
samenwerken met leeftijdsgenoten niet 
vanzelfsprekend. Zij worden snel boos en raken 
vaak in conflict, maken moeizaam contact met 
andere kinderen of komen op een of andere 
manier niet tot spel. Voor deze kinderen in de 
leeftijd van 5 tot en met 13 jaar is de speltraining 
Spelend op Pad ontwikkeld.

De training
Kinderen leren al spelend de wereld om zich 
heen te ontdekken. Ze leren vaardigheden aan 
die zij in het dagelijkse leven nodig hebben. 
Spelend op Pad gebruikt om die reden spel als 
middel bij het aanleren van vaardigheden. In spel 
zitten alle elementen verborgen die de dagelijkse 
praktijk ook van kinderen vraagt, zoals: samen 
delen, omgaan met frustraties, opkomen voor 
jezelf en omgaan met gezag.

Spelend op Pad creëert leersituaties waarin 
kinderen in groepsverband spelgedrag kunnen 
ontwikkelen en spelervaringen opdoen.

Binnen de speltrainingen ligt de focus op:
• het aanleren van sociale vaardigheden
• het vergroten van de weerbaarheid
• het versterken van de emotie- en 

gedragsregulatie

Tom (groep 6): ‘In de pauze zat ik
altijd alleen op een bankje. Bij de
training heb ik geleerd hoe ik kan
vragen of ik mee mag spelen.
Samen met de juf schreef ik elke dag
op of het gelukt was.’
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Spelend op Pad creëert leersituaties waarin we
kinderen het nut laten ervaren van ander gedrag.
Dit kan alleen wanneer we aansluiten bij de
interesses en mogelijkheden van het kind. Aan de
speltraining ligt een gedragstherapeutische
benadering ten grondslag. De nadruk ligt op het
aanleren en positief bekrachtigen van gewenst
gedrag. Het doel is om de leersituatie beetje
bij beetje aan te passen, zodat het kind steeds
zelfstandiger wordt in het toepassen van 
de vaardigheid en minder afhankelijk is van 
bevestiging van anderen.

Onze werkwijze
De speltraining is opgebouwd uit twee delen:
• observatie
• behandeling

De speltraining start met twee observatiesessies
waarbij enerzijds de mogelijkheden van het kind
en anderzijds de aanpak die werkt in kaart 
worden gebracht. Ook betrekken we het kind 
actief bij het formuleren van eigen leerdoelen.

Bij HCO Zorg in Onderwijs weten we dat een
training het meeste e� ect heeft wanneer ouders 
en school zo veel mogelijk worden betrokken. 
Wij werken om die reden vanuit de driehoek: 
kind-ouders-school. Alle betrokkenen uit de 
driehoek hebben een stem bij het opstellen 
van doelen en het afstemmen van de aanpak. 
Ouders en school krijgen na iedere bijeenkomst 
een e-mail over wat hun kind heeft geoefend. 
Daarnaast kunnen ouders hun kind ondersteunen 
door te helpen met de huiswerkoefeningen, die 
de trainer/behandelaar na iedere bijeenkomst 
meegeeft. 

We evalueren tijdens het traject samen met 
ouders of de aanpak werkt en de doelen worden 
behaald. Zo nodig worden de doelen aangepast. 
Na afloop wordt besproken wat er nodig is om 
de positieve resultaten van de training blijvend 
vast te houden.

Kosten
HCO Zorg in Onderwijs heeft contracten met de 
volgende gemeenten in de regio Den Haag, 
Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, 
Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar, 
Delft, Midden Delfland en Zoetermeer. 

Dit betekent dat wanneer u een verwijzing van de 
huisarts/schoolarts voor de generalistische 
basis-GGZ heeft, de training vergoed wordt door 
de gemeente waarin u woont. 

Data en locatie
De trainingen starten bij voldoende 
aanmeldingen in januari/februari en september/
oktober en vinden plaats op woensdagmiddag in 
een periode van ongeveer 4 maanden. De 
bijeekomsten duren 75 minuten. Er vinden 
meerdere trainingen per jaar plaats.

Inmiddels zijn er twee trainingslocaties. Een in 
Den Haag (alleen voor leerlingen vanaf groep 5) 
op de P.H. Schreuderschool en een in Naaldwijk 
in het clubhuis van Scouting Rambonnetgroep. 
Bij de scouting hebben wij beschikking over een 
groot grasveld, een speelberg, ruime zalen en 
diverse spelmaterialen. Hierdoor is deze locatie 
uitermate geschikt voor de jongere groepen.

Meer informatie
Neem contact op met onze adviseurs via 
zorginonderwijs@hco.nl. 
Of kijk op www.hco.nl/zorginonderwijs voor de 
aanmeldformulieren en meer informatie.

Mariam (groep 7): ‘Ik weet nu wat ik
moet doen als ik boos ben. Bij de
training heb ik geleerd om te praten
over dingen die ik moeilijk of niet
leuk vind. Mijn hoofd is nu minder
vol. Ik vind het weer leuk om met
mijn vriendinnen te spelen.’


