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Persoonlijk intakegesprek
Met ouders en kind zal er een persoonlijk intakegesprek plaats 
vinden, ter kennismaking en om de wederzijdse verwachtingen 
af te stemmen. Indien mogelijk worden ouders aan het eind van 
iedere bijeenkomst 10 minuten uitgenodigd om aan te schuiven 
in de groep. Twee maanden na de laatste bijeenkomst vindt er 
met ouder(s) en kind een evaluatiegesprek plaats. 

Data en locatie
De training zal starten op 14 september 2016. Alle trainingen zullen 
op een woensdagmiddag plaatsvinden bij Steunpunt Mantelzorg 
in het dienstencentrum Het Venster. (Elburgerweg 15, 8071 TA 
in Nunspeet).
■ Persoonlijke intake 6-7 september 18.30 - 20.00 uur
■ Bijeenkomst 1 14 september 14.30 - 16.00 uur
■ Bijeenkomst 2 21 september 14.30 - 16.00 uur
■ Bijeenkomst 3 19 oktober 14.30 - 16.00 uur
■ Bijeenkomst 4 2 november 14.30 - 16.00 uur
■ Bijeenkomst 5 16 november 14.30 - 16.00 uur
■ Bijeenkomst 6 23 november 14.30 - 16.00 uur

Is de KOPP/KVO- training iets voor uw kind? 
Meld uw kind dan aan bij Steunpunt Mantelzorg! 
Dit kan per mail: m.beens@hetvenster-nunspeet.nl 
of telefonisch bij de receptie van Het Venster, (0341) 25 72 42. 

Meer info over de KOPP/
KVO-groep is te verkrijgen 
bij Maria Beens. 

 
De training wordt gegeven 
door Maria Beens (rechts) van 
Steunpunt Mantelzorg i.s.m.
Margo Hendriks (links) 
training & coaching

training
Groepstraining voor kinderen van ouder(s) 

die psychiatrisch ziek of verslaafd zijn. 



Voor deze kinderen biedt Steunpunt Mantelzorg een KOPP/
KVO- training aan. Dit is een groepstraining voor kinderen van 
ouder(s) die psychiatrisch ziek of verslaafd zijn. De groep bestaat 
uit leeftijdsgenootjes die in een vergelijkbare situaties zitten. 

Wat is het doel van de training?
Het doel van een KOPP/KVO- training is het kind vertrouwen en 
inzicht te geven in hun eigen kunnen en dat van ouders. Het kind 
leert zelfverzekerder contacten aan te gaan en hulp te vragen.  

Voor wie
De KOPP/KVO- training is voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
oud die in gemeente Nunspeet wonen.

Inhoud van de training
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur met een 
groepsgrote van maximaal 8 kinderen. 

Het kan ons allemaal overkomen, psychische 

problemen – depressief voelen, af en toe in de 

war zijn, een burn-out krijgen of verslaafd raken. 

Vaak willen ouder(s) – wanneer zij hiermee zelf 

geconfronteerd worden- hun kind niet belasten 

met hun problemen. ouders willen zo normaal 

mogelijk blijven doen in bijzijn van hun kind. Hoe 

klein kinderen ook zijn, vaak ontgaat het ze niet. 

Kinderen reageren vaak sterk op hun ouders 

wanneer ze merken dat er iets is. De reacties van 

kinderen lopen uiteen – slecht slapen, veel 

piekeren, zeer behulpzaam en steunend zijn, 

concentratieproblemen en lastig gedrag. In deze 

situaties is er niet alleen voor ouders maar ook 

voor het kind hulp nodig -een luisterend oor, 

antwoord op vragen of een schouderklopje. 
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OVERZICHT BIJENKOMSTEN

Bijeenkomst 1 - Kennismaking
De kinderen vertellen over zichzelf aan de hand van een kennis-
makingsspel. Er wordt besproken waar je goed in bent en welke 
dingen je belangrijk vindt. Er zullen afspraken gemaakt worden 
met elkaar om de veiligheid in de groep te waarborgen. 

Bijeenkomst 2 - Ziektebeeld van de ouder(s)
Centraal in deze bijeenkomst staat de kennis die het kind al heeft 
over het ziektebeeld van ouders en hoe zij omgaan met de symp-
tomen van het ziektebeeld.  Daarnaast wordt er aandacht be-
steed aan het versterken van de relatie tussen kind en ouder(s). 

Bijeenkomst 3 - Het gezin
We bespreken de samenstelling, rol- en taakverdeling binnen 
het gezin. Daarnaast worden de krachten van het gezin uitge-
licht. Middels de netwerkkaart bekijken we bij welke gezinsle-
den/ familieleden je terecht kan of wat je van ze kan vragen. 

Bijeenkomst 4 - Vrienden/ hobby en sport
Wat vertel je vriendjes over de thuissituatie? Hoe ga je om met 
vooroordelen van anderen? Daarnaast bespreken we op welke 
wijze de kinderen in hobby en sport afleiding en ontspanning 
kunnen vinden. 

Bijeenkomst 5 - School
Hoe gaat dit? Hoe vergroot je de concentratie op school? Verder 
bekijken we welke contactpersonen er op school zijn om hulp te 
vragen wanneer het minder goed gaat. 

Bijeenkomst 6 - Uitnodiging ouders
In de laatste bijeenkomst worden ouders uitgenodigd, de kin-
deren presenteren dan wat ze in de afgelopen weken geleerd 
hebben. Ouders krijgen informatie van de trainers hoe zij het 
thuis verder kunnen oppakken met hun gezin. 

Rode draad
Als rode draad wordt er steeds met het kind gekeken welke actie 
zij zelf in kunnen zetten om problemen waar ze tegen aan lopen 
aan te pakken. Of wat zij van anderen - in hun omgeving - kunnen 
vragen. Tijdens de training worden sport/spel en creatieve werk-
vormen ingezet met als doel het kind inzichten te geven en na te 
laten denken over actie die zijzelf kunnen inzetten om problemen 
- waar zij tegen aan lopen - aan te pakken. 


