Basistraining Kids’Skills en Mission Possible
Duur: 2 aaneengesloten dagen
Tijden: 09:30 -16:30 uur. Vanaf 9:00 wordt u ontvangen met koffie/thee. Training start punctueel
om 09:30 uur.
Verzorging: Koffie/thee/drankje/snack en lunch is op beide dagen inclusief.

De Basistraining bestaat uit 2 trainingsdagen waarin de methodes Kids’Skills en Mission Possible
uitgebreid aan bod komen en u ze in basis leert toepassen. Daarvoor worden een aantal specifieke
en praktische tools aangeboden en is er ruimte om te oefenen.
Deze training is bedoeld voor iedereen die praktisch aan de slag wil vanuit zijn/haar
beroepsachtergrond met de methodes Kids’Skills en Mission Possible, bijvoorbeeld voor leerkrachten,
onderwijsassistenten en andere jeugdbegeleiders.
De voertaal in deze training is Nederlands. De verhouding theorie en praktijk is ongeveer 40/60. Er
is ruimte voor persoonlijke vragen vanuit de eigen werkpraktijk en het leggen van accenten in het
leerproces. Maximale groepsgrootte ca 15 deelnemers.

Doelstelling Na deelname aan deze training bent u bekend met de methodes ‘Kids’ Skills én Mission
Possible’ en de filosofie van het oplossingsgerichte model, heeft u in oefensituaties enigszins leren
werken met de methodes en die in de basis leren toepassen. De training is erop gericht iedereen
voldoende ervaring met de methodes te bieden om deze in de praktijk van het onderwijs,
zorginstelling of coachpraktijk toe te kunnen gaan passen. Het geeft leerkrachten, ib-ërs en andere
hulpverleners/zorgaanbieders
de
basisvaardigheden
en
juiste
basisgrondhouding
om
kinderen/jongeren met eenvoudige doelen met Kids’Skills en Mission Possible te kunnen begeleiden.

Voor wie is deze training bedoeld: Deze dagen zijn speciaal ontwikkeld voor o.a.; leerkrachten
in het basisonderwijs, ib-ers, orthopedagogen, remedial teachers en onderwijsbegeleiders,
psychologen, kinder- en jeugdcounselors, jeugdzorgwerkers, docenten VO, jongerenwerkers,
gezinsbegeleiders en coaches etc. met een interesse in oplossingsgericht werken volgens de methode
‘Kids’ Skills en/of Mission Possible’.
Toelatingseisen: 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 werk- en
denkniveau. Als u twijfelt kunt u even telefonisch contact opnemen voor overleg.
Benodigd studiemateriaal (LET OP! U DIENT DIT ZELF AAN TE SCHAFFEN.)
Voor deze basistraining dient u de volgende boeken aan te schaffen:
- Ben Furman (De methode Kids’ Skills, ISBN 97890244 17452),
- Caroline Beumer-Peeters (Mission Possible, Kids’ Skills voor pubers)
- Kids’Skills Vaardighedenboekje ‘Ik kan het’
- werkboekje Mission Possible
(Beide werkboekjes zijn te bestellen bij Uitgeverij Pica, www.uitgeverijpica.nl). Daarnaast ontvangt
u tijdens de training een reader met aanvullende theorie, technieken, opdrachten en oefeningen. De
technieken uit deze boeken en reader zullen dienen als basis voor de training.
Inhoud: Deze training bestaat voor ca. 50% uit theorie (de stappen van de methode en de

theoretische onderbouwing) en voor 50% uit het zelf ervaring opdoen in diverse oefensituaties
(opdrachten o.a. in de vorm van rollenspellen) met deze methode.
Bewijs van Deelname: Deelnemers krijgen na afloop een Kids’Skills én Mission Possible
Basistraining Bewijs van Deelname (digitaal).
Gemiddelde studiebelasting: contacturen (training): 2 x 7,5 uur. Zelfstudie: 2 boeken lezen.
PE-Punten: Deze training geeft recht op PE-punten voor SKJ en Registerplein (PE-online).
Data, locaties en kosten: zie website, Locatie BrandNewWay Hoog-Keppel of andere locatie als
aangegeven. Voor
actuele
prijzen
zie
het
inschrijfmenu
op
onze
website:
https://www.brandnewway.nl/Kids-Skills .

Globale inhoud van de trainingsdagen:
Dag 1:
•
•
•
•
•

Korte theorie: basisprincipes en aannames van het oplossingsgerichte werkmodel
De oplossingsgerichte werkhouding
De Methodes Kids’Skills en Mission Possible: het stappen model
Tot een goede vaardigheid/doel-omschrijving te komen in samenwerking met kind/jongere
Leren door ervaring (a.d.h.v demo’s, opdrachten en rollenspellen)

Dag 2:
•
•
•
•
•

Oplossingsgericht taalgebruik
het creëren van een groei-mindset
Omgaan met de ‘valkuilen’: simpel, maar niet eenvoudig
Leren door ervaring (a.d.h.v. specifieke opdrachten, rollenspellen, demo’s en dergelijke)
Praktische Oplossingsgerichte instrumenten voor de ‘toolkit’: Wondervraag, schaalvraag, etc.

Reizen naar BrandNewWay:
• Voor wie met de auto komt is er direct voor ons pand een parkeerterrein waar u gratis kunt
parkeren. In de overige straat is parkeren ook gratis.
• Openbaar vervoer. Afhankelijk van de trainingslocatie. Voor advies kunt u even telefonisch contact
opnemen voor de meest actuele informatie.
Online inschrijving en procedure:
Na inschrijving via de website volgt een automatische bevestiging per e-mail naar het door u
opgegeven e- mailadres met in de bijlage uw inschrijfformulier (Krijgt u dit niet binnen een paar
minuten adviseren we u even in de spamfilter te kijken. Is het daar ook niet binnengekomen, dan is
uw inschrijving niet verwerkt en dient u even telefonisch contact met ons op te nemen).
Indien de factuur door uw werkgever wordt betaald, dient u ons een door de verantwoordelijke
persoon ondertekend exemplaar van uw inschrijfformulier toe te mailen. Ingeval u zelf de factuur
betaalt is dit niet nodig. Na 14 dagen wordt uw inschrijving automatisch als definitief beschouwd.
Het is vanaf dan alleen mogelijk te annuleren na betaling van annuleringskosten omdat wij uw

inschrijving dan al administratief hebben verwerkt (zie de informatie hieronder).
Factuur: Na 14 dagen (of na ontvangst van uw ondertekende formulier) is uw inschrijving 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 ruim vóór
aanvang van de training door ons te zijn ontvangen om uw deelnameplaats te garanderen. Na
ontvangst van uw betaling ontvangt u uw bevestiging en uw uitnodiging per e-mail.
Wat in geval van annulering: Bij annulering van uw definitieve inschrijving (na 15 dagen na uw
inschrijving online) bent u € 75,00 annulerings- en administratiekosten verschuldigd. Bij annulering
binnen 1 maand vóór de trainingsdatum is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering
binnen 2 weken voor de trainingsdatum is geen restitutie van cursusgeld meer mogelijk.
BrandNewWay hanteert in voorkomende situaties van overmacht in onderling goed overleg een
coulanceregeling. Dit ter beoordeling van BrandNewWay. Het begrip ‘overmacht’ staat gedefinieerd
in de Algemene voorwaarden van BrandNewWay op de website (te downloaden) waar u bij
inschrijving online mee akkoord bent gegaan (vinkje).
BrandNewWay heeft een klachtenprocedure bij geschillen. U vindt deze informatie op de Homepage
van onze website.Voor een exacte omschrijving van de geldige annuleringsredenen zie onze
Algemene Voorwaarden.

* Het is mogelijk de basistraining in-company te verzorgen. Voor meer informatie en offertes op maat kunt u
contact opnemen met BrandNewWay, telefoonnummer 06-44266217 of info@brandnewway.nl

