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Zorgen over kinderen? 
Maakt u zich ook wel eens 
zorgen over het toenemend 
geweld in onze 
samenleving? Als u weer 
een berichtje leest over 
mishandeling denkt u dan 
ook wel eens: ‘Als mijn kind 
dat maar niet overkomt’? 
Vindt u het ook belangrijk dat 
kinderen leren opkomen voor 
zichzelf zondere andere te 
kwetsen? Via SOVA-
trainingen leren kinderen 
beter samenwerken en 
opkomen voor elkaar onder 
druk. 

 

Waarom SOVA op school? 
Steeds vaker blijken 
kinderen toch achterstanden 
te hebben in de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Ze 
gaan niet meer respectvol 
met anderen om.  
Steeds vaker ook blijken 
ouders, ondanks al hun 
inzet, niet in staat hun 
kinderen die steun en 
begeleiding te geven die 
nodig zijn in een snel 
veranderende, diverse 
maatschappij.  
Daarom voelt het onderwijs 
steeds meer de druk om 
kinderen bij te staan in het 
ontwikkelen van deze basale 
sociale vaardigheden. 
Afhankelijk van de groep en 
het programma wordt er evt. 
gewerkt met een werkschrift, 
ouderbrieven, ouderavonden 
en een eindexamen. 
 

 

Wat zit er in het traject? 
In dit SOVA-traject zitten 
elementen van Rots&Water, 
Marietje Kessels Project, 
Gevaarsbeheersing, Karate 
en T’ai Chi, waarbij jongeren 
juist wordt geleerd dat je er 
in een bedreigende situatie 
niet meteen op los slaat. De 
thema’s zijn zelfbeheersing, 
zelfreflectie en 
zelfvertrouwen. Dit om de 
weerbaarheid, veiligheid en 
saamhorigheid te vergroten. 
 

Wat gaat er gebeuren? 
Van oktober tot april krijgen 
de jongeren 20 speciale 
trainingen. Er is altijd een 
vakleerkacht bij aanwezig. 
De trainingen zijn meestal in 
aparte groepen. Jongens en 
meisjes gaan dus ook 
verschillende dingen leren.  
Aan bod komen o.a. 
gevaarsbeheersing voor 
jongens, kindermishandeling, 
seksespecifieke trainingen 
voor jongens en meisjes 
apart en loverboy lessen. 
Samen met de leerkracht 
worden oefeningen, 
videofragmenten, thema's 
besproken. 
 

U als ouder/verzorger? 
U kunt helpen door de 
lessen thuis te bespreken, 
de ouderbrief te lezen, de 
ouderavond te bezoeken en 
naar de examendag te 
komen. Neem bij vragen 
contact op met de leerkracht. 
 

 

 
 

BS De Klingerberg 
De 18 jongens en 24 meisjes 
van de groepen 7 en 8 
krijgen deze SOVA-training 
op maat. De 2 leerkrachten 
zullen het hele traject 
begeleiden. De leerlingen 
krijgen een werkboek, heel 
veel speciale oefeningen en 
mogen, bij goed gevolg, 
examen afleggen voor een 
certificaat. 
 

De externe trainer? 
De trainer heeft meer dan 20 
jaar onderwijservaring. Hij is  
o.a. Rots&Water trainer, 
Advanced Trainer voor 
scholen en R&W trainer voor 
meisjes/vrouwen, Register 
Docent Gevaarsbeheersing 
en Tai Chi for Kids trainer. 
 

Gemeente Venlo 
Dit SOVA-traject is mogelijk 
gemaakt door de Gemeente 
Venlo,  Afdeling 
Maatschappelijke 
Ontwikkeling, Team 
Samenleving. 


