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Kind en Jongerencoach

De historiek

Open Mind is reeds geruime tijd zoekende op vlak van begeleiding naar 
kinderen toe. Vanuit systeemwerk, een eigen nieuw samengesteld gezin 
met 4 kinderen, hoog gevoeligheid, ons indigo-programma en de vele 
cursisten die op professioneel vlak met kinderen bezig zijn, is de gedach-
te gegroeid een kinder- en jongeren coachprogramma te ontwikkelen. 

In 2013 is een studiegroep gestart met mensen uit de sector. Al snel 
bleken er bijna meer technieken te zijn dan problemen. Een rode draad 
vinden in al deze benaderingen leek bijna onmogelijk. De oorzaak lag in 
het feit dat de meeste benaderingen ontstaan zijn vanuit een specifiek 
probleem. Wij hebben na deze studiegroep dan ook resoluut gekozen 
voor de stelling dat een kind geen problemen heeft maar noden! 

Wat onze benadering uniek maakt

Ons begeleidingsprogramma vertrekt vanuit 6 basis-noden. Je zou dit 
kunnen vergelijken met het planten van een zaadje. Het heeft grond, 
water, licht en voeding nodig. Geen water en het groeit niet, teveel 
water en het rot. 

Met kinderen is dit net zo. Ze hebben noden, net als andere levende 
wezens. Als die noden correct ingevuld worden, ontstaat een gezond 
wezen. Als die noden niet gepast ingevuld werden, ontstaan problemen. 

Ons programma is er op gebaseerd dat enerzijds de begeleiders be-
wust zijn van deze noden en het gepaste aanbieden en anderzijds dat 
kinderen zelf leren hun noden opnieuw in te vullen als dit door om-
standigheden niet gelukt is. Hoe ze dit kunnen doen is natuurlijk heel 
sterk afhankelijk van hun leeftijd en hun omgeving. Ons programma is 
daarop voorzien. Voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar hebben 
we diverse methodes. 



Jongerencoach online

In deze 6 dagen leer je op een ander manier kijken naar 
de problemen van de kinderen. Wij hanteren 6 “basis-
noden” die elk op zich specifieke problemen kunnen 
opleveren als ze niet correct ingevuld geraken. 

De begeleiding van jongeren zal er zich vooral op richten 
om als coach, begeleider of ouder deze noden te leren 
zien en ze ook in te vullen.

• Welcome | aandacht, plek, aarding
• Grab | hechting, verslaving, loyaliteit
• Feed | talenten, ontwikkeling, verbinding, HSP
• Explore | persoonlijke groei, interesses, motivatie
• Range | grenzen, risk management, veiligheid
• Identity | eigenwaarde, veerkracht, persoonlijkheid

Je leert hoe noden en problemen met elkaar verbonden 
zijn en hoe je op eenvoudige manier jongeren doeltref-
fend kan begeleiden, zonder dat ze zich zelf als “een 
probleem” gaan beschouwen. 

In deze online opleiding krijg je op vastgelegde data 
interactief les via ZOOM. De trainer legt de theorie 
uit,  geeft voorbeelden, beantwoord cases en begeleid 
oefenmomenten.  

Jongerencoach zelfstudie

Deze opleiding is ook ter beschikking als zelfstudiepak-
ket. Je krijgt na het bestellen toegang tot online theorie, 
praktische werkvormen, oefeningen, omschreven cases 
en video’s van het lesmateriaal. 

Tijdens een vragenuurtje via ZOOM kan je op regel-
matige basis de trainers ontmoeten voor persoonlijke 
vragen. Via een mailformulier krijg je ook per mail ant-
woord op je vragen over de opleiding of je cases. 

Voor wie?

Deze opleiding richt zich vooral tot mensen die 
omgaan met kinderen en jong volwassenen. 
Mensen uit het onderwijs, ouders, begeleiders en 
jeugdzorg. 

Wij richten ons naar de optimale ontwikkeling van 
het doorsnee kind in onze nieuwe multiculturele 
samenleving. Hoe jonger kan ingegrepen worden, 
hoe efficiënter de aanpak. 

Wij weten echter ook dat in sommige gevallen er 
écht wel problemen zijn die niet meer op te los-
sen vallen met het invullen van noden. Daarvoor 
bestaan gelukkig andere instellingen. 

Deze opleiding is zowel voor één op één werk met 
kinderen als voor het bekomen van globale inzich-
ten en bewegingen voor een ganse instelling. 



Open Mind
Bredestraat 11-15
9920 Lievegem

+32 9 370 80 72
info@centrumopenmind.be
www.centrumopenmind.be
BE 0667.898.151

ISO 9001/2015 certified
Door de Vlaamse Overheid erkend 
opleidingsinstituut onder nr DV.O222497 

Praktische informatie 

Kinder en Jongeren coachopleiding 

Deze opleiding wordt online via Zoom ingericht 
en is beschikbaar in zelfstudie video vorm. Infor-
meer je via de website voor concrete gegevens 
over data en prijzen. 

 
Leerplatform: Cursusmateriaal, video’s en support 
is via het online leerplatform beschikbaar.

Begeleiding: Serge Van Gampelaere, Sofie De Vos 
en een volledig team vakbekwame begeleiders. 

Certificaat: Na de reeks krijg je een certificaat van 
deelname met vermelding van de aangeleerde 
technieken en benaderingsmethodes. 

Subsidie: via de KMO-portefeuille

Info en Registratie: via de website, mail of tele-
foon

Waarom kies je voor ons?

Open Mind heeft een eigen kijk
Door 20 jaar werk met mensen en hun problemen 
weten wij heel goed hoe belangrijk de kindertijd is. Dit 
materiaal is dan ook in overeenstemming met al onze 
opleidingen. 

Kinderen leren graag
Als een kind niet graag meer leert, is er waarschijnlijk 
onderweg iets misgelopen. Wij leggen de focus niet op 
het probleem maar op de nood. Misschien is dat wel de 
oplossing...

Vraag ons voor jouw organisatie
Heb je een groep van minimaal 8 personen, dan kunnen 
wij de essentials van deze opleiding ook in jouw school 
of organisatie komen geven. Dit kan Live of Online; Voor 
de kostprijs contacteer je ons best even per mail. 
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