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Beste OCP-coach,

J

ij weet beter dan wie ook dat er vandaag de dag veel te veel kinderen zijn die last
hebben van faalangst en verkrampt door het leven gaan.

Als OCP-coach ben je vooral bezig met volwassenen die jaren geleden op dezelfde
manier door het leven gingen als de kinderen die nu hulp nodig hebben. Met deze
opleiding willen we voorkomen dat de kinderen van vandaag eerst een moeilijke
kindertijd en puberteit gaan doorlopen, vooraleer ze als volwassenen besluiten om iets aan hun
perfectionisme te doen.
De opleiding is erop gericht je op diverse vlakken een onderbouw te geven om op een
professionele manier met kinderen en OCP aan de slag te gaan.
Er is aandacht voor de rol en de benadering van de ouders. We kijken naar de verschillende
ontwikkelingsfasen van een kind en, we staan stil bij diagnoses en etiketten die aan kinderen
gegeven worden. Natuurlijk oefenen we methodieken om op een speelse manier met het kind te
werken en de OCP-methodiek ingang te doen vinden.
Ik ben fier op het team dat deze opleiding ontwikkeld heeft en ze ook zal geven. Ze hebben
daar gespreid over een gans jaar heel wat uren en energie ingestoken. Toch even het team
voorstellen:
- Ann Verlooy
- Bieke Demeulenaere
- Elfje Godderis
- Ilse Peeters
- Johan Stiers
Alle vijf zijn ze opgeleid om met kinderen te werken en/of hebben daar ervaring in. De kennis uit
hun opleiding en hun ervaring gaan ze met jou delen.
Als enthousiaste supporter ga ik heel graag de rol van assistent opnemen tijdens deze
specialisatieopleiding. Ik kijk er alvast naar uit je daar te ontmoeten.
Marcel Hendrickx
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1. Wat mag je van deze opleiding verwachten?
Tijdens de opleiding krijg je een theoretische achtergrond aangeboden over de ontwikkeling van
het kind en over de problemen die daarmee gepaard gaan. Je krijgt zicht op courante
afkortingen van diagnoses die vandaag de dag veel te vaak aan kinderen toegekend worden.
Je krijgt inzichten en technieken om de rol van de ouders tijdens het coachingtraject te duiden
en hen te betrekken bij het traject dat hun kind aflegt.
Verder leer je een schat aan speelse oefeningen waarmee je een kind op zijn gemak kan
stellen, zodat het zich kan openstellen voor jou en voor de coaching.
Natuurlijk oefen je de OCP-methodiek in, aangepast op kindermaat.
Het doel van deze opleiding is dat je na het beëindigen ervan jezelf helemaal klaar voelt om
kinderen met OCP te begeleiden.

2. Inhoud van de training
De opleiding wordt gegeven door de vijf OCP-coaches die ze hebben voorbereid. Vanuit hun
specialisatie geven ze elk hun deel van de opleiding. Dat maakt dat de training gekruid wordt
vanuit verschillende invalshoeken en dat we komen tot een ijzersterk geheel.
Elke trainer scheef een tekstje om haar of zijn deel voor te stellen. Je vindt ze hierna:

Dag 1. Bieke Demeulenaere: Het ouderluik

Bijkomend en onmisbaar bij OCP met
kinderen zijn de ouders. Zij doen meestal
de aanvraag. Ze vertrouwen jou hun
mooiste geschenk toe en zijn een bron van
informatie.
Telkens het kind van bij jou komt, gaat het
ook terug naar huis, waar het verder
gedragen wordt door ouders die
liefhebben. Daarom is het belangrijk dat je
naar hen terugkoppelt.
Ervan uitgaande dat elke ouder het beste
met zijn kind voorheeft, leidt ertoe dat
deze terugkoppeling als vanzelf, open en
constructief zal gebeuren.
Wij, ouder(s) en coach hebben namelijk
hetzelfde doel: het kind in zijn kracht zetten. Dit breng je heel duidelijk in kaart bij de
intake.
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Samen met jou verdiep ik dit graag tijdens het “ouderluik”, waar ik je mijn denkkader
en ervaring meegeef zodat jij dat van jou verder kan ontwikkelen.
Ik baseer me hiervoor op mijn levenservaring als ouder, leerkracht, OCP-coach, TREprovider en boeken van Jesper Juul en Eva Bronsveld.
Graag tot dan,
Bieke

Dag 2. Johan Stiers: De OCP-methodiek op maat van het kind

In deze opleiding leer je op een speelse, maar doortastende manier de OCP-methodiek
toe te passen bij kinderen en jongeren. Zo kan je tijdens een live demonstratie zien hoe
een OCP-kindercoaching in de praktijk verloopt. Hoe laat je het patroon in kaart
brengen? Hoe maakt het kind kennis met de delen? Hoe laat je het kind in de delen
kruipen? Hoe formuleer je het doel en bevorder je de integratie van de delen? Hoe laat
je het kind zichzelf observeren?
Bovendien is er voldoende ruimte om de verschillende stappen van de methodiek
vanuit dit perspectief zelf in te oefenen. Gaandeweg krijg je tips en tricks aangereikt om
je jonge coachee met meer zelfvertrouwen doorheen het traject te loodsen.

Tot dan
Johan
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Dag 3. Ann Verlooy: ´Onze kijk op hoe een kind groeit en wat het nodig heeft

In dit deel van de opleiding kijk ik met jou naar wat een kind nodig heeft om tot
ontwikkeling te komen. Je maakt kennis met de kindercoachvisie, hoe de ontplooiing
van een kind tot een volwassene verloopt. Ik leer jou hoe kinderen de schat in zichzelf
ontdekken. Je ontdekt je eigen schatkist.
Hierbij werd ik geïnspireerd door de quote en de visie van André Rochais.
We slapen op schatten, op mijnen vol energie, op een vulkaan van creativiteit, op ongelofelijke
reserves aan liefde. We zijn er ons niet van bewust. André Rochais

Je leert een eenvoudig stappenplan waarmee je het kind op een assertieve manier leert
communiceren in overeenstemming met de schat in zichzelf. Een stappenplan dat je
ook de ouders aanreikt zodat ze hun eigen schat, zichzelf en hun kind (her)ontdekken.
Ik steun hierbij op de theorie van Marshall Rosenberg.
Ik heb me mogen ontplooien tussen kinderen. Kinderen zijn puur en leven gevend. Ik
was jeugdleidster en nadien 22 jaar een gepassioneerde leerkracht. Nu werk ik nog
steeds graag met kinderen en met het kind in de volwassene. Ik deel graag mijn kennis
met jou en ik kriebel je met mijn passie voor kinderen.
Tot binnenkort, Ann

Dag 4. Elfje Godderis: ´Theoretische onderbouw van de ontwikkeling van het kind

Vanuit mijn achtergrond als licentiate in de orthopedagogiek en docente in de
lerarenopleiding neem ik jullie graag mee op ontdekkingsreis doorheen de theorieën
van enkele grote ontwikkelingspsychologen. Elke leerkracht, opvoeder, psycholoog,
pedagoog krijgt tijdens zijn opleiding een vak ’ontwikkelingspsychologie van het kind’.
Ook voor de kindercoach is deze achtergrond uiteraard belangrijk.
Maar een jaarvak geven op 1 dag tijd is niet mogelijk. Ik koos er 3
ontwikkelingstheorieën uit die duidelijk te linken zijn aan het ontstaan van
perfectionisme of faalangst, en hoe/wanneer we kinderen hierrond kunnen coachen.
De cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget leert ons onder andere vanaf wanneer
een kind ongeveer kan gecoacht worden met OCP. . Waarom is het te vroeg om
kleuters te coachen (maar wat kan je als ouder/leerkracht wél doen)? Wat is het grote
verschil in werken met lagere schoolkinderen en werken met pubers?
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Je hoorde het wellicht al zo vaak: de eerste 3 levensjaren van een kind zijn van cruciaal
belang om tot een emotioneel gezonde volwassene te ontwikkelen. Hoe dat komt leren
we vooral vanuit de hechtingstheorie van Bowlby. Logisch dat ook prof. P. Luyten ons
wees op het belang van hechting toen hij de resultaten van het onderzoek rond OCP
kwam voorstellen.
De persoonlijkheidsontwikkeling volgens Erikson behandelt de sociale interacties
doorheen de hele levensloop. Daar merken we dat er een ‘conflict’ kan ontstaan op
lagere schoolleeftijd dat kan leiden tot faalangst of perfectionisme. We bekijken ook het
conflict op identiteitsniveau bij adolescenten.
Na deze dag vol wetenschappelijke begrippen en visies, gestaafd met voorbeelden en
filmpjes, hoop ik dat jullie een stevige voet aan wal kunnen zetten om kinderen en
jongeren beter te begrijpen en om zinvol te kunnen coachen. Ik zal ook linken leggen
met de andere inhouden uit de opleiding ‘OCP for kids’. En je krijgt een opdracht mee
naar huis om zelf een kleine ontdekkingstocht te maken met een kind uit je omgeving…
Heel graag tot binnenkort!
Elfje
Dag 5. Ilse Peeters: Diagnoses en leer- en ontwikkelingsstoornissen

Wanneer ouders op een intakegesprek bij jou als OCP-coach het volgende vragen…
‘In samenspraak met het CLB en de ZOCO van de school én de SES-leerkracht werd
op een MDO beslist op basis van het LVS dat BOB*, REDICODIS (de vroegere
STICORDI)-maatregelen zal krijgen op basis van zijn COMORBIDITEIT; DCD, ASS en
DYSCALCULIE. Zeker nu HSP is vastgesteld en hij de KIVA-regels niet kan toepassen.
Daarom lijkt het ons als ouders nodig dat BOB* een IAC krijgt in samenspraak met de
GON-leerkracht vanuit het ONW. We zijn er zeker van dat een UDL-aanpak zal helpen.
Hoe gaat u, als OCP-coach BOB* helpen want hij voelt zich wat onzeker.’
*BOB = naam van de zoon
... sta je waarschijnlijk met je mond vol tanden!
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Ik werkte 32 jaar als leerkracht in het lager onderwijs waarvan 12 jaar als
beleidsondersteuner en zorgcoördinator en ben vertrouwd met deze termen. Maar zelfs
voor mij lijkt het wel alsof de nieuwe termen maar uit de grond blijven komen…
Ik wijs jullie graag de weg door dit haast ondoordringbare bos van labels en hun inhoud.
Ik reik jullie creatieve tools en suggesties aan die kunnen dienen als ingangspoortjes bij
kinderen met leer- of ontwikkelingsstoornissen .
Heel graag tot binnenkort!
Ilse
Dag 6. Ilse Peeters en Johan Stiers: Speelse toolbox

Tijdens deze dag wordt er nog verder geoefend op het coachen. Je krijgt de kans om
vragen te stellen over de specifieke kinderaanpak. Verder krijg je een heel aantal tools
aangereikt om je volledig op je gemak te voelen als OCP-kindercoach. Je hebt maar te
‘graaien’ uit de ton. Je zal merken dat je weer een stukje dichter bij je eigen vrije kind
komt te staan en dat van je coachees!
We kijken zelf erg uit naar deze creatieve afsluiter!
Johan en Ilse
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Intervisies
Om je de kans te geven je ervaringen met kinderen te delen en vooral om een antwoord te
vinden op jouw vragen uit de praktijk, worden twee intervisiemomenten voorzien op het einde
van de opleiding.

3. Planning
Datum
Vrijdag
8/10/21
Zaterdag
9/10/21
Zaterdag
13/11/21
Vrijdag
19/11/21
Vrijdag
10/12/21
Zaterdag
11/12/21

Plaats
De Stal in Ranst

Opleidingsdagen
Trainer(s)
Bieke

Begin
9u30

Einde
17u15

De Stal in Ranst

Johan

9u30

17u15

De Stal in Ranst

Ann

9u30

17u15

De Stal in Ranst

Elfje

9u30

17u15

De Stal in Ranst

Ilse

9u30

17u15

De Stal in Ranst

Ilse & Johan

9u30

17u15

Data voor de
intervisies
worden nog
vastgelegd

4. Intakegesprek
Als je interesse voelt in de opleiding en je zit nog met vragen waar je vooraf graag een
antwoord op hebt, geef dan een seintje aan één van de trainers. Ze zullen je heel graag te
woord staan.

ann@animo-troaching.be
bieke@perfectok.be
elfjegodderis@hotmail.com
ilsepee@gmail.com
johan.stiers2@telenet.be

5. Didactische werkvormen
Om de kwaliteit te bewaken, worden maximum 16 deelnemers toegelaten.
Binnen een aangenaam leerklimaat wisselen we af tussen volgende werkvormen:
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1. Oefeningen door de deelnemers per twee of drie en feedback op de oefeningen:
40% van de tijd.
2. Demonstratie: 15% van de tijd.
3. Bespreking en reflectie: 30% van de tijd.
4. Uitleg (theorie, model, principe of techniek): 15% van de tijd.
Er wordt niet gewerkt met rollenspelen. De vaardigheden worden geoefend aan de hand van je
eigen ontwikkelingsproces gedurende de opleiding.
Vanaf een bepaalde fase word je uitgenodigd om aan de slag te gaan met oefencoachees.

6. Certificatie
Je bekomt een certificaat ‘OCP-kindercoach’ dat we als organisatie legitimeren.

7. Prijs en inschrijving
De deelnameprijs (exclusief btw) bedraagt: 1.350 € (exclusief btw)
Je kan je inschrijven via de site of door een mailtje te sturen aan Yasmina via
info@hetontwikkelingsinstituut.be

8. Praktisch
Het is goed om te zorgen voor een notaboekje (logboek) dat je tijdens de training gebruikt om
zaken die betrekking hebben op jezelf en jouw functioneren als kindercoach, te noteren.
Zorg voor gemakkelijke kledij zodat je vrije kind de kans krijgt zich helemaal uit te leven tijdens
de opleiding.
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