Kids’ Skills Trainingen 2015/16
Op diverse donderdagen en vrijdagen organiseert BrandNewWay in Haarlem een 2-daagse Kids’
Skills Basistraining. De 3-daagse Kids’ Skills Ambassador Training zal gelijktijdig plaatsvinden aan
de basistrainingen, met een certificering-dag in het daaropvolgende seizoen.
De voertaal is in alle trainingen Nederlands. De verhouding theorie en oefenen is ongeveer 50/50
op dag 1 en op dag 2 30/70.
Het aantal plaatsen is beperkt (max. 15). Het verdient dus aanbeveling op tijd in te schrijven.
BrandNewWay biedt 4 soorten Kids’ Skills trainingen
1. Basistraining
Deze training bestaat uit 2 aaneengesloten dagen
2. Ambassador-training
Deze training bestaat uit de 2-daagse basistraining + een eigen Kids’ Skills traject, 2 uur
supervisie, een examen in de vorm van een schriftelijke verslaglegging, schriftelijke
feedback en een 3de trainingsdag.
3. Certificeringstraject
Deze training bestaat uit een eigen Kids’ Skills traject, 2 uur supervisie, een examen in de
vorm van een schriftelijke verslaglegging, schriftelijke feedback en een 3de trainingsdag.
Deze training is alleen bedoeld voor cursisten die de basistraining Kids’ Skills of Mission
Possible bij BrandNewWay al eerder hebben gedaan, of die een door ons gelijkgestelde
opleiding elders hebben gevolgd die dispensatie geeft voor de basistraining. Dit zijn o.a.
Fontys Hogeschool Master SEN, Oplossingsgerichte Basistraining Solutions-Centre Utrecht
(Arnoud Huibers), BGL 2 jarige opleiding tot kinder- en jeugdcoach, Een 2-daagse training
met Ben Furman, of basis- of mastertraining Oplossingsgericht Werken bij Louis Cauffmann
(BE). Neem contact op met onze administratie voor de actuele lijst.
4. In-company of in-school trainingen
Een of 2-daagse basistraining in overleg op locatie.
U kunt via deze website inschrijven voor 1 t/m 3. Voor in-company en in-school trainingen kunt u
contact opnemen met ons kantoor om de mogelijkheden te bespreken en een offerte op maat aan
te vragen.

Globale inhoud van de training:
Dag 1:
• De basis van het oplossingsgerichte model
• De oplossingsgerichte werkhouding van de coach
• De Methode Kids’ Skills, het 15-stappen model
• Oplossingsgericht taalgebruik
• Leren tot een goede vaardigheid-omschrijving te komen in samenwerking met het kind
• Leren door ervaring (a.d.h.v demo’s, opdrachten en rollenspellen)
Dag 2: Op deze dag wordt o.a. gebruik gemaakt van een extra co-trainer/acteur
• Omgaan met de ‘valkuilen’: Oplossingsgericht Werken is simpel, maar niet eenvoudig
• Platform voor intrinsieke motivatie creëren (klantpositie)
• Leren door ervaring (a.d.h.v specifieke oefeningen)
• Extra ‘tools’ voor de ‘toolkit’
• Oplossingsgerichte intervisie en feedback d.m.v rollenspellen

• Casuïstiek (aansluitend op de praktijk van de deelnemers)
• Oplossingsgericht taalgebruik
Dag 3 (alleen voor de Ambassador en Certificerings-Training):
Deze dag is een maatwerk trainingsdag waarin we individueel en in groepjes werken met de eigen
specifieke leerdoelen uit de praktijkervaring van het eigen Kids’ Skills traject dat voorafgaand aan
deze dag onder supervisie is doorlopen. De deelnemers leggen hier zelf de accenten.
• Oefensituaties met acteur aansluitend op de individuele leervragen
• Aanvullende theorie (indien gewenst)
• Reflectie
• Certificering en feestelijke afsluiting
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Basistraining Oplossingsgericht Werken met ‘Kids’ Skills’.
2-Daagse Basistraining (1 blok)
Kids’Skills
‘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).
De kern van deze benadering is, dat praktisch alle problemen die kinderen hebben, kunnen worden
vertaald in een vaardigheid, die kan worden geleerd of verbeterd.
Het 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!
Ons programma biedt u:
hulp voor kinderen tussen circa 4 en 10 jaar bij het leren van vaardigheden, het oplossen
van problemen of veranderen van ongewenst gedrag.
het afrekenen met ‘schuld’ bij kinderen of ouders voor de problemen van het kind.
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 breed assortiment aan materialen, zoals werkboekjes voor de kinderen, posters en een
interactief computerprogramma voor kinderen.
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 zijn de deelnemers bekend met de methode ‘Kids’ Skills’ en de
filosofie van het oplossingsgerichte model, hebben zij in oefensituaties enigszins leren werken met
de methode en die in de basis effectief leren toe te passen.
De training is erop gericht iedereen voldoende ervaring met de methode te bieden om deze in de
praktijk van de basisschool of zorginstelling toe te kunnen gaan passen. Het geeft leerkrachten, ibers en andere hulpverleners/zorgaanbieders de basisvaardigheden om anderen met Kids’ Skills te
kunnen begeleiden.
Doelgroep
Deze dagen zijn speciaal ontwikkeld voor o.a.; leerkrachten in het basisonderwijs, ib-ers,
orthopedagogen, remedial teachers en onderwijsbegeleiders, psychologen, kinder- en
jeugdcounselors, etc.) en coaches met een interesse in oplossingsgericht werken volgens de
methode ‘Kids’ Skills’.
Toelatingseisen

Minimaal HBO-opleiding (bijvoorbeeld een onderwijsbevoegdheid voor minimaal primair onderwijs,
opleiding orthopedagogie, psychologie, kinder- en jeugdcounseling, etc.) met liefst enige actuele
werkervaring of een daaraan door werkervaring verkregen vergelijkbaar niveau.
Benodigd studiemateriaal
Deelnemers aan deze basistraining krijgen de boeken over dit onderwerp van Ben Furman (Kids’
Skills, Nederlandstalig) en werkboekje Ik kan het vooraf toegestuurd, alsmede tijdens de training
een reader met theorie, opdrachten en oefeningen. De technieken uit deze boeken en reader zullen
dienen als basis voor deze training.
Inhoud
Deze training bestaat voor 40% uit theorie (de 15 stappen van de methode en de theoretische
onderbouwing) en voor 60% uit het zelf ervaring opdoen in diverse oefensituaties (opdrachten in
de vorm van rollenspellen e.d) met deze methode. Tijdens de training werken wij met ervaren en
speciaal oplossingsgericht geschoolde co-trainer/acteurs.
Getuigschrift
Deelnemers die aan deze training deelnemen krijgen een Kids’Skills Bewijs van Deelname.
Data, locaties en kosten van deelname:
Zie website, Locatie BrandNewWay Haarlem
Voor actuele prijzen zie het inschrijfmenu op onze website.
(Voor in-service/company trainingen gelden op aanvraag afwijkende, zeer aantrekkelijke tarieven).
Voor meer informatie en offerte op maat kunt u contact opnemen met BrandNewWay,
telefoonnummer 023 5371230 of info@brandnewway.nl
Inschrijven voor bovenstaande trainingen kan alleen via onze website

Wat krijgt u hiervoor:
2-Daagse Basistraining:
• 2 Inspirerende dagen training waarbij de dagelijkse praktijk zoveel mogelijk als uitgangspunt
dient. U krijgt behalve theoretische kennis en inzicht ook gelegenheid te oefenen met cotrainers/acteurs. Dus veel theoretische achtergrond, voortdurend afgewisseld met
praktijkopdrachten en oefensituaties, zoveel mogelijk toegespitst op uw eigen werkpraktijk.
• 2 Boeken (t.w. Kids’ Skills De Methode van Ben Furman en het bijbehorende werkboek) en een
reader met cursusmateriaal.
• Al het overig cursusmateriaal.
• Een bewijs van deelname met autorisatie van het Instituut voor Kortdurende Therapie in Helsinki
van Ben Furman.
• Heerlijke gezonde lunches. Met vegetariërs wordt rekening gehouden.
• Als u met openbaar vervoer reist kunt u makkelijk gebruik maken van de trein, want u stapt voor
de deur uit. Maar voor wie toch liever met de auto komt is er direct naast ons pand een
parkeergarage.
Deelnemers kunnen na deze 2-daagse workshop alsnog besluiten door te gaan met de
Ambassadors-training. Hiervoor kunnen zij zich inschrijven voor het Certificeringtraject.

‘Ambassadors’ training Oplossingsgericht Werken
in Praktijk en Onderwijs met ‘Kids’ Skills’
(met mogelijkheid tot verwerven van de officiële Kids’ Skills Ambassadors-licentie).
3-Daagse training (1 blok van 2 dagen + 1 certificeringdag + individueel praktijktraject)
‘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).
De kern van deze benadering is, dat praktisch alle problemen die kinderen hebben, kunnen worden
vertaald in een vaardigheid, die kan worden geleerd of verbeterd.
Het 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!
Ons programma biedt u:
hulp voor kinderen tussen circa 4 en 10 jaar bij het leren van vaardigheden, het oplossen
van problemen of veranderen van ongewenst gedrag.
Het afrekenen met ‘schuld’ bij kinderen of ouders voor de problemen van het kind.
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 breed assortiment aan materialen, zoals werkboekjes voor de kinderen, posters en een
interactief computerprogramma voor kinderen.
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 zijn de deelnemers bekend met de methode ‘Kids’ Skills’ en de
filosofie van het oplossingsgerichte model, hebben zij in oefensituaties leren werken met de
methode en die effectief leren toe te passen en deze methode leren over te brengen aan ouders,
leerkrachten en andere professionals die met deze methode willen leren werken met kinderen.
De seminar is erop gericht iedereen voldoende ervaring met de methode te bieden om deze in de
praktijk toe te passen. De certificering geeft licentie de methode in praktijk te mogen brengen en
daarmee ook naar buiten te adverteren. Als KS Ambassador bent u gerechtigd kinderen, ouders en
leerkrachten met de methode te mogen begeleiden, alsook in-school trainingen voor ouders en
leerkrachten te verzorgen.
Doelgroep
Deze training is speciaal ontwikkeld voor
professionele hulpverleners die zich willen laten bijscholen in de methodiek van het
oplossingsgericht therapeutisch en/of educatief model
psychologen, orthopedagogen, onderwijsbegeleiders en coaches met een interesse in

oplossingsgericht werken volgens de methode ‘Kids’ Skills’ en die deze methode willen
leren overbrengen op anderen (bijvoorbeeld leerkrachten, ouders e.d.)
Toelatingseisen
Minimaal HBO-niveau (liefst + enkele jaren actuele werkervaring) en met interesse in (en/of enige
ervaring met) het werken volgens het oplossingsgericht therapeutisch of educatief model.
Benodigd studiemateriaal
Voorafgaand aan deze dagen worden de boeken over dit onderwerp van Ben Furman (Kids’ Skills,
en het vaardighedenboekje Ik kan het) toegestuurd, alsmede tijdens de training een reader met
theorie, praktische opdrachten en oefeningen. De technieken uit deze boeken en reader zullen
dienen als basis voor deze seminar.
Onderdeel van het studiemateriaal is ook de verslaglegging van een eigen Kids’ Skills project (een
individuele of een groepscasus). Deze verslagen dienen na beoordeling als uitgangspunt voor de
derde trainingsdag. Tijdens deze dag wordt gewerkt met de persoonlijke leerdoelen die uit de eigen
reflecties en onze feedback op het eigen verslag naar voren zijn gekomen.
Inhoud
Deze training bestaat voor 30% uit theorie (de 15 stappen van de methode en de achterliggende
motivatie) en voor 70% uit het zelf ervaring opdoen in diverse oefensituaties (opdrachten in de
vorm van rollenspellen e.d. met acteurs) met deze methode. Daarnaast zal volop aandacht worden
besteed aan het coachen met deze methode.
Certificering en Ambassador-licentie
Deelnemers die deze training met goed gevolg afronden krijgen een certificaat ‘Kids’Skills
Ambassador’ (voor meer informatie zie de aparte bijlage over het certificeringstraject).
Om de officiële Ambassador-licentie te verwerven dient na de eerste twee trainingsdagen een
rapportage van een praktijkcasus te worden ingeleverd (1 individuele of 1 groepscasus), die tijdens
de certificering-dag als uitgangspunt zal dienen. Na aan deze eisen te hebben voldaan volgt (op
aanvraag, bij het Instituut voor Kortdurende Therapie in Helsinki van Ben Furman) licentie in de
vorm van vermelding op onze Ambassador-lijst van onze website met een directe link vanaf de
officiële internationale Kids’Skills website. Ook krijgt u een eigen profielpagina op de BrandNewWay
website.
Voor een specificatie van de certificeringvereisten wordt verwezen naar de informatie op deze
website.

Wat krijgt u hiervoor:
Ambassadortraining:
• 3 Inspirerende dagen training waarbij de dagelijkse praktijk zoveel mogelijk als uitgangspunt
dient.
• Veel theoretische achtergrond voortdurend afgewisseld met praktijkopdrachten en oefensituaties
en de mogelijkheid deze te oefenen met 2 trainers én een co-trainer/acteur.
• 2 Boeken (o.a. Kids’ Skills De Methode van Ben Furman) en twee readers met cursusmateriaal.
• Al het overig cursusmateriaal.
• 2 uur individuele coaching of supervisie tijdens uw eigen Kids’ Skills traject (deze mogen tot
maximaal een half jaar na certificering worden opgenomen en kunnen ook samengevoegd worden
met die van collega’s tot maximaal 5 uur aaneengesloten extra training) naar eigen keuze en
beschikbaarheid per e-mail, per telefoon of op kantoor bij BrandNewWay.
• Uw persoonlijke verslag wordt gelezen en van een zeer uitgebreid feedbackverslag voorzien.
• Indien nodig krijgt u een gratis herkansing, zodat u alsnog op de gewenste datum kunt
certificeren.
• Een inspirerende follow-updag waarbij de persoonlijke leerdoelen uit uw eigen werk als
uitgangspunt dienen.
• Een certificaat met autorisatie van het Instituut voor Kortdurende Therapie in Helsinki van Ben
Furman.
• Vermelding op de Ambassadorlijst van onze website met een directe link vanuit de internationale
website www.kidsskills.org . Hier heeft u de mogelijkheid uw eigen profielpagina te maken en
beheren waarmee u zichzelf kunt presenteren.
• Kosteloos lidmaatschap als Kids’ Skills Ambassador.
• De betaling (€ 100,-) en de administratieve afhandeling van uw registratie aan het instituut in
Helsinki wordt voor u geregeld.

• Onbeperkt toegang tot het netwerk van andere Kids’ Skills Ambassadors.
• De mogelijkheid in te loggen op onze website en toegang te krijgen tot allerlei gratis te
downloaden Kids’ Skills presentatiemateriaal d.m.v. een persoonlijk wachtwoord en
gebruikersnaam.
• Als ex-cursist en Amabassador heeft u recht op 30% korting op het uurtarief van BrandNewWay
voor coaching/supervisie en ondersteuning buiten uw trainingstraject om.
• Heerlijke gezonde lunches (met vegetariërs wordt rekening gehouden) en een feestelijke
afsluiting van de training.
• Als u met openbaar vervoer reist kunt u makkelijk gebruik maken van de trein, want u stapt voor
de deur uit. Maar voor wie toch liever met de auto komt is er direct naast ons pand een
parkeergarage.

Data, lokatie en kosten van deelname:
Voor actuele data van alle trainingen zie de Kids’ Skills pagina van onze website.
Alle trainingen vinden plaats bij BrandNewWay, Stationsplein 114 te Haarlem, tenzij anders
aangegeven. Voor actuele prijzen zie de informatie op onze website.
Inschrijving:
Na inschrijving volgt een automatische bevestiging per e-mail naar het door u opgegeven emailadres. Indien de factuur door uw werkgever wordt betaald, dient u ons een door de
verantwoordelijke persoon ondertekend exemplaar van uw inschrijfformulier toe te sturen. Ingeval
u zelf de factuur betaalt is dit niet nodig. Na 14 dagen wordt uw inschrijving automatisch als
definitief beschouwd. Het is dan alleen mogelijk te annuleren na betaling van annuleringskosten
(zie de informatie hieronder).
Factuur:
Na 14 dagen (of na ontvangst van uw ondertekende formulier) is uw deelname definitief en
bevestigen wij uw deelname door middel van een factuur. De betalingstermijn is afhankelijk van de
vervaldatum van uw factuur. Uw betaling dient binnen de vervaldatum, doch uiterlijk vóór aanvang
van de training door ons te zijn ontvangen om uw deelnameplaats te verzekeren. Te late betaling
kan betekenen dat u geen gegarandeerde plaats meer hebt in de training of dat u toch de factuur
moet betalen omdat wij immers een plaats voor u hadden gereserveerd.
Boekenpakket:
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u uw boekenpakket. Het is helaas niet mogelijk dit
boekenpakket weer aan ons terug te sturen/geven als u (een van) de boeken al heeft. Ze zijn
onderdeel van het cursuspakket.
Wat in geval van annulering van uw inschrijving:
Bij annulering van uw definitieve inschrijving (vanaf 11 dagen na uw inschrijving online) moeten
wij u helaas € 95,00 annulerings- en administratiekosten berekenen. Bij annulering binnen 20
werkdagen voor de trainingsdatum is 25% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen
15 werkdagen voor de trainingsdatum is 45% van het cursusgeld verschuldigd. Vanaf 5
werkdagen voor aanvang van de training is geen restitutie van cursusgeld meer
mogelijk. Uiteraard hanteert BrandNewWay in situaties van werkelijke overmacht in onderling
goed overleg een coulanceregeling. Dit ter beoordeling van BrandNewWay.
Voor een exacte omschrijving van de annuleringsredenen zie onze Algemene Voorwaarden.

Voor de 3-daagse Ambassador trainingen zijn helaas geen in-company tarieven mogelijk. Wel is
het mogelijk de basistraining in-company te verzorgen, met een aangepast tarief voor het
certificeringtraject. Voor meer informatie en offertes op maat kunt u contact opnemen met
BrandNewWay, telefoonnummer 023 5371230 of info@brandnewway.nl
Inschrijven voor bovenstaande trainingen kan alleen via onze website www.brandnewway.nl

