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Deze whitepaper is geschreven door Heartful Kidz Coaching, Altina van Erkelens is de oprichter van Heartful Kidz Coaching. Naast haar individuele coaching geeft zij ook
KRAGT-Training. Om als praktijk KRAGT-Traning te kunnen geven moet je een certificaat
hebben, deze heeft Altina.
Met veel plezier doet zij op spelenderwijs trainingen met kinderen. Deze kinderen hebben vaak
een probleem waarmee ze worstelen. Deze whitepaper zullen ouders en verzorgers van
kinderen versterken en verduidelijken wat de KRAGT-Training inhoudt. Dus heb jij als ouder
twijfels en weet je niet precies wat de training inhoudt? Lees dan verder ter
verduidelijking.
De KRAGT-Training is een leer- en ervaringsproces voor kinderen. De training bestaat in
totaal uit vijf lessen van twee uur. Dit is grotendeels gebaseerd op de gedachtes van het kind.
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Wat is KRAGT-Training?
De KRAGT-Training is een groepstraining van ongeveer vijf kinderen. De training geeft kinderen
inzicht in het sociaal handelen. Door deze training leert je kind zichzelf beter kennen. Het is de
bedoeling dat na de training je kind meer contact durft te leggen met andere kinderen. Dit
vergroot vervolgens ook de weerbaarheid, de sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Kortom
het doel is dat je kind meer zelf vertrouwen krijgt.
KRAGT staat voor:

Kind

Relatie

Anderen

Globe

Toekomst

Kortom

Ieder kind is onderdeel van een groot geheel. En heeft te
maken met verschillende systemen (of groepen).
Zoals gezin, familie, vrienden, school, sportteam
en de wereld waarin we leven. Deze systemen zijn
verbonden met het verleden, heden en toekomst
van je kind.
Tijdens de KRAGT-Training leert je kind hoe hij of
zij zich gedraagt tegenover anderen. De training zal
in het teken staan van keuzes maken en loyaliteit
in een groep of in het gezin, maar ook het
dichtbij jezelf blijven. Door deze training
wordt het kind bewust van zijn of
haar eigen kwaliteiten, talenten en
de kracht. Ook leert je kind zichzelf
beter kennen en hoe hij of zij moet
handelen in bepaalde situaties.
Wanneer kinderen zichzelf beter
leren kennen, zal dit zorgen voor
meer bewustzijn bij je kind.
Hierdoor voelt je kind zich sterker en staat hij of zij steviger
in zijn of haar schoenen.
Vervolgens kan je kind zich
hierdoor beter ontwikkelen.
Ook leert je kind verschillende
kwaliteiten beterte gebruiken,
waardoor het zelfvertrouwen
en de eigenwaarde zal toenemen.
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Erkennen
wat er is

LES 1
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Je plek innemen
Erkennen wat er is

In de eerste les wordt er aandacht besteed aan het onderwerp: erkennen wat er is. Het doel is hiermee
dat je kind de situatie herkent, hierdoor voel je je gehoord en gezien. Wanneer jouw kind op het
schoolplein aan het spelen is en de andere kinderen iets doen wat jouw kind niet leuk vindt. Moet jouw
kind opkomen voor zichzelf. Je kind mag aangeven wanneer zij of hij het er niet mee eens is.
Tijdens deze les leren de kinderen elkaar kennen. Ze gaan zichzelf voorstellen op spelenderwijs. Nadat
zij zich hebben voorgesteld gaat de training echt van start. Het eerste aandachtspunt is het praten over
gevoelens. Daarna mogen de kinderen hun gezinssituatie opstellen met poppetjes. “Hierdoor kan ik heel
goed zien wat de plek in het gezin is. Wanneer we hierover praten weet ik ook wat de verbinding is met
andere gezinsleden”, zegt Altina. De dag wordt afgesloten met het opstellen van leerdoelen samen met
de coach. Deze leerdoelen worden dan getekend en er worden stappen bepaald hoe je kind daar kan
komen.

Doel

Na deze les kan je kind zichzelf laten zien - je mag er zijn. Ook kan het kind verschillen zien en
accepteren wat andere kinderen willen. Daarnaast heeft je kind meer respect voor andere kinderen en
heeft hij of zij gevoelens ervaart. Ten slotte heeft je kind inzicht gekregen in de hulpvraag en de
persoonlijke leerdoelen waar er in de volgende lessen aangewerkt zal worden.
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Je plek innemen

Mensen en kinderen hebben behoeften aan duidelijkheid. Kinderen zoeken grenzen op om veiligheid te
vinden en te voelen. Maar wat is de grens van jouw kind? Weet hij of zij zijn eigen grens?
In de tweede les wordt er aandacht besteed aan het zoeken van je eigen grens en de grenzen van
andere kinderen. Hoe kun je je eigen grens als kind ervaren en aangeven? Naast het opzoeken van
grenzen komt ook het onderzoeken van kwaliteiten en talenten aanbod. Welke kwaliteit maakt jouw kind
zo uniek? “Je ziet de kinderen glunderen wanneer ze hun talenten en kwaliteiten hebben ontdekt”, zegt
Altina. Het kind leert zichzelf beter kennen en waarderen en krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.
Ook tijdens deze les wordt er aandacht besteedt aan elkaar leren kennen door middel van een spel.
Ordering naar leeftijd, ga zonder te praten op volgorde van leeftijd staan. Altina: “Dit is altijd heel leuk
om te zien, hoe kinderen de ordering bepalen: leeftijd, grootte ect.”

Doel

Het doel tijdens deze les is om jezelf beter te leren kennen en je kwaliteiten en talenten te ontdekken.
Daarnaast is het belangrijk dat je kind verschillen ziet en accepteert, elk kind is anders. Je kind gaat
gevoelens ervaren en hoe je kind dit kan gebruiken in de omgang.
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Intuïtief schilderen
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Intuïtief schilderen

Kinderen ervaren door het schilderen hun eigen talent en creativiteit zonder dat ze erbij stilstaan.
Hierdoor oordelen ze niet of het goed, fout, mooi of lelijk is. Wat er geschilderd wordt is niet belangrijk,
maar het gaat om het gevoel wat je kind erbij heeft. Je kind moet het gewoon doen! Het schilderen en
het resultaat bevestigt het gevoel van eigen waarde van je kind.
Het is bij deze les belangrijk dat je kind door het schilderen los komt van het denken en rust vindt in
het hoofd. Dit zorgt ervoor dat je kind dichterbij zichzelf komt, zonder dat je nadenkt over hoe het hoort
te zijn. Motto bij deze les is: ‘je mag spelen en genieten en verdwijnen in het moment!’ je kind
moet op dat moment iets creëren uit je eigen ik.
Tijdens deze les moet je loslaten. Bij intuïtief schilderen ga je aan de gang op een kunstzinnige manier.
Je kind laat zich gaan in het moment aan het grootste kunstwerk dat er is en dat ben jezelf!

Doel

Je kind ontdekt en leert zijn eigen krachten kennen. Ook moet het vertrouwen op zijn gevoel en het
denken loslaten, het gewoon doen. Doordat je kind buiten de lijntjes kleurt onstaan er nieuwe en mooie
dingen. Na 1 keer lukt niet alles meteen, je leert ook om opnieuw te beginnen. Ten slotte leer je om de
eigen regie in handen te hebben en eigen keuzes te maken.

Erbij horen

LES 4
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Erbij horen

Bij mensen regelt de binding de behoefte en het gevoel om erbij te horen in een gezin, familie, relatie en
in de sociale omgeving. Wanneer je kind gewenst gedrag laat zien, wordt dit beloond en goedgekeurd
bij de ouders. Dit geeft je kind voldoening en een goed gevoel. Wanneer je kind ongewenst gedrag
vertroond zal dit afgekeurd worden door de ouders. Je kind voelt zich afgewezen, slecht en schuldig.
Herken je dit?
Je schuldgevoel is niet goed of kwaad, maar dit heeft te maken met de voldoening om erbij te horen.
Een kind doet vrijwel alles voor zijn gezin waar hij of zij bijhoort (dit is misschien niet altijd te merken).
Wanneer je kind onschuldig wil blijven kan het niet groeien als mens, omdat je blijft hangen in de
gewone en veilige dingen.
Op het moment dat je kind te veel moet doen om erbij te horen kan hij of zij niet meer voldoen aan de
normen van het systeem en dan kan het zich verliezen in het loyaliteitsconflict. Ook bij een scheiding
van de ouders komt dit vaak voor. Het kind moet onbewust kiezen voor het ‘goede’ of het ‘slechte’.
Hierbij moet je kind kiezen bij wie hij of zij wilt horen. Hierdoor kan hij of zij zich buitengesloten voelen,
omdat hij of zij er anders niet bij hoort. Wanneer je erbij hoort geeft dit een bestaansrecht, anders voelt
je kind zich eenzaam en verloren.
Tijdens deze les wordt er aandacht besteedt aan het werken van je eigen ‘KRAGT’. Ook wordt er een
spiegeloefening gedaan waarbij je kind het
andere kind gaat bekijken en dit
vervolgens na gaat doen.
Hierna volgt er een oefening
waarbij grenzen worden aangegeven. “We gaan hiermee
een oefening doen met een
touw. Je mag een cirkel om
jezelf heen leggen. Dit wordt
jou eigen ruimte, helemaal
van jou”, zegt Altina. De
les wordt afgesloten
met het maken van een
KRAGT potje waar de
eigen kwaliteiten en
talenten in komen van
de vorige lessen.

Doel

Je kind leert hulp te
vragen als dat nodig is.
Ook leer je tijdens deze
les grenzen aan te geven en
effectief te communiceren.
Je kind leert zijn plek in te
nemen en te voelen wat je
sterker maakt. Ten slotte leert
je kind keuzes te maken en
loyaal te zijn in de omgang.

Balans in geven
en nemen
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Herken je dit probleem
ook bij jouw kind?
De problemen die bij jouw kind aanwezig zijn, zijn ook de onderwerpen die tijdens de training besproken worden en aangewerkt worden. Het kan dus zijn dat jouw kind problemen thuis heeft, er niet bij
hoort, niet stevig in zijn of haar schoenen staat of niet weet om te gaan met het geven en nemen van
handelingen.
Wanneer je kind niet lekker in zijn of haar vel zit kan dit te maken hebben met de thuissituatie. Ook
kan je kind snel huilen, piekert het veel of vaak last hebben van buikpijn. Meestal maakt je kind zich
dan druk om problemen op school of misschien wordt hij of zij wel gepest. Hierdoor wil je kind niet
naar school en is hij of zij vaak eenzaam. Je kind neemt geen vriendjes of vriendinnetjes mee en speelt
graag alleen. Ook kan het kind slaapproblemen hebben en kan hij of zij niet slapen.
Herken je iets van jouw kind hierin? Geef je dan gauw op voor de KRAGT-Training bij Heartful Kidz
Coaching.

Balans in geven en nemen

Ieder mens krijgt weleens te maken met een schuldgevoel wanneer je iets krijgt. Soms is het dan ook
moeilijk om iets aan te pakken, wat goed bedoeld is. Door zelf iets terug te doen willen we het goed
maken en de balans herstellen. Disbalans komt vanuit de maatschappij doordat mensen liever iets geven
dan iets aannemen. Dit zorgt er vervolgens voor dat de aannemer zich schuldig voelt en iets terug wil
doen. Ouders geven hun kinderen speelgoed, een vakantie en andere facaliteiten. Het kind neemt dat
aan, maar later leert het kind ook hoe zij liefde kunnen geven aan hun kinderen en aan de wereld.
Tijdens deze les wordt er aandacht besteedt aan wat het kind geeft. Altina: “Kinderen tekenen hun
hand en schrijven het woord wat zij te geven hebben in hun hand. Dit werkt als een verankering, voor
een positief gevoel. “ Kinderen mogen complimenten geven aan de andere kinderen en deze vervolgens
in hun KRAGT potje doen (vorige les gemaakt). Ten slotte wordt er besproken wat je kind nog moeilijk
vindt en wordt dit eventueel nog met een rollenspel geoefend. Na deze les wordt er afscheid genomen
en zal dit de laatste les zijn voor je kind.

Doel

Tijdens deze les was het doel om balans te zien bij je kind. Ook leren ze complimenten te geven en
aan te nemen. Je kind leert de kracht van positieve en negatieve gedachtes en gevoelens. Hoe wordt je
kind bewuster van het effect op negatieve gedachtes. Ten slotte wordt er aandacht besteedt aan elkaar
helpen en hoe jij je als kind wilt voelen.
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Doel
Altina: “Ik wil het kind weer in zijn kracht
zetten. Het effect na de training is dat
het kind weer lekker in zijn of haar vel
zit. Het kind is weer vrolijk, heeft meer
zelfvertrouwen en kan de hele wereld
aan. Het is niet vanzelfsprekend dat het
effect ook meteen merkbaar is. Dit kan
ook later zichtbaar worden.”

Bedankt voor het lezen van deze Whitepaper. Heb je nog vragen of ben je
benieuwd naar de ingeplande KRAGT-Training?
Bezoek dan de website: www.heartfulkidzcoaching.nl.
Ook bekijken? www.kragt.nu
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