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Disclaimer
Helen Purperhart en Marion van der Laarse 2017
Deze studiegids geeft informatie over de opleidingen van de Jip & Jan Academie. Neem bij onduidelijkheden en
vragen contact op met Helen Purperhart. Niets uit deze cursusmap mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke en
voorafgaande schriftelijke toestemming van Helen Purperhart.

Contactinformatie
Helen Purperhart
info@kinderyoga.nl

036-5465522
www.kinderyoga.nl

Jip & Jan is aangesloten bij onderstaande beroepsorganisaties:
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INLEIDING

Jip & Jan is in 1999 opgericht door Helen Purperhart en is uitgegroeid tot
specialist op het gebied van kinderyoga en kindercoaching. Een opleiding bij Jip
& Jan is compleet en veelzijdig en onderscheidt zich door het speelse karakter en
het brede aanbod. De opleidingen zijn voor iedereen die inspiratie wil opdoen op
lichamelijk, creatief, intuïtief en emotioneel gebied. Naast dat de opleidingen
diepgang en inzicht geven, stimuleren ze je persoonlijke groei en ontwikkeling.
Doordat de opleidingen praktijkgericht zijn en er veel wordt geoefend en ervaren,
groei je zelf ook naar een evenwichtiger mens en dus ook een evenwichtiger
coach of docent. Je leert je eigen kwaliteiten kennen, zodat je op authentieke
wijze vorm kunt geven aan jouw lessen en coaching. Samen met een team van
gepassioneerde docenten werken we aan kwaliteit en professionalisering van het
vak (kinder)yogadocent en kindercoach. Wij gaan er van uit dat je leert met je
hoofd (denken en weten), je hart (voelen en ervaren) en je handen (doen en
maken). Door deze drie te verbinden en te combineren, bereik je een complete
leerervaring. We geloven erin dat het maken van deze verbinding de beste
manier is om te coachen en onderwijzen. In onze visie is elk kind uniek en heeft
zijn eigen gevoelens, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Onze missie is om
ouders en professionals te inspireren om kinderen op weg te helpen om te
groeien tot zelfbewuste volwassenen die keuzes kunnen maken voor een betere
wereld.
Deze studiegids is een beknopte kennismaking met de opleidingen bij Jip & Jan.
Je vindt hier veel informatie die je ook op de website kunt lezen. Een opleiding
bij Jip & Jan onderscheidt zich door het speelse karakter en het brede aanbod
aan technieken en oefeningen. Bewegen, ontspannen, positief denken,
ontdekken, bewustwording en intuïtie staan bij daarbij centraal. Alle oefeningen
en technieken die je tijdens de opleiding leert zijn direct toepasbaar in je lessen
of je coaching. Doordat de opleidingen praktijkgericht zijn en er veel wordt
geoefend en ervaren, groei je zelf ook naar een evenwichtiger mens en dus ook
een evenwichtiger coach of docent. Je wordt gestimuleerd om te onderzoeken
wat jij belangrijk vindt, om van daaruit je authentieke visie en aanpak te
ontwikkelen in je werk met (innerlijke) kinderen. Bovendien ervaar je tijdens de
opleiding ook je eigen innerlijk kind waardoor je nog duidelijker weet wat jij als
docent/begeleider of coach te bieden hebt en anderen nog beter kunt helpen bij
het ontdekken van hun eigen kracht.
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ERKENNING
Jip & Jan is geaccrediteerd bij verschillende beroepsorganisaties voor
(kinder)yoga en kindercoaching. Dit zijn zowel wereldwijd erkende
beroepsorganisaties als nationale beroepsorganisaties. De organisaties bieden
ondersteuning, training en ontwikkeling aan al hun leden. Het doel is ervoor te
zorgen dat aangesloten personen en organisaties zijn opgeleid volgens de
hoogste normen en dat zij hoge professionele kwaliteit bieden aan hun eigen
studenten. Dit zorgt voor vertrouwen bij het grote publiek wanneer ze kiezen
voor een geregistreerde opleiding.
Yoga Alliance International
Jip & Jan is een officiële Yoga Alliance Registerd (Childrens)Yoga School (RYS
en RCYS). De Yogateacher opleiding is geregistreerd als 200hr (RYT) en de
Regular en allround kinderyoga opleiding als 95 uur (RCYT). Yoga Alliance
International is de grootste organisatie die de yoga community
vertegenwoordigd. Na het afronden van een opleiding bij Jip & Jan kun je je
aanmelden bij de Yoga Alliance. Alleen yogadocenten die in het bezit zijn van
een RYT 200, 300 of 500 uur RYT certificaat kunnen zich als registreren bij
deze organisatie.
Nederlands Yoga Vereniging
Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN): VYN is het startpunt voor
kwaliteitsyoga. Jip & Jan biedt door de Vereniging erkende specialisaties (60
punten) en bijscholingen (20 punten) aan. Je kunt lid worden van deze
organisatie wanneer je een erkende 4 jarige Yoga docentenopleiding hebt
afgerond.
Beroepsorganisatie voor kindercoaches
Adiona: Dit is de Nederlandse beroepsorganisatie voor kindercoaches. Na het
behalen van je kindercoach certificaat is het mogelijk om je bij deze
organisatie aan te sluiten. Bovendien ontvang je € 25 korting op je
lidmaatschap als je staat ingeschreven in het Jip & Jan register.
Jip & Jan register
De regular en intensive opleiding is inclusief certificaat en registratie in het
kwaliteitesregister van Jip & Jan. Docenten en coaches die elders hun opleiding
hebben gevolgd en voldoen aan alle voorwaarden worden na het volgen van
een bijscholing en online cursus ook toegelaten in het register. Deelnemers die
niet gecertificeerd zijn kunnen na afloop van de bijscholing een bewijs van
deelname aanvragen of op een later moment aanvullende modules te volgen
voor het verkrijgen van een opleidingscertificaat.

STUDIES
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Wij bieden de 6 studies aan in meerdere trajecten (allround, regular, intensive
en bijscholing):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kindercoach
Yogateacher
Kinderyoga
Tieneryoga
Ouder- en kindyoga
Therapeutische kinderyoga

Studiebelasting
Afhankelijk van het traject, je eigen inzet en jouw leerstijl ben je gedurende de
studie gemiddeld 6 contacturen per week + daarnaast ongeveer 2 uur kwijt aan
zelfstudie,
eigen
yogabeoefening,
huiswerk,
groepsopdrachten
en
eindpresentaties.
Inschrijven
Via de website www.kinderyoga.nl kun je je in één keer voor een opleiding
inschrijven of per module. Het inschrijven per module geeft je de mogelijkheid
om je opleidingstraject in je eigen volgorde en tempo uit te stippelen.
Naast de korting die je krijgt door je in één keer in te schrijven voor een
opleiding, kun je 5% extra op het cursusgeld besparen door je uiterlijk 2
maanden voor aanvang in te schrijven en binnen 7 dagen na ontvangst van de
factuur te betalen.
Studiemateriaal
De opleiding is inclusief uitgebreide opleidingsmap en exclusief de aanbevolen
literatuur. Voor de kinderyoga opleiding is het startpakket verplicht
studiemateriaal. Deze is verkrijgbaar via www.kinderyogawinkel.nl
Early Bird Korting
Bij deelname aan een opleiding ontvang je 5% korting op het cursusgeld
wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:


Je schrijft je uiterlijk twee maanden voor aanvang van een cursus in voor
het totale opleidingspakket en ontvangt één factuur. De datum van de
eerste lesdag geldt als aanvangsdatum voor het bepalen van de termijn
van twee maanden.



Je betaalt in één keer het volledige cursusgeld minus 5% korting binnen 7
dagen na inschrijving. Na ontvangst van de betaling ontvang je per mail
een aangepaste factuur.
het gehele bedrag (zonder 5% korting) verschuldigd.



De Early Bird Betalingskorting geldt niet:
 in combinatie met andere acties of kortingen.
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voor inschrijvingen die per module.
voor de intensive opleidingen in België en Tanzania.

Oriëntatie workshop
Weet je nog niet zeker welke opleiding iets voor jou is? Wil je antwoorden op je
vragen en kennis maken met de opleiding en de verschillende
Opleidingrichtingen? Volg dan eerst de oriëntatiedag en ontdek wat de opleiding
jou te bieden heeft en de mogelijkheden die je als coach of docent hebt.
Daarnaast proef je de sfeer van Jip & Jan. Het wordt een inspirerende, praktische
en leerzame dag, die gericht is op het ervaren en nog niet direct op het leren.
Bekijk de op de website voor data van de eerstvolgende oriëntatiedag.
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KIDSYOGATEACHER OPLEIDING

Bij kinderyoga staat plezier voorop en niet de techniek en prestatie. In het yogaspel
kunnen kinderen experimenteren, leren van hun ervaring en nieuwe vaardigheden
ontwikkelen. Belangrijke vragen die tijdens de kinderyoga aan de orde komen zijn:
Wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik, waar liggen mijn grenzen, wat voel ik? waar ligt
mijn kracht? hoe verdeel ik mijn energie? en waar liggen mijn grenzen? In een veilige
omgeving beweegt elk kind binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Hierdoor
ontstaat ruimte voor het kind om te zijn wie het is. Door het beoefenen van
kinderyoga, ontwikkelen kinderen hun innerlijke kracht en balans. Het helpt ze om
hun lichaamshouding en ademhaling te verbeteren, het lichaam soepel en sterk te
maken en de concentratie te vergroten. Daarnaast krijgen ze meer zelfvertrouwen en
wordt het zelfbewustzijn verhoogd. Kinderen leren ontspannen, positief denken en
zichzelf te zijn. Het vergroot hun sociale vaardigheden en bevordert hun creativiteit.
Kinderen kunnen yoga heel goed gebruiken in hun dagelijks leven waarin stress,
prestatiedrang en te veel prikkels in toenemende mate aanwezig zijn. Kinderyoga
heeft
ook
een
positief
effect
voor
kinderen
die
last
hebben
van
concentratieproblemen,
buikpijn,
slaapproblemen,
coördinatiestoornissen,
ademhalingsproblemen, slechte motoriek, nervositeit, angsten, overactief of naar
binnen gekeerd gedrag. Kinderyoga kan zowel worden aangeboden in groepen als
individueel.
Allround Yogateacher opleiding (30 dagen)
Deze yogateacher opleiding is voor cursisten die yogales willen geven aan
(jonge)kinderen en (jong)volwassenen. Je ontvangt na het afronden van deze
opleiding zowel een RCYT 95 als RYT 200 certificaat. De opleiding is opgebouwd uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.

Regular kindercoach opleiding
Ouder en kindyoga bijscholing
Tieneryoga bijscholing
Chakrayoga bijscholing
Yoga op school module
Yogadans module
Therapeutische kinderyoga bijscholing

Wat leer je?
• De waardevolle kennis van de filosofie van yoga, chakra’s en ayurveda en hoe je
deze kunt onderwijzen in je les.
• Inzicht in de (Kids)Yoga antomie, fysiologie van het lichaam en verschillende
yogavormen.
• De do's and dont's van het geven van yoga en de bijbehorende didactische
vaardigheden.
• Een goed opgebouwde les samenstellen voor (jonge)kinderen en (jong)volwassenen
met flowyoga en meditatietechnieken die aansluiten bij de doelgroep.
• Je leert verschillende fysieke oefeningen en coachingstechnieken in te zetten om
funktionele spannings- en pijnklachten te verminderen.
• Contact maken met je innerlijk kind en ontdekken hoe je een authentieke
yogadocent kunt zijn.
• Hoe je een eigen praktijk opzet en wat daar allemaal bij komt kijken.
• Opzetten en uitvoeren van een oefentraject van 5 lessen.
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Regular opleiding (12 dagen)
Deze opleiding is voor cursisten die kinderyoga docent willen worden en zich daarbij
willen focussen op kinderen in de basisschoolleeftijd. De Opleiding opleiding omvat de
modules:







Basis (Kids)Yoga
Kinderyoga technieken
Kinderyoga avonturen
Chakrayoga voor kinderen
Kidsyoga Anatomie
Intervisie (Kids)Yoga

Combinatie opleiding (8 dagen)
Deze 8 daagse opleiding is voor cursisten die zich een gevarieerd aanbod aan
kinderyoga technieken eigen willen maken voor kinderen in de basisschoolleeftijd en
begin middelbare school.. De Opleiding opleiding omvat de modules:





Kinderyoga avonturen
Chakrayoga voor kinderen
Kidsyoga anatomie
Kinderyoga intervisie

Intensive opleiding (6 of 10 dagen)
Een intensive opleiding is een interne studie inclusief verblijf en maaltijden. Tijdens
deze intensive opleiding dompel je jezelf gedurende 6 of 10 aaneengesloten dagen
onder in kinderyoga en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. De intensive
opleiding wordt gegeven in België of Thailand. Bekijk de website voor actuele
informatie over deze opleiding.
Wat leer je?
• De yogafilosofie vertaald naar kinderen en hoe je de belangrijke waarden en
normen kunt onderwijzen in je les.
• Inzicht in de (Kids)Yoga antomie, fysiologie van het lichaam en verschillende
yogavormen.
• De do's and dont's van het lesgeven en de bijbehorende didactische vaardigheden.
• Lesplannen samenstellen met yoga en meditatietechnieken.
• Contact maken met je innerlijk kind en ontdekken hoe je een authentieke
yogadocent kunt zijn.
• Informatie over de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen in alle
leeftijdsfases.
• Hoe je een eigen praktijk opzet en wat daar allemaal bij komt kijken.
• Opzetten en uitvoeren van een oefentraject van 5 lessen.

KIDSYOGA BIJSCHOLINGEN
Deze bijscholing is voor cursisten die yogales aan ouder- en kind, kinderen en/of
tieners willen geven. Er zijn 5 richtingen die je als bijscholing kunt volgen:
1. Kinderyoga
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2.
3.
3.
4.

Tieneryoga
Chakrayoga
Ouder- en kindyoga
Therapeutische kinderyoga

Kinderyoga (4 dagen)
In deze bijscholing leer je hoe je op een succesvolle en speelse manier yoga kunt
geven aan kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). De bijscholing omvat
onderstaande modules:
1. Kinderyoga avonturen
2. Kinderyoga technieken
Wat leer je?
• Je leert hele praktische en speelse kinderyoga technieken die direct toepasbaar zijn
in je werk met kinderen in de basisschoolleeftijd.
• Je leert zelf een kinderyoga avontuur samen te stellen en oefent met de verschillende lesonderdelen.
Tieneryoga (4 dagen)
In deze bijscholing leer je hoe je op een succesvolle manier een yogales kunt geven
aan tieners (12-21 jaar). De bijscholing omvat onderstaande modules:
1. Tieneryoga technieken
2. Tieneryoga themalessen
Wat leer je?
• Je leert yoga-, massage- en meditatietechnieken, die direct toepasbaar zijn in je
werk met tieners.
• Je leert zelf een tieneryoga themales samen te stellen en oefent met de verschillende lesonderdelen.
 Je werkt een themales uit in je eigen stijl waarbij je gebruik maakt van
lesonderdelen die je in de bijscholing hebt geleerd.

Ouder en kindyoga (4 dagen)
In deze bijscholing leer je hoe je op een succesvolle manier een ouder- en
kindyogales kunt geven. De bijscholing omvat onderstaande modules:
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1. Baby- en dreumesyoga
2. Peuter- en kleuteryoga
Wat leer je?
• Je leert hele praktische en speelse ouder- en kindyoga technieken en themalessen,
die direct toepasbaar zijn in je werk met ouders en jonge kinderen.
• Je leert zelf een ouder- en kindyoga themales samen te stellen en oefent met de
verschillende lesonderdelen.
Therapeutische kinderyoga (4 dagen)
Deze bijscholing is voor (kinder)yogadocenten die zich willen verdiepen in
therapeutische kinderyogatechnieken. De bijscholing omvat onderstaande modules:
1. Kinderyoga coaching
2. Kinderyoga therapie
Wat leer je?
• Je leert hoe je het kind kunt ondersteunen door oplossingsgericht te werken met
behulp van yoga, mediatatie en ontspanningsoefeningen.
• je leert verschillende fysieke oefeningen en coachingstechnieken in te zetten om
spannings- en pijnklachten te verminderen.
• Je leert kijken naar de adem en het lichaam van je cliënt en deze informatie als
ingang voor je therapie te gebruiken.
Chakrayoga bijscholing (4 dagen)
In deze yogateacher bijscholing leer je hoe je op de chakra’s kunt integreren in je
yogales aan volwassenen. De bijscholing omvat de 4 daagse module Chakrayoga voor
volwassenen.
Wat leer je?




Je leert de basisprincipes van chakrayoga (de stroom van creatie en manifestatie).
Je leert hoe je chakrayoga thema kunt aanbieden en hoe je dit kunt doceren in
je yogales.
Je leert zelf een eigen chakrayoga serie samen te stellen en oefent met flowyoga mogelijkheden.

KINDERCOACH OPLEIDING
Soms hebben kinderen te maken met situaties of problemen waar zijzelf of hun
ouders om uiteenlopende redenen geen grip op kunnen krijgen. Een kindercoach kan
dan helpen om erachter te komen wat er speelt door samen te werken met het kind
en zijn ouders. Een kindercoach reikt het kind en zijn ouder(s) nieuwe inzichten en
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vaardigheden aan en leert ouders hoe ze hun kind kunnen ondersteunen in zijn
proces. Ouder(s) en kind worden aangesproken op hun fysieke, creatieve en
emotionele vermogens, met als doel een evenwichtiger mens te worden met meer
energie en meer in contact met zichzelf en anderen. Kindercoaching is de nieuwe en
laagdrempelige manier van hulpverlening, waarbij kortdurend en oplossingsgericht
gewerkt wordt. Een kindercoach is toegerust met kennis over de ontwikkeling van
kinderen en kan van daaruit een gezonde ontwikkeling stimuleren. Hiervoor neemt de
kindercoach het kind mee op avontuur in zichzelf door te werken met visualisaties,
creatieve en lichaamsgerichte opdrachten. Het kind krijgt zo op een ontspannen en
speelse manier beter zicht op zichzelf, zijn emoties en gedrag, waarbij veel aandacht
is voor wat het kind al kan en wat er al wel goed gaat. Deze kwaliteiten worden door
de coach bekrachtigd en uitgebreid, zodat het kind vanuit zelfvertrouwen met zijn
hulpvraag aan de slag kan. Een kindercoach is er ook voor de ouders en biedt
ondersteuning bij de opvoeding en helpt de ouders om het gedrag van hun kind te
interpreteren en kritisch naar het eigen opvoedingsgedrag te kijken. Ook hier ligt de
nadruk op de al aanwezige kwaliteiten en vaardigheden en stimuleert de coach de
ouders om met zelfvertrouwen te werken aan verandering en het uitbreiden van de
opvoedingsvaardigheden. De hulp aan kind en ouders gaat hand in hand en versterkt
elkaar, zodat snel en krachtig nieuwe vaardigheden eigen worden en de hulpvraag
kan worden opgelost.
Wat leer je?
• De basisprincipes van het coachen: basishouding, ethiek, ontwikkelingspsychologie,
trajectopbouw, sessieopbouw.
• Ouders op positieve en constructieve wijze te betrekken bij je coaching.
• Speelse en creatieve kindercoach technieken, die direct toepasbaar zijn in je werk
met ouders en kind.
• Creatieve technieken zoals tekenen, schilderen en boetseren in te zetten als
coachtool.
• Gesprekstechniek om met ouder en kind dieper in te gaan op het werkstuk dat ze
hebben gecreëerd.
• Oplossingsgericht na te denken en in te spelen op de hulpvraag van je cliënten.
• Je eigen kwaliteiten en valkuilen beter leren kennen.
• Jouw authentieke visie op kindercoaching ontwikkelen van waaruit jij straks aan de
slag kunt gaan in de praktijk.
• Opzetten en uitvoeren van een oefentraject van 5 sessies.

Hoofd, hart en handen

Bij Jip & Jan gaan we ervan uit dat we leren met hoofd, hart en handen. Als we deze
3 weten te verbinden en combineren, bereiken we een complete leerervaring. We
geloven erin dat de beste manier om te coachen ook is door hoofd, hart en handen te
verbinden. Binnen de opleiding hebben we dit idee als volgt vormgegeven:

Gebied:

Actie:

Resultaat:

Middel:

Hoofd

Weten

Kennis vergaren

Readers/ boeken lezen, internet

Hart

Voelen

Ontwikkelen

Zelfontplooiing, zelfreflectie
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Handen

Doen

Oefenen

Tijdens modules, proeftraject

Tijdens de kindercoach opleiding komen de volgende thema’s aan bod:
- Opbouw van een coachingstraject (aanmelding, intake, interventies, evaluaties,
afsluiting)
- Introductie in de ontwikkelingspsychologie van het kind
- Interventies: verschillende technieken en methodieken die je kunt inzetten,
zowel met kind als met ouders
- Kaders van professionaliteit
- Zelfontwikkeling: contact met je eigen innerlijk kind, eigen kwaliteiten en
valkuilen (leren) kennen.
- Reflecteren op eigen handelen als coach, metapositie innemen
- Ontwikkelen eigen visie op kindercoaching en op eigen praktijk
Allround kindercoach opleiding (20 dagen)
Deze 20 daagse kindercoach opleiding is voor cursisten die kindercoach willen worden
en zich een compleet en divers aanbod aan kindercoach technieken eigen willen
maken. De opleiding is opgebouwd uit onderstaande opleiding en bijscholingen:
1. Regular kindercoach opleiding
2. Lichaamsgerichte kindercoach opleiding
3. Emotiegerichte kindercoach opleiding
Regular kindercoach opleiding (12 dagen)
Deze opleiding is voor cursisten die kindercoach willen worden. De opleiding omvat de
modules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Basis kindercoaching
Ouderbegeleiding
Creatief kindercoach
Spelend kindercoach
Kunstzinnige counseling
Intervisie kindercoaching

Intensive kindercoach opleiding (6 dagen)
Een intensive opleiding is een interne studie inclusief verblijf en maaltijden. Tijdens
deze intensive opleiding dompel je jezelf gedurende 6 aaneengesloten dagen onder in
creatieve kindercoaching en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. De intensive
kindercoach opleiding wordt gegeven in Kapelle op den Bos in België. Bekijk de
website voor meer informatie.

KINDERCOACH BIJSCHOLINGEN
Om deel te kunnen nemen aan een 4-daagse bijscholing dien je een kindercoach-,
kindertherapie- of soortgelijk certificaat te kunnen overleggen. De kindercoach
bijscholing bestaat uit 4 dagen. Er zijn 3 richtingen van 2 modules die je als
bijscholing kunt volgen:
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1. Emotiegericht kindercoach
2. Lichaamsgericht kindercoach
3. Creatieve kindercoach
Bijscholing emotiegerichte kindercoaching
Deze 4-daagse bijscholing is voor is voor coaches die zich willen verdiepen in
emotiegerichte kindercoachtechnieken.
1. Spelend kindercoach
2. Innerlijk kindwerk
Wat leer je?
• Je leert hoe je emoties en beweging samenhangen en hoe je dit uitgangspunt kunt
gebruiken bij je coaching.
• Je leert hele speelse coachtechnieken, die direct toepasbaar zijn in je werk met
kinderen en volwassenen.
• Je leert langs welke weg wensen en verlangens de grootste kans heeft gerealiseerd
te worden en welke emoties dit proces tegenwerken en hoe je jezelf kunt bevrijden.
• Je leert hoe je je eigen triggers en patronen kunt herkennen, hoe je met je valkuilen
kunt omgaan en hoe je je kwaliteiten beter kunt benutten in je werk.
Bijscholing lichaamsgericht kindercoaching
Deze 4-daagse bijscholing is voor is voor coaches die zich willen verdiepen in
lichaamsgerichte kindercoachtechnieken.
1. Kinderyoga coaching
2. Traumaverwerking bij kinderen
Wat leer je?
• Je leert kijken naar de adem en het lichaam van je cliënt en deze informatie als
ingang voor je therapie te gebruiken.
• Je leert fysieke oefeningen in te zetten om spannings- en pijnklachten te
verminderen.
• Je leert hoe je op een lichaamsgerichte manier kinderen kunt ondersteunen in het
verwerken van traumatische ervaringen.
• Je leert hoe je het kind kunt ondersteunen door oplossingsgericht te werken met
behulp van yoga, mediatatie en ontspanningsoefeningen.

Creatieve kindercoaching
Deze 4-daagse bijscholing is voor is voor coaches die zich willen verdiepen in
creatieve en kunstzinnige kindercoachtechnieken.
1. Creatieve kindercoaching
2. Kunstzinnige kindercounseling
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Wat leer je?
• Je leert een keur aan creatieve technieken en opdrachten, die je kunt inzetten bij
het coachen van ouder en/of kind.
• Je leert counselen, een gesprekstechniek om met ouder en/of kind dieper in te gaan
op het werkstuk dat ze hebben gecreëerd.
• Je leert creatief na te denken en in te spelen op de hulpvraag van je cliënten.
• Je leert je eigen krachten en valkuilen kennen, van waaruit je op authentieke wijze
vorm kunt gaan geven aan jouw kindercoaching.

KIDSYOGATEACHER MODULES
Basis kinderyoga – 2 dagen
(door Helen Purperhart)
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Deze module leert je de basisbeginselen voor het geven van een speelse vorm van
yoga voor kinderen, tieners en volwassenen. Je krijgt krijg je inzicht in hoe je
didactische vaardigheden toepast in je les. De yogafilosofie die aan de basis ligt van
yoga wordt toegespitst, zodat de achterliggende visie van yoga duidelijk wordt. De
morele waarden uit de yogaleefregels lopen als rode draad door deze module. Je leert
welke soorten houdingen er allemaal zijn, wat het effect is op lichaam en geest en
hoe je ze op een verantwoorde manier kunt aanbieden aan verschillende doelgroepen.
Je leert hoe je houdingen in een constante flow in elkaar laat overlopen. Tijdens deze
module kom je in contact met je eigen innerlijk kind. Door je eigen kind-zijn te
ervaren, je kwaliteiten en valkuilen te (her)ontdekken weet je nog duidelijker wat jij
straks als yogadocent te bieden hebt. Er wordt ook ingegaan op het stellen van
grenzen bij jezelf en bij anderen. Hierdoor kun je beter anticiperen op wat er tijdens
de les gebeurt. Je oefent ook om voor de groep te spreken waarbij je jezelf
observeert en tegelijkertijd registreert wat er in je lijf gebeurt. Tenslotte behandelen
we het opzetten van een eigen yogapraktijk en wat daar allemaal bij komt kijken.
Aanbevolen literatuur: Het kinderyoga startpakket

Kinderyoga technieken– 2 dagen

(door Helen Purperhart)
In deze module leer je hoe je verschillende kinderyoga technieken kunt toepassen in
een yogales voor kinderen. We gaan o.a. aan de slag met de energizer, kinderyoga,
kindermeditatie, ademspel en groepspelletjes kaarten van Helen Purperhart. Je leert
hoe je ze kunt combineren zodat een yogaserie ontstaat in een bepaald thema. De
kracht van het werken met de kaarten is dat je spelenderwijs leert door te doen, te
ontdekken en te ervaren. Alle oefeningen helpen bij het sterker en flexibeler maken
van het lichaam. Daarnaast wordt het zelfbewustzijn en het lichaamsbesef ontwikkeld,
de concentratie vergroot en geeft het samenspelen heel veel plezier. Door de eenvoud
en de speelsheid van de kaarten wordt je geprikkeld om je lijf, zintuigen en
verbeelding te gebruiken. De oefeningen sluiten aan bij de belevingswereld van
kinderen en volwassenen die in contact willen komen met hun innerlijk kind.
Aanbevolen literatuur: alle kaartensets van Helen Purperhart

Kinderyoga avonturen – 2 dagen

(door Helen Purperhart)
In deze module leer je hoe je Kinderyoga avonturen kunt samenstellen. Op de eerste
lesdag ligt de nadruk op yoga avonturen. Je gaat bewegen, spelen, fantaseren,
ervaren, ontdekken en ontspannen. Zo ga je in het zee-avontuur zwemmen als een
dolfijn, stil liggen als een zeester en alle drukte weg laten stromen in het water, in het
16

indianen-avontuur ga je op jacht als een krijger, leer je wijze lessen van je totemdier.
In het maan-avontuur ervaar je hoe het is om gewichtloos te zijn en voel je de
zwaartekrachtvan de aarde. Aan het eind van ieder avontuur maak je een tekening
van alles wat je hebt beleefd. De tweede lesdag staat in het teken van deugdenyoga.
Je gaat aan de slag met de deugden kracht, flexibiliteit, creativiteit, zelfvertrouwen,
samenwerken en vreugde. Ieder thema is opgebouwd met lesonderdelen: opwarmen,
houdingen, ademspe, meditatie en samenspel die aansluiten bij de deugde of
avontuur. Daarnaast doe je ook het emotiespelletjes en creatieve tekenopdrachten en
krijg je inspiratie over hoe je een prentenboek als basis van je kunt gebruiken in je
yogales.
Aanbevolen literatuur/muziek: De yogagids voor kids, het yoga avontuur voor
kinderen en het kinderyoga dierentuin avontuur en cd jungle and zoo yoga
adventures.

Chakrayoga voor kinderen– 2 dagen
(door Helen Purperhart)

Deze module leert je hoe je op een speelse manier chakrayoga kunt aanbieden aan
kinderen. Chakra’s zijn 7 energetische knooppunten waarlangs energie omhoog en
omlaag stroomt. Chakra’s zijn niet zichtbaar, maar je kunt er wel de energie van
ervaren in je lijf. Ieder chakra heeft een eigen thema, kleur, element, emotie,
kwaliteit, ontwikkelingsfase en plek in het lichaam. Wanneer de energie van de
chakra's is geblokkeerd krijg je last van specifieke klachten. De ene keer krijg je een
brok in je keel, de andere keer lijkt het alsof er een steen in je maag ligt of krijg je
ergens een punthoofd van. Chakrayoga helpt je om op zoek te gaan naar het vinden
van evenwicht in jezelf. Wanneer de energie goed door je chakra’s stroomt komen je
positieve kwaliteiten die bij je horen meer tevoorschijn. Je voelt je stevige geaard, je
kunt flexibel meebewegen of je weet precies wat je wilt en zet door om datgene wat
je wilt te bereiken. Inzicht in de chakra's geeft je meer zicht in wie je bent, wat je
beweegt en waarnaar je verlangt. In deze module krijg je inspiratie voor 7
themalessen voor (innerlijke)kinderen. De lessen bevatten meditaties, houdingen,
emotiespel, tekenopdrachten en reflectievragen. Na het volgen van deze dag weet je
hoe je meer kleur aan je yogales kunt geven.

Kidsyoga anatomie - 2 dagen
(door Marion van der Laarse)
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In deze module ga je op een speelse en creatieve manier aan de slag met het
kinderlichaam tot aan de puberteit. Hoe beweegt het kind en hoe is zijn
lichaamshouding? Wat doen gewrichten, wat doen spieren, hoe ademt een
kind en hoe zit het met de energiestromen in het lijf? Hoe werkt dit allemaal
samen en welke rol kan yoga hierin spelen? We gaan op onderzoek en
gebruiken hierbij ook ons eigen lichaam als oefenmateriaal. Als
kinderyogadocent is het belangrijk dat je beschikt over de basis anatomische
kennis, zodat je tijdens je lessen kinderen spelenderwijs bewust kunt maken
van hun eigen lichaam en kunt inspelen op wat je bij het kind ziet. De manier
waarop een kind beweegt en hoe zijn lichaamshouding is, vertelt veel over het
welzijn van het kind en over eventuele zwakke plekken, waar in de les
rekening mee gehouden kan worden door deze te ontzien of juist te
versterken. Fysieke ongemakken werken ook door op energetisch niveau en zo
op het algehele welbevinden van je cursisten. Deze module leert je om je
cursisten hierin vanuit de kinderyoga te begeleiden. Daarnaast krijg je
inspiratie voor creatieve opdrachten en spelletjes die je kunt inzetten in je les
om kinderen bewust te laten worden van hun lichaam en de manier waarop
het werkt.
Aanbevolen literatuur: Wordt bekend gemaakt tijdens de cursusdag

Kinderyoga intervisie – 2 dagen
(door Helen Purperhart)
Volg je de basis of de allround kinderyoga opleiding? Dan ben je in de laatste fase van
je opleiding beland en sluit je af met de intervisiemodule. Je hebt na het volgen van
de modules voldoende tools in handen om zelfstandig aan de slag te gaan met een
groep kinderen. Na of zelfs al tijdens het volgen van de opleiding, ben je
waarschijnlijk enthousiast aan de slag gegaan in de praktijk. De aangeboden
kinderyogamodules heb je kunnen laten bezinken en integreren in jouw lessen. Je
hebt wellicht gemerkt dat het lesgeven aan kinderen anders is dan lesgeven aan
volwassenen. In de praktijk loop je tegen allerlei praktische vragen aan, zoals: Ik heb
een druk kind in de groep, hoe ga ik daar mee om? De yogagroep die ik heb
overgenomen is zo vreselijk druk, hoe pak ik dit aan? Hoe maak ik duidelijk aan
ouders en leerkrachten wat kinderyoga kan betekenen voor een kind? Ik vind het
spannend om les te geven en voel me soms onzeker, hoe gaan collega docenten daar
mee om? Tijdens de intervisiedagen gaan we met elkaar in gesprek over datgene
waar je tegenaan bent gelopen tijdens het opstarten van je praktijk en het geven van
je lessen. Er wordt besproken hoe je grenzen kunt stellen door het aanbrengen van
structuur in je eigen gedrag en dat van de deelnemers. Je presenteert een gedeelte
van je eindopdracht die je de afgelopen periode hebt uitgewerkt in de groep. Het
uitgangspunt daarbij is om elkaar te inspireren met nieuwe ideeën en opbouwende
feedback. Aan het eind van deze dag vindt het afsluitend ritueel plaats en de
uitreiking van de certificaten.

Tieneryoga technieken – 2 dagen
(door Helen Purperhart)
Tijdens deze module leer je de basisbeginselen van het geven van yoga aan
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tieners en jongvolwassenen. Je leert welke oefeningen en thema's je kunt
inzetten in je yogales. De vijf elementen vormen het uitgangspunt van deze
module. Er wordt aandacht besteed aan de bijzondere levensfase waarin pubers
zich verkeren. Omdat pubers veel te maken hebben met gevoelens als stress en
onzekerheid leer je oefeningen om opgeslagen spanning in het lichaam los te
laten zodat tieners zich weer relaxed en fit kunnen voelen. Door weer evenwicht
tussen lichaam en geest te ervaren kunnen tieners beter reageren op moeilijke
situaties, krijgen ze meer zelfvertrouwen en hebben ze meer plezier. Er wordt
ook aandacht besteed aan jouw eigen puberteit om je inzicht in jezelf te
vergroten en om je beter te kunnen inleven in deze levensfase. Door eerst zelf te
ervaren welke invloed de oefeningen hebben op jouw lichaam en geest, krijg je
ook inspiratie hoe je het geleerde naar eigen inzicht kan inzetten in een yogales
aan tieners.
Aanbevolen literatuur: Yoga voor jongeren van Helen Purperhart en de
jongerenkaarten van Louise Hay

Tieneryoga themalessen 2 - dagen
(door Helen Purperhart)

In deze module krijg je inspiratie voor het samenstellen van tieneryogalessen. De vijf
elementen: aarde, water, vuur, lucht en ruimte vormen het uitgangspunt voor de yogales. De elementen bevinden zich om ons heen en in ons eigen lichaam. Het zijn de
bouwstenen van je lichaam en geest. Elk element is gekoppeld aan een bepaalde gemoedstoestand en kwaliteit. De elementen staan voor verschillende karaktereigenschappen die in een bepaalde verhouding in je aanwezig zijn. Bij een disbalans ontstaat er verstoring tussen de elementen waardoor stress kan ontstaan. Veel tieners
zijn bijvoorbeeld vol ideeën en enthousiasme door het element lucht, maar missen de
stabiliteit van het element aarde, waardoor ze hun plannen niet omzetten in een
tastbaar resultaat. Of als de balans tussen wilskracht van het element vuur en het
voelen van het element water teveel naar het vuur doorslaat, komen tieners moeilijk
tot rust, waarbij het element ruimte kan helpen. Door de dynamiek tussen de elementen te leren kennen, kunnen tieners hun functioneren in het dagelijks leven verbeteren. Door eerst zelf te ervaren welke invloed de oefeningen hebben op jouw lichaam
en geest, krijg je ook inspiratie hoe je het geleerde naar eigen inzicht kan inzetten. In
iedere themales komen verschillende lesonderdelen zoals yogahoudingen, flowyoga,
ademtechnieken, yogamassage, ontspanning en meditatie en visualisatie aan bod.
Je gaat ook samen een themales bedenken en presenteren aan de groep.

Chakrayoga voor volwassenen – 4 dagen
(door Jerry Linnemeijer)

19

Deze module leert je hoe je chakrayoga kunt aanbieden in een les aan tieners en
(jong)volwassenen. Chakra’s zijn 7 energieknooppunten waarlangs energie
omhoog en omlaag stroomt. Elke chakra correspondeert met bepaalde aspecten
van jezelf. Die kun je ontdekken door je meer te verdiepen in de chakra’s en
ermee te werken. Als je die kennis hebt ontwikkeld, kun je jezelf ontwikkelen,
groeien en je leven beter maken. Ook bieden de chakra’s een systeem om je
dromen, wensen en ideeen te realiseren. Je ontwikkelt een zelfbewuste
levenshouding, krijgt meer zicht in wie je bent, wat je beweegt en waarnaar je
verlangt. Jerry laat je ervaren wat de energie van de chakra's in je lichaam doet,
vertelt hij over het werken met chakra's in een yogales en werk je aan het
manifesteren van je eigen yogapraktijk aan de hand van de chakra's. In deze
module word je uitgenodigd om op zoek te gaan naar het vinden van evenwicht
in jezelf door de energie van je chakra’s goed te laten stromen en de positieve
eigenschappen die je van nature in je hebt meer tevoorschijn te laten komen. Op
de laatste lesdag pressenteer je een eigen chakrayoga themales en je
buissinesplan. Na het volgen van deze dagen weet je meer over de chakra's, hoe
je ze kunt ervaren en gebruiken en hoe je hoe je meer kleur in je leven kunt
brengen.
Aanbevolen literatuur: Chakraboeken van Anodea Judith

Baby- en dreumesyoga - 2 dagen

(door Cerise van Zanten-Ernste)
Deze module is gericht op het geven van yoga aan ouders met een baby of
dreumes. Yoga met je baby en dreumes betekent samen bewegen, spelen,
rekken en ontspannen, waarbij ouder en kind zich op elkaar concentreren. Babyen dreumesyoga is een plezierige manier om de onderlinge band tussen ouder
en kind te versterken en een ideale manier om het kind spelenderwijs vertrouwd
te laten raken met het verkennen van zijn lijf. Het is voor het kind fijn om dicht
bij de ouder te zijn, samen te genieten van de aanraking, beweging, ritme en
ontspanning. Tijdens deze module krijg je ook informatie over de ontwikkeling
van baby en dreumes en hoe je een cursus opzet en wat daar allemaal bij komt
kijken. Je leert oefeningen die passen bij deze leeftijdsfase en speciale
oefeningen voor de ouder. Aan bod komen o.a. yogahoudingen, spelletjes,
draaghoudingen,
massageen
ontspanningsoefeningen.
Je
leert
de
basistechnieken van de rebozo massagemethode en hoe je kunt werken met de
doeken in je les. Alle oefeningen worden voorgedaan, geoefend met een
baby pop en nabesproken in de groep.

Peuter- en kleuteryoga - 2 dagen
(door Karin Beumer of Katleen Roosen)
Deze module is gericht op het geven van yogalessen aan ouders met hun peuter of
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kleuters of aan groepjes peuters/kleuters zonder ouders. Bij deze vorm van yoga leer
je de ouders om op een zachte en warme manier contact te maken met hun kind via
aanrakingen, klanken en bewegingen. Aan de hand van verschillende oefeningen
wordt het kind gestimuleerd om te bewegen en wordt de psychomotorische
ontwikkeling bevorderd. Yoga met je peuter en kleuter betekent samen spelen,
rekken en ontspannen, waarbij ouder en kind zich op elkaar concentreren. Het is een
plezierige manier om de onderlinge band versterken. Bovenal genieten jonge kinderen
en hun ouders van de positieve effecten van aanraking, beweging, ritme en
ontspanning. Je leert oefeningen die passen bij de peuter en kleuter leeftijdsfase en
speciale oefeningen voor de ouder. Er is ook aandacht voor het werken met groepjes
kinderen zonder hun ouder erbij. Aan bod komen yoga met een prentenboek, yoga
avontuurtjes, yogaspelletjes, schommel, klim- en klauterspelletjes, massagespelletjes
en ontspanning. Door de combinatie van de verschillende onderdelen worden de
zintuigen van de het kind gestimuleerd en het lichaamsbesef vergroot. Tijdens deze
training krijg je informatie over de ontwikkeling van peuters en kleuters en hoe je een
cursus opzet

Kinderyoga therapie – 2 dagen
(door Helen Purperhart)

Deze module is gebaseerd op principes uit de Ayurveda en Hathayoga. Deze
kennis is vertaald en eenvoudig toepasbaar gemaakt voor kinderen. Het
krachtspel geeft je de mogelijkheid om op lichamelijk en emotioneel niveau op
zoek te gaan naar de kracht die nodig is om in balans te komen. Op de eerste
lesdag leer je hoe je het krachtspel kunt inzetten in de praktijk. Op de tweede
lesdag gaan we dieper in op het effect van yoga bij bij onbegrepen
(buik)pijnklachten waar door een arts geen lichamelijke oorzaak is gevonden.
De yogatraditie gaat er van uit dat er geen duidelijke scheiding is tussen fysieke en emotionele pijn. Beide vormen van pijn worden zowel ervaren in het lichaam als in de geest. Deze workshop leert je tal van oefeningen die er op gericht zijn om ‘gewoonten van lijden’ af te leren en nieuwe ‘genezende gewoonten’ aan te leren. Tijdens deze module krijg je praktische tools die helpen om
beter om te gaan met zowel lichamelijke en psychische klachten. De oefeningen in deze workshop zijn niet bedoeld om de hulp die het kind vanuit de gezondheidszorg krijgt, te vervangen of tegen te spreken.
Aanbevolen literatuur: Krachtspel van Helen Purperhart, ’t went zo’n element van
Marijke de Waal en kinderbuik van Judith Deckers en de mooie voedselmachine van
Giulia Enders

Kinderyoga coaching – 2 dagen

(door Lonneke van Elburg)
In deze module leer je het kind mee te nemen op ontdekkingstocht in zijn/haar lijf,
naar de gevoelens die het kind daar ervaart. Het uitgangspunt is dat gedrag uit
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gevoelens voortkomt, en je gedrag dan ook via het gevoel kan beïnvloeden. Met jou
kan het kind ontdekken hoe gevoelens voor hem/haar werken, wat ze te vertellen
hebben en zo kan het kind van binnenuit tot oplossingen komen. De wijsheid van
yoga, de speelsheid van kinderyoga en de waarde van coaching, worden in deze
module met elkaar verbonden tot een unieke combinatie. Kinderen worden
uitgedaagd om hun lijf en hun hoofd samen te laten werken als een goed team. Je
krijgt tools aangereikt die je met kinderen kunt gebruiken om hun gevoelens in kaart
te brengen. Je leert het lichaamsbewustzijn van je cliënt te vergroten door een
specifieke manier van vraagstelling en gesprekstechnieken. Vervolgens leer je
speelse technieken die kinderen zelf kunnen inzetten om hun emoties beter te uiten
en te reguleren en leer je hoe je yogatechnieken effectief kunt toepassen in je
begeleiding aan kinderen, zoals de adem, visualisatie, verhalen, ontspanning en
affirmaties. Tenslotte leer je hoe je ontstane oplossingen en behaalde resultaten op
een lichaamsgerichte manier kunt verankeren. Yogacoaching helpt heftige emoties
(woedeaanvallen, verdrietige buien, angsten) en lichamelijke spanningsklachten te
verminderen. Het vergroot het zelfvertrouwen en de sociaal-emotionele
vaardigheden. Bij kinderyogacoaching ligt de nadruk op een speelse, en
lichaamsgerichte aanpak. Alle oefeningen en technieken die je in deze opleiding leert,
zijn direct toepasbaar in je werk met kinderen en ouders.

KINDERCOACH MODULES
Basis kindercoaching – 2 dagen
(door Marion van der Laarse)
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Deze module leert je de basisbeginselen van het coachen van kinderen en hun
ouders. Vanuit een stevige basis kun je straks intuïtief werken en flexibel inspelen op
wat zich tijdens een coachingssessie aandient, zoals je dat leert in de andere modules
van de kindercoachopleiding en de verschillende Opleidings. Je leert hoe je een traject
met kind, tiener en ouders opbouwt: welke vragen stel je tijdens een intake, hoe krijg
je de hulpvraag helder, hoe bouw je de sessies op, wanneer stop je met je coaching
en hoe sluit je af? We gaan samen oefenen met basale gesprekstechnieken en je
basishouding als coach. We besteden aandacht aan verslaglegging en dossieropbouw
want door je traject helder op te zetten en te registreren, kun je doelgericht en
oplossingsgericht werken, zoals men van een professionele coach mag verwachten.
Onderdeel van deze module is ook een inleiding in de ontwikkelingspsychologie. Zo
kun je je wegwijs maken in de verschillende ontwikkelingsgebieden en -fases van de
mens, zodat je gerichter kunt kijken naar en denken over de problematiek die je als
kindercoach in je praktijk tegenkomt. De meest voorkomende klachten en problemen
worden ook in deze module behandeld.
Aanbevolen literatuur: Handboek Kindercounseling, Marieke Nijmanting, 2009
Coachee, Jeanette Bakker-Stam, 2011

Ouderbegeleiding – 2 dagen

(door

Wouthiera Crommelin)

Ouders begeleiden tijdens de kindercoaching is een heel belangrijke schakel in het
werken met kinderen. In deze module leer je systemisch kijken: hoe zijn ouders en
kinderen met elkaar verbonden en waar kun je wel en geen hulp bieden. Daarnaast
onderzoeken we wanneer en hoe je ouders kunt betrekken bij je begeleiding: hoe
krijg je in het eerste gesprek al duidelijk wie de hulpvraag heeft, het kind en/of de
ouder? Hoe en in welke situaties geef je opvoedadviezen en begeleiding aan ouders
als je merkt dat de zij de eigenlijke hulpvrager zijn. Daarnaast leer je een aantal heel
praktische tools die je direct kunt toepassen: handvatten voor ouders om de
opvoeding en de omgang met hun kind positief te veranderen, simpele oefeningen om
de ouder anders naar hun kind te laten kijken, oefeningen om een verstoorde ouderkind-relatie vanuit het hart te herstellen. Je leert hoe je ouders weer kunt verbinden
met hun eigen kracht en innerlijk weten.
Aanbevolen literatuur: How 2 Talk 2 kids, Elaine Mazlish

Spelend kindercoach – 2 dagen
(door Helen Purperhart)

Deze module geeft je handvatten om een kind spelend te coachen en samen te
onderzoeken wat er aan de hand is, wat nodig is en welk verlangen het kind heeft/
welk verlangen van het kind onder het (probleem)gedrag ligt. Het kind gaat
ontdekken langs welke weg zijn verlangen de grootste kans van slagen heeft en
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welke emoties dit proces tegenwerken. Emoties wijzen je namelijk de weg en
ondersteunen je bij het in vervulling brengen van een wens. Door te spelen met
emoties voorkom je dat energieblokkades zich vastzetten in je lijf. Door te oefen om
in en uit een emotie te stappen wordt dit in het echte leven ook steeds makkelijker.
Je krijgt tijdens de training een scala aan coaching tools aangereikt. Het kind leert
zichzelf via het lichaam, spelenderwijs beter kennen en heftige emoties en lichamelijk
spanningsklachten te verminderen. Zo helpen de verschillende opdrachten het kind
om zich te uiten, in beweging te komen, te onderzoeken en begrijpen, tot rust te
komen of zichzelf te bekrachtigen, al naar gelang de behoefte van het kind. Door niet
alleen te praten maar vooral samen te spelen, wordt het coachen van een kind een
ontspannen en plezierige aangelegenheid. Alle oefeningen zijn oplossingsgericht en
stimuleren het kind om positief naar zichzelf en het leven te kijken, met als doel
evenwichtiger te worden met meer energie en meer in contact met zichzelf en
anderen. Naast dat je tijdens deze module leert hoe je het kind kunt coachen, richt
de training zich ook op je eigen persoonlijke ontwikkeling en groei. Door je eigen
emoties, valkuilen en kwaliteiten te herkennen en erkennen, vergroot je je
professionaliteit als (kinder)coach, (kinder)yogadocent en leerkracht. Aanbevolen
literatuur: De Kindercoachingkaarten, Krachtspelkaarten en het boek Spelend
kindercoach van Helen Purperhart

Creatief

kindercoach

–

2

dagen

(door Marion van der Laarse)
Ben je op zoek naar nieuwe en creatieve manieren om kinderen en hun ouders te
begeleiden in je dagelijkse therapeutische kinderyoga- of kindercoachcoachpraktijk?
In deze module krijg je een scala aan creatieve tools en technieken aangereikt die je
kunt inzetten. Door zelf te doen en te ervaren, krijg je volop inspiratie en nieuwe
ideeën. Er komen zowel individuele als groepsopdrachten aan bod. We gaan tekenen,
kleuren, verbeelden, boetseren en schrijven. Je leert gebruik maken van de
expressieve (ik ben boos!), reflectieve (wie ben ik?), dynamische (ik kom in actie),
meditatieve (ik kom tot rust) en affirmatieve (ik ben krachtig!) kwaliteiten van
creativiteit. Zo helpt een creatieve opdracht het kind om zich te uiten, te reflecteren,
in beweging te komen, tot rust te komen of zichzelf te bekrachtigen, al naar gelang
de behoefte of de hulpvraag. Door niet alleen te praten maar samen te spelen en
creëren, wordt het begeleiden van je cliënt een ontspannen en plezierige
aangelegenheid voor zowel de cliënt als voor jou!

Kunstzinnige

kindercounseling

–

2

dagen

(door Marion van der Laarse)
Tijdens de creatieve module ga je actief aan de slag met potloden, krijt, verf en klei.
Door zelf te doen en te ervaren, leer je op een creatieve en kunstzinnige manier met
kinderen en hun ouders te werken. In deze module leer je over de verschillende
effecten van de verschillende kunstzinnige technieken door dit zelf te ondergaan en
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ervaren. Je leert hoe je een creatieve opdracht opbouwt en hoe specifieke opdrachten
passen bij specifieke hulpvragen. De nadruk van deze twee dagen ligt op het oefenen
met de gesprekstechniek die je kunt inzetten om samen met je cliënt betekenis te
geven aan het werkstuk dat is gemaakt. Het werkstuk is immers als een spiegelbeeld
van de maker. Deze gesprektechniek heet counselen. Je gaat in tweetallen verdiepen
en oefenen met het counselen en leert zo stap voor stap de fijne kneepjes van het
vak. De opdrachten waar we mee aan de slag gaan zijn bovendien zo opgebouwd dat
je ook nog eens actief aan de slag gaat met je eigen coachschap: je wensen, krachten
en valkuilen worden creatief onder de loep genomen en zullen jouw persoonlijk
leerproces een flinke boost geven.

Innerlijk kindwerk – 2 dagen

(door Helen Purperhart)
In deze module leer je welk speelse oefeningen je kunt inzetten in een coachsess
(innerlijke)kinderen. Innerlijke kinderen zijn delen in jezelf die nooit de kans hebben gekre
volwassen te worden. Ze zijn ontstaan door vervelende ervaringen in je kindertijd. Deze erv
kunnen uitgroeien tot negatieve overtuigingen die je gedrag bepalen. Als je volwassen ben
hier behoorlijk last van hebben. Er wordt gewerkt met technieken uit de methodes: Psycho
Voice dialoque en de Kellerkinderen. Je krijgt inzicht in de gevaarlijke combinatie van de
perfectionist en de pusher die als ze samenwerken kunnen leiden tot een burnout. Je gaa
met basisenergieën die zijn gekoppeld aan de 7 schaduwkinderen: de slome, de driftk
snolletje, de roddelaar, de blaaskaak en de loser. Wanneer deze energieën zijn geblokkeerd
ze een uitweg via belemmerende emoties en ongewenst gedrag. Begrijpen waarom je je kind
gedraagt, geeft inzicht in jezelf en de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat. Door
eigen kindstukken in jezelf te helen, ben je beter in staat om echt contact te maken met
anderen. Je kunt hierdoor anderen beter begeleiden op hun levenspad. Het resultaat is dat
(toekomstige)cliënt niet langer blijven hangen in overlevingsstrategieën.

Aanbevolen literatuur: De kindercoachkaarten van Helen Purperhart en De ontknooping van
Knoope

Kinderyoga coaching – 2 dagen

(door Lonneke van Elburg)
In deze module leer je het kind mee te nemen op ontdekkingstocht in zijn/haar lijf,
naar de gevoelens die het kind daar ervaart. Het uitgangspunt is dat gedrag uit
gevoelens voortkomt, en je gedrag dan ook via het gevoel kan beïnvloeden. Met jou
kan het kind ontdekken hoe gevoelens voor hem/haar werken, wat ze te vertellen
hebben en zo kan het kind van binnenuit tot oplossingen komen. De wijsheid van
25

yoga, de speelsheid van kinderyoga en de waarde van coaching, worden in deze
module met elkaar verbonden tot een unieke combinatie. Kinderen worden
uitgedaagd om hun lijf en hun hoofd samen te laten werken als een goed team. Je
krijgt tools aangereikt die je met kinderen kunt gebruiken om hun gevoelens in kaart
te brengen. Je leert het lichaamsbewustzijn van je cliënt te vergroten door een
specifieke manier van vraagstelling en gesprekstechnieken. Vervolgens leer je
speelse technieken die kinderen zelf kunnen inzetten om hun emoties beter te uiten
en te reguleren en leer je hoe je yogatechnieken effectief kunt toepassen in je
begeleiding aan kinderen, zoals de adem, visualisatie, verhalen, ontspanning en
affirmaties. Tenslotte leer je hoe je ontstane oplossingen en behaalde resultaten op
een lichaamsgerichte manier kunt verankeren. Yogacoaching helpt heftige emoties
(woedeaanvallen, verdrietige buien, angsten) en lichamelijke spanningsklachten te
verminderen. Het vergroot het zelfvertrouwen en de sociaal-emotionele
vaardigheden. Bij kinderyogacoaching ligt de nadruk op een speelse, en
lichaamsgerichte aanpak. Alle oefeningen en technieken die je in deze opleiding leert,
zijn direct toepasbaar in je werk met kinderen en ouders.

Traumaverwerking bij kinderen – 2 dagen

(door Lonneke van Elburg)
In deze module leer je hoe je op een lichaamsgerichte manier kinderen kunt
ondersteunen in het verwerken van traumatische ervaringen, en het vinden van een
nieuw evenwicht om van daaruit te kunnen ontspannen en vertrouwen. Er wordt
onder meer gebruik gemaakt van: yogatechnieken, sherborn samenspel en somatic
experiencing. Bij een onverwachte of heel heftige negatieve ervaring, of bij een
opeenstapeling van moeilijke momenten, kan extra hulp waarbij gebruik wordt
gemaakt van bovengenoemde technieken nodig zijn om die ervaring op een gezonde
manier te verwerken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het overlijden van een dierbare,
een ongeluk, ziekenhuisopname, scheiding van de ouders of over een ervaring met
geweld. Het kan ook gaan over gebeurtenissen die wij over het algemeen niet als
traumatisch beschouwen, maar die toch een negatief effect hebben op de integriteit
en het gevoel van veiligheid van een kind. Denk aan een start in de couveuse, kleine
pesterijen op school, ziekenhuisopname van de ouder. Dat het kind last heeft van
deze ervaring wordt dan bijvoorbeeld zichtbaar in de vorm van angst,
slaapproblemen, boze buien, huilerig zijn, aandacht vragen, aanhankelijkheid,
stagnatie in de ontwikkeling, somberheid of lichamelijke klachten. Kinderen zijn nog
heel vormbaar, en daardoor kwetsbaar. De impact van vroegkinderlijke ervaringen,
ook de onbewuste ervaringen, wordt steeds meer erkend. Gelukkig zijn kinderen
door hierdoor ook nog heel ontvankelijk voor heling.

Kinderyoga therapie – 2 dagen
(door Helen Purperhart)

Deze module is gebaseerd op principes uit de Ayurveda en Hathayoga. Deze
kennis is vertaald en eenvoudig toepasbaar gemaakt voor kinderen. Het
krachtspel geeft je de mogelijkheid om op lichamelijk en emotioneel niveau op
zoek te gaan naar de kracht die nodig is om in balans te komen. Op de eerste
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lesdag leer je hoe je het krachtspel kunt inzetten in de praktijk. Op de tweede
lesdag gaan we dieper in op het effect van yoga bij bij onbegrepen
(buik)pijnklachten waar door een arts geen lichamelijke oorzaak is gevonden.
De yogatraditie gaat er van uit dat er geen duidelijke scheiding is tussen fysieke en emotionele pijn. Beide vormen van pijn worden zowel ervaren in het lichaam als in de geest. Deze workshop leert je tal van oefeningen die er op gericht zijn om ‘gewoonten van lijden’ af te leren en nieuwe ‘genezende gewoonten’ aan te leren. Tijdens deze module krijg je praktische tools die helpen om
beter om te gaan met zowel lichamelijke en psychische klachten. De oefeningen in deze workshop zijn niet bedoeld om de hulp die het kind vanuit de gezondheidszorg krijgt, te vervangen of tegen te spreken.
Aanbevolen literatuur: Krachtspel van Helen Purperhart, ’t went zo’n element van
Marijke de Waal en kinderbuik van Judith Deckers en de mooie voedselmachine van
Giulia Enders

Intervisie

kindercoaching

–

2

dagen

(door Marion van der Laarse)
Volg je een Opleiding- of de allround kindercoach opleiding? Dan ben je in de laatste
fase van je opleiding beland en sluit je af met de intervisiemodule. Je hebt na het
volgen van de basismodules en de Opleidingmodules voldoende tools in handen om
zelfstandig aan de slag te gaan met een proefcliënt (kind, tiener of gezin). Je gaat een
oefentraject uitvoeren van 5 sessies en hierover een verslag schrijven. Daarnaast
schrijf je een reflectieverslag over je eigen ontwikkeling. Deze verslagen en jouw
ervaringen vormen het uitgangspunt voor de twee intervisiedagen. Je gaat aan de
gang met je eigen leerdoelen en zet puntjes op de i als het gaat om je vaardigheden.
Je krijgt een beproefde intervisiemethode aangereikt die je helpt te reflecteren op je
professioneel handelen, zodat je zelfstandig met collega-coaches kunt gaan werken
aan je deskundigheid als coach. We gaan dieper in op weerstand bij cliënten en hoe je
daarmee om kunt gaan en je wordt gestimuleerd om je eigen visie op het coachen
van kinderen, tieners en gezinnen te ontwikkelen. Na het volgen van de intervisie heb
je de coachopleiding met de door jouw gekozen Opleiding afgerond.

Nascholing
Er worden verschillende modules aangeboden die je kunt volgen na het afronden
van je opleiding tot kindercoach. Deze modules zijn bedoeld om je kennis en
tools te verbreden en verdiepen. Ze zijn los te volgen en worden afgesloten met
een bewijs van deelname.
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