Waarom ouderbegeleiding?

Contactgegevens

Als ouder of verzorger kunt u een vraag hebben
over de opvoeding van uw kind, waarbij u graag
advies wilt. Of er kan sprake zijn van een vast
gelopen opvoedingssituatie waarbij u graag
handvatten wilt om zelf deze situatie te veranderen.

KleurenSpel Speltherapie en Ouderbegeleiding
drs. Marije Schoenmakers
Geregistreerd lid Nederlandse
Vereniging van Speltherapeuten

Voorbeeldvragen:
• Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind de
grenzen die ik aangeef respecteert?
• Hoe kan ik beter communiceren met mijn kind?
• Mijn kinderen maken onderling veel ruzie,
hoe kan ik dit veranderen?

Speltherapie en Ouderbegeleiding

KleurenSpel gaat er vanuit dat u uw eigen kind het
beste kent en dat u de vaardigheden in huis heeft
om uw kind ‘goed genoeg’ op te voeden.

M.A. Reinaldaweg 35
3461 CD Linschoten
06 - 511 28 316
info@kleurenspel-praktijk.nl
Voor meer informatie, de tarieven en vergoedings
mogelijkheden ga naar www.kleurenspel-praktijk.nl

KleurenSpel ondersteunt kinderen en ouders om:
•	Hun eigen kracht, kwaliteiten en vaardigheden
te ervaren en toe te passen
•	Te groeien, zich verder te ontwikkelen
•	Hun creativiteit te vergroten bij het bedenken
van eigen oplossingen
•	Meer in balans te komen door gevoelens te
uiten of te reguleren

Volwassenen praten, kinderen spelen

KleurenSpel is werkzaam voor de regio
Montfoort, Woerden en Utrecht.

Om helder te krijgen waar u tegen aan loopt,
brengen we eerst gezamenlijk uw vraag in kaart.
Tevens bespreken we uw kwaliteiten in de opvoe
ding van uw kind. Vervolgens kijken we samen
hoe u uw kwaliteiten kunt inzetten bij lastige
opvoedingssituaties.
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Waarom speltherapie?

Hoe werkt het?

Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te
ontdekken, nieuwe dingen te leren en gebeurtenis
sen te verwerken. Het ‘doen alsof’ biedt kinderen
veiligheid.

Speltherapie
U kunt als ouder/verzorger
uw kind aanmelden voor
speltherapie. Eventueel op
advies van de school, logopedist of
huisarts. Na de aanmelding volgt een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.
De speltherapie bestaat uit 5 tot 20 sessies,
afhankelijk van de hulpvraag. Er wordt gestart
met een intakegesprek en een spelobservatie
van 3 sessies. Gedurende de speltherapie
worden enkele oudergesprekken ingepland.

Speltherapie helpt kinderen van 3 t/m 12 jaar bij:
• Verlieservaringen zoals echtscheiding,
verhuizing, overlijden van een dierbare.
• Traumatische ervaringen zoals ziekenhuis
opname, ongeluk, pesten of misbruik.
• Emotionele problemen zoals (faal)angst, weinig
zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, problemen
met het uiten van emoties.
• Sociale problemen zoals moeite met
het contact maken en samen
spelen met leeftijdsgenootjes,
gedragsproblemen in de
omgang met volwassenen.
Sommige kinderen gaan
piekeren, worden stilletjes,
somber of angstig. Anderen
vertonen juist agressie,
driftbuien of pestgedrag.
Ook lichamelijke klachten
kunnen een uitingsvorm
zijn, zoals slaap-, eet- of
zindelijkheidsproblemen.
In speltherapie kunnen kinderen:
• spanningen ontladen
• ervaringen en gevoelens uiten en verwerken
• nieuwe inzichten en ervaringen opdoen
• experimenteren met gedrag
• eigen oplossingen verzinnen voor problemen.
Speltherapie werkt zowel bij kinderen in het regulier
onderwijs als bij kinderen in het speciaal onderwijs.
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Spelobservatie
U kunt kiezen voor spelobservatie
wanneer u meer zicht wilt hebben op
de belevingswereld en hulpvraag van
uw kind. Een spelobservatie omvat
3 tot 5 spelsessies en 2 ouder
gesprekken. Observatie in de
klas is ook mogelijk. U ontvangt
als ouder/verzorger concrete
tips die aansluiten bij uw
kwaliteiten als opvoeder
en de hulpvraag van uw kind.
Ouderbegeleiding
Ouderbegeleiding bestaat,
afhankelijk van uw vraag,
uit 3 tot 5 gesprekken.
Ouderbegeleiding wordt
bij voorkeur gecombineerd
met een spelobservatie om
meer zicht te krijgen op de
belevingswereld van uw kind.
Een therapeutisch familie
spel met het hele gezin is
ook mogelijk.

De spelkamer
Speltherapie vindt plaats in een spelkamer met
speelgoed en materialen waaruit kinderen een
eigen keuze kunnen maken. KleurenSpel heeft
tevens een wachtruimte waar speelgoed voor
broertjes/zusjes aanwezig is.
De speltherapeut / ouderbegeleider
Kinderen en hun ouders staan
regelmatig versteld van hun
eigen verhalen, kracht en
mogelijkheden. Mooi om hier
getuige van te mogen zijn
en aan bij te kunnen dragen.
Als speltherapeut werk ik graag
samen met ouders / verzorgers,
leerkrachten en eventuele andere
behandelaars. De spelkamer is geen eiland,
het gaat er uiteindelijk om dat zowel u als
uw kind in uw eigen omgeving positieve
effecten ervaren van de speltherapie
of ouderbegeleiding.
Naast mijn werk als speltherapeut /
ouderbegeleider begeleid ik
kinderen met een ontwikkelings
achterstand, ziekte of beperking.
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