
 

 

 

 

Wat?  
Het programma zelfcontrole is ontworpen om kinderen van 9 tot 12 jaar in groep sociaal – 

cognitieve vaardigheden aan te leren. Zo leren ze thuis en op school ander gedrag te stellen en 

makkelijker te leren omgaan met hun gevoelens en met kinderen of volwassenen in hun 

omgeving. 

 

Wie?  
De training wordt aangeboden voor jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar.  

 

Hoe? 
In een klein groepje van maximaal 6 kinderen worden vaardigheden aangeleerd zoals: beter leren 

waarnemen, situaties interpreteren, eerst denken en dan pas doen, problemen oplossen, omgaan 

met woede en frustratie en aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten.  

 

De training is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzochte en effectief gebleken programma 

zelfcontrole van Prof. Dr. Teun Van Manen en wordt gegeven door Xanne Bocken en Ilse Bogaert, 

beiden psychologe en gedragstherapeute. 

Er worden, samen met ouders en leerkrachten, 2 gedragsdoelen (werkpuntjes: één voor thuis, één 

voor op school) gesteld waar rond gewerkt wordt. Als een werkpuntje goed verloopt, wordt een 

nieuw afgesproken. Het is de bedoeling dat we van start gaan met een algemene infosessie waarop 

ouders en leerkrachten aanwezig zijn. De training zal wekelijks doorgaan, behalve in de vakanties. 

Na enkele weken en op het einde van de training wordt een evaluatiemoment georganiseerd voor 

ouders.  

 

Wanneer en waar? 
Woensdag 6 november  18u - 19u   infosessie ouders + leerkrachten  

       (aub van tevoren inschrijven) 

Woensdag 13 november 17u – 18 u30   sessie 1 

Woensdag 20 november 17u – 18 u30   sessie 2 

Woensdag 27 november 17u – 18 u30   sessie 3 

Woensdag 4 december 17u – 18 u30   sessie 4 

 

Tussen 27 november en 7 december wordt een tussentijdse evaluatie met ouders afgesproken.  

 

Woensdag 11 december 17u – 18 u30   sessie 5 

Woensdag 18 december 17u – 18 u30   sessie 6 

Woensdag 8 januari 17u – 18 u30   sessie 7 

“Zelfcontrole” 
<Een interventieprogramma voor 

kinderen die willen leren om zichzelf te 

beheersen> 



 

 

Woensdag 15 januari 17u – 18 u30   sessie 8 

Woensdag 22 januari 17u – 18 u30   sessie 9 

Woensdag 29 januari 17u – 18 u30   sessie 10 

 

BOOSTER-sessie   Datum wordt bepaald in onderling overleg. 

 

De training gaat steeds door in MUDICO, Poelstraat 14 A, 3511 Kuringen.  

 

Kostprijs? 
Er wordt 40 euro per sessie gevraagd. Er wordt eveneens een voorschot van €150 gevraagd 

om uw deelname te bevestigen. Na de eerste tussentijdse evaluatie wordt het tweede deel van 

de factuur bezorgd. De betaling van de sessies wordt geregeld via factuur. Het voorschot zal 

worden verrekend bij afrekening. 

 

Inschrijven? 
Indien uw zoon of dochter wenst deel te nemen, stuur dan een mail naar 

ilse.bogaert@mudico.be 

 

Na uw mail wordt een intakegesprek afgesproken met de trainers ter kennismaking. Op die 

manier kunnen we een goede inschatting maken of de groep aangewezen is voor uw zoon of 

dochter. Indien akkoord, wordt gevraagd om het voorschot te betalen. Deelname is definitief 

zodra het voorschot ontvangen werd. Gezien de specificiteit van de training is de groep beperkt 

tot maximaal 6 deelnemers. 

 

Overschrijving van het voorschot (€150) kan op rekeningnummer BE74 0017 3806 6107 met als 

mededeling NAAM KIND + ZELFCONTROLE 2019. 
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