
Na de opleiding tot faalangstcoach voelde ik dat ik nog even verder wou. en gelukkig ben ik mee
op de kar kunnen springen bij de 1e lichting kindercoaches.
Ik had al een grote stap gemaakt door mijn eigen praktijk te starten, wat al heel wat extra werk
bezorgde boven op mijn fulltime in het onderwijs. Maar het was nog niet genoeg. Er moest nog
een jaaropleiding bij. Was het zwaar? Ja, wel met een hele grote kanttekening bij. Het was het
waard.
Ik ben niet alleen als persoon nog meer gegroeid, ik ben ook enorm gegroeid als coach en ik ben
ook enorm gegroeid als leerkracht.
Meermaals heb ik gedacht 'had ik dit maar in mijn opleiding gehad, we zouden zoveel verder
staan in ons onderwijs.'
Elke bijeenkomst, live of online was een gezellige en ontspannende boel. Doordat we vanaf het 1e
moment zo hecht waren ontstond er een vertrouwensband waardoor we meer uit elk leermoment
konden halen.
Het feit dat alle theorie ondersteund wordt door vele praktijkoefeningen kan je direct aan de slag.
Alles begint eigenlijk bij die basis, een kind wil zich gezien, gehoord en geliefd voelen. Dit komt in
heel de cursus steeds naar boven en als je dat in het achterhoofd houdt, dan kom je al heel ver.
Kijk onder de waterlijn, kijk achter het gedrag, wees de vuurtoren, luister en ga voor verbinding.
Dat zijn woorden die ik nooit meer vergeet en die ik overal verkondig.
Er is er 1 die er nog boven staat en dat is TIJD IS JE BONDGENOOT. Het is enorm
goed dat dit steeds herhaald wordt omdat het zeer zeker waar is. Ik spreek uit ondervinding :-).
Maar het is een goede reminder als je het even niet meer weet.
De cursus omvatte alles, het kind, de ouders, aanpak, de school, 
ontspanning, vol hoofd, energetisch coachen, verbindende communicatie,... 
Met andere woorden een heel mooi totaalpakket.
Merci Vanessa, voor de geweldige begeleiding, merci voor
de fijne lessen, merci voor de leerrijke coachcalls.
Merci medestudenten om iedereen te nemen zoals we zijn, 
merci voor de raad en de steun.
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Een cursist vertelt...


