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• Opvoedcoaching aanbieden aan 
sensitieve en prikkelgevoelige 
kinderen en hun ouders/leerkracht. 

• Ons praktische Sensikids 
programma voor kleuters, kinderen 
van zeven tot elf jaar en pubers 
aanbieden, tijdens je werk,  in je 
eigen praktijk, in de jeugdzorg en 
binnen het onderwijs,  of de 
werkvormen en protocollen 
gebruiken tijdens je coaching/
begeleiding van ouder en kind.

• Opvoedadviezen in een 
oudersessie kunnen geven over 
DOES*. 

Na afloop van de opleiding weet je 
hoe je aan ouders/leerkrachten uit 
kunt leggen wat hoogsensitiviteit 
betekent. Je hebt meer kennis over 
stress en prikkelverwerking, weet 
welke adviezen je kunt geven aan 
ouders om stress/overprikkeling te 
reguleren. Je kunt onderscheid maken 
tussen prikkelmijdende en 
prikkelzoekende kinderen en hebt 
geoefend met positieve en 
oplossingsgerichte communicatie. Je 
hebt daarnaast meer kennis over 
sensitief beleven en denken.

Je weet hoe je onze Sensikids 
protocollen praktisch kunt inzetten 
tijdens werken met een sensitief kind.

Kortom: in onze opleiding koppel je 
theorie en praktijk met elkaar. 

* 

Diepgaande verwerking  

Overstimulatie  

Emotionele intensiteit  

Sensorische sensitiviteit

Werk jij met kinderen?
Doe dan mee met onze korte beroepsopleiding Sensikids opvoedcoaching!

SENSIK IDS
Voor 2022-2023

Wat kun je na onze opleiding?



VISUEEL : WAT WE DOEN

IN DEZE BROCHURE  VIND JE ACHTEREENVOLGENS 
HET PROGRAMMA, DE  VOORWAARDEN VAN, EN 
AANVULLENDE INFORMATIE OVER ONZE KORTE 
BEROEPSOPLEIDING. 

TEVENS MAAK JE KENNIS MET ONZE TRAINERS. 
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Wil jij Sensikids opvoedcoaching aanbieden?
In deze opleidingsgids vind je allereerst de doelstellingen van onze Sensikidsopleidingen.  
Daarna kun je lezen wat de doelstellingen zijn van onze korte beroepsopleiding Sensikids 
opvoedcoaching. 

Hoogsensitiviteit is inmiddels wetenschappelijk bewezen: in de hersenen is meer dan 
gemiddeld activiteit in verschillende hersendelen tegelijkertijd vastgesteld in diverse 
onderzoeken. Met name tijdens het verwerken van situaties waarbij emoties en sociale 
situaties een rol spelen werd dit vastgesteld. 
Dit vraagt voor wat betreft de begeleiding van hoogsensitieve kinderen en pubers meer 
kennis over hun wijze van verwerken van informatie. 
Sensikids opleidingen wil deze kennis graag delen en vooral praktische werkvormen 
aanbieden zodat de sociaal-emotionele begeleiding van deze groep wordt versterkt. 

Heel graag verwelkomen wij je in onze opleiding. 
Wij vinden het belangrijk dat binnen de kindercoaching, de jeugdzorg en het 
(basis)onderwijs begeleiders zijn te vinden die de groep hoogsensitieve kinderen kunnen 
herkennen en erkennen. 
De korte beroepsopleiding Sensikids opvoedcoaching is een training van acht dagen die 
verdeeld zijn over een periode van tot maximaal vijf maanden. Deelnemers oefenen 
praktisch met onze werkboeken, werkvormen en protocollen. Je volgt een theoretisch 
lesprogramma in een digitale leeromgeving, doet oefensessies met kinderen uit de diverse 
leeftijdsgroepen en schrijft als eindtoets een korte paper over hoogsensitiviteit bij kinderen.  

In de basisopleiding leer je niet alleen ons programma integraal aan te bieden, maar ook 
onze Sensikids protocollen stress, schrik, aandacht en prikkelverwerking in te zetten en krijg 
je informatie over hoogsensitiviteit aan de hand van DOES (zie de pagina hierna).  

Het voornaamse uitgangspunt voor de theorie in onze opleidingen is de (wetenschappelijke) 
visie van Elaine Aron, onderzoeker en auteur van diverse boeken over hoogsensitiviteit. 
Andere bronnen zijn: LiHSK, Annek Tol, Elke van Hoof en onze eigen publicaties.

Daarnaast is ons uitgangspunt dat we met onze Sensikidscursussen en werkvormen 
kinderen en hun ouders kunnen begeleiden met een gezonde opvoedvraag. De 
bijeenkomsten vormen een steuntje in de rug en zijn in die zin ook op te vatten als 
preventieve ondersteuning. Echter: ook bij complexere hulpvragen kunnen onze 
werkvormen worden ingezet vanwege de praktische werkwijze voor kind en ouder.



Wil jij Sensikids opvoedcoaching aanbieden?
DOES betekent: 

1 Diepe verwerking van informatie in de hersenen
2 Overstimulatie (overprikkeling)
3 Emotionele reacties die intens kunnen zijn
4 Sensorische sensitiviteit.

In deze vier lagen zochten we de best passende ondersteuning. Als opvoedcoach leer je deze 
vier lagen (nog beter) kennen en kun je ze gebruiken om ouders tijdens bijeenkomstenof 
adviessessies goed onderbouwd te informeren. 

Voor jou betekent dit: 
1 Dat je kunt herkennen wanneer een kind te lang doordenkt of te associatief reageert 

op gebeurtenissen, vooral die waar emoties en sociale interactie bij betrokken zijn. 
Aan dit aspect koppelen wij basisinformatie over de visueel cognitieve leerstijl die 
veel voorkomt bij deze groep kinderen/leerlingen, waarbij het ene kind wel en het 
andere niet volgordelijk kan redeneren en plannen. Veel kinderen hebben moeite met 
het plannen en structuren van werk. Als jij dit kunt herkennen is er betere en gerichte 
ondersteuning mogelijk en kun je al handige tips geven aan ouders en leerkrachten. 

2 Daarnaast kan kennis over overprikkeling, maar ook onderprikkeling beter worden 
overgebracht na het volgen van onze training. Dit helpt bij het beter ondersteunen 
van kinderen en hun ouders op het vlak van stressregulering en verbetering van de 
concentratie. 

3 Emotionele reacties kunnen het kind verleiden tot negatief ervaren gedrag en worden 
vaak niet goed begrepen. Na het volgen van de Sensikids opleiding kun je deze 
reacties beter begrijpen en er op reageren en/of anderen daarbij coachen.  

4 Basiskennis over zintuigelijke gevoeligheid en verwerking is van belang omdat deze 
gevoeligheid kan zorgen voor afleiding en meer overprikkeling, en dat kan weer 
effect hebben op het concentratie,- en leervermogen en het welbevinden van het kind. 
Je kunt door deze kennis het kind en de ouders en leerkrachten coachen en tips 
aanreiken om stress eerder te herkennen. Gebleken is namelijk dat wanneer kinderen 
en ouders achteruitgang in het welbevinden van het kind kunnen herkennen zij in 
plaats van reactief, proactief kunnen reageren op alledaagse situaties.

In ons Sensikids programma vind je talloze praktische werkvormen die op deze punten 
ondersteunen.



Wil jij Sensikids opvoedcoaching aanbieden?
In onze sensitieve begeleiding van deze groep kinderen en hun ouders werken we met 
werkboeken en veel praktische en speelse werkvormen die helpend zijn bij de 
ondersteuning in het geval van DOES.

• Sensitieve kinderen/leerlingen leren door onze begeleiding zelf stress te herkennen in 
hun lijf. 

• Ze leren ontspanningsoefeningen te gebruiken en/of om hulp te vragen bij 
overprikkeling en onderprikkeling. 

• Ze leren emoties om te buigen door handige oplossingen te verzinnen als er iets 
onverwachts of vervelends gebeurt.

• Ze leren hun eigen plek in de groep beter in te nemen. 
• Ze leren positieve gedachten te verzinnen.
• Ze leren reacties van andere kinderen/leerlingen beter te begrijpen en hoe ze in 

bepaalde situaties sociaal vaardig kunnen zijn in de groep.
• Ze leren van overleven naar beleven te gaan. Van negatieve reacties naar positieve 

reacties. Van reactief gedrag naar pro-actief gedrag.
• Er is basis informatie over beelddenken voor de kinderen/leerlingen vanaf zeven jaar. 
• Er is aandacht voor plannen en ordenen van lesstof en het terugspiegelen van wat 

werd meegemaakt en geleerd. 
• Kortom: ze leren van overleven naar beleven te gaan, van O jee! naar Oké! 

In de korte beroepsopleiding van acht trainingsdagen volg je vier modules en werk je in een 
digitale omgeving in je eigen tempo aan het vergroten van je kennis over hoogsensitiviteit bij 
kinderen met een gezonde opvoedvraag die reikt tot milde opvoedproblemen. 
Tijdens de trainingsdagen ben je vooral interactief aan het werk: je neemt de werkboeken 
door en oefent in subgroepen, leert de werkvormen kennen en toe te passen en leert DOES 
steeds beter te herkennen door actief deel te nemen aan diverse oefeningen.

De opleidingsmodules vormen een totale training van 6 of 8 trainingsdagen:
1. Inleiding hoogsensitiviteit, DOES en prikkelverwerking.
2. Werken met kinderen van 7-11 jaar (eerste studiedag) en ouders adviseren omtrent 

hoogsensitiviteit (tweede studiedag).
3. Werken met kleuters en vroege leerlingen.
4. Aanvullende module: Werken met pubers. 
Per module ontvang je een inlogmogelijkheid voor de bijpassende digitale leeromgeving. Na 
afloop van elke module en na indiening van de bijbehorende opdrachten ontvangt de 
deelnemer een certificaat. 



Programma

Eerste studiedag (samen met de tweede dag de eerste 
module)
10.00 -16.00 uur

Doel van de eerste dag: 

De doelgroep leren kennen en een juiste afstemming kunnen vinden. 

Inleiding en kennismaking deelnemers en het programma.

Deelnemers ontvangen digitale lesbrieven voor de zelfstudie.

Eerste kennismaking met het Sensikids programma

1. Kennismaken met de lesbriefmap en het werkboek Ik ben Oké!

2. Bronnen: Elaine Aron,  Annek Tol, LiHSK, Platform Sensikids en Elke 
van Hoof

3. Presentatie: DOES gekoppeld aan de werkvormen van Ik ben Oké!

4. Overzicht maken: Hoogsensitief en hoogstimulatief of liever 
prikkelmijdend of prikkelzoekend?

5. Interactief: Zintuigen, stress en prikkelverwerking. 

6. Interactief: Eerste hoofdstuk uit het werkboek Ik ben Oké! volgen

 

Terugspiegelen: 

Het maken van een gezamenlijke mindmap over de onderwerpen van 
deze dag. 

Verantwoording uren zelfstudie voor de eerste module: zie volgende bladzijde



Programma
Tweede studiedag

10.00-16.00 uur
Doel van deze dag: 

Het kunnen aanbieden van de Sensikids werkvormen uit het werkboek 
Ik ben Oké! aan het basisschoolkind zeven-negen jaar

1. Een interactieve dag met creatieve verwerking passend bij de cursus, 
het stressprotocol, aandachtprotocol en prikkelprotocol, spiegelen.

2. Interactief: Intake formulier gebruiken

3. Presentatie: Evaluatie of verslaglegging ouders

4. De Sensikids protocollen leren kennen.

Na afloop van deze dag kun je een paar oefensessies plannen met een 
kind van 7-11 jaar.

Terugspiegelen: 

Je ontvangt een inlog mogelijkheid naar de digitale leeromgeving 
met alle achtergrondinformatie, video’s en presentaties die je nodig hebt 
voor deze dagen.  We verwachten dat je deze lesbriefpagina hebt 
doorgenomen als we weer bijeenkomen. 

Thuisopdracht: Het werkboek Ik ben Oké! lezen om een totaal beeld 
te krijgen van dit aanbod. Oefensessies doen.  Verslag schrijven en 
indienen voor de vastgestelde datum.  

Verantwoording studie-uren van de eerste module: 

Contacturen - 11 uur (2 x 5,5 uur)
Zelfstudie - Literatuur en lesbriefpagina’s: 100 pagina’s 
Toetsuren - Oefensessies (incl. voorbereiding en verslaglegging): 6 uur



Programma
Derde studiedag (eerste studiedag module 2)

10.00-16.00 uur
Deze studiedag is bestemd om het werken met de praktische werkvormen 
van de cursus Ik ben Oké! af te ronden en te starten met het leren werken 
met het werkboek Ik doe het anders! Het is dan ook fijn als je dit 
werkboek al hebt doorgenomen als je komt. 

Doel van deze dag: Het kunnen aanbieden van de Sensikids cursus Ik 
doe het anders en dat is Oké! aan het basisschoolkind 9-11 jaar 

1. Interactief: de relevante werkvormen/het werkboek doornemen. 

2. Informatie: over beelddenken en visuele ondersteuning. 

3. Oefenen: Instructie geven aan en evalueren met het kind (terugspiegelen).

4. Presentatie: Sociale vaardigheden. 

5. Interactief: Sociale stripverhalen als visuele ondersteuning inzetten. 

Terugspiegelen: 

Het maken van een gezamenlijke mindmap over de onderwerpen van deze 
dag. Je ontvangt een digitale lesbrief met de benodigde achtergrond 
informatie, video’s en presentaties. 

Thuisopdracht: een oefensessie doen met een hoogsensitief kind van 9-11 jaar. 

Verantwoording studie-uren van de tweede module: 

Zie volgende pagina



Programma
Vierde studiedag (tweede studiedag, module 2)

10.00 -16.00 uur

Doel van deze dag: adviessessies kunnen geven aan ouders van kinderen 
tot twaalf jaar aan de hand van DOES.

1. Tips en tools voor ouders.  Welke vragen verwacht je? 

2. Wiens probleem is het? Heeft het kind een probleem, de ouder of 
de leerkracht?

3. Uitdaging: Positieve communicatie. 

4. Interactief: Casus bespreking. 

5. Afsluitend: Ik ben Oké! spel als evaluatie met het kind voor beide 
Sensikids cursussen voor kinderen van zeven tot elf jaar. 

Thuis: De digitale lesbrieven doornemen. Het informatiewerkboek 
‘Hooggevoelige kinderen opvoeden’ lezen. Een presentatie maken of korte 
paper schrijven voor ouders over hoogsensitiviteit bij kinderen. De 
presentatie of paper voor de vastgestelde datum indienen. 

Verantwoording studie-uren van de tweede module: 

Contacturen  - 11 uur (2 x 5,5 uur)
Zelfstudie - Literatuur en lesbriefpagina’s: 110 pagina’s
Toetsuren - Informatiepaper of presentatie voor ouders schrijven: 6 uur
	 	 Oefensessie (inclusief voorbereiding en verslaglegging): 6 uur



Programma
Vijfde en zesde studiedag (Module 3)

Kleuter training Ik voel me Oké! 

10.00 -17.00 uur
Tijdens deze twee trainingsdagen ga je de Sensikids cursus voor sensitieve 
kinderen van vijf tot zeven jaar leren kennen. 

Het doel van deze studiedagen: Dat je kleuters praktisch en speels 
kunt begeleiden met hulp van het werkboek en de speelse werkvormen van 

de cursus Ik voel me oké!.  

1. Presentatie: Een lezing voor ouders.

2. Interactief: Alle werkvormen uit het werkboek en extra speelse 
werkvormen, oefenen met het gebruik van handpoppen.

3. Uitdaging: De aandacht van de kleuter vasthouden met behulp van spel 
en beweging. 

4. Interactief: Diverse werkvormen uit het werkboek doornemen en 
oefenen. Een emotiebord van vilt maken. 

Voor deze trainingsdagen heb je extra (spel)materiaal nodig dat je zelf kunt aankopen. 
Extra kosten: ± 25 euro. Je ontvangt informatie hierover.

Ook nu ontvang je een inlogmogelijkheid naar een digitale lesbrief met 
presentaties over de kleuterontwikkeling, alle verdere achtergrond informatie 
die je nodig hebt en video’s. Na afloop van deze module kun je 
hoogsensitieve kinderen van vijf tot zeven jaar praktisch ondersteunen met 
ons programma.

Thuis: Een oefensessie doen met een kind uit de doelgroep. Het verslag van 
je oefensessie indienen voor de vastgestelde datum. 

Verantwoording studie-uren van de derde module: 

Contacturen - 11 uur (2x 5,5 uur)
Zelfstudie - Literatuur en lesbriefpagina’s: 26 pagina’s
Toetsuren - Oefensessies (inclusief voorbreiding en verslagen): 6 uur



Programma
Zevende en achtste trainingsdag (aanvullende module 4)

Power Puber training 10.00 -17.00 uur
Doel van deze dagen: 

Deze aanvullende module geeft je na afloop de mogelijkheid om ook 
kinderen vanaf 12 jaar praktisch te ondersteunen met ons programma.

1. Presentatie voor Sensikidscoaches Over de veranderingen in de 
puberteit.

2. Van moetivatie naar motivatie. Universiteit Utrecht.

3. Welke vragen verwacht je? Hoe ga je om met vertrouwelijkheid?

4. Jelle Jolles: Over sturing, steun, inspiratie en motivatie. 

5. Uitdaging: Oplossingsgericht communiceren met pubers.

6. Interactief: Diverse werkvormen uit het werkboek doornemen en 
oefenen. Oplossingsgericht communiceren oefenen. G-schema invullen.

7. Visualisatie als middel om gedrag en gevoelens positief te veranderen.

8. Mindmappen als middel om te ordenen. 

9. Presentatie: over de executieve functies en huiswerkplanning. 

Je ontvangt een digitale lesbrief voor deze training, met video’s en de 
achtergrondinformatie (literatuur) die je nodig hebt. 

Thuis: Het werkboek Power Pubers doornemen.  Tevens het informatie 
werkboek voor ouders doornemen.  Oefensessie(s) plannen met een puber. 
Het verslag van de oefensessie indienen voor de vastgestelde datum. 

Verantwoording studie-uren van de aanvullende module: 

Contacturen -11 uur (2x 5,5 uur)
Zelfstudie - Literatuur en lesbriefpagina’s: 56 pagina’s
Toetsuren - Oefensessies (inclusief voorbereiding en verslagen): 6 uur



Programma

Informatie over studieduur en thuisopdrachten

Deze korte beroepsopleiding is vooral een praktische opleiding omdat met  
werkboeken wordt gewerkt. 

Tijdens de opleiding worden lesbrieven digitaal verstrekt, dit betekent dat je 
thuis deze lessen doorneemt, en video’s kunt bekijken zodat we dit niet 
tijdens de trainingsdagen hoeven te doen. Zo hebben we alle tijd om alle 
praktische en speelse werkvormen goed door te nemen.  Alleen de eerste 
dag nemen we de tijd om de belangrijke informatie over DOES door te 
nemen en kennis te maken met prikkelverwerking. 

Er is dus veel interactie en samenwerking tijdens de trainingsdagen en je mag 
om deze reden rekenen op enige uren extra studietijd per week omdat je je 
thuis voorbereidt en inleest, een presentatie voor ouders over 
hoogsensitiviteit bij kinderen maakt of een korte paper schrijft en omdat je 
oefensessies doet met kinderen uit de doelgroep en daar een verslag over 
schrijft.  Je hebt hiervoor ruim de tijd, omdat je je opdrachten mag indienen 
voor een vastgestelde datum en die ligt maximaal twee maanden na de 
afsluiting van de opleiding. 

Contacturen: 44 uur bij het volgen van 8 studiedagen. 

Zelfstudie-uren en toetsuren: zie de informatie bij de modules in het 
programma. 

Soms hebben deelnemers elders al een relevante opleiding gevolgd en dan 
kunnen ze in aanmerking komen voor vrijstelling voor wat betreft het maken 
van een presentatie/paper. 

Nadat je alle studieopdrachten indiende en je - indien je zelfstandig gevestigd 
kindercoach bent- digitaal hebt ingeschreven in ons kwaliteitsregister, 
ontvang je het licentie certificaat Sensikids opvoed coaching per post. 



Aanvullend
Uitgangspunten in de training:

Uitgangspunt voor onze visie en missie is allereerst de kennis van Elaine Aron. Zij legde 
in het acroniem DOES uit wat hoogsensitiviteit voor haar betekent. Daarnaast zijn er 
digitale lesbrieven over verschillende onderwerpen. 

DOES:

• Diepe verwerking van informatie

• Overstimulatie

• Emotionele sensitiviteit

• Sensorische sensitiviteit

Onderwerpen in de digitale leeromgeving:

1. Beelddenken/visueel cognitieve leerstijl

2. Prikkelverwerking

3. Communicatie 

4. Sociale vaardigheden

5. Executieve functies

6. De ontwikkeling van het kind

Om je voor te bereiden schaf je enkele weken voor de start van de opleiding het 
werkboekpakket aan (extra kosten maximaal € 85,00, excl. verzendkosten). 

Deze werkboeken zijn verplicht.  Je werkt er mee tijdens de opleiding. 

Er is een bronnenlijst. Op deze lijst staan de boeken die de bron vormden voor de 
lesbrieven van onze training. 

. 



Sensikidsopleidingen	start	in	Utrecht	regelmatig	de	
korte	opleiding	om	na	afloop	van	acht	
trainingsdagen	onze	Sensikids	cursussen	voor	
kinderen	van	5-7	jaar,	van	7-11	jaar	en	voor	pubers	
te	kunnen	aanbieden	in	je	eigen	coachingspraktijk,	
in	de	jeugdzorg,	in	deeltijd	naast	uw	reguliere	
werkzaamheden	of	als	start	van	werkzaamheden	in	
een	eigen	praktijk.	

Voor	wie	is	deze	korte	beroepsopleiding	bedoeld?
Deze	korte	beroepsopleiding	is	geschikt	voor:

1. Deelnemers	(bijvoorbeeld	kindercoaches	en	
jeugdzorg	professionals)	die	reeds	met	kinderen	
werken	en	meer	tools	wensen	om	
hoogsensitieve	kinderen	effectief	te	kunnen	
begeleiden.	Intern	begeleiders	basisonderwijs.

2. Deelnemers	die	een	eigen	opvoedpraktijk	
hebben	of	willen	starten.		

Het	leerdoel	is	dat	je	hoogsensitieve	kinderen	
praktisch	kunt	coachen	en	begeleiden	met	behulp	
van	onze	Sensikids	cursussen	en	dat	je	
hoogsensitiviteit	beter	kunt	herkennen.	De	
coaching	reikt	van	de	gewone	opvoeding	en	
ontwikkeling,	met	normale	opvoedingsvragen,	tot	
milde	ontwikkelings-	en	opvoedingsproblemen	die	
aansluiten	bij	DOES.	Het	versterken	van	de	eigen	
regie	bij	ouder	en	kind	staat	voorop.	De	Ik-
competenties	worden	versterkt	bij	het	kind.	

Wat	is	de	leeruitkomst	van	onze	opleiding?
Na	afloop	van	deze	training	kun	je	onze	Sensikids	
cursussen	voor	kinderen	van	vijf	tot	vijftien	jaar	
integraal	aanbieden.	De	coachees/clienten	krijgen	
meer	regie	over	hun	eigen	emoties,	gaan	emoties	
bij	anderen	beter	herkennen	en	kunnen	daar	beter	
op	anticiperen,	leren	zelf	stress	te	herkennen	en	
handige	oplossingen	te	bedenken	om	hun	eigen	
gedrag	bij	te	sturen	en	kunnen	beter	
communiceren	omtrent	hun	ervaringen	en	
emoties.	
Tevens	kan	de	professional	ouders	van	
hoogsensitieve	kinderen	adviezen	geven	over	
DOES,	dat	wil	zeggen	stressregulering,	
prikkelverwerking	en	omgaan	met	gedrag	bij	
overprikkeling	en	diepgaande	verwerking,	
emotieregulering,	positieve	communicatie	en	
ondersteuning	van	het	vergroten	van	de	
concentratie.	

Specifieke	informatie	voor	zelfstandige	coaches:
Wil	je	als	zelfstandig	gevestigd	kinder-,	of	
opvoedcoach	een	licentie	verkrijgen	om	vermeld	te	
worden	op	onze	website,	in	het	Sensikids	
kwaliteitsregister	opgenomen	worden	en	om	ons	
kwaliteitsbeeldmerk	te	kunnen	gebruiken?		

Alle	deelnemers	kunnen	zich,	indien	gewenst,	laten	
inschrijven	in	ons	Sensikids	kwaliteitsregister,	een	
licentie	aanvragen,	zich	Sensikids	opvoedcoach	
noemen	en	op	onze	website	worden	vermeld.	De	
aanmelding	hiervoor	doe	je	in	onze	digitale	
omgeving.

Dit	kan	nadat	je	de	opleiding	en	bijbehorende	
opdrachten	met	goed	gevolg	hebt	voltooid	en	
omdat	je	een	VOG	(Verklaring	Onbesproken	
Gedrag)	hebt	ingediend.		
Tevens	ga	je	akkoord	met	onze	voorwaarden	op	
welke	wijze	de	Sensikids	cursussen	worden	
aangeboden	en	dat	je	rekening	houdt	met	
copyright	en	beeldrecht	met	betrekking	tot	onze	
methode	en	werkboeken.	Voor	meer	informatie:	
kijk	op	www.sensikidsopleidingen.nl	en	lees	daar	
het	document:	‘Over	ons	kwaliteitsregister’.	
Als	Sensikids	opvoedcoach	heb	je	de	beschikking	
over	al	onze	digitale	materialen,	ontvang	je	de	
diploma’s	voor	de	kinderen	die	deelnemen	in	je	
praktijk	als	je	werkboeken	bestelt,	en	kun	je	onze	
promotiematerialen	gebruiken.	Daarnaast	ontvang	
je	altijd	korting	op	onze	werkboeken	waarmee	je	in	
je	eigen	praktijk	aan	de	slag	gaat	met	de	kinderen.	
Voor	de	licentie	betaal	je	39,95	euro	(excl.	btw)	
jaarlijks.	

Het	is	niet	verplicht	om	licentie	Sensikids	
opvoedcoach	te	worden.	
Na	afloop	van	deze	opleiding	kun	je	wel	in	je	eigen	
praktijk	direct	aan	de	slag	met	diverse	materialen	
die	je	mee	kreeg	of	zelf	aanschaft.	Je	mag	jezelf	
echter	geen	Sensikids	opvoedcoach	noemen	in	dit	
geval.	Dit	is	voorbehouden	aan	de	deelnemers	die	
een	licentie	aanvragen	en	zich	committeren	aan	
onze	kwaliteitsverwachting.	We	vormen	voor	
beroepsorganisatie	ADIONA	een	kwaliteitsregister.		
Het	eerste	jaar	word	je	kosteloos	in	ons	register	
ingeschreven.	Er	is	een	wederzijdse	opzegtermijn	
van	drie	maanden,	uiterlijk	in	mei/juni	kan	men	
aangeven	de	inschrijving	voort	te	zetten	of	te	willen	
stoppen.	

Korte beroepsopleiding basis van Sensikidsopleidingen

Aanvullende informatie over de opleiding

http://www.sensikidsopleidingen.nl
http://www.sensikidsopleidingen.nl


Studiebelasting	voor	de	opleiding	2022/2023
In	deze	brochure	vind	je	per	module	de	contact,-	
toets,-	en	(zelf)studie-uren	terug.	Van	deelnemers	
wordt	verwacht	dat	ze	zelfstandig	de	
thuisopdrachten	doen	en	dat	ze	zich	hebben	
ingelezen	als	een	trainingsblok	start.	Om	de	
opdrachten	goed	te	kunnen	uitvoeren	ontvangen	
deelnemers	een	aantal	digitale	lesbrieven,	
materialen	in	een	lesbriefmap	en	ze	schaffen	zelf	
een	Wijze	Ouder	werkboek	aan	om	zich	in	te	lezen	
voor	aanvang.	Er	is	daarnaast	een	bronnen/leeslijst,	
die	niet	verplicht	is	maar	wel	wordt	geadviseerd.	
In	het	programma	vind	je	een	indicatie	terug	over	
het	aantal	contact,-	en	studie-uren.

Samenvatting	van	de	inhoud	van	de	korte	opleiding
Inhoud	eerste	trainingsblok	(twee	aaneengesloten	
dagen):	
Informatie	over	hoogsensitieve	en	hoogstimulatieve	
kinderen,	DOES	en	prikkels	mijden	en	prikkels	
zoeken.
De	inhoud	van	de	Ik	ben	Oké!	cursus	(7-9	jaar)	wordt	
voor	een	deel	al	interactief	doorgenomen.
Er	is	informatie	over	de	meest	voorkomende	
prikkelverwerking	bij	hoogsensitieve	kinderen	en	
interactief	een	kennismaking	met	de	verschillende	
zintuigsystemen.
Derde	en	vierde	trainingsdag:
Ik	doe	het	anders	en	dat	is	Oké!	Aanvullende	
werkvormen	voor	kinderen	van	7-11	jaar.	Tips	en	
tools	voor	ouders.	
Vijfde	en	zesde	trainingsdag:
Ik	voel	me	Oké!	De	kleutertraining.	Interactieve	en	
creatieve	verwerking	en	het	bijpassende	werkboek	
leren	inzetten.
Zevende	en	achtste	trainingsdag:
Power	Pubers.	Werken	met	het	werkboek	en	de	
werkvormen	Power	Pubers.

Thuisopdrachten:	
1. Zelfstudie:	lezen	van	de	theorie.
2. Oefensessies	met	oefen-cliënten	in	de	

verschillende	leeftijdsgroepen.
3. Verslaglegging	van	de	oefensessies.
4. Het	schrijven	van	een	korte	paper	(maximaal	

6	bladzijden)	of	Power	Point	over	
hoogsensitiviteit	bij	kinderen.	

Uiterste	inlevertijd	opdrachten:
De	opdrachten	dienen	op	de	door	de	trainer	
vastgestelde	datum	te	worden	ingediend	indien	je	
een	certificaat	per	module	wilt	ontvangen	en/of	
jezelf	wilt	laten	inschrijven	als	Sensikids	
opvoedcoach	en	een	licentie	wilt	aanvragen.	

Voorwaarden	studiekosten:
Studiekosten:	€	205	per	trainingsdag.	
Totaal	in	2022-2023:	€	1435	voor	deze	korte	
beroepsopleiding	voor	professionals,	indien	je	de	
achtdaagse	opleiding	volgt	ontvang	je	nl.	korting	ad	
€	205.	Of	€	1230	als	je	de	zesdaagse	opleiding	volgt	
(zonder	de	pubermodule).	Waarvan	€	235	inschrijf/
annuleringskosten	*.

Termijnbetalingen	zijn	mogelijk:	€	300	per	maand	
gedurende	vier	maanden,	of	€	400	gedurende	drie	
maanden,	extra	kosten	€	25.	Het	volledige	bedrag	
dient	te	zijn	voldaan	voor	afronding	van	de	
opleiding.	

Studiegeld	is	inclusief	een	lesbriefmap	met	een	
aantal	voor	de	oefensessies	benodigde	en	te	
kopiëren	materialen	en	exclusief	de	benodigde	
werkboeken.	

Na	je	digitale	inschrijving	voor	deze	
beroepsopleiding	heb	je	2	weken	de	tijd	om	tot	een	
definitieve	keuze	te	komen.	Daarna	geldt	je	
inschrijving	als	definitief	en	gaan	de	betalings,-	en	
annuleringsvoorwaarden	in.	

*	Je	ontvangt	vanaf	2	weken	na	je	inschrijving	een	factuur	
ad	€	235	voor	je	inschrijving	voor	deze	opleiding.	Dit	is	
tevens	het	bedrag	dat	je	verschuldigd	bent	indien	je	
alsnog	annuleert.	Annulering	is	vanaf	twee	weken	voor	
aanvang	niet	meer	mogelijk.	Je	kunt	voor	vervanging	
zorgen.			
Lees	svp	de	volledige	voorwaarden	op	
www.sensikidsopleidingen.nl	

Aanvullende informatie voor studiejaar 2022/2023
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Sylvia	van	Zoeren
Initiatiefnemer	van	Platform	
Sensikids.	Eigenaar	van	
opleidingspraktijk	Wijze	Ouders/
HS	Kids.	Werkt	sinds	2000	met	
hoogbegaafde	kinderen	en	
volwassenen.	Zij	ontmoet	dagelijks	
hoog	intelligente	en	hoog	
gevoelige	kinderen	en	
volwassenen.	

Zij	ontwikkelde	de	Sensikids	
cursussen	voor	deze	kinderen.	
Schreef	diverse	boeken:	‘De	
Zintuigenboom’,	‘Doe	de	Energy	
Switch’	en	‘Het	gevoelige	en	
intuïtieve	kind’.	Getrouwd,	
samengesteld	gezin,	vijf	
kleinkinderen.	Zelf	hoogsensitief.	Is 	
trainer	en	kindercoach.	Was	
verpleegkundige	en	
directiesecretaresse.	

Janne	Hofman
Trainer	van	de	korte	
beroepsopleiding	Sensikids	
opvoedcoaching	vanaf	september	
2020.	Was	leerkracht	
basisonderwijs,	ambulant	
begeleider	en	intern	begeleider.	Is	
schoolbegeleider,	kindertherapeut	
en	reflexintegratie	behandelaar	en	
trainer.	SKJ	geregistreerd.

Volgens	Janne	zijn	lichaam	en	
brein	onlosmakelijk	met	elkaar	
verbonden	en	haar	motto	is:	
bewegen=leren	en	
leren=bewegen.

Op deze pagina maak je kennis met de trainers die onze beroepsopleidingen 
Sensikids aanbieden. 

DE TRAINERS

SYLVIA VAN ZOEREN

JANNE HOFMAN



Met	behulp	van	ons	
kwaliteitsregister.
En	door	de	CRKBO	
kwaliteitsbewaking:
Onze	opleiding	is	BTW	vrijgesteld	
omdat	we	zijn	geregistreerd	bij	
het	CRKBO.	
Alleen	over	de	jaarlicentie	wordt	
21%	BTW	gerekend.

Samen	met	het	CRKBO	bewaken	
we	ons	aanbod	op	de	hiernaast	
genoemde	beginselen.

Deze	beginselen	zijn	vertaald	naar:	
1. De	organisatie
2. Trainers
3. Voorlichting
4. Contract	en	betalings,	en	

leveringsvoorwaarden
5. Uitvoering
6. Examinering	(nvt	voor	

Sensikidsopleidingen)
7. Klachtenregeling	

Wij streven naar kwaliteit. 

KWALITEIT-
BEGINSELEN

1. Zorgvuldigheids-	
beginsel

2. Rechtszekerheid-
beginsel

3. Kenbaarheid-beginsel
4. Redelijkheid-beginsel
5. Betrouwbaarheid-

beginsel

www.crkbo.nl Zoekterm Wijze Ouders

Schrijf je in voor de opleiding in dit 
programma via www.sensikidsopleidingen.nl
Voor informatie over ons kwaliteitsregister:

https://www.adiona.nl/inschrijfformulier/
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