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Open je ogen en ontdek de Magie van het leven.
Sluit ze en ontdek de Magie in jezelf.

Vierjarige opleiding
kinder- en opvoederscoach
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Wat leuk dat je belangstelling hebt voor de Magie van Kindercoaching. In deze brochure vind je wat meer informatie
over ons en onze opleiding. We hopen dat er voor jou iets bij is wat je aanspreekt.
De Magie van Kindercoaching is een opleidingstraject voor iedereen die het vak kindercoaching wil leren kennen en/of
zich verder wil bekwamen in dit jonge en groeiende vakgebied. De opleiding bestaat uit 4 periodes, het basisjaar
kindercoach, het tweede jaar kinder- en opvoederscoach, het masterjaar gespecialiseerd kindercoach en het magische
jaar. Meer informatie hierover vind je verderop in deze brochure en natuurlijk op onze website. Per jaar besluit je of je
verder wilt met de opleiding of dat je een andere richting kiest. Daarom ontvang je na elk jaar een certicaat (leerjaar 1
en 2), diploma (leerjaar 3) of getuigschrift (leerjaar 4).
De basis van de Magie van Kindercoaching is het werken vanuit de praktijk. Hierbij maken we gebruik van materialen en
praktische werkvormen, onderbouwd met duidelijke theorie, eye-openers en inzichten.
Persoonlijke begeleiding en mentoring tijdens, maar ook buiten de lesdagen om, is een belangrijke pijler van de
opleidingen. We vinden het belangrijk dat elke deelnemer zich professioneel kan ontwikkelen en scholen om van
daaruit op geheel eigen wijze de persoonlijke Magie van Kindercoaching te ontdekken.
Na het eerste jaar kan de deelnemer zich al aanmelden bij onze beroepsvereniging Het KinderCoachGilde. Een
vereniging waarin talent, eigen kracht, support, verbinding en vakmanschap kernwoorden zijn.
Van veel mensen krijg ik vragen over de naam 'Magie van Kindercoaching'. Want 'heeft dat niet met tovenarij, hekserij,
zweverij te maken'.?
Kindercoaching gaat over 'bewustwording'. Als kindercoach leer je een kind (en opvoeders) zich bewust te worden van
zichzelf en het eigen potentieel. Maar wat is bewustzijn? Bewustzijn wordt omschreven als subjectieve reflectie op
indrukken uit de buitenwereld (weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen) of op eigen
psychische processen (weten van wat er in je omgaat en daarover kunnen vertellen). Anders gezegd: bewustzijn is een
toestand van de geest die gekenmerkt is door een besef of beleving van het eigen ik en de omgeving. (bron: Wikipedia)
Wij weten dat het bewustzijn van een tweejarige anders is als het bewustzijn van een 42-jarige. Kijken we naar een
tweejarige dreumes en stappen we in zijn wereld dan wordt alles ineens magisch. Mama staat in de keuken (of papa
natuurlijk) en doet wat witte poeder in een kom, doet daar glinsterende stralen bij (water), roert met een toverstaf en
doet dan een een of andere brei in een vorm. Er gaat een deur open, de vorm gaat erin, dan moet je heeeeel lang
wachten en dan, als mama de deur weer open doet komt daar zomaar brood uit. Mama kan toveren! Voor het
bewustzijn van de tweejarige is dit magie. Voor ons, omdat wij ons bewust zijn van de processen is de magie al een
beetje verloren gegaan. En ruiken we misschien alleen nog de magie van de herinnering aan het verleden.
Werken als kindercoach geeft vaak magische momenten. Het gevoel van de tweejarige. Van ouders hoor ik vaak: is het
zo simpel. Hoe kan dit? Ons kind straalt weer. Wat heb je met ons kind gedaan? Heb ik met mijn toverstaf gezwaaid?
Nee, ik weet inmiddels, ik ben mij bewust, van de processen. En ik kan mijn vak vanuit bewustzijn, kennis en ervaring
uitvoeren.
Dat is de magie van kindercoaching. En dat .. dat gun ik ieder kind, iedere opvoeder en iedere kindercoach. En dát
geven wij met heel veel liefde, passie en magie door!
Ik wens je veel leesplezier in deze brochure
Jeannette van Kuik- Stam
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Er zijn vele vormen van hulpverlening voor kinderen. En vaak krijgen we de vraag wat het verschil is tussen
kindercoaching en bijvoorbeeld therapie.
Om dit uit te leggen gebruik ik graag de metafoor van de koets.
Als je het woord ‘coach’ gaat herleiden, kom je terecht in een klein plaatsje in Hongarije, in Kocs. Daar werden in de
vijftiende eeuw koetsen gemaakt voor het keizerlijke wagenpark in Komárom, een grensplaats tussen Hongarije en
Slowakije. Deze voertuigen ontleenden hun naam aan het stadje waar ze zo zorgvuldig werden gemaakt. De beste
wagenmakers maakten deze goed afgeveerde coaches of koetsen voor de koningen van deze aarde, opdat zij zich
comfortabel zouden kunnen verplaatsen.
Wanneer we kijken naar dit beeld, de koets, dan zie je hier een paar mooie metaforen in.
De koetsier, de passagier en de paarden
Willem Glaudemans noemt de koets ook in zijn ‘Talentenspel’. Er is een koetsier, een koning of koningin en er zijn de
paarden. Allen staat voor een deel van de mens. De paarden staat symbool voor de talenten. De koetsier geeft de weg
aan en stuurt de talenten bij. Maar de passagier, de koning of koningin = de ziel, bepaalt waar de levensreis naar toe
gaat.
Deze symboliek is ook heel mooi in te zetten bij kindercoaching. Ieder kind heeft een eigen weg te gaan met de eigen
talenten en mogelijkheden en kan deze leren besturen.
Het vertrekpunt
Om te weten wat het vertrekpunt van het kind is voer je een intakegesprek. Je moet namelijk wel weten waar het kind
op dat moment in zijn leven staat. Dit vertrekpunt bespreek je natuurlijk met de ouders, die veel over het kind weten,
maar ook met het kind zelf. Waar sta jij op dit moment? En hoe ben je hier gekomen?
De bagage
Ieder mens, ieder kind, heeft zo zijn eigen bagage. Bij het vertrekpunt is het dan ook handig
om te weten welke bagage het kind meeneemt. En hier komt een mooie scheiding tussen
kindercoaching en therapie. Want de kindercoach heeft wel informatie nodig over hoeveel
koffers het kind meeneemt, alleen blijven de koffers dicht. De bagage is van het kind, de
kindercoach zal hier niet in gaan graven, peuteren, sorteren, opnieuw inpakken, etc. Dat is
het werk van de kindertherapeut of de psycholoog. De kindercoach blijft hier van af.
Het kan alleen wel voorkomen dat een kind tijdens de coaching een van de koffers op tafel
legt en opent. Dan kijkt een kindercoach belangstellend mee. Het kind kan zelf kijken naar
de bagage en ontdekkingen doen. Wanneer blijkt dat de bagage te complex is kan een
kindercoach doorverwijzen. Zolang de kindercoach niet in de bagage gaat trekken of herordenen en het kind zelf baas
blijft over de koffer blijft de kindercoach ‘bij de eigen leest’.
Veerkracht
De koets was een van de eerste vervoersmiddelen waar gebruik werd gemaakt van vering. De veerkracht zorgde ervoor
dat de passagiers obstakels met minder gehobbel en gebobbel konden nemen.
Zo is het ook met kindercoaching. De veerkracht van een kind wordt aangesproken. We kijken niet naar wat kapot is,
maar juist naar de mogelijkheden in het kind zelf.
Obstakels
Tijdens de levensreis komt de koets natuurlijk obstakels tegen. In het dagelijks leven noemen wij dit ‘problemen’. De
kindercoach onderzoekt samen met het kind het obstakel en kijkt of het kind zelf dit obstakel met zijn koets kan
overwinnen of dat er hulpbronnen nodig zijn. Het is belangrijk dat het kind zich bewust wordt van het obstakel en de
eigen mogelijkheden, maar ook de inzet van de relaties dit tot steun kunnen dienen om met dit ‘probleem’ te dealen,
zodat de levensreis weer verder kan gaan.
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Het reisdoel
Kindercoaching gaat over bewustwording en ontdekken van
mogelijkheden en talenten. Maar voor het kind is er ook een doel nodig.
Waar gaan we naartoe met de koets? In plaats van rondtouren voor de
lol gaat het wel over iets wezenlijks en dat kan een kind bepalen door
een eigen doel te formuleren. Dit is niet het doel van de ouders of van
de kindercoach, maar echt van het kind zelf. En het begeleiden van een
kind zodat deze het eigen doel kan omschrijven is een vak apart.

De werkplaats
Soms is er een onderdeel van de koets versleten of beschadigd. Bij de kindercoach kan een kind zelf
herstelwerkzaamheden voeren. Met of zonder hulpbronnen. Niet de kindercoach repareert, maar het kind zelf. En ook
dat is een verschil met andere vormen van hulpverlening. Wanneer een kind iets niet zelf kan repareren is het tijd om
door te verwijzen naar hulpverlening die hier wel in thuis is.
Vaak weten ouders en kind niet dat er iets gerepareerd moet worden. Door het traject bij de kindercoach komt dit wel
boven tafel en kunnen ouders, kind en kindercoach kijken wat er nodig is.
De kindercoach zelf
Natuurlijk heeft de kindercoach zelf ook weet van de eigen bagage en het eigen vertrekpunt. En ook de kindercoach
heeft soms slijtage of beschadigingen aan de eigen koets. Dat is inherent aan het leven. Dit hoeft niet te betekenen dat
de kindercoach niet aan de slag kan. Juist wel. Maar opleiding, intervisie, supervisie of coaching voor de kindercoach
zelf is wel noodzakelijk om dit vak uit te kunnen voeren.
De metafoor
Dit bovenstaande is enkel een metafoor. Een metafoor is een beeldspraak gebaseerd op vergelijking, waarbij een woord
in een niet-letterlijke betekenis wordt gebruikt.
Het is dan ook bedoeld om het vak iets duidelijker te maken en om het verschil uit te kunnen leggen tussen
kindercoaching en andere vormen van hulpverlening.
Meer informatie over kindercoaching kun je lezen in het boek ‘op avontuur met de kindercoach’. Geschreven door
Jeannette Stam en verkrijgbaar bij Bol.com.
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Wij geloven dat ieder mens geboren wordt met een eigen schatkist vol talenten en kwaliteiten. Wij weten uit
ervaring dat deze gevulde schatkist vaak maar gedeeltelijk wordt gebruikt en dat bij veel mensen ergens in
deze schatkist het verlangen ligt om iets wezenlijks te betekenen voor de wereld, voor kinderen. En wij
geloven dat ieder mens in het leven mogelijkheden krijgt om dat verlangen te ontdekken en daar gehoor aan
te geven.
Herken jij dat verlangen om een verschil te maken voor kinderen en ze te begeleiden op een bewuste,
zinvolle, maar ook natuurlijke, creatieve en speelse wijze? Heb jij de wens om wat meer de diepte in te gaan
om kinderen en ouders een stapje verder te helpen? Wil jij het vak kindercoaching in de vingers krijgen?
Zoek je een opleiding om dit beroep te leren en/ óf je eigen kennis en vaardigheden verder uit te breiden?
Of ben jij een coach voor volwassenen en kom je steeds vaker tegen dat jouw cliënten tegen elementen uit
hun kindertijd aanlopen?

De opleiding start met een basisjaar. Dit is een leerjaar waarbij je diverse basiswerkvormen in de praktijk
leert gebruiken. Tijdens de lesdagen, maar ook als oefenopdrachten voor thuis krijg je oefeningen met
bijbehorende theorie waardoor je ervaart, ontdekt en van daaruit begrijpt waardoor, waarom en hoe de
oefeningen werken. Natuurlijk gaan we ook een laagje dieper en krijg je de mogelijkheid om nieuwe kanten
van jezelf te ontdekken, zodat je op een bewuste, zinvolle, creatieve, maar bovenal ook speelse manier het
vak van (kinder)coach kunt ontdekken.
Naast overleg met collega- studenten is er tijdens de opleiding ook de mogelijkheid om tussen de lesdagen
door mentorgesprekken met de docent te hebben. Iedere deelnemer wordt op deze manier persoonlijk
begeleid naar een volwaardig kindercoach.
Thema’s die aan bod komen zijn o.a.:
gezin/ familie: ieder kind groeit op in een gezin. Dit kan een klein gezin zijn, een groot gezin, een eigen gezin,
of een pleeggezin. Dit gezin heeft invloed op de ontwikkeling van een kind. Hoe je hiernaar kunt kijken,
vanuit het gezin als systeem leer je tijdens deze dag. Tevens gaan we deze dag in op kindertekeningen en
wat je uit een kindertekening kunt lezen en hoe je hiernaar kunt kijken als kindercoach.
kwaliteiten en talenten: wanneer je websites van kindercoaches leest zie je dat een kindercoach uitgaat van
de kwaliteiten en talenten van het kind. Maar hoe kijk je naar kwaliteiten. Hoe benoem je ze? Wat kun je
ermee en hoe geef je het kind handvatten zodat het kind hiermee uit de voeten kan?
analytische psychologie (Jung): Kindercoaching gaat over bewustwording. Een kind ontdekt wie het is, wat
het kan en wat de mogelijkheden zijn om een ‘probleem’ (of zoals wij zeggen ‘levensles’) aan te gaan. Een
stukje kennis en inzicht in de psychologie is daarbij een must. Vooral ook om te ontdekken op welk terrein jij
werkzaam bent als kindercoach en waar je vooral af moet blijven, omdat dat het vakgebied van een
therapeut of psycholoog is.
gesprekstechnieken en luistervaardigheden: Communicatie hoort bij het vakgebied van de kindercoach. Hoe
ga je in gesprek met kinderen, hoe luister je. Wat hoor je en wat hoor je niet? Hoe filter jij de informatie en
nog belangrijker, hoe kun jij je eigen innerlijke luidspreker zacht zetten zodat je daadwerkelijk hoort wat een
kind te vertellen heeft. En hoe geef je dit weer terug aan het kind?
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emoties en emotieregulatie: Emoties zijn uitingen van het onbewuste van kinderen (en volwassenen) om aan
te geven dat er iets aan de oppervlakte komt (in het bewustzijn). Maar wij zijn in onze samenleving niet
gewend om er zo naar te kijken. Wij stoppen het weg of houden ons in. Inzichten in de verschillende emoties
zorgt dat je de onbewuste richtingaanwijzers van het kind leert kennen. En je ontdekt patronen hoe het kind
al dan niet de emoties ’onder controle’ houdt.
hulp- of coachvraag onderzoek: Een kind komt niet zomaar gezellig op visite bij een kindercoach. De ouders
hebben de kindercoach gevonden, omdat ze zoeken naar een richting of uitweg. Een kind geeft iets aan wat
als een ‘probleem’ kan worden gezien en de ouders en vaak ook het kind hebben een hulpvraag. Hoe krijg je
de hulpvraag in beeld en wat is de vraag onder de vraag.
overtuigingen (zelfbeeld, zelfvertrouwen): Een overtuiging geeft richting aan gedrag. Wanneer een kind een
negatieve overtuiging over zichzelf heeft gedraagt het zich anders dan wanneer een kind positieve
gedachten heeft over zichzelf. Wat zijn overtuigingen? Waar komen ze vandaan? En hoe kun je hier als
kindercoach mee aan de slag?
Niveau
We vinden praktijkervaring enorm belangrijk, maar onderschrijven
ook het belang van een gedegen kennis van de (kinder)coach.
We vinden het namelijk een must dat je inzichten kunt
onderbouwen naar de ouders.
Er zit een redelijk pittig tempo in de lessen. Door de
tussenliggende weken is er tijd genoeg om de lesstof verder te
bestuderen en de praktijk en theorie te verwerken. En zijn er
vragen dan kun je die in deze periode bij de docenten kwijt. Je
kunt hierdoor de opleiding op je eigen niveau volgen.
Na de opleiding
Je sluit het eerste jaar af met een examen-opdracht. Wanneer de examencommissie deze opdracht heeft
beoordeeld met een voldoende ontvang je het certificaat ‘kindercoach’. En je mag je, wanneer ook alle
thuisopdrachten voldoende zijn afgerond, na het eerste jaar dan ook kindercoach noemen. Je bent start
bekwaam en je kunt als kindercoach aan het werk.
Je hebt met het behaalde certificaat de mogelijkheid om je in te schrijven bij het KinderCoachGilde, een
beroepsvereniging voor kindercoaches die de Magie van Kindercoaching hebben gevolgd
(www.kindercoachgilde.nl).
En natuurlijk gaat de opleiding verder met het tweede jaar. Extra dit tweede jaar is dat je naast kindercoach
ook informatie en oefeningen krijgt rondom opvoederscoaching en je ontdekt of jij in een eigen praktijk of
bij een werkgever dit vak verder vorm gaat geven. Je gaat de basisstof verdiepen, zodat je nog meer
inzichten krijgt. En de kindercoach in jouw ontwikkeld zich weer verder zodat je vol zelfvertrouwen in dit vak
staat. Je sluit dit jaar af met een certificaat kinder- en opvoederscoach.
Wanneer je na het eerste jaar besluit te stoppen en je ontwikkeling op een andere, eigen manier voort te
zetten is dit natuurlijk geen enkel probleem. Het gaat om jouw eigen weg en die vind je door je eigen magie
te volgen.
De kosten
De kosten voor leerjaar 1 bedragen € 1495,00
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Lesmateriaal: Tijdens de opleiding maken we gebruik van het COACHEE!-spel. Dit spel krijg je tijdens de
opleiding in bruikleen. Hiervoor vragen wij een 'huur'tarief van € 35,00. Wanneer je na de opleiding besluit
om jouw COACHEE spel zelf aan te schaffen hoef je geen huur te betalen en ontvang je een factuur voor het
gehele spel.
Cursisten van de Magie van Kindercoaching krijgen € 5,00 studentkorting op het spel en betalen € 80,00
exclusief btw. (€ 96,80 incl btw.)
De leslocaties
De basisopleidingen worden gegeven op prettige leslocaties in Nederland.
In Nederland kun je de opleidingen volgen in Steenwijk (Overijssel), Ermelo (Gelderland), Apeldoorn
(Gelderland) en Goirle (Noord Brabant).
Lestijden:
De lessen worden gegeven van 10:00 -17:00 uur.
Lesdagen
De opleidingsdagen zijn op vrijdag of zaterdag.
Je kunt dus zelf kiezen welke lesdag en welke locatie voor jou het meest prettig zijn.
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In het tweede leerjaar van de opleiding kindercoaching ga je dat wat je hebt geleerd in praktijk brengen en
ga je dieper in op het coachen van opvoeders.
Natuurlijk kom je ook dit jaar weer van alles tegen.
Zoals bijvoorbeeld de beren op de weg van het ondernemerschap. Ondernemen doe je namelijk niet alleen
in je eigen praktijk. Ook wanneer je als kindercoach binnen een organisatie werkt moet je jezelf op de kaart
zetten en zorgen dat je gezien en gehoord wordt. Dat vraagt echt iets van je.
Je hebt de basisstof inmiddels gehad en in dit tweede leerjaar is het de bedoeling dat je als kindercoach het
vak kindercoaching gaat uitvoeren. En natuurlijk kom je nu van allerlei dingen tegen wat je van tevoren niet
kunt inschatten. Juist nu is het belangrijk dat je weet hoe te handelen. Daarom gaan we in het tweede
leerjaar een stap verder dan in het basisjaar. Je leert nu ook hoe te handelen wanneer je op heftige of
pijnlijke delen van jouw coachee stuit.
Het samenwerken met collega's is ook enorm belangrijk. Intervisie is een vast onderdeel van dit leerjaar en
je leert via leuke en inspirerende opdrachten om de intervisiemomenten tot inspirerende bijeenkomsten te
maken.
Tijdens het tweede leerjaar ga je met jezelf, je vak en collega’s aan de slag. De opleiding bestaat wederom
uit 10 lesdagen. Daarnaast maak je met een studiegroep intervisie- uren en kun je kiezen voor persoonlijke
begeleiding van een ervaren mentor die het vak verstaat en de weg naar meesterschap al is ingeslagen.
We herhalen basisstof maar gaan daar nu veel dieper op in en koppelen dit nu aan jouw
praktijkervaring.
Je oefent tijdens de opleiding met verschillende werkvormen en technieken.
Je gaat een verdiepingsslag maken in het coachen van opvoeders.
En je gaat gewoon als kindercoach aan de slag. Het gaat er nu niet meer om dat je gaat starten zodra
de opleiding is afgerond, nee je bent een gecertificeerd professioneel kindercoach en wij steunen je
om meer en meer praktijkervaring op te doen.
Kortom je traint jezelf in deze volgende stap om vol zelfvertrouwen in het vak te staan en je te ontwikkelen
in de richting van het meesterschap.
Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen:
Gespreksvoering met ouders (met het spel ‘aangenaam kennismaken)
Systemisch werken (familieopstellingen)
Intuïtief ondernemen
Hoe kom je aan cliënten, hoe zet jij jezelf op de kaart?
Het opzetten van je eigen praktijk. Of het neerzetten van jezelf als kindercoach bij jouw werkgever.
Jezelf presenteren (gastdocent Irma Hartog, actrice en kindercoach)
Een verdieping op de ontwikkelingsfasen
Werken met kwaliteiten
Intervisie (hoe en wat)
Samenwerking
Oefenen, oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Zodat je meer en meer leert vertrouwen op jezelf
en jouw kennis en intuïtie.
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Voorwaarden voor aanmelding:
Je hebt een kindercoachopleiding afgerond (dat kan het eerste leerjaar bij de Magie van Kindercoaching zijn,
maar ook elke andere opleiding volstaat).
En je bent bereid om aan jezelf te werken, samen te werken, jezelf zichtbaar te maken en actief aan de slag
te gaan.
Tarief voor leerjaar 2
De kosten voor leerjaar 2 bedragen 1595,00
Wie leerjaar 1 heeft gevolgd krijgt korting en betaalt € 1495,00.
Lestijden
De lessen worden gegeven van 10:00 tot circa 17:00 uur.
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Kindercoaching wordt in Nederland als professionele begeleiding gezien. Steeds meer ouders, maar ook
gemeentes, scholen en andere instellingen schakelen de begeleiding van een kindercoach in. Om deze status
te bereiken hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het vak kindercoaching op
een steeds hoger niveau kwam. En dit proces gaat door. We blijven hierin niet stil staan.
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat ons vak nog meer kan groeien en ontwikkelen? Daar zijn
professionals voor nodig. Kindercoaches die weten waar ze het over hebben. Kindercoaches die antwoorden
op vragen kunnen geven en die gespecialiseerd zijn. Kindercoaches die staan voor het vak en de ontwikkeling
ervan!
Het masterjaar is het specialisatiejaar. Een jaaropleiding voor wie aan de slag is als kindercoach en zich
verder wil verdiepen, specialiseren en professionaliseren. De kindercoach met visie, inzicht en de intentie om
vanuit eigen kracht en kwaliteiten bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van zichzelf en het vak
kindercoaching.
Je maakt tijdens en na dit jaar een verschil voor jezelf, voor je praktijk en ook voor het vak kindercoaching.
En dat is echt een stap verder dan je tot nu toe gedaan hebt.
De opleiding
Tijdens het derde leerjaar kom je tien keer als jaargroep bij elkaar. Dit zijn de tien lesdagen.
Deze lesdagen zijn masterclasses. Elke lesdag komt een gastdocent één of meerdere dagdelen vanuit zijn of
haar meesterschap inspiratie, wijsheid en inzichten delen. Je verdiept je echt in jezelf om de mooiste
innerlijke schatten op te diepen op weg naar jouw specialisatie.
Tussen de lesdagen door krijg je opdrachten om thuis verder uit te werken. Hierbij kun je denken aan
verwerkingsopdrachten, theorie om te bestuderen, reflectieopdrachten of oefen-opdrachten. De
tijdsinvestering voor dit jaar is 60 contacturen, 9 intervisieuren, 5 mentoruren en 90 uren voor zelfstudie en
het maken van de opdrachten.
* Je werkt verder aan je persoonlijke ontwikkeling
* Je werkt verder aan je ontwikkeling als kindercoach
* Je draagt bij aan het vak door samen te werken aan een groepsopdracht
* Je ontwikkelt je tot specialist in één thema/onderwerp.
* Je meesterproef op de laatste lesdag bestaat uit een presentatie van jouw specialisatie.
De inhoud:
Om het specialisatiejaar zo breed en divers mogelijk te kunnen aanbieden werken verschillende
professionele gastdocenten vanuit hun eigen meesterschap mee aan de opleiding.
Hoofddocent en mentor gedurende de opleiding - Stam
De Magie van de natuur van het jaar - Natascha Bruti (www.natuurlijkcoachen.com)
De Magie van Systemisch werk / familieopstellingen (1) - Janny van ‘t Zand- Fokkema & Sander van 'Zand
(www.coaching-inverbinding.nl)
De Magie van Klank! Sensibilisering van de waarneming - Pim de Groot (www.klankenpedagogiek.nl)
De Magie van rituelen en edelstenen (Imbolc) - Saskia de Ruiter (www.krachtstenenspel.nl)
De Magie van de Maya wijsheid (het Tzolkin levenspad) - Elvira van Rijn (www.mayawijsheid.nl)
De Magie van Beweging – Erik en Jeannette van Kuik (www.acacia-coach-academiel.nl)
De Magie van Buiten Zijn – Frans Doevelaar en Erik van Kuik (www.acacia-coach-academie.nl/buitenzijn)
De Magie van het vuur – Rianne Hertsenberg (www.samenop.nl)
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Niveau
De lesstof wordt op een vrij pittig tempo aangereikt en we vragen van de deelnemers een hoge mate van
eigen verantwoordelijkheid tijdens de lesdagen, maar ook bij de persoonlijke opdrachten. Door de
tussenliggende weken is er tijd genoeg om de lesstof verder te bestuderen en de praktijk en theorie te
verwerken. En zijn er vragen dan kun je die in deze periode bij de docent kwijt.
Tarief
De kosten voor leerjaar 3 bedragen € 1795,00
De locatie
Het specialisatiejaar start elk jaar in oktober en duurt tot september het jaar erop en wordt gegeven op een
centraal liggende locatie in Nederland.
Voorwaarden voor deelname
Om je aan te kunnen melden voor de master- jaaropleiding dien je aan de onderstaande punten te voldoen:
1. Je hebt het eerste en/ of tweede leerjaar gevolgd bij de Magie van Kindercoaching.
2. Je bent bereid om jezelf onder de loep te nemen en aan de slag te gaan met wat je tegen komt.
3. Je hebt een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) die niet ouder is dan 2 jaar.
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Zielsplan
Voelbare kracht
Vanuit jou geboren
Jouw eigen pure magie
Stralende kosmische energie
JIJ
Jij in verbinding met jouw zielsplan en jouw potentieel dat wil bewegen, dat is de essentie van leerjaar 4.
Het vierde jaar is daarmee het jaar van jouw magie.
Vanuit rust, rituelen en ruimte gaan docenten Saskia de Ruiter en Jeannette van Kuik je een jaar lang
begeleiden om jouw zielsplan nog verder te verdiepen. We maken natuurlijk gebruik van edelstenen,
klankschalen, meditatie, verdiepende theorie, oefeningen en opstellingen. Elke dag opnieuw staan jij en
jouw missie centraal. Maar ook wat nog opgeruimd mag worden, wat aangekeken en gezien wil worden, wat
zich aandient als levenslessen om geleerd te worden.
Er zullen ook weer een aantal gastdocenten voorbij komen, maar wie dat zijn en wanneer dat zal zijn dat
blijft een verrassing.
Dit doen we zodat je je echt kunt laten meevoeren op de magische stroom van jouw leven.
De bijeenkomsten zijn op zondag. De dag van rust en ritueel. De heilige dag. Jouw dag!
De locatie is de Oude School in Ermelo.
De zondagen starten om 10:30 uur en rond 16:00 uur ronden we met elkaar af.
Tussendoor heb je coachgesprekken met Saskia of Jeannette en natuurlijk met de andere deelnemers uit dit
leerjaar. Je moet het zelf doen, maar je bent niet alleen.
Tarief
€ 1795,00.
Natuurlijk ook weer in termijnen te voldoen mocht je dit fijner vinden
Voorwaarden voor deelname:
Je hebt leerjaar 3 afgerond met een specialisatie en een presentatie hiervan, jouw meesterstuk.
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ontdek en ervaar het coachen van kinderen (en hun ouders)
Het coachen van kinderen komt meer en meer in de
belangstelling. Het is in onze ogen ook logisch, want de
ontwikkelingen in onze maatschappij vragen hierom.
Kinderen worden autonomer, er wordt een groter
beroep gedaan op zelfredzaamheid en tegelijkertijd zien
we een verandering en misschien ook wel toename van
problemen bij kinderen. We zien burn-out en depressie
al op jonge leeftijd zich manifesteren. Coaching is in
onze ogen een passend antwoord op de behoefte en
vraag van kind en ouders in deze tijd. Een behoefte aan
autonomie, zelfsturing, eigen kracht en eigen
verantwoordelijkheid. En een vraag naar een luisterend
oor, tijd en aandacht, nieuwe inzichten en
bewustzijnsontwikkeling.
Veel volwassenen (opvoeders) zijn op zoek naar zichzelf,
zijn de verbinding met de eigen verlangens kwijtgeraakt
en zien hoe hun kind(eren) in de wereld waarin wij leven
ook moeten voldoen aan een beeld wat meestal
helemaal niet bij de eigenheid van het kind past. 'Mogen zijn wie je bent' is een veelgehoorde uitspraak. Maar
van wie heb je die toestemming nodig om te mogen zijn wie je bent? Wie bepaalt dat? En van wie leren
kinderen om trouw te zijn aan zichzelf, te luisteren naar hun intuïtie, hun hart te volgen en in zichzelf te
geloven? Daar hebben kinderen voorbeelden voor nodig waaraan ze zich kunnen spiegelen. En dat voorbeeld
kun jij zijn!
De training 'magie van het kind' is ontwikkeld voor wie op een coachende wijze kinderen wil ondersteunen in
hun ontwikkeling. De training is naast het ervaren, leren van en oefenen met het coachen ook een leuk en
speels avontuur in jouw persoonlijke ontwikkeling. Een cadeau voor jezelf en de kinderen in jouw omgeving.
Alles wat je ervaart en leert tijdens de bijeenkomsten kun je direct inzetten. Werk je al met kinderen dan kun
je het meteen toepassen. Werk je niet met kinderen, maar heb je diep van binnen wel deze wens, dan kom je
tijdens deze training achter of dit het pad is wat je kunt gaan bewandelen.
Een leuke bijkomstigheid is dat je alles ook nog eens op jezelf toepast een aan jezelf toetst. Zo ontdek je
spelenderwijs jouw eigen kwaliteiten en talenten en word je je nog bewuster van jezelf.
Voor wie al een basis als kindercoach heeft is de training een praktische en theoretische aanvulling. En voor
wie een schriftelijke opleiding heeft gevolgd is deze training ook een ervaringsgerichte toevoeging op de
geleerde kennis.
Daarmee is deze training voor:
wie al werkzaam is met kinderen en kindercoaching als extra tool wil inzetten (bijscholen)
wie wil onderzoeken wat kindercoaching is en of het een passende vervolgstap is (verkennen)
wie een schriftelijke kindercoachopleiding heeft gevolgd en op zoek is naar praktijklessen (ervaren)
wie (klein)kinderen heeft en op coachende wijze wil opvoeden (ontdekken)
wie al een kindercoachopleiding heeft gedaan, maar graag opnieuw inspiratie wil opdoen (herhalen)
De training Kindercoaching is zo opgebouwd dat je vanuit onze visie op kindercoaching de kijk- en werkwijze
verkent, ontdekt en kunt koppelen aan je eigen levenservaringen en bijvoorbeeld werk- of gezinssituatie.
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Tijdens de bijeenkomsten krijg je oefeningen met bijbehorende theorie
waardoor je ervaart en van daaruit begrijpt waardoor, waarom en hoe
kindercoaching voor jou en de kinderen in jouw omgeving werkt.
Natuurlijk gaan we ook een laagje dieper en krijg je de mogelijkheid om
nieuwe kanten van jezelf te ontdekken, zodat je op een bewuste, zinvolle,
creatieve, maar bovenal ook speelse manier het coachen van kinderen
gaat ervaren. Wij kijken met je mee hoe je datgene wat bij jou past kunt
inzetten in je eigen leven.
Een training op maat dus.
Dit maatwerk bieden we tijdens de bijeenkomsten, maar ook in de
tussenliggende weken. We zijn telefonisch en via mail of Whatsapp
bereikbaar voor vragen uit het werkveld of thuissituatie. Zodat je de
aangeleerde lesstof direct kunt toepassen en feedback of advies kunt
krijgen waar nodig.
De training Kindercoaching bestaat uit 5 bijeenkomsten en indien gewenst
persoonlijk (telefonisch) contact met de beide hoofdtrainers. Iedere
deelnemer wordt op deze manier persoonlijk begeleid om de aangeboden
lesstof toe te kunnen passen binnen het eigen werkveld. Verder zijn er
oefeningen die buiten de bijeenkomsten om uitgewerkt kunnen worden.
Deze opdrachten en oefeningen dragen bij aan de onwikkeling, maar zijn niet verplicht.
Deelnemers die elders een (schriftelijke) basisopleiding kindercoaching hebben afgerond kunnen na het
volgen van deze training instromen in leerjaar 2, het leerjaar tot kinder- en opvoederscoach.
Wat leer je tijdens de training?
Tijdens alle bijeenkomsten staan jouw persoonlijke ervaringen in heden en verleden centraal. We nemen waar
kan deze ervaringen mee in de lessen zodat we de theorie en de praktijk met elkaar kunnen verbinden.
Onderwerpen die we in de training aan bod laten komen zijn onder andere:
Coachen van kinderen' volgens de 'Magie van Kindercoaching'.
Familiesystemen (systemisch werk - familieopstellingen).
Creëren van een veilige omgeving, de bedding voor vertrouwen.
Stellen van doelen - luisteren naar wensen en verlangens.
Ontwikkelingsfasen van bewustzijn.
Projectiemechanisme (vogens Carl Jung).
Emoties, gevoelens en gedachten.
Beschermingsmechanismes en overlevingstrategieën.
Kind en/ in (v)echtscheiding.
Coaching van kwaliteiten en talenten.
Coaching in en met gebruik van de natuur.
Hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen.
Temperamentvolle kinderen.
Psychologische typologie op basis van de elementen.
Oefenen van werkvormen en technieken.
De training wordt afgerond met een certificaat van deelname.
Niveau van de training:
Er zit een zeer pittig tempo in de lesstof en de onderwerpen volgen elkaar in rap tempo op.
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Dit betekent dat we alle theorie aantippen. Wanneer je liever dieper op de onderwerpen in wilt gaan en meer
wilt oefenen met coachen dan adviseren we jou om je opleiding kindercoaching te gaan doen. Meer informatie
over de opleiding vind je HIER
kosten 5-daagse training
€ 595,00 (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch tijdens de lesdagen.
NB deze training is zeker ook geschikt voor teams. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen.
De trainers
De training Kindercoaching wordt gegeven door Erik en Jeannette van Kuik.
Erik en Jeannette zijn de directeuren van de Magie van Kindercoaching en delen met heel veel liefde hun passie
voor het kind in deze tijd, hun opgedane kennis, wijsheid, werk- en levenservaring. Tevens lobbyen ze in de
politiek om kindercoaching onder de aandacht te brengen. Ze zetten zich beiden met hart en ziel in voor
kinderen en hun ouders.
Naast Erik en Jeannette kun je ook co-trainers/ kindercoaches tegenkomen die tijdens de bijeenkomsten
meewerken zodat we in kleine groepjes kunnen oefenen en ervaringen kunnen delen. Hiermee kunnen we
een veilige setting, ruimte en persoonlijk aandacht bieden voor elke deelnemer.
Lestijden en data:
De trainingsdagen worden gegeven van 10:00 tot circa 17:00 uur.
De data vind je op onze website www.magievankindercoaching.nl/training
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Meer informatie over de docenten is te vinden op de website www.magievankindercoaching.nl/docenten
Jeannette van Kuik (Ermelo & Doorn)
E:
jeannette@magievankindercoaching.nl

Erik van Kuik (Doorn)
E: erik@magievankindercoaching.nl

Eleonore Fleur (Goirle & Ermelo)
E:
eleonore@magievankindercoaching.nl

Gonneke Berendsen (Goirle)
E: gonneke@magievankindercoaching.nl

Rianne Hertsenberg (Steenwijk)
E: rianne@magievankindercoaching.nl

Gerlinde Bijzitter (Ermelo)
E: gerlinde@magievankindercoaching.nl

Annet Clarijs (Steenwijk)
E: annet@magievankindercoaching.nl

Karin Schoemakers (Steenwijk)
E: karin@magievankindercoaching.nl

Chantal Philips (België en Apeldoorn)
E: chantal@magievankindercoaching.nl
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Het KinderCoachGilde is aan de opleiding verbonden beroepsvereniging voor kindercoaches die op
professionele wijze hun vak uitoefenen en die zich vergewissen van professionele groei en ontwikkeling.
Het KinderCoachGilde neemt eigen verantwoordelijkheid en vakmanschap zeer serieus. Je moet het zelf doen
(autonomie), maar je bent niet alleen (support).
Binnen het KinderCoachGilde zijn er mogelijkheden tot samenwerking, bij- en nascholing, intervisie, coaching,
supervisie, mentoring en nieuwe ontwikkelingen. Kortom een beroepsvereniging waar jij geen nummer, maar
een belangrijke schakel bent. Actief lidmaatschap hoort dan ook tot de voorwaarden.
Daarnaast biedt het KinderCoachGilde een collectieve bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een
klachtenfunctionaris en aansluiting bij een geschillencommissie. Hiermee voldoet de aangesloten kindercoach
aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De aangesloten kindercoaches
Hebben hun opleiding bij de Magie van Kindercoaching gevolgd
Houden zich aan de beroepscode
Zijn in het bezit van een recentelijke VOG
Nemen hun eigen verantwoordelijkheid en blijven zich ontwikkelen in hun vak
Zijn actief lid en werken alleen en samen aan de professionalisering van kinder- en opvoederscoaching

Meer informatie is te vinden op www.kindercoachgilde.nl
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Website: www.magievankindercoaching.nl
Algemeen mailadres: info@magievankindercoaching.nl
Algemeen telefoonnummer: 06- 82652110

Opleidingsinformatie
Jeannette van Kuik- Stam
M: 06 82652110
E: jeannette@magievankindercoaching.nl
Secretariaat
Annet Clarijs
E: secretariaat@magievankindercoaching.nl
postadres:
Kinkelenburg 3
7339 DJ Ugchelen
Contact
kan via de website www.magievankindercoaching.nl

Bedrijfsinformatie:
De Magie van Kindercoaching is een onderdeel van het moederbedrijf Acacia Coach Academie BV, instituut voor
professionele praktijkopleidingen en -trainingen voor kindercoaching.
De Acacia Coach Academie BV staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 66349788.
Tevens staat de Acacia Coach Academie geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Meer informatie over de Acacia Coach Academie BV is te vinden op www.acacia-coach-academie.nl

