
 

De rode draad 

Het verhaal uit Kleine Bever en 
de Echo van Amy MacDonald en 
Sarah Fox-Davies en het 
verhaal uit Het vrolijke Eendje 
van Louise L. Hay vormen de 
rode draad in de training.  

Bever is op zoek naar een 
vriendje en hoort dat er nog 
iemand op zoek is naar een 
vriendje (de echo). Bever vaart 
een groot meer over om die 
ander die op zoek is naar een 
vriendje te vinden. Onderweg 
komt Bever dieren tegen, die in 
zijn bootje mee mogen varen. 
Ook ontdekt hij dat hij zelf zijn 
eigen beste vriend is.  

In de training staan alle dieren 
voor een bepaalde sociale 
eigenschap. Bever, Otter en 
Schildpad laten drie vormen van 
sociaal gedrag zien (vgl. de drie 
petjes van Ringrose en 
Nijenhuis, 1986). 

Bever is de hoofdpersoon. Hij 
laat de kinderen zien hoe je kunt 
leren om sociale situaties op een 
rustige en sterke manier aan te 
pakken. Otter is speels en in de 
manier van contact leggen te 
sterk (overreagerend) aanwezig.  

 

 

 

Schildpad kruipt bij moeilijke 
situaties in z'n schild en is in het 
contact te weinig aanwezig 
(teruggetrokken).  Eend laat de 
kinderen de verschillende 
emoties zien. Wijze Uil en 
Vlinder helpen de dieren tijdens 
hun reis. 

 

De Werkwijze  

Acht wekelijkse trainingssessies 
van 90 minuten, wekelijkse 
nieuwsbrieven voor ouders en 
leerkrachten. Evaluatie met 
ouders en leerkrachten. 

De trainingssessies hebben een 
vaste opbouw: 

1. Het Beverlied als begin en 
afsluiting. 

2. Het spelen van het 
Beververhaal met 
handpoppen door de trainers 
en de kinderen. 

3. Het oefenen van 
vaardigheden en gedrag. 

4. Het maken van een sociaal 
gereedschap om de 
gekregen rugzak mee te 
vullen. 

 

 

Aanmelden  

Ouders kunnen hun kind 
telefonisch of per email 
aanmelden. 

Marije Schoenmakers 
Tel: 06 – 511 28 316 
info@kleurenspel-praktijk.nl 

 

Lokatie  

 

Kosten 
 

De training kost in totaal 375 euro.  
Een aantal zorgverzekeraars 
vergoeden speltherapie geheel of 
gedeeltelijk, meestal onder de 
categorie additieve/alternatieve zorg. 

mailto:info@kleurenspel-praktijk.nl


 

  

Doelgroep 

Kinderen in de groepen 1, 2 en 3 
van het basisonderwijs die te 
weinig profiteren van de lessen 
sociale vaardigheden in de klas.  

 

Doelen 

Communicatievaardigheden als: 
aankijken, luisteren, duidelijk 
praten, iets vragen, iets zeggen.  

Sociaal gedrag als:                       
emoties herkennen, 
zelfvertrouwen, overleggen en 
samenwerken. 

 

Uitgangspunt 

Bever maakt Vriendjes creëert 
voor de kinderen een 
uitnodigende therapeutische 
oefenwereld, waar ze op een 
laagdrempelige manier in een 
klein groepje sociale 
vaardigheden kunnen oefenen. 
Door het gebruik van de 
handpoppen ‘Bever en zijn 
Vriendjes’ kunnen kinderen in 
een veilige 'fantasiewereld' 
nieuwe inzichten en ervaringen 
opdoen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

M.A. Reinaldaweg 35 Linschoten 
www.kleurenspel-praktijk.nl 
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