
Opleiding tot KinderFocusCoach
"Een andeve bensdering meï blijvend resultaat"

Dit zijn herkenbare wagen voor therapeuten, docenten en ouders. Een focussende benadering en

begeleiding vergroot bij de cliënt van binnenuit zijlzelfredzaamheid, ordent innerlijke processen en
verstevigl zijn identiteit (ongeacht de leeftijd).
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Foeusing is een ervaringsgerichte methode en filosofie en is daarmee verdiepend en verrijkend voor

andere methodieken. Het is ontwikkeld door E. Gendlin, filosoof en psychotherapeut, tot 1995

hoogleraar aan de Universiteit van Chicago: wryw.focusing.org

Yisig:
Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect,vergroten van het zelfoplossend vernogen van
het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de FocusCoach naar het kind. Dat geeft

blijvende essentiële veranderingen van binnenuit.

Opzet:' Omdat Focusing eea filosoÍie en eer ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jrj jouw eigen stijl en

..- kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen. Elke lesdag worden er

,/ stapsgewijs persoonlijke en praktische oefeningen aangeboden die je meteen kunt toepassen in je
werk. -

Studiebelasting 10 contactdagen in een jaar. zeltstudie 10-15 uur per maand.

Lesdata en tijden 10 dinsdagen van september 2017 tot en met juni 2018.
Van 11.00 tot - 17.00 uur

Locatie AmersÍbort

Toelating Een relevante Hbo-opleiding of vergelijkbare ervaring en

opleidíng.

Investering € 1.590 (inclusief inschrijÍgeld, werkmap, supervisie en

lesmateriaal*)

certificerin_ ?:ilcaat 
ars Kinder Focus coach. erkend door TiFI New

Inschrijr ing Via de website:
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en basi sanitude

o Omgaan met kritische processen;
o Emotionele steun en sensitieve responsiviteit;
o Non verbale communicatie; Symboliseren;
o Structureren en grenzen stellen;
. Kinderkracht en de 'Forward Energy',
. Begeleiden van interacties tussen kinderen en jeugdigen;
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Inbegrepen Literatuur: (L't' jaar)
*Erik Verliefde en Marta Stapert, De kunst van het luisteren
Communiceren met kinderen op school en thuis'
*Erna de Bruyn: De kracht van innerlijk luisteren
* Ann Weiser Cornell, Handeling voor focussen en begeleiding.

Deelname
De opleiding tot Kinder FocusCoach, verdeeld over 10 dagen gedurende 1 jaar, is toegankelijk voor
iedereen die werkt of wil gaan werken met kinderen, zoals leerkrachten, therapeuten en
pedagogische hulpverleners. Focuservaring is niet noodzakelijk. Voorwaarde voor deelname is een

. relevante (sociaal, pedagogisch of agogisch) HBO opleiding of daarmee vergelijkbare ervaring.

Docenten/Opleiders
De training wordt gegeven door Harriët Teeuw: en René Veugelers:

ZtJ zijn gecertiÍiceerde KinderFocusTrainers en coördinatoren van het kinderfocussen
internationaal. Zij zijn erkend door "The International Focusing Institute" in New York.

De docenten hebben jarenlange ruime ervaring in het focussen met kinderen en
in het geven van Focustrainingen en Focusopleidingen wereldwijd. Zij zijn daarin geschoold door
Marta Stapert, de grondlegster van het Kinderfocussen.

Accreditaties:
De volgende beroepsverenigingen accrediteren deze jaaropleiding . Accreditaties: SRVB, ABvC,
Registerplein, In aanvraag SKB. SKJ. Deze jaartraining is onderdeel van de opleiding tot
gecertifi ceerd KinderFocusBegeleider en KinderFocusTrainer.

Informatie:
Meer informatie over inhoud, werkwijze en mogelijkheden kun je opvragen bij Rene Veugelers,

of 0031 6 36089557. Meer informatie over het Focussen met kinderen:
,en

Verolgtrainingen:

1't'Jaar: KinderFocusCoach ( focussen 1 + 60 uur Kinder training)
2d" Iaar: Verdiepingsjaar (Focussen. 2, 3 en 4 + speciale kinder-items)

3d';aar: Opleiding tot Kinder Focus Begeleider
4d' jaar Opleiding tot Kinder Focus Trainer

Themadagen, speciale modulen:
Dromen, kritische processen en kind belevingen


