
Referenties over Mag ik meedoen? 
 

 ‘Sova is leuk en gezellig en je kunt er wat leren. Ik heb nu meer zelfvertrouwen.’ – Ton, 

leerling 

 

‘Ik heb geleerd om nee te zeggen en voor mezelf op te komen en nog veel meer. Ik kan 

sneller nee zeggen en als ik nee zeg, blijft het ook echt nee. Ik heb veel geleerd en ik heb ook 

nieuwe vrienden gemaakt. Ik vond het fijn dat ik mee mocht doen. - Lisa, leerling 

 

‘Ik heb geleerd om beter te luisteren. Ik geef beter aan wanneer ik boos ben. Ik vond het 

leerzaam en interessant.’ – Aäron, leerling 

  

‘Ik heb geleerd hoe ik goed met mensen kan omgaan. En om te tonen wie ik echt ben.. Ik ben 

veranderd, omdat ik heb meegedaan. En dat doet me goed.’ - Kai, leerling 

 

‘Super leuk maar ook fijn omdat ik alles kon vertellen bij sova. Ik heb geleerd om dingen 

rustig aan te pakken en mezelf beter te beheersen als ik boos ben. Ik ben rustiger, ik reageer 

anders op mensen, ben minder snel boos.’ - Ezra, leerling 

 

 ‘Docententraining met goede opzet en duidelijk programma. Ik voel me nu in staat om Mag 

ik meedoen? zelf te geven!’ - Lisette Sont, docent Atlas College OSG West Friesland 

 

‘Super leerzaam, veilige sfeer, leuke groep, veel plezier.’ - Marit Schermer, docent Kellebeek 

College Bergen op Zoom 

 

‘Heel veel tips en handvaten om te kunnen starten met de training. Kan deze training zeker 

aanbevelen!’ - Mariken de Steenhuijsen - Piters, docent AOC West Brabant 

 

‘Nieuwe manieren om problemen bij jongeren te benaderen en met hen op te lossen.’ 

Nicole Nelissen, docent Dongemond College Raamsdonkveer 

 

‘Ik heb een hoop nieuwe inzichten gekregen in hoe ik jongeren kan activeren en 

vaardigheden aan kan leren. Er zijn steeds meer leerlingen die dit nodig hebben.’ Sabine 

Kerkhofs, docent Markenhage Breda 

 

‘We hebben nog wekelijks profijt en plezier van jullie trainingen sociale vaardigheden, bij ons 

Fair Play geheten.’ - Jasper Daams, docent SG Hilfertsheem Beatrix Hilversum 

 

‘Zelf geef ik de sova-trainingen niet meer. Er zijn twee verse collega's bij jullie geschoold om 

dit traject voort te zetten. Heel veel succes verder met jullie goede trainingen.’ - Gaby 

Zwarts, teamcoördinator bovenbouw Lentiz Naaldwijk 

 

‘Na enige aarzeling hebben een leerling met een behoorlijke lichamelijke - en 

spraakbeperking laten meedoen. Ze is zeer gemotiveerd en de andere leerlingen vinden het 

heel gewoon dat ze er is en haar bijdrage levert. Ze voelt zich thuis in de groep waardoor 

haar spraak ook veel beter is dan in een grote groep. Ook de ouders, die hun vraagtekens 

hadden, zijn enthousiast geworden door de verhalen van hun dochter.’ Margriet Boersma 

en Rob van der Walle, docenten Carmel College Emmen 



‘Het is al weer drie jaar geleden dat ik bij jullie de docententraining heb gevolgd. Ik bewaar 

nog goede herinneringen aan die twee dagen. De SOVA-lessen worden bij ons in Ottoland nu  

door twee ploegen trainers verzorgd.’ - Johan Crezee, docent Wellant College de Bossekamp 

Ottoland 

 

‘Na de fusie heeft het nieuwe bestuur bewust gekozen om de sociale vaardigheidstrainingen 

van onze kleine school over te nemen. Nu staat het echt goed op de rails, er zijn acht 

mensen die de training geven. Mensen vragen wel eens of ik niet wil stoppen met dit werk. 

Het klinkt een beetje zweverig, maar je krijgt er zoveel voor terug. Als een meisje me komt 

vertellen wat de cursus haar heeft opgeleverd, daarvoor doe je het toch allemaal!’ - Regina 

van de Beek, zorgcoördinator Coenecoop College Waddinxveen 

 

 


