
Als noodzakelijk vanwege Covid-19:  
Blended Opleiding Trainer Sociale Vaardigheden                   
 
Wanneer een fysieke tweedaagse training vanwege Covid niet mogelijk of verstandig is, schakelen we 
over naar een blended opzet. Deze blended Opleiding start op de eerste dag van de oorspronkelijk 
geplande fysieke tweedaagse. 
 
Opbrengsten  
Je bent in staat om binnen school Sociale Vaardigheidstraining te geven met de volgende programma´s: 
Mag ik meedoen? (12-15 jaar), Zal ik me even voorstellen? (15-18 jaar) en Vaardig op stage (mbo).  
Met deze trainingen help je sociaal onhandige jongeren om hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen 
te ontwikkelen, aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten, weerbaarder te worden, om te gaan met 
feedback en hun kans op een succesvolle stage te vergroten. 

 
 
 

Dag 1: de basis – onlive 
 

eerste datum van de geplande tweedaagse (maandag) via Zoom* 
Een intensieve, actieve en vrolijke dag met een afwisselend programma en een aantal oefeningen. 
’s Morgens werken we in twee blokken van anderhalf uur, ’s middags in twee blokken van vijf kwartier.  
Tussendoor ruime pauzes, zodat we gefocust blijven en geen vierkante ogen krijgen. 
 
  9.00 – 10.30 kennismaken, indicaties & contra-indicaties, selectie en intake 
11.00 – 12.30 theorie sociale incompetentie, opzet training, materialen 
13.30 – 14.45 eigen drijfveren, voorbeeld les complimenten 
15.15 – 16.30 oefenen met rollenspel begeleiding, afronding en vervolgafspraken 

 
Nodig: webcam en goede internetverbinding, rustige plek waar je ongestoord kunt meedoen  
 

 
 

Dag 2: praktijk  
 

Bij voorkeur fysiek; datum in overleg met cursisten, zodra dit weer mogelijk is. 
Locatie Conferentieoord midden Nederland, meestal landgoedhotel Woodbrooke Barchem. 
Mocht Corona dit onmogelijk maken, dan schakelen we over naar een onlive praktijkdag. 
  

 
 
Trainer 
Drs. Ellen Reehorst  
(ontwikkelaar van sova-trainingen, opleider). 
 
 

Lagere kosten 
Omdat de overnachting vervalt, kunnen we deze blended variant aanbieden voor € 625 pp in btw. 
Alle materialen van één SOVA-training naar keuze zijn inbegrepen en worden voorafgaand aan de 
startdag naar het thuisadres van cursisten gestuurd. 

 
         * Zoom heeft privacy en veiligheid recent sterk verbeterd en is nu volledig encrypted.  

 
iVier    www.sociaalvaardig.nl 


