Heb je de tweedaagse Talentgedreven Werken met Kinderen gedaan?
En ben je gebeten door het talentgedreven werken?
Zou je er graag willen leren hoe je in je begeleiding hier mee verder kunt gaan?
Zou je graag je begeleiding versterken van binnen uit?
Wil je de kring erbij betrekken en zou je willen leren hoe je dat doet?
Wil je ontdekken hoe jij zelf nog meer in je kracht komt bij het begeleiden van kinderen?

Kom dan dit najaar naar onze nieuwe vervolgopleiding:

Talentgedreven Kinderen Coachen

Data
9 november 2017
21 november2017
7 en 8 december 2017
11 en 12 januari 2018

Registeruren
56
Locatie
Hilvarenbeek
Prijs
€1.250 incl. lunch, excl. btw en overnachtingen

In deze zesdaagse opleiding gaan we dieper op het talentgedreven coachen van kinderen in.
We onderzoeken nog beter jouw eigen talenten, zodat jij in jouw begeleiding en de vorm die je kiest,
daar nog meer kracht vindt.
Wat komt aan bod?
Hoe bouw je een traject?
o Intake gesprekken, kind en helpers
o Hoe maak je plannetjes?
o Hoe bouw je concreet aan een gewenste toekomst?
o Hoe betrek je ouders, leerkrachten, de kring?
o Interventies: schaalvraag, hulpbronnen,
talentgesprekken verdiepen, binnen en buiten
meter, …
Jouw attitude als coach
o Meervoudig loyaal zijn
o Kijken áchter het gedrag, hoe zet je dit nog meer in?
o Leiderschap in jouw coaching
! Dynamieken - fases
! Welke rol vraagt dat van mij als coach?
! Hoe blijf ik kiezen voor verbinding?

Integreren van basistheorieën in het coachingstraject
o Groeidenken
o Groeitaal eigen maken
o Omdenken
o Taal ontwikkelen
o Waarderend onderzoek
o Systemisch kijken
! kinderen van gescheiden ouders
! plek van het kind in systeem
Psycho-educatie voor ouders – Hoe zet ik ouders in hun
kracht?
o Inzicht in veranderend ouderschap
o Hoe kunnen ouders versterkend werken en hun rol
als ouder oppakken?
o Gemeenschappelijke taal
o Talentenbril
o Kijken achter het gedrag = inzetten op de relatie
o Effect van de kring
o Voorbeeld zijn

Begeleiding
Els Pronk & Elke Busschots
Meer informatie
els@blijmetmijacademie.nu of elke@blijmetmijacademie.nu
Ben je nog meer gebeten door Talentgedreven Kinderen Coachen, dan kan je binnen de Blij met mij!
Academie ook nog de tweedaagse Trauma & hechting en de tweedaagse Systemisch werken volgen.
www.blijmetmijacademie.nu

