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Workshop rouw en 
verlies bij kinderen

Je hebt het misschien zelf wel eens ervaren; Je bent bij een uitvaart en bij het 

drinken van de koffie en thee rennen kinderen naar buiten om verstoppertje te 

spelen Je zou dan kunnen denken dat het ze niet zoveel doet, omdat ze te jong 

zijn om het echt te begrijpen. 

Niets is echter minder waar. Kinderen hebben wel degelijk gedachten van 

gevoelens van rouw, die net zo sterk zijn als die van volwassenen, maar die 

uiten ze vaak op een andere manier. In deze workshop gaan we het hebben over 

kinderen en rouwen en vooral krijgen jullie praktische tools en opdrachten die 

je in je groep kunt inzetten wanneer een kind een dierbare heeft verloren. Zo 

kun je in de groep samen werken over rouw. 

Wat leer je

 –  hoe kinderen naar de dood kijken en ermee omgaan;

 –  het verloop van een rouwproces bij kinderen;

 –  op welke signalen je moet letten als leerkracht tijdens rouw;

 –  wat er minimaal op school aanwezig moet zijn aan expertise en middelen 

en materialen;

 –  diverse creatieve werkvormen die je kan gebruiken in de groep en op 

school;

 –  hoe ga je om met je eigen emoties.

Werkwijze

Na een toelichting gaan we praktisch aan de slag. We oefenen vaardigheden en 

je krijgt veel tips uit de praktijk. 

Doelgroep

Alle betrokkenen bij het primaire onderwijs die meer willen weten over rouw en 

verlies bij kinderen.

Docent

Nicole Schoorlemmer is partner bij Alice, en daarnaast 

ook werkzaam als kindercoach in het ZGT. Ze begeleidt 

kinderen van ouders die ernstig ziek zijn en kunnen komen te 

overlijden.

Aantal bijeenkomsten

Eén van 2,5 uur.

Datum

Dinsdagavond 18 januari 2022

van 18.30 - 21.00 uur

Locatie

Enschede

Kosten

€ 149,- (inclusief een boekje over 

kinderen en de dood)


