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Wie ben ik? 

Hoi, ik ben janine van hal. Eigenaar van Coachpraktijk Leef en
werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. 

Wat leuk dat je dit e-book hebt
gedownload. Jij wilt ontdekken hoe je 
 anders naar het gedrag van (jouw)
kind(eren) kunt kijken. 
Ik wens je veel plezier en mooie
inzichten toe!  

Ik coach kinderen die, als de schoolweek weer begonnen is, thuis ander
gedrag laten zien. Vaak zijn dit kinderen die zich op school in een voor
hen onveilige situatie bevinden. Bijvoorbeeld omdat ze gepest worden
of zich anders voelen dan andere kinderen. Maar ook kinderen met een
verminderd zelfvertrouwen of een minderwaardig zelfbeeld. Met hen ga
ik kijken naar hun talenten en kwaliteiten, leer hen omgaan met
emoties en zet hen weer in hun eigen kracht. Kinderen voelen zich na
een aantal sessies zelfverzekerder, kijken met een reëel beeld naar
zichzelf en de wereld om zich heen en ze voelen zich veilig op school. 



Als kind zijnde was school voor mij een onveilige plek. Ik werd
dagelijks gepest, omdat ik 'anders' was dan de andere kinderen. 
Ik ben erg fijngevoelig dus ja ik had als kind zijnde sneller last van
harde geluiden in de klas, van de emoties die er zichtbaar en niet
zichtbaar speelden en de hoeveelheid prikkels. En ja ik had meer behoefte
aan rust dan een ander kind.  
Het pesten heb ik lange tijd verborgen kunnen houden maar ik werd er
diep ongelukkig van. Het zorgde ervoor dat ik onzeker werd en een
negatief zelfbeeld ontwikkelde. Ik wist niet meer wat mijn talenten en
kwaliteiten waren, duwde die ver weg om maar bij de rest 'te horen'.
Daarmee past ik me, toen nog onbewust, aan en zei steeds meer nee
tegen mijn ware ik.. 
Het heeft lang geduurd voor ik wist hoe ik dit achter me kon laten en
van mijn gevoeligheid mijn kracht kon maken. 
Ik ben gaan praten over wat er gebeurd is, heb mogen inzien dat ik
helemaal oké ben zoals ik ben en geleerd wat mijn talenten en
kwaliteiten zijn en hoe ik die kan inzetten! 
 Ik heb leren inzien dat mijn negatieve zelfbeeld gevormd is door wat
de pesters zeiden en ik dat ben gaan geloven. Ik heb geleerd om op een
andere manier naar mezelf en de situatie van toen te kijken. 



Om een kind echt te kunnen zien is het belangrijk dat je door het
gedrag van een kind heen kunt kijken. *   

Kinderen vertonen soms gedrag wat wij,als volwassenen, als storend
kunnen ervaren. Maar eigenlijk willen kinderen ons iets vertellen. Zij
geven door hun gedrag signalen af! 

In dit ebook gaan we kijken naar: 
- Wat kunnen signalen zijn die kinderen laten zien?
 - Wat zou er achter deze signalen kunnen zitten?
- Hoe kun je op een andere manier op deze signalen reageren, waarbij
het kind en zijn eigenheid centraal blijft staan.

*het is belangrijk te beseffen dat het niet altijd zo is dat er achter gedrag een zorgelijke
oorzaak ligt, soms moeten kinderen zich ook gewoon uiten. En bij elke situatie die ik
schets is het een 'het zou kunnen dat'scenario. 



Anders kijken naar gedrag van kinderen 

Zie je deze koets? 
Deze koets heeft een sterke vering zodat de passagier een aangename reis
heeft, jou kind heeft veerkracht (nodig) in zijn leven. 
De paarden die de koets trekken hebben paardenkracht, jouw kind heeft
talenten en kwaliteiten! 
De koetsier zorgt voor de paarden en geeft er leiding aan, hij stuurt ze.
Jouw kind heeft bewustzijn.
De koffers die bovenop liggen staan voor alles wat je kind meegemaakt
heeft. 

Op de volgende pagina's ga ik dieper in op veerkracht, talenten en
kwaliteiten, bewustzijn en gebeurtenissen en krijg je praktische tips
hiermee om te gaan. 



De koets heeft vering. Die vering maakt dat de passagier een fijne en
ontspannen reis kan maken.

Veerkracht

Ga met je kind in gesprek, doe dat als je kind rustig is. 
Spreek daarbij vanuit de ik-boodschap. 
Onderzoek, samen met het kind, wat zijn mogelijkheden zijn hoe
dit op te lossen. 

Moet je dit gedrag dan goedkeuren? Nee, dat hoeft niet maar het is
raadzaam om er op een andere manier mee om te gaan: 

Als een kind goed in zijn vel zit, dan heeft het veerkracht. Het kind is
flexibel. Het kind gaat met plezier naar school, speelt vrij met vriendjes
en vriendinnetjes. Het kan omgaan met / goed reageren op
veranderende omstandigheden. 
Maar een kind kan uit balans raken door  bijvoorbeeld  pesten, zich
anders voelen, een overlijden of een scheiding,

Je ziet ander gedrag zichtbaar worden, gedrag dat je niet gewend bent
en misschien niet gewenst is. Waarschijnlijk ben je geneigd, als jouw
kind gedrag laat zien dat je als een belemmerende factor ervaart, in te
grijpen. Je corrigeert het gedrag, feitelijk wil je het gedrag kleiner
maken…Eigenlijk geeft je daarmee aan dat je het kind niet goed
genoeg vindt, want je benoemt en reageert op het negatieve. 



Talenten en Kwaliteiten
De paarden hebben het vermogen om de koets om vooruit te doen
komen. Zij hebben elk hun eigen kwaliteiten/ talenten/ kracht.

En zo is het ook bij het kind; Als het niet weet wat zijn kwaliteiten en
talenten zijn, dan zal het kind zich moeizamer ontwikkelen. Op school
hoor je misschien dat je kind weinig zelfvertrouwen heeft, je kind
heeft weinig vriendjes en vriendinnetjes, thuis valt het je misschien
op dat je kind vaak negatief over zichzelf praat.  

Het ene paard  is energiek, de 2e heel rustig en het andere paard kan
gericht zijn op relateren. Zij zullen dus samen moeten werken en af
moeten stemmen om die koets samen vooruit te krijgen. Als zij dat
niet doen dan gaat ieder zijn eigen weg en heb je al gauw chaos.

Complimenten geven! 
Zien wat een kind goed doet en dat benoemen (ik zie dat je je stoel
aanschuift als je van tafel gaat, fijn).
Aan het eind van de dag benoemen wat

Je kunt thuis op een hele simpele manier al bezig zijn met de talenten en
kwaliteiten van je kind(eren). het kost maar een paar minuten per dag
maar het is oh zo waardevol, voor jou en je kind(eren): 

er goed gegaan is, en vragen wat je 
kind daarvoor gedaan heeft. 



Dus... op het moment dat een kind zich niet bewust is van zijn eigen
kwaliteiten is het dus belangrijk daar op in te zetten/ aan te sturen.
Dit kun je thuis doen (dat heb je in het vorige blok kunnen lezen), het
gebeurt op school maar je kunt hiervoor ook terecht bij een
kindercoach of een speltherapeut.

De koetsier staat voor het bewustzijn van het kind.
Hoe bewuster je bent van je  talenten en kwaliteiten ten opzichte van
jezelf, de ander en de wereld hoe beter je je van binnen uit aan kunt
sturen.  
Als jouw kind zijn bewustzijn nog minder ontwikkelt heeft zal je kind
weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet makkelijjk in het het openbaar
uiten (je kind blijft vaak half verscholen achter je staan), wellicht
gepest worden, niet lekker in zijn vel zitten. 

De Koetsier zorgt niet alleen voor de paarden maar geeft ook leiding
hen. En zorgt dat zij vooruit komen door gebruik te maken van hun
talenten en kwaliteiten en potentieel. 

Het bewustzijn



Omgaan met gebeurtenissen
Op de koets liggen de koffers van de passagier. Deze staan voor de bagage
van het kind. Hierin bevinden zich allerlei gebeurtenissen van zijn
leven; groot, klein, leuk, pijnlijk, verwerkt en onverwerkt.

Je kind kan soms makkelijk over gebeurtenissen praten, soms heeft het
even tijd nodig om dingen te laten bezinken voor het hierover gaat
praten en soms is het te pijnlijk, verdrietig of is het iets waar veel
schaamte op zit. Dan kan het zijn dat uw kind hier niet over praat. 
Pesten, je anders voelen, het gevoel hebben er niet bij te horen, niet mee
kunnen komen met de groep.......

 U ben waarschijnlijk geneigd om uw kind toch aan het praten te
krijgen. Dit is niet verstandig, uw kind zal beschermingsmechanisme
gaan inzetten en kan bijvoorbeeld erg boos worden, prinsessengedrag
vertonen, clownesk gedrag laten zien.

Geef het kind de tijd om het juiste moment te vinden om te praten.
Gebeurt dat niet en maakt u zich zorgen over wat uw kind meegemaakt
heeft of het gedrag wat het vertoont, zoek dan passende hulp. Dat kan
bij een kindercoach of therapeut. 



Jij als ouder
Jij als ouder wilt het beste voor je kind(eren) en ik weet zeker dat je
daar  je best voor doet. Toch kan het zo zijn dat je soms even vastloopt,
ziet dat je kind vastloopt en jullie hulp nodig hebben.

wellicht kan dit ebook je al een handje helpen, volstaat het zoeken van
wat informatie op internet, praten met je partner of met andere
opvoeders en kun je weer verder. 

soms is het zo dat je er niet op die manier uit komt en andere hulp mag
vragen. In mijn praktijk is het zo dat ik kinderen coach, maar ook
altijd een uitgebreid gesprek met jullie als ouders heb en soms adviseer
ik ook jou aan om hulp te aanvaarden. Dat kan ook bij mij en soms
adviseer ik om contact te zoeken met een collega van me, je huisarts of
bijvoorbeeld een psycholoog. 



Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met me op, dan plannen
we een zogenaamd matchgesprek en kijken we hoe ik jullie helpen kan! 

ik help je met liefde op weg. 
janine@coachpraktijk-leef.nu
0657945403

Het jij een kind dat je herkent in het feit dat hij/zij op de vrije dagen
toch echt ander gedrag laat zien dan op school? 
Of hoor jij op school dat je kind ander gedrag laat zien dan thuis? 

En wil jij dat jouw kind weer met een gevoel van vertrouwen en
vieligeheid naar school gaat, het thuis en op school hetzelfde gedrag
laat zien, zich bewust is van zijn talenten en kwaliteiten? 

Coachpraktijk Leef


