
Onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers wordt gepraat over gevoelens en

problemen. De kinderen ontdekken dat z� niet de enigen z�n die een scheiding

meemaken. Ook oefenen ze spelenderw�s om stap voor stap goede oplossingen te

vinden voor de problemen die ze tegenkomen. De trainers zorgen voor een omgeving

waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding.

Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van

andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. 

 

Dappere Dino’s
Een groepsprogramma voor kinderen 

(6-8 jaar) van gescheiden ouders
 
 
 



Wat is de Dappere Dino training?

Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:
Het kind en z�n of haar gevoelens
Leren omgaan met gevoelens en problemen
De relatie tussen ouders en kind
Hoe ervaart het kind zichzelf en z�n of haar gezin

Inhoud programma

De trainers werken veel met een ‘groepsdino’, een knuffeldier dat de kinderen vertelt
hoe h� omgaat met (echt)scheiding van z�n eigen ouders. Elk kind kr�gt na afloop een
Dappere Dino Diploma en de groep eindigt met een feestje!
Natuurl�k worden ook ouders betrokken b� het programma. Zo is er een individuele
intake, een groepsb�eenkomst en een evaluatiegesprek.

Doel van de training
De boodschap van het programma is dat de kinderen ervaren dat een scheiding
uiteindel�k kan leiden tot een stabiele situatie, waarmee je heel goed kunt leven.

Voor wie is het bedoeld?
voor kinderen 6-8 jaar van gescheiden ouders. 

Wat verder belangr�k is om te weten
De Dappere Dino’s komen in 8-wekel�kse b�eenkomsten, t�dens of na schoolt�d, b�
elkaar. Iedere b�eenkomst duurt 60 minuten. De groep bestaat uit maximaal 8
kinderen. 

Informatie en aanmelding
Wilt u meer informatie over deze groep of wilt u uw kind aanmelden, bel dan met 
MEEVivenz: telefoonnummer 088 123 7000.
Ook kunt u uw kind aanmelden via info@expertisecentrumsociaalwerk.nl o.v.v.
‘Dappere Dino’s’

 
 


