
 

1	

Belangrijke informatie en voorwaarden met betrekking tot de 
Sensikidstrainingen  
 
 
Alle trainingen die wij noemen op deze website worden georganiseerd door 
Opleidingspraktijk Bluf onder de naam  Sensikidsopleidingen.  
Sensikids is een Benelux geregistreerd merk. 
Deze voorwaarden inclusief de klachtenregeling gelden voor alle trainingen die 
op de website worden aangeboden. 
 
We organiseren een basistraining waarmee je deelnemer van ons Platform 
Sensikids kunt worden. De korte beroepsopleiding traint je om zelf cursussen te 
kunnen geven of begeleiding/coaching te geven aan ouders en hoogsensitieve 
kinderen van zeven tot en met vijftien jaar. De trainingen worden gegeven of 
georganiseerd door (opleidings)praktijk Bluf.  (www.sensikidsopleidingen.nl) 
 
Achtereenvolgens vind je informatie over: 

1.Wettelijke bedenktijd 
2.Kwalificering 
3.Doelstelling trainingen 
4.Middelen 
5.Visie  
6.Onze trainers 
7.Vertrouwelijkheid 
8.Studiekosten 
9.Annulering 
10.Studielast en aantal contacturen 
11.Certificering  
12.Eindtoetsing 
13.Copyright en eigendomsrecht cursusmaterialen 
14.Trainingsniveau 
15.Klachtenregeling (zie ook het volledige document op onze website) 
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1.Wettelijke bedenktijd 
Na inschrijving heb je 14 dagen de tijd om terug te komen op je inschrijving.  
De bedenktermijn vervalt indien de start van de opleiding binnen 14 dagen na 
aanmelding plaats vindt en je aan de eerste trainingsdag hebt deelgenomen.  
 
De bedenktermijn geldt ook als je je inschrijft voor een opleiding en wanneer jouw 
bedrijf of je werkgever de studiekosten daarvan betaalt. Indien jouw bedrijf of 
werkgever voor jou een contract sluit, geldt geen bedenktijd.  
De wettelijke bedenktijd geldt daarnaast niet voor incompany trainingen.  
Voor deelname via het STAP budget: vraag informatie aan via Praktijk Bluf: 
sensikids@hotmail.com. De korte beroepsopleiding Sensikids opvoedcoaching is 
ingeschreven in het STAP register.  
 
Na inschrijving ontvang je via de mail de link naar onze voorwaarden nog eens 
zodat je ze goed kunt nalezen. De digitale inschrijving geldt als een bindende 
afspraak na de wettelijke bedenktijd.  
 
2.Kwalificering: 
Na de training mag je jezelf Sensikids opvoedcoach noemen, mits je een licentie 
aanvraagt en voldoet aan onze kwaliteitsverwachting. Coaching is een vrij beroep. 
In dit geval wil de naam Sensikids opvoedcoach zeggen dat je advies en 
ondersteuning kunt geven aan ouders op het gebied van hooggevoeligheid bij 
kinderen met een gezonde opvoedvraag.  
De cursussen vervangen geen therapie of medicatie.  
De trainingen leiden niet op voor een bepaalde kwalificering of bevoegdheid. Je 
volgt de training omdat je de doelstelling van het platform onderschrijft (een 
veilige ruimte bieden aan hoogsensitieve kinderen en hun ouders adviseren bij 
opvoedvragen rondom hoogsensitiviteit) en de cursussen voor hoogsensitieve 
kinderen zelf graag wilt gaan geven in je eigen praktijk. Competenties waar de 
cursussen en onze opleiding zich op richten zijn: de eigen regie versterken bij 
ouder en kind in het geval van hoogsensitiviteit binnen het gezin, het kunnen 
doorverwijzen bij complexere vraagstelling binnen dit kader.  
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Onze  trainingen veronderstellen reeds kennis over het onderwerp 
hooggevoeligheid, we gaan ervan uit dat je al over enige coachende vaardigheden 
beschikt en enige ervaring hebt met de inhoud van Rationele Emotieve Training 
(wat je denkt zorgt er voor wat je voelt en hoe je reageert).  
 
Al onze trainingen kunnen worden gevolgd door ouders, startende opvoedcoaches 
en professionele begeleiders van hooggevoelige kinderen.  
Er is MBO/HBO denk/werkniveau vereist voor het kunnen volgen van onze 
trainingen. Het is bij twijfel mogelijk om contact met ons op te nemen om in een 
overleg tot een goede afweging te komen of u wilt deelnemen aan de trainingen.  
 
3. De doelstelling: 
De doelstelling van de basistraining en vervolgtrainingen is dat je hooggevoelige 
kinderen van vijf tot zestien jaar kunt coachen door middel van het aanbieden van 
een helpende cursus en de bijbehorende werkvormen.  
 
Het doel van alle cursussen die je gaat aanbieden is dat de kinderen weerbaarder 
worden, leren omgaan met interne en externe prikkels, leren zich beter te 
concentreren en dat ze leren zich te ontspannen en positief te denken.  
Het doel van de oudercursussen of adviessessies is dat ouders meer handvatten 
krijgen aangereikt om hun kind te kunnen ondersteunen bij het zich concentreren, 
met emoties om te gaan, positief te denken en zich te kunnen ontspannen. Voor 
alle cursussen worden werkboeken en werkvormen gebruikt zodat je weet wat je 
kunt aanbieden en ouders en/of scholen weten wat je aanbiedt.  
 
4. Middelen: 
In de opleiding worden theorie en praktische werkvormen aangeboden. Er zijn 
digitale lesbrieven beschikbaar. 
Er wordt met de kinderen met werkboeken en een werkmap gewerkt. Voor de 
ondersteuning van ouders schrijft de deelnemer zelf een korte paper met theorie 
en kennis rondom hoogsensitiviteit bij kinderen. 
 
5. Visie: 
Sensikidsopleidingen wil een veilige ruimte helpen creëren voor de hooggevoelige 
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kinderen. Hooggevoelige kinderen ervaren de wereld vaak intenser dan 
gemiddeld. Ze leren mogelijk anders. Hun kwaliteiten worden nu vaak nog 
onvoldoende aangesproken. De missie van Sensikidsopleidingen is om de kinderen 
door middel van leuke cognitieve trainingen weerbaarder te maken, met behoud 
van hun unieke kwaliteiten.  
 
6. Onze trainers: 
Janne Hofman, kinder- en jeugdtherapeut, reflexintegratie behandelaar en 
onderwijsbegeleider 
Sylvia van Zoeren, hypnotherapeut, kindercoach 
 
7. Vertrouwelijkheid: 
Onze trainers hebben een overeenkomst getekend om vertrouwelijk met alle 
informatie van/over deelnemers die vrijkomt tijdens de trainingen om te gaan.  
 
8. De studiekosten: 
Het inschrijfgeld voor de opleiding bedraagt € 235,00.  Je ontvangt daarvoor een 
factuur na de wettelijke bedenktijd.  
Bij annulering van jouw kant is dit bedrag verschuldigd aan Sensikidsopleidingen.  
De genoemde bedragen worden in mindering gebracht op het totale studiebedrag 
dat je bent verschuldigd voor de training waarvoor je inschrijft.  
Indien je de opleiding financiert via het STAP budget ontvang je de factuur ad  
€ 235,00 voor de inschrijving ook. In dit geval gelden de annuleringsvoorwaarden 
ook. Het opleidingsbudget via STAP wordt vervolgens rechtstreeks overgemaakt 
op de rekening van de opleidingspraktijk. Na enige tijd ontvang je ter afronding 
nog een factuur van € 300,00 van ons voor je deelname aan de korte opleiding.  
Als je een STAP budget benut, betaal je zelf (of je werkgever) dus € 535,00 in twee 
termijnen. 
 
De trainingen en opleidingen vinden doorgang indien er minstens zes deelnemers 
zijn aangemeld. Voor de lokatie Haarlem gelden andere aantallen. 
Indien Sensikidsopleidingen een opleiding of training niet kan laten doorgaan om 
welke andere reden dan ook op de vastgestelde startdatum, dan zal in overleg 
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met de deelnemers naar andere data worden gezocht.  
 
De kosten van de achtdaagse basistraining zijn voor 2023/2024 in totaal € 1535 
euro, inclusief door de opleidingspraktijk verstrekte lesbriefmappen.   
 
Werknemers in het basisonderwijs kunnen ervoor kiezen de twee studiedagen 
Power Puber training niet te volgen. Zij volgen dan de opleiding gedurende zes 
studiedagen, en leren de kinderen van 5 tot en met 11 jaar te begeleiden met de 
Sensikids cursussen en werkvormen. De kosten van een zesdaagse training 
bedragen € 1330,- 
 
Extra kosten 
De deelnemer vraagt op tijd een set werkboeken aan via 
info@uitgeverijdeliefde.nl. Het werkboekpakket is verplicht, de werkboeken 
worden tijdens de opleiding gebruikt. Extra kosten zijn hiervoor: € 90,- te betalen 
aan Uitgeverij De Liefde. Voor degenen die de Power Puber studiedagen niet 
willen volgen zijn de kosten uiteraard aangepast omdat de werkboeken die bij 
deze studiedagen behoren niet hoeven worden aangevraagd. 
 
Bij de kleutertraining maakt de deelnemer extra kosten voor de aanschaf van twee 
handpoppen en een dobbelsteen in stof.  
 
9.Annulering: 
Drie weken voor aanvang van de (basis)training ontvang je een definitieve factuur 
voor het (resterende) studiebedrag minus het inschrijfgeld en eventuele STAP 
budget. Daarmee is annulering niet meer mogelijk. Wel kun je een ander de 
training laten volgen.  
Annuleer je dus in de laatste drie weken voor we aanvangen dan ben je het 
volledige studie-bedrag verschuldigd. Dit geldt ook voor deelnemers die een STAP-
budget hebben aangevraagd. Aangezien het UWV het betaalde bedrag bij de 
opleider zal terugvorderen, zal de deelnemer zelf aansprakelijk zijn voor de kosten 
van de opleiding. De studieovereenkomst die je aangaat door het digitale 
formulier in te vullen geldt voor de gehele duur van de training.  
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De training kan door Praktijk Bluf worden geannuleerd alleen wanneer er te 
weinig animo is.  
Er wordt daarna overlegd met de deelnemers en gezocht naar een nieuwe 
startdatum.  
Mocht een training uiteindelijk binnen 2 maanden na de aanvankelijke startdatum 
niet kunnen doorgaan dan worden reeds betaalde bedragen binnen vier weken 
teruggestort aan de deelnemers. Voor deelnemers die gebruik maken van het 
STAP-budget geldt dat het UWV de reeds betaalde kosten zal terugvorderen bij 
Praktijk Bluf. 
 

10.Studielast en aantal contacturen: 
De korte beroepsopleiding kent acht of zes opleidingsdagen. Het aantal effectieve 
uren per studiedag is meestal zes. We verwachten dat je per trainingsdag vier tot 
zes uur aan zelfstudie, evaluatie en lezen zult  besteden. Er is een beveiligde 
digitale leeromgeving om dit te ondersteunen.  
 
11.Certificering en kwaliteitsregister: 
Iedere deelnemer ontvangt een bewijs van deelname. Je ontvangt dit als je 
minimaal 80% van de training volgde. Mocht je studiedagen hebben gemist dan 
kun je deze inhalen in een volgende groep, mits er ruimte is.  
 
Certificering zorgt er vervolgens voor dat je een licentie verkrijgt van Platform 
Sensikids zodat je de werkvormen en andere middelen onbeperkt kunt gebruiken 
en een  vermelding kunt krijgen op www.sensikids.nl of www.sensikids.be. Na de 
afsluiting van de basistraining, de eindtoetsing  van de oefensessies en de korte 
paper, de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag en de ondertekening van 
een afspraak dat je volgens onze kwaliteitsverwachting de licentie verkrijgt, 
ontvang je het Sensikids opvoedcoach certificaat en word je op de website van 
Platform Sensikids vermeld. Hiervoor betaal je jaarlijks €35,00 (excl. btw) aan 
Sensikidsopleidingen. Daarvoor onderteken je digitaal een overeenkomst om 
akkoord te gaan met onze voorwaarden. De wederzijdse opzegtermijn is drie 
maanden.  
 
Zolang je lid bent van het platform en het kwaliteitsregister kun je jezelf Sensikids 
opvoedcoach noemen. Na opzegging is dit niet meer mogelijk. Er is een beeldmerk 
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verkrijgbaar dat je kunt gebruiken wanneer je deelnemer bent aan het 
kwaliteitsregister. Dit ontvang je na je aanmelding met daarbij het reglement voor 
gebruik. Je mag tevens ons logo onbeperkt gebruiken.   
Let op! De aanmelding voor het platform en het kwaliteitsregister is dus niet 
verplicht.  
Het is mogelijk dat je lid wilt worden van beroepsorganisatie Adiona. Als je een 
eigen praktijk start bevelen we dit aan.  
Op www.adiona.nl vind je meer informatie.  
 
Voor SKJ geregistreerden geldt dat zij een bewijs van deelname ontvangen met 
daarop een registratienummer.  
  
12.Eindtoetsing: 
Wanneer je deelneemt aan de basistraining schrijf je een paper over het 
onderwerp hooggevoeligheid bij kinderen, het belangrijkste onderwerp dat we 
behandelden in de opleiding.  
Tevens geef je een minimaal één oefensessie per leeftijdsgroep in de praktijk aan 
een of meerdere kinderen. Hiervan schrijf je een kort verslag dat je toevoegt aan 
de paper. De paper wordt getoetst door de trainers die betrokken zijn bij 
Sensikidsopleidingen.  
 
13.Copyright en eigendomsrecht cursusmaterialen: 
Wanneer je deelnemer van het Platform wordt en de Ik ben Oké! en Power 
Pubercursussen en werkvormen voor hooggevoelige kinderen in je eigen praktijk 
gaat aanbieden zul je vaak gebruik gaan maken van de bijbehorende werkboeken 
en de werkvormen willen uitprinten. De copyright en eigendomsrechten daarvan 
berusten bij uitgeverij De Liefde en Praktijk Wijze Ouders. Zij zijn eigenaar van de 
trainingen en cursussen. Er mag niets worden gekopieerd of (digitaal) gedeeld 
zonder toestemming. Praktijk Bluf is unieke gebruiker van al onze materialen die 
worden gebruikt in de korte beroepsopleiding. Het is derden dan ook niet 
toegestaan om onze werkboeken en werkvormen te benutten in een training of 
opleiding  aan professionals. Wel is het toegestaan om informatie te delen met de 
deelnemende kinderen en ouders tijdens de cursussen. Mocht je je niet houden 
aan voornoemde rechten en plichten, dan kan de licentie worden ingetrokken en 
een nader te bepalen boete worden opgelegd.   
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14.Trainingsniveau: 
Onze trainingen vereisen een MBO/HBO werk- en denkniveau. 
 
Klachtenregeling 
Heb je een klacht met betrekking tot de trainingen?  
 
Richt je klacht schriftelijk aan praktijk Bluf, p/a  Rijksstraatweg 24, 2022 DA 
Haarlem. Of via sensikids@hotmail.com  
Je krijgt een bevestiging zodra je klacht is binnengekomen. 
Je klacht wordt binnen vijf weken behandeld.  
Nadien dien je binnen drie weken een antwoord te ontvangen.  Bij uitstel word je 
ingelicht en ontvang je een indicatie van de te verwachten termijn dat de klacht 
kan zijn afgehandeld.  
Er kan nimmer restitutie van het studiegeld worden gedaan op grond van je 
klacht.  
Kijk op onze pagina Sensikidsopleidingen.nl/kwaliteitsregister-voorwaarden voor 
de volledige klachtenregeling. 
  
 
Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 1 november 2022	


