Kids’ Skills en Mission Possible Trainingen 2020
Op diverse dagen organiseert BrandNewWay in Haarlem een 3-daagse Basistraining ‘Oplossingsgericht
Werken met Kids’ Skills én Mission Possible’, verdiepingstrainingen en certificeringstrainingen.
BrandNewWay biedt 5 soorten Kids’ Skills en Mission Possible trainingen
1. Module 1: Basistraining
Deze training bestaat uit 3 (niet aaneengesloten) dagen.
De 3-daagse Basistraining bestaat uit 2 basis-trainingsdagen waarin de methodes Kids’ Skills
en Mission Possible en hun embedding in het oplossingsgerichte gedachtengoed aan bod
komen. Deelnemers geven vooraf bij aanmelding hun voorkeur voor een methode aan. De
voertaal is in alle trainingen Nederlands. De verhouding theorie en praktijk is ongeveer 50/50.
Deelnemers omschrijven deze training als ‘veel meer dan zomaar een basistraining’. Er is veel
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en accenten in het leerproces.
2. Module 2: Verdiepingstraining
Deze training bestaat uit een 1-daagse training waarin de kennis uit de basistraining eventueel
aangevuld met enige praktijkervaring uitgangspunt zal zijn voor verdere verdieping.
3. Module 3: Certificeringstraject Kids’ Skills én Mission Possible Ambassador
Dit traject bestaat uit een eigen traject met een kind/jongere of groepje kinderen/jongeren,
het schrijven van een verslag van dit eigen traject, een beoordeling van dit verslag met
eventueel een vraag om aanvulling, intervisie, zelfstudie én aan het eind (na goedkeuring van
het verslag door onze supervisor) een dag training die afgesloten wordt met het certificaat.
Deze laatste dag is geen examen. Deelnemers weten al dat zij voldoende hebben gepresteerd.
Deze dag is vooral bedoeld om met de feedback uit het eigen verslag nog extra de persoonlijke
leerdoelen te verdiepen/verrijken. Maatwerk dus!
4. Supervisiemiddagen
Deze middagen zijn bedoeld om alle leervragen die de praktijk van het werken met Kids’ Skills
en Mission Possible oproept aan bod te laten komen. Daarmee nog eens extra te oefenen of de
opgedane kennis te verdiepen. Deze dagen zijn voor iedereen die eerder een Kids’ Skills of
Mission Possible training hebben gevolgd of hier al aantoonbaar ervaring mee hebben. Voor
deelnemers aan module 3 zijn 2 van deze middagen verplicht onderdeel van hun
afstudeertraject.
5. In-company of in-school trainingen op maat
1, 2, of 3-daagse basistraining in overleg op locatie. 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.

Module 1: Basistraining
Doelstelling Na deelname aan deze training zijn de deelnemers bekend met de methodes ‘Kids’ Skills
én Mission Possible’ en de filosofie van het oplossingsgerichte model, hebben zij in oefensituaties
enigszins leren werken met de methodes en die in de basis effectief leren toe te passen. 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 anderen
met Kids’ Skills en Mission Possible 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,
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.
Benodigd studiemateriaal (ZELF AANSCHAFFEN) Deelnemers aan deze basistraining dienen de
boeken over dit onderwerp van Ben Furman (De methode Kids’ Skills, ISBN 97890244 17452), het
boek van Caroline Beumer-Peeters (Mission Possible, Kids’ Skills voor pubers) alsook het Kids’ Skills
Vaardighedenboekje ‘Ik kan het’ en het werkboekje Mission Possible (beiden te bestellen bij Uitgeverij
Pica, www.uitgeverijpica.nl) vooraf zelf aan te schaffen. Daarnaast ontvangen zij tijdens de training
een reader met aanvullende theorie, opdrachten en oefeningen. De technieken uit deze boeken en
reader zullen dienen als basis voor deze 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.
Getuigschrift Deelnemers die aan deze training deelnemen krijgen een Kids’Skills én Mission Possible
Basistraining Bewijs van Deelname.
Gemiddelde studiebelasting: Contacturen (training): 3 x 7 uur. Zelfstudie: 2 boek(en) lezen.
PE-Punten: Deze training geeft recht op PE-punten voor SKJ en Registerplein (PE-online).
Data, locaties en kosten van deelname: Zie website, Locatie BrandNewWay Haarlem Voor actuele
prijzen zie het inschrijfmenu op onze website.

Module 2: Verdiepingstraining
Doelstelling Deze dag is bedoeld om de basiskennis verder uit te breiden, meer inzicht te krijgen in
valkuilen en persoonlijke ontwikkelpunten en de theorie aan te vullen met meer uitgebreide kennis.
Voorafgaand dient minimaal 1 van 2 boeken te worden bestudeerd (keuze afhankelijk van praktijk
achtergrond deelnemer).
Doelgroep Deze dag is speciaal ontwikkeld voor deelnemers die eerder de basistraining volgden of
voor de eerste 2 basistrainingsdagen dispensatie hebben ontvangen en alleen dag 3 hebben gevolgd.
Ook deelnemers die de basistraining en Ambassadortraining ‘oude stijl’ (voor 2017) hebben gevolgd
kunnen deelnemen aan deze training. Voor deelnemers aan het Certificeringstraject (module 3)
‘nieuwe stijl’ (vanaf 2018) is deze dag verplicht voorafgaand aan hun traject.
Toelatingseisen Minimaal HBO-opleiding (bijvoorbeeld een onderwijsbevoegdheid voor minimaal
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primair onderwijs, opleiding orthopedagogie, psychologie, kinder- en jeugdcounseling, etc.) met liefst
enige actuele werkervaring of een daaraan door werkervaring verkregen vergelijkbaar werk- en
denkniveau.
Benodigd studiemateriaal Deelnemers ontvangen tijdens de training een reader met aanvullende
theorie, opdrachten en oefeningen. De technieken uit de boeken voor de basistraining en reader zullen
dienen als basis voor deze training.
Inhoud Deze training bestaat voor ca. 40% uit theorie (de 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. Daarbij maken wij bij voldoende
aanmeldingen gebruik van een co-trainer/acteur die speciaal is opgeleid om deelnemers de correcte
leerervaring met de methodes te geven. Bij kleine aantallen deelnemers neemt de trainer deze rol voor
haar rekening.
Getuigschrift Deelnemers die aan deze training deelnemen krijgen een Kids’Skills en Mission Possible
Verdiepingstraining Bewijs van Deelname.
Gemiddelde studiebelasting: Contacturen (training): 7 uur.
Data, locaties en kosten van deelname: Zie website, Locatie BrandNewWay Haarlem Voor actuele
prijzen zie het inschrijfmenu op onze website.

Module 3: Certificeringstraject
Deze training is alleen toegankelijk voor cursisten die module 1 + module 2 bij BrandNewWay al
eerder hebben gevolgd. Ook dienen deelnemers minimaal 2 supervisiemiddagen te volgen voorafgaand
aan hun certificering.
Dispensatie dag 1 en 2 van de basistraining: Deelnemers die een door BNW aan de basistraining
gelijkgestelde opleiding Oplossingsgericht Werken elders hebben gevolgd wordt dispensatie gegeven
voor de eerste 2 dagen van de basistraining. Dag 3 van module 1 moet dan wel worden doorlopen.
Opleidingen die in aanmerking komen voor dispensatie van dag 1 en 2 van de basistraining zijn o.a.:
Fontys Hogeschool Master SEN, Oplossingsgerichte Basistraining Solutions-Centre Utrecht (Arnoud
Huibers) of masteropleiding, BGL 2 jarige opleiding tot kinder- en jeugdcoach (geldt alleen voor Kids’
Skills), elke 2-daagse Kids’Skills training met Ben Furman, of basis- of mastertraining
Oplossingsgericht Werken bij Louis Cauffmann (BE). In sommige gevallen kan ook een gevolgd incompany trainingstraject voor dispensatie in aanmerking komen. Neem dan contact op met onze
administratie voor overleg.
Doelstelling Dit traject heeft als doel de licentie Certificering Kids’ Skills en Mission Possible
Ambassador te behalen. Meer informatie hierover treft u aan in de brochure bij Certificeringstraject op
onze website.
Doelgroep Coaches, leerkrachten bo, docenten vo, ib-ers, orthopedagogen, psychologen,
jeugdzorgwerkers, etc. die een licentie als Kids’ Skills en Mission Possible Ambassador willen
verwerven.
Toelatingseisen Basismodule 1 (minstens 90% aanwezigheid of dispensatie en 100% aanwezigheid
op dag 3), module 2 (100% aanwezigheid) en tijdens het traject minimaal 2 supervisiemiddagen.
Benodigd studiemateriaal Een praktijktraject met een kind of groepje kinderen. Daarnaast
ontvangen zij tijdens de training een reader met aanvullende theorie, opdrachten en oefeningen. De
leerdoelen uit het eigen trajectverslag en onze feedback daarop zullen dienen als basis voor deze
training.
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Inhoud Deze training bestaat voor ca. 65% uit zelfstudie (eigen traject met kind/jongere of groepje
kinderen/jongeren + intervisie) en voor 35% uit o.a. het volgen van 2 afzonderlijke
supervisiemiddagen (apart boeken!) én een schriftelijke proeve van bekwaamheid (eigen trajectverslag
waarop schriftelijk uitgebreide feedback wordt gegeven). Na goedbevinding van het verslag volgt een
dag training waarin de ontwikkelpunten uit de eigen reflecties en de feedback op het trajectverslag als
uitgangspunt dienen. Daarbij maken wij gebruik van een uniek trainingsconcept en hebben we
medewerking van een trainer/acteur die speciaal is opgeleid om deelnemers de correcte leerervaring
met de methode Kids’Skills e Mission Possible te geven. Aan het eind van deze dag volgt officiële
certificering en uitreiking van het Certificaat Kids’ Skills en Mission Possible Ambassador. Een week na
certificering ontvangen de deelnemers bovendien een inlogcode en wachtwoord voor een persoonlijke
profielpagina op de Ambassador website , waar zij ook alle beschikbare digitale tools kunnen
downloaden.
Certificaat Kids’Skills en Mission Possible Ambassador: Deelnemers die aan deze training
deelnemen krijgen een Kids’Skills en Mission Possible Ambassador Certificaat. U bent met dit certificaat
dus voor beide methodes gecertificeerd.
Gemiddelde studiebelasting: Contacturen (training, supervisie en intervisie): 18-25 uur. Zelfstudie:
gemiddeld 6-8 contacturen met kind/kinderen. Voorbereiding en verslaglegging: 8-16 uur.
Data, locaties en kosten van deelname: Zie website, Locatie BrandNewWay Haarlem Voor actuele
prijzen zie het inschrijfmenu op onze website.

Globale inhoud van de Kids’ Skills en Mission Possible basistrainingsdagen:
Dag 1:
•
•
•
•
•

De basisprincipes en aannames van het oplossingsgerichte model
De oplossingsgerichte werkhouding van de coach
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 4G competentie model
Omgaan met de ‘valkuilen’: Oplossingsgericht Werken is simpel, maar niet eenvoudig
Leren door ervaring (a.d.h.v specifieke opdrachten, demo’s en dergelijke)
Oplossingsgerichte instrumenten voor de ‘toolkit’: Wondervraag, schaalvraag, etc.

Dag 3
•
•
•
•
•

De groei-mindset
Platform voor intrinsieke motivatie creëren (klantpositie)
De oplossingsgerichte gesprekstrategie en structuur
Oplossingsgericht taalgebruik verdieping
De cirkeltechniek

Tijden: 09:30 -16:30 uur. Vanaf 9:00 wordt u ontvangen met koffie/thee. Lunch inclusief.
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Module 2: De inhoud van deze module 2 training kan per training wisselen.
1 Dag :
•
•
•
•
•

Omgaan met ongemotiveerde cliënten
Omgaan met conflicterende belangen
Oplossingsgerichte intervisie modellen
Oefenen met casuïstiek (aansluitend op de praktijk van de deelnemers)
Leren door ervaring (a.d.h.v demo’s, opdrachten en rollenspellen)

Tijden: 09:30 -16:30 uur. Vanaf 9:00 wordt u ontvangen met koffie/thee. Lunch inclusief.

Module 3: Certificeringstraject Kids’ Skills en Mission Possible Ambassador
Bestaat uit: 2 supervisiemiddagen (niet in prijs inbegrepen! apart boeken via website), intervisie (zelf
regelen met medestudenten of collega’s), een eigen traject met kind of groepje kinderen, beoordeling
verslag dmv uitgebreide schriftelijke feedback en een trainingsdag.
Inhoud: Dit traject is een maatwerk training waarin we individueel en in groepjes werken met de
eigen specifieke leerdoelen uit de praktijkervaring van het eigen Kids’ Skills of Mission Possible traject
dat voorafgaand aan de trainingsdag is doorlopen en waarvoor voorafgaand een proeve van
bekwaamheid is afgelegd in de vorm van een traject- en reflectieverslag. De deelnemers leggen hier
zelf de accenten. Op de trainingsdag aan het eind van dit traject rust geen prestatiedruk, omdat de
deelnemers al akkoord hebben gekregen op hun verslag. Het doel van deze dag is de individuele
leerdoelen die nog resteren in te vullen en te verdiepen.
•
•
•
•

Oefensituaties met acteur aansluitend op de individuele leervragen
Aanvullende theorie (indien gewenst)
Reflectie
Certificering en feestelijke afsluiting

• Na certificering krijgt u toegang tot en uw persoonlijke profielpagina op de Ambassador website.
• Kosteloos lidmaatschap van de online Ambassador community.
•
Toegang tot het netwerk van andere Kids’ Skills en Mission Possible Ambassadors. De mogelijkheid in
te loggen op onze website en toegang te krijgen tot allerlei gratis te downloaden Kids’ Skills en Mission
Possible presentatiemateriaal d.m.v. een persoonlijk wachtwoord en gebruikersnaam.
• Als ‘oud’-cursist en Amabassador heeft u recht op 10% korting op het uurtarief van BrandNewWay
voor coaching/supervisie en ondersteuning buiten uw trainingstraject om.

Certificering en Ambassador-licentie Deelnemers die deze training met goed gevolg afronden
krijgen een certificaat ‘Kids’Skills n Mission Possible eAmbassador’ (voor meer informatie zie de aparte
brochure over het certificeringstraject).
De certificering geeft licentie de methode in praktijk te mogen brengen en daarmee ook naar buiten te
adverteren. Als KS en MP Ambassador bent u gerechtigd kinderen, ouders en leerkrachten met de
methode te mogen begeleiden, alsook in eigen school/organisatie trainingen voor ouders en
leerkrachten te verzorgen (LET OP! geen open-inschrijving trainingen). Voor een specificatie van de
certificeringvereisten wordt verwezen naar de informatie op deze website in de brochure
‘Certificeringstraject’.
De trainingsdag aan het eind van het traject heeft de volgende start en eindtijd:
09:30 -16:30 uur. Vanaf 9:00 wordt u ontvangen met koffie/thee. Lunch inclusief.
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Reizen naar BrandNewWay:
• Als u met openbaar vervoer reist kunt u makkelijk gebruik maken van de trein (uitstappen op Station
Haarlem Spaarnwoude, 800 m lopen naar BNW of de bus). Voor wie toch liever met de auto komt is er
direct naast ons pand een parkeerterrein waar u gratis kunt parkeren.

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.
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 vanaf dan alleen mogelijk te annuleren na betaling van annuleringskosten (zie de informatie
hieronder).
Factuur: Na max. 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 hebt in de training. Let wel!: Dit
ontslaat u niet van de verplichting de factuur alsnog te betalen. Wij hebben immers een plaats voor u
gereserveerd.
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u uw bevestiging en uitnodiging per e-mail.
Wat in geval van annulering van uw inschrijving: Bij annulering van uw definitieve inschrijving
(vanaf 15 dagen na uw inschrijving online) bent u € 95,00 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 werkelijke 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 waar u
bij inschrijving online me akkoord dient te gaan.
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.
Voor de Ambassador trainingen zijn helaas geen in-company tarieven mogelijk. Wel is het mogelijk de
basistraining in-company te verzorgen. 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
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