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Informatie	  Parents’	  Skills	  
Praktische	  cursus	  voor	  oplossingsgerichte	  ondersteuning	  van	  kinderen	  

	  

	  

De	  praktijkgerichte	  basiscursus	  bestaat	  uit	  4	  dagdelen.	  	  
Een	  krachtig	  follow-‐up	  programma	  van	  nog	  4	  dagdelen	  vult	  de	  basiscursus	  aan.	  
U	  gaat	  de	  kracht	  en	  eenvoud	  ervaren	  van	  het	  bewust	  werken	  met	  de	  15	  heldere	  stappen	  van	  de	  	  
Kids’	  Skills-‐methode.	  	  
De	  geïnspireerde,	  frisse	  en	  opwindende	  aanpak	  betrekt	  hoofd,	  hart	  en	  ziel.	  	  
De	  lesstof	  is	  onmiddelijk	  thuis/op	  school	  toe	  te	  passen.	  

Doelgroep	  
• ouders/opvoeders	  
• leerkrachten/docenten	  	  
	  
Doel	  
• (uw)	  kinderen	  positief	  beïnvloeden	  
• inzicht	  in	  uw	  onbewuste	  mechanismen	  
• zelfvertrouwen	  
• liefdevol	  én	  effectief	  communiceren	  
• inzicht	  in	  uw	  valkuilen	  in	  de	  interactie	  met	  (uw)	  kinderen	  	  
• oplossingsgerichte	  vaardigheden	  toepassen	  in	  uw	  thuis	  situatie	  
	  
Na	  de	  cursus	  ben	  u	  in	  staat	  om	  …	  
...	  (uw)	  kinderen	  te	  stimuleren	  tot	  een	  positieve	  grondhouding	  
...	  kansen	  te	  creëren	  om	  vanuit	  gelijkwaardigheid	  samen	  te	  werken	  met	  (uw)	  kinderen	  
...	  vanuit	  innerlijke	  kracht	  te	  handelen	  zodat	  u	  meer	  invloed	  uitoefent	  op	  uw	  directe	  omgeving	  

Ontdekkingstocht	  
Belangrijke	  opvoedingsthema’s	  komen	  aan	  de	  orde.	  
U	  leert	  om	  elkaar	  te	  ondersteunen	  en	  effectief	  samen	  te	  werken.	  Ook	  zal	  u	  ervaren	  dat	  (uw)	  
kinderen	  spiegels	  zijn.	  
Elk	  dagdeel	  heeft	  een	  specifiek	  thema	  en	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  opdracht	  die	  u	  de	  week	  erna	  
terugkoppelt.	  	  
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Thema	  1:	  Ongewenst	  gedrag	  
-‐	  Hoe	  te	  reageren	  op	  ongewenst	  gedrag	  
-‐	  Hoe	  aan	  te	  moedigen	  en	  uit	  te	  nodigen	  tot	  positief	  gedrag	  
-‐	  Spiegelen	  en	  sporen:	  hoe	  de	  vrede	  te	  bewaren	  
-‐	  Effecten	  van	  complimenten	  
-‐	  Wenselijke	  corrigerende	  handeling	  bij	  direct	  gevaar	  
-‐	  Wenselijke	  reactie	  bij	  ongevaarlijke	  situaties	  
-‐	  Inzicht	  en	  oefenen	  boodschappen	  op	  gedragsniveau	  
-‐	  Inzicht	  en	  oefenen	  boodschappen	  op	  identiteitsniveau	  
-‐	  Inzicht	  en	  oefenen	  oplossingsgerichte	  gespreksvormen	  
-‐	  Instructie	  opdracht	  
	  
Thema	  2:	  Versterken	  van	  ouderlijke	  samenwerking	  
-‐	  Evaluatie	  opdracht	  	  
-‐	  Wat	  te	  doen	  om	  alle	  neuzen	  in	  de	  juiste	  richting	  te	  krijgen?	  	  
-‐	  Positieve	  invloed	  uitoefenen	  
-‐	  Discussies	  tussen	  opvoeders/begeleiders	  over	  opvoeding	  
-‐	  Hoe	  conflicten	  te	  voorkomen	  
-‐	  Hoe	  samenwerking	  te	  versterken	  
-‐	  Het	  voor	  het	  kind	  opnemen/beschermen	  
-‐	  Oefenen	  luistervaardigheden	  
-‐	  Inzicht	  en	  oefenen	  conflicthantering	  
-‐	  Instructie	  opdracht	  
	  
Thema	  3:	  Creatieve	  manieren	  om	  kinderen	  te	  helpen	  hun	  problemen	  op	  te	  lossen	  
-‐	  Evaluatie	  opdracht	  
-‐	  Creative	  manieren	  om	  kinderen	  te	  helpen	  
-‐	  Inventariseren	  problemen	  en	  uitdagingen	  
-‐	  Samenwerken	  met	  (uw)	  kind(eren)	  	  
-‐	  Inzicht	  in	  en	  oefenen	  met	  de	  eigen	  praktijk	  situaties	  
-‐	  Inzicht	  en	  oefenen	  met	  Kids’	  Skills-‐technieken	  
-‐	  Inzicht	  in	  de	  beperking	  van	  stopbevelen	  
-‐	  Overleggen	  en	  plannen	  van	  een	  te	  leren	  vaardigheid	  
-‐	  Instructie	  opdracht	  
	  
Thema	  4:	  Wel	  of	  geen	  straf?	  	  
-‐	  Evaluatie	  opdracht	  
-‐	  Kinderen	  coachen	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  voor	  hun	  acties	  
-‐	  Inzicht	  in	  het	  effect	  van	  straf	  op	  motivatie	  
-‐	  Inzicht	  in	  het	  effect	  van	  straf	  op	  begripsvorming	  	  
-‐	  Inzicht	  in	  het	  effect	  van	  straf	  op	  het	  nemen	  van	  verantwoordelijkheid	  
-‐	  Conclusie:	  leidt	  het	  geven	  van	  straf	  tot	  de	  gewenste	  verandering?	  
-‐	  Oefenen:	  de	  stappen	  naar	  het	  nemen	  van	  verantwoordelijkheid	  
-‐	  Oefenen:	  de	  stappen	  naar	  het	  motiveren	  van	  andere	  kinderen	  
-‐	  Instructie	  opdracht	  
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Follow-‐up:	  verdieping	  voorgaande	  thema’s	  
In	  deze	  serie	  van	  4	  sessies	  gaan	  we	  verder	  
met	  het	  aanscherpen	  van	  uw	  
communicatievaardigheden	  om	  nóg	  beter	  
met	  (uw)	  kind(eren)	  te	  communiceren	  –	  
en	  daardoor	  de	  kans	  te	  vergoten	  om	  
steeds	  meer	  rust,	  harmonie	  en	  vreugde	  
thuis	  én	  op	  school	  te	  ervaren.	  
U	  gaat	  dieper	  in	  op	  de	  voorgaande	  

thema’s,	  met	  vooral	  de	  focus	  op	  hoe	  u	  communiceert	  (verbaal	  én	  non-‐verbaal)	  wanneer	  u	  iets	  
anders	  van	  (uw)	  kind(eren)	  verlangt	  dan	  wat	  hij/zij	  op	  dat	  moment	  doet.	  

Het	  is	  nodig	  duidelijk	  te	  zijn	  over	  wat	  u	  wilt	  van	  de	  ander.	  Hier	  gaat	  het	  over	  ‘grenzen’	  –	  en	  uw	  
capaciteit	  om	  consequent	  te	  zijn.	  U	  zult	  merken	  hoe	  emoties	  en	  ervaringen	  uit	  het	  verleden	  u	  vaak	  
in	  de	  weg	  staan	  waardoor	  uw	  communicatie	  onbewust	  verzwakt.	  
	  
Onderwerpen	  
• Verdieping	  onderwerpen	  uit	  voorgaande	  bijeenkomsten	  
• Communicatievormen:	  bewust	  toepassen	  en	  versterken	  
• De	  kracht	  van	  gedachten	  
• Geleerde	  vaardigheden	  aanvullen	  
• Nieuwe	  vaardigheden	  leren	  
• Omgaan	  met	  grenzen	  
• Effecten	  van	  consequent	  gedrag	  	  
• Verschil	  tussen	  gevoel	  en	  emotie	  en	  hoe	  ermee	  om	  te	  gaan	  
• Leren	  van	  de	  ervaringen	  van	  andere	  ouders	  	  
• Feedback	  geven	  én	  ontvangen	  
• Successen	  met	  elkaar	  delen	  om	  te	  inspireren	  en	  ondersteunen	  
	  
Na	  deelname	  aan	  de	  cursus	  ben	  u	  in	  staat	  om	  ...	  
• geïnspireerd	  de	  methode	  toe	  te	  passen	  om	  effectief	  richting	  te	  geven	  aan	  het	  begeleiden	  van	  uw	  

kind(eren)	  
• vanuit	  innerlijke	  kracht	  te	  handelen	  zodat	  u	  meer	  invloed	  uitoefent	  op	  uw	  directe	  omgeving	  
• uw	  kind(eren)	  te	  stimuleren	  tot	  een	  positieve	  grondhouding	  
• daadkrachtig	  en	  opbouwend	  te	  functioneren	  
• uw	  voordeel	  te	  doen	  met	  uw	  eigen	  ‘te	  ontwikkelen	  vaardigheid’	  	  
• inzicht	  in	  eigen	  identiteit	  en	  het	  ontdekken	  van	  uw	  grenzen	  
• kansen	  te	  creëren	  om	  vanuit	  gelijkwaardigheid	  samen	  te	  werken	  met	  uw	  kind(eren)	  
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Trainer:	  Indra	  Visser	  
Als	  Kids’-‐	  en	  Parents’	  Skills-‐coach	  heeft	  zij	  een	  basisconcept	  voor	  
bewustwording	  en	  effectief	  leiderschap	  ontwikkeld.	  Zij	  geeft	  trainingen	  
en	  workshops	  op	  het	  brede	  gebied	  van	  persoonlijke	  ontwikkeling	  aan	  
leerkrachten/docenten,	  ouders,	  hulpverleners,	  managers	  en	  andere	  
geïnteresseerden.	  
Voor	  kinderen	  is	  er	  een	  speciaal	  programma:	  Kids’	  Skills	  
	  


