Over Kindkracht
Kindkracht is in 2009 opgericht door Margreet van der Veen. Als ervaren leerkracht uit
het SBO wilde zij meer zorg kunnen bieden
binnen het huidige onderwijs. Ze volgde verschillende opleidingen zoals : gespecialiseerde
leerkracht en de Intern Begeleiders opleiding,.

Praktijk voor training,
behandeling en therapie

Na als IB te hebben gewerkt besloot ze haar
ambitie waar te maken in de therapie en coaching. In 2011 studeerde ze af als Kinder- en
Jeugdtherapeut. Daarnaast is zij Kids’Skills
ambassador , Girls’Talk trainer, STEPS trainer en Rots & Water (advanced) trainer.
Met Kindkracht brengt ze mensen weer
‘in balans’. Dit doet ze door ze hun eigen
krachten te ontdekken en door ze deze op de
juiste manier te leren inzetten. Daarbij werkt
Margreet
nauw samen met
het systeem om
de mensen heen. Zo wordt zorg integraal
en het kind, de tiener of de volwassene
centraal gesteld.
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Kids ‘Skills
Oplossingsgericht werken
met kinderen

beste dat je kunt worden,
ben je zelf.
Het

‘Kids’Skills’ is een simpele, oplossingsgerichte methodiek voor gedragsverandering bij kinderen. Het is gebaseerd op het gedachtegoed van de oplossingsgerichte,
educatieve psychologie (Milton Erickson, Steve de Shazer en Ben Furman).
De kern van deze manier van werken is, dat praktisch
alle problemen die kinderen hebben, kunnen worden
vertaald in een vaardigheid, die kan worden geleerd of
verbeterd.

Kids’Skills versterkt de motivatie, verhoogt het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van het kind op
bijzondere wijze. Kinderen vinden de methode ‘Kids’
Skills’ leuk, omdat vaardigheden leren met deze methode hen intrinsiek motiveert en beloont!
Kindkracht biedt een training Kids’Skills van 3 x 3 uren
voor leerkrachten/ docenten en zorgverleners die oplossingsgericht willen werken met kinderen.

Training volgen bij

Het programma biedt:
- hulp voor kinderen tussen circa 4 en 12 jaar bij het leren van vaardigheden, het oplossen van problemen of
veranderen van ongewenst gedrag.
- een uitnodiging aan ouders en de directe omgeving van
het kind, om actief deel te nemen aan het hele proces.
- een praktische benadering in 15 stappen voor kinderen
of voor hen die met kinderen werken. Het helpt kinderen
zelf verantwoordelijkheid te nemen en expert te worden
in hun eigen leerproces.
- een kans om uw manier van denken over kinderen opnieuw te onderzoeken en samen te werken met kinderen.
- een simpel te volgen programma dat ervan uitgaat, dat
kinderen de mogelijkheid hebben om zélf, zelfs ernstige,
problemen te overwinnen.
- een kans om daarbij samen veel plezier te hebben.
Doelstelling
Na deelname aan deze training bent u bekend met de
methode ‘Kids’ Skills’, de filosofie van het oplossingsgerichte model en heeft u in oefensituaties leren werken
met de methode. Daarnaast kunt u de Kids’Skills methode in de basis effectief toepassen in uw eigen (onderwijs-)
situatie.
De training is erop gericht iedereen voldoende ervaring
met de methode te bieden en geeft hiervoor praktische
oefeningen mee om zelf uit te voeren.

Extra informatie

Studielast: 3 x 3 uur + 15 uren zelfstudie / huiswerk / eindopdracht
Datum: okt. 2017
Tijd: 19.00—22.00 uur
Kosten: € 450,= p.p. (max. 8p) excl.
BTW. Aanmelding voor 1 september
Wilt u inschrijven? Stuurt u dan een
mailtje aan : info@kindkracht.nu.
U ontvangt een factuur van € 100,= voorafgaand aan
de training en het restbedrag na afronding.
Aan het einde van de training krijgt u een bewijs van
deelname.

www.kindkracht.nu

Telefoon: 06 - 21 21 66 91
E-mail:info@kindkracht.nu

