
	  	  

 	  

	  
	   	  TransParent
Training:	  TransParent	  
	  
De	  training	  TransParent	  is	  een	  persoonlijk	  ontwikkelingstraject:	  Dè	  sleutel	  naar	  ‘respectvol,	  transparant	  en	  
daarmee	  duurzaam	  opvoeden/begeleiden’	  met	  als	  belangrijkste	  vertrekpunten:	  

• persoon	  en	  ouderschap/professie	  vormen	  een	  ondeelbare	  eenheid	  in	  interactie	  met	  kinderen.	  	  
• het	  voelen,	  denken	  en	  handelen	  van	  de	  deelnemer	  in	  contact	  met	  de	  ander	  is	  de	  focus	  van	  ontwikkeling.	  	  

Inhoud	  
	  
Deze	  training	  gaat	  verder	  dan	  tips	  en	  adviezen	  hoe	  met	  kinderen	  om	  te	  gaan.	  Centraal	  staan	  de	  onderliggende	  
patronen	  en	  dynamieken	  die	  spelen	  wanneer	  we	  in	  contact	  zijn.	  In	  de	  training	  kijken	  we	  naar	  wat	  er	  speelt	  op	  een	  
diepere	  laag.	  We	  kijken	  naar	  wat	  de	  volwassenen	  zelf	  aan	  positieve	  en	  negatieve	  ervaringen	  hebben	  meegekregen	  in	  
het	  leven.	  Hoe	  hen	  dat	  heeft	  gevormd	  en	  hoe	  zij	  van	  daaruit	  omgaan	  met	  hun	  medemens.	  Deelnemers	  leren	  hoe	  
veranderingen	  binnen	  zichzelf	  tot	  gedragsveranderingen	  bij	  het	  kind	  kunnen	  leiden.	  Zij	  leren	  hun	  eigen	  ‘rugzak’	  te	  
onderzoeken	  en	  daar	  waar	  nodig	  om	  te	  zetten	  naar	  een	  liefdevolle	  transparante	  communicatie	  en	  datgene	  te	  doen	  wat	  
nodig	  is	  voor	  zichzelf	  en	  het	  kind.	  
	  
Doelgroep	  

Deze	  training	  is	  bestemd	  voor	  iedereen	  die	  met	  kinderen	  leeft	  en	  werkt;	  ouders	  en	  professionals.	  (onderwijs,	  
kinderdagverblijven,	  naschoolse	  opvang,	  peuterspeelzalen,	  sportclubs,	  gezondheidszorg	  etc.)	  	  

Doel	  van	  de	  training	  
	  
De	  deelnemers	  leren:	  	  

• bewust	  te	  worden	  van	  hun	  persoonlijke	  belevingen	  en	  gevoelens.	  
• te	  vertrouwen	  op	  deze	  gevoelens	  en	  daarmee	  zichzelf	  serieus	  te	  nemen.	  
• deze	  gevoelens	  te	  koppelen	  aan	  onderliggende	  patronen	  en	  dynamieken.	  
• deze	  dynamieken	  te	  herkennen	  en	  te	  onderscheiden.	  
• hoe	  deze	  dynamieken	  het	  contact	  met	  anderen	  beïnvloeden	  en	  kunnen	  belemmeren.	  	  
• deze	  belemmeringen	  om	  te	  buigen	  naar	  respectvol	  (duurzaam)	  omgaan	  met	  zichzelf	  en	  de	  ander.	  	  

De	  kinderen	  leren	  hierdoor:	  
• 	  	  	  	  een	  opvoeder/begeleider	  kennen	  die	  hen	  ‘voorleeft’	  hoe	  ze	  dingen	  kunnen	  doen	  en	  niet	  alleen	  ‘vertelt’	  hoe	  

ze	  moeten	  leven.	  Kinderen	  leren	  nl.	  veel	  meer	  van	  wat	  zij	  zien	  en	  voelen	  dan	  wat	  we	  hen	  vertellen.	  	  
• een	  opvoeder/begeleider	  kennen	  die	  zijn/haar	  eigen	  machteloosheid	  onder	  ogen	  durft	  te	  zien	  in	  plaats	  van	  

af	  te	  reageren	  op	  het	  kind.	  	  
• een	  opvoeder/begeleider	  kennen	  die	  het	  aankan	  wanneer	  kinderen	  verdriet,	  boosheid	  of	  andere	  emoties	  

ervaren	  en	  die	  hen	  kan	  begeleiden	  deze	  gevoelens	  te	  doorlopen.	  Kinderen	  hebben	  recht	  op	  hun	  gevoelens	  
die	  tegenslagen	  en	  teleurstellingen	  voor	  hen	  met	  zich	  meebrengen	  en	  verwachten	  niet	  overal	  een	  oplossing	  
voor.	  

• een	  opvoeder/begeleider	  kennen	  die	  respectvol	  met	  zichzelf	  omgaat	  en	  zijn/haar	  eigen	  gevoelens	  en	  
grenzen	  serieus	  neemt.	  Om	  dit	  vervolgens	  liefdevol	  aan	  het	  kind	  te	  tonen	  zodat	  het	  kind	  kan	  zien	  en	  voelen	  
dat	  het	  de	  eigen	  gevoelens	  en	  grenzen	  ook	  serieus	  mag	  nemen.	  	  

• een	  opvoeder/begeleider	  kennen	  die	  het	  kind	  laat	  doen	  wat	  het	  zelf	  kan;	  opstaan,	  kleren	  uitkiezen,	  zichzelf	  
aankleden	  en	  verzorgen,	  op	  tijd	  klaar	  zijn	  voor	  school,	  aan	  te	  geven	  wat	  het	  wel/niet	  leuk	  vindt.	  Om	  op	  die	  
manier	  eigenwaarde,	  zelfvertrouwen	  en	  zelfstandigheid	  te	  ontwikkelen.	  

	  
Werkwijze	  (aanpak)	  

• Door	  persoonlijke	  ervaringen	  in	  het	  contact	  met	  jezelf	  en	  het	  kind/de	  ander	  centraal	  te	  zetten.	  	  
• Door	  interactieve	  werkvormen	  de	  ervaringen	  te	  koppelen	  aan	  systeemgerichte	  theorieën.	  
• Door	  zelfreflectie	  inzicht	  te	  ontwikkelen	  in	  persoonlijke	  patronen,	  overtuigingen	  en	  gedrag	  t.o.v.	  zichzelf	  en	  

de	  ander	  via	  huiswerkopdrachten,	  interactieve	  werkvormen	  en	  coaching.	  
• Door	  deelname	  in	  een	  groep	  wordt	  de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  gestimuleerd	  en	  gesteund.	  	  
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Tijdsinvestering	  

De	  training	  ‘TransParent’	  bestaat	  uit	  4	  dagdelen	  van	  3	  uur,	  een	  afrondend	  individueel	  coaching	  gesprek	  en	  een	  
terugkomdagdeel.	  In	  overleg	  zijn	  aangepaste	  trajecten	  mogelijk	  (workshops,	  presentatie,	  traject	  op	  maat).	  

Aantal	  deelnemers	  

De	  training	  wordt	  veelal	  aan	  groepen	  van	  6	  -‐	  12	  personen	  gegeven.	  

	  

Achtergrond	  

Vanuit	  onze	  missie	  en	  expertise	  in	  Kindertherapie	  en	  Systemisch	  werk	  hebben	  wij	  de	  interactieve	  training	  
‘TransParent’	  ontwikkeld.	  

Wij	  willen	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  wereld	  waarin	  evenwichtige	  volwassenen,	  ouders	  en	  
professionals	  respectvol	  kunnen	  omgaan	  met	  zichzelf,	  elkaar	  en	  daardoor	  met	  de	  van	  hen	  afhankelijke	  kinderen.	  
Vooral	  in	  deze	  tijd	  van	  toenemende	  individualisering	  is	  het	  een	  uitdaging	  de	  balans	  tussen	  ruimte	  voor	  jezelf	  en	  
ruimte	  voor	  anderen	  te	  blijven	  vinden.	  De	  uitdaging	  om	  je	  vrij	  te	  voelen	  in	  verbondenheid/verbinding	  met	  de	  ander.	  	  

Nu	  binnen	  het	  onderwijs	  het	  accent	  verschuift	  van	  ‘kennis	  overbrengen’	  naar	  ‘leerproces	  begeleiden’,	  krijgen	  
leerkrachten/volwassenen	  nog	  meer	  een	  voorbeeldfunctie	  voor	  het	  zich	  ontwikkelende	  kind.	  Om	  een	  voorbeeld	  te	  
kunnen	  zijn,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  deze	  volwassenen	  zich	  bewust	  zijn	  van	  hun	  interne	  gevoelens,	  overtuigingen	  die	  zich	  
in	  het	  verleden	  hebben	  gevormd	  en	  hoe	  die	  hun	  gedrag	  in	  het	  heden	  kunnen	  beïnvloeden.	  Doordat	  de	  volwassene	  
zichzelf	  onderzoekt,	  gevoelens	  erkent	  en	  belemmerende	  overtuigingen	  bewerkt,	  kunnen	  zij	  ook	  het	  kind	  leren	  op	  een	  
competente	  manier	  om	  te	  gaan	  met	  de	  eigen	  behoefte	  en	  de	  behoefte	  van	  de	  ander.	  Op	  die	  manier	  is	  er	  werkelijk	  
ruimte	  voor	  het	  kind	  om	  zichzelf	  te	  kunnen	  zijn,	  te	  mogen	  groeien	  en	  ontwikkelen.	  

‘Zorg	  voor	  de	  ander	  begint	  bij	  zorg	  voor	  jezelf.’	  

De	  kerncompetenties	  die	  van	  leerkrachten	  worden	  verwacht;	  zoals	  pedagogiek,	  didactiek,	  samenwerking,	  reflectie	  en	  
ontwikkeling	  worden	  gedragen	  door	  een	  binnenste	  niveau	  waar	  persoonlijke	  eigenschappen	  liggen.	  Op	  deze	  
onderlaag	  kom	  je	  jezelf	  tegen	  in	  contact	  met	  collega’s	  en	  kinderen.	  De	  training	  TransParent	  gaat	  over	  zicht	  krijgen	  op	  
eigen	  gevoeligheden	  en	  overtuigingen.	  Relaties	  met	  leerkrachten	  zijn	  van	  groot	  belang	  voor	  het	  nog	  afhankelijke	  kind	  
en	  blijken	  onderwijsresultaten	  mee	  te	  bepalen.	  Kinderen	  herinneren	  zich	  jou	  door	  wie	  je	  zichtbaar	  en	  voelbaar	  bent.	  

‘Consciously,	  we	  teach	  what	  we	  know,	  unconsciously	  we	  teach	  who	  we	  are.’	  

Investering	  en	  contact	  

De	  training	  TransParent	  wordt	  	  voor	  de	  school	  op	  maat	  geoffreerd.	  Voor	  inhoudelijke	  vragen	  over	  de	  training	  
TransParent	  of	  een	  vrijblijvend	  adviesgesprek	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met:	  
	  
Lisette	  van	  de	  Laar	  073-‐6120637	  |	  lisette@atelierhuis.nl	  en	  Elly	  de	  Groot	  06-‐12265093	  |	  info@ellydegroot.nl	  
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