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Weerbaarheid
Training voor leerlingen 
basisonderwijs: 'Stevig 
Staan'

Training De training kan helpen om kinderen dat extra duwtje in de rug te geven om 
meer zelfvertrouwen te krijgen, leren om te gaan met emoties en problemen 
op te lossen. Ook leren kinderen beter voor zichzelf opkomen. De kinderen 
wordt inzicht geboden in hun gedachten, emoties en gedrag en we geven ze 
vaardigheden om dit om te zetten in positieve acties. Zo worden kinderen 
geholpen om positief in het leven te staan en hun talenten te (h)erkennen. 
Tijdens de trainingen worden oefeningen gedaan met als basis plezier, 
bewustwording en positieve actie.

5-12 jr Welzijnswerk Midden-
Drenthe

https://www.welzijnswerkmd.
nl/hulpenadvies/maatschappe
lijk-werk/trainingen

0593 52 22 62 fo.cjg@middendrenthe.nl Particulier

Trainingen voor leerlingen 
voortgezet onderwijs: 
mindset 'LEF'

Training De training mindset (LEF) is gericht op het ontwikkelen van een groeimindset. 
Jongeren krijgen inzicht in het verschil van een vaste- en groeimindset. Door 
het ontwikkelen van een groeimindset gaan jongeren anders kijken naar hun 
talenten, vaardigheden en valkuilen. Zo ontwikkelen ze een beter zelfbeeld. De 
training geeft een kijkje hoe het in je hoofd werkt en op welke manier je daar 
invloed op uit kan oefenen.

13-18 jr Welzijnswerk Midden-
Drenthe

https://www.welzijnswerkmd.
nl/hulpenadvies/maatschappe
lijk-werk/trainingen

0593 52 22 62  fo.cjg@middendrenthe.nl Particulier

Training weerbaar 
communiceren

Training In deze training krijgen jongeren inzicht op welke manier zij communiceren en 
of zij daarin weerbaar zijn. In deze training komen oefeningen aanbod die 
gaan over grenzen aangeven/aanvoelen, lichaamstaal, verbale communicatie 
en welke keuzes je hier in kan maken, hoe om ten gaan met nare 
opmerkingen etc.

13-18 jr Welzijnswerk Midden-
Drenthe

https://www.welzijnswerkmd.
nl/hulpenadvies/maatschappe
lijk-werk/trainingen

0593 52 22 62  fo.cjg@middendrenthe.nl Particulier

Kunst in de club Workshop Kunst en de Club is een kunst- en cultuurproject voor het kinderwerk in de 
gemeente Midden-Drenthe. Binnen het project Kunst in de Club maken 
kinderen op een laagdrempelige manier kennis met verschillende kunst en 
cultuurvormen in de breedste zin van het woord. Het doel is om kinderen 
stimuleren hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen.

Welzijnswerk Midden-
Drenthe

https://www.welzijnswerkmd.
nl/dorpenteam-
beilen/jeugd/kunst-in-de-club

contact@gezondinmiddendrenth
e.nl

Professional | 
particulier

Ontwikkelen van eigen 
kreativiteit 

Workshop Diverse creatieve en technische workshops waarbij divers gereedschap wordt 
gebruikt. Vaak worden zaken gemaakt die iets doen, van licht geven tot 
bewegen. Bijvoorbeeld bewegende robotjes, mini-lampjes, rijdende 
flessenauto's etc.

5-12 jr KreaKracht www.kreakracht.nl 06 12 41 61 30 info@kreakracht.nl Professional  

Werken met natuurlijk 
materialen (bloem en 
blad)

Workshop Mijn workshops betreffen vaak thematische bijeenkomsten waar bloem en 
blad centraal staan. Er staat altijd een bepaalde techniek centraal en de basis 
die ik verzorg is voor iedereen hetzelfde. Het is de bedoeling dat de cursisten 
zelf op zoek gaan naar materialen. Zelf op zoek gaan bevordert namelijk het 
eigen inzicht maar geeft ook veel plezier en eigen invloed. 

0593 52 72 36 a.moes@ziggo.nl Professional | 
particulier

Kunst, theater en muziek
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Op natuur avontuur Excursie Ga met Bartje Struun mee op natuuravond en je leert dingen of beleeft 
avonturen die je niet snel weer zult vergeten. Ook voor volwassenen, 
verenigingen of ouderen zijn er interessante excursies of presentaties, waar 
prachtige natuurfilms en foto's worden afgewisseld met verrassende 
verhalen. 

Bartje Struun www.bartjestruun.nl 0528 85 24 01 barteldpijper@gmail.com Professional | 
particulier

Creativiteit Workshop Diverse workshop mogelijkheden Welzijnswerk Midden-
Drenthe

www.welzijnswerkmd.nl/pauw
/creatief

Overzicht van alle lokale 
kunstenaars (gemeente 
midden Drenthe)

Divers Welzijnswerk Midden-
Drenthe

www.welzijnswerkmd.nl/down
load/39

Professional | 
particulier

De rijdende POPschool 
(muziek)

Workshop Kinderen die muziek leuk vinden kunnen zich hier uitleven 5-12 jaar De rijdende POPschool www.derijdendepopschool.nl/
de-rijdende-popschool-gaat-
weer-los-in-midden-drenthe/

Professional

Sport en Bewegen
Voetbalclinic Clinis Footballskills Drenthe organiseert ook voetbalclinics op maat. Schakel onze 

diensten, trainingsmaterialen, ervaring en kennis in voor jouw 
sportvereniging, school, vakantiepark/camping of bedrijf.

5-12 jaar 
13-18 jaar

Footballskills Drenthe www.footballskillsdrenthe.nl/voet
balclinics-op-maat/

06 24 50 33 16 info@footballskillsdrenthe.nl Professional

Dans workshop Workshop Sportique is een fitness- en danscentrum in Bovensmilde met een breed 
aanbod, zoals fitness, groepslessen (bijvoorbeeld spinning, pilates of 
conditietraining), dans (peuter-, kleuter-, en kindsdance, streetdance, 
breakdance) outdooractiviteiten (sportief wandelen, hardlooptraining, 
mountainbike clinics) en sportieve feesten (meestal gekoppeld aan een 
thema, Piraten of Prinsessen, Sport- en Spel en Voetbalfeestjes). 

Sportique www.sportique.nu 0592 41 31 25 fitness@sportique.nu Professional | 
particulier

Taal en rekenen
Workshop Boekenkring 
team

Workshop De Boekenkring is een levendige en leuke activiteit om het leesplezier te 
stimuleren. Zowel de leerkracht als de leerlingen worden in deze werkvorm 
actief bij het lezen betrokken.

Bibliotheek www.doorgaandeleeslijn.nl/gr
oep-7-en-8/workshops-en-
voorlichting/765-workshop-
boekenkring

Professional

Cursus leescoördinator 
(open boek)

Cursus De leescoördinator vervult een belangrijke rol in het programma de 
Bibliotheek op school. Deze speciaal opgeleide leerkracht is de schakel tussen 
de basisschool en de bibliotheek. Samen verbeteren we het onderwijs en 
moedigen we lezen aan, zowel op school als thuis.

Bibliotheek www.doorgaandeleeslijn.nl/gr
oep-7-en-8/workshops-en-
voorlichting/769-training-open-
boek

a.krol@biblionetdrenthe.nl Professional
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Training “Leesplezier voor 
kinderen met een 
leesprobleem”

Training Met redelijk gemak vlot en begrijpend leren lezen is niet voor alle kinderen 
weggelegd. Een deel van de kinderen heeft een leesprobleem. Bij deze groep 
is het van extra belang het plezier in lezen te blijven stimuleren en zo ervoor 
te zorgen dat de leesmotivatie verbetert.

Bibliotheek www.doorgaandeleeslijn.nl/gr
oep-7-en-8/workshops-en-
voorlichting/706-leesplezier-
voor-kinderen-met-
leesproblemen-groep-7-8

Professional

Bespreekbaar maken van 
seksualiteit

Lespakket: voor relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs Rutger Stichting www.kriebelsinjebuik.nl Professional

Diverse trainingen over 
gezond seksueel gedrag

Training Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het 
voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder 
kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om 
seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om 
gepast te reageren.

5-12 jaar 
13-18 jaar

GGD www.vlaggensysteem.nl/traini
ngen

0610524267 voorlichtingseksuelegezondheid
@ggddrenthe.nl

Professional

Relaties en Seksualiteit
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