Beste ouders/verzorgers,
Wie ben ik?
Ik ben Ivette Hogervorst, Kindercoach i.o. voor kinderen tussen de 6 -12 jaar.
Er lopen 2 rode draden in mijn leven; kinderen en reizen.
Zowel vóór, tijdens, als na mijn docentenopleiding Handvaardigheid heb ik gereisd en in diverse
landen gewoond. Kinderen speelden hierin altijd een rol; in Amerika was ik au pair, op Curacao
leraar in opleiding op een MAVO en in Letland werkte ik als docent op de International School of
Riga.
Verwonderlijk is het dan ook niet dat ik koos voor de opleiding tot Beroepscoach- en Kindercoach
practitioner aan de Nederlandse Academie voor psychotherapie.
Wat kan ik bieden?
Tijdens mijn opleiding bied ik de zogeheten ‘KLUP’-KinderenLerenUitermate goed Plezier makensessies aan. Dit is een kortdurend coach traject waarin de hulpvraag van jullie kind leidend is.
De sessies bestaan:
1. Een intakegesprek met jullie als ouder/verzorger
2. 4 keer de KLUP sessies alleen met uw kind
3. Evaluatie gesprek.
Alle sessies duren een uur en zowel de intake als het evaluatiegesprek vinden in mijn
praktijk in Landsmeer plaats. De sessies met uw kind vinden met toestemming van school
op school plaats. Aangezien nu alle kinderen een week eerder kerstvakantie hebben en
dus niet op school aanwezig zijn, kan ik tijdens de vakantie u en uw kind in mijn praktijk
ontvangen.
Wie zijn jullie?
Als ouder bemerkt u dat uw kind rondloopt met een naar gevoel, zoals boosheid, verdriet,
onzekerheid of angstig. Het lukt hem/haar nog niet om met dit nare gevoel om te gaan en kan
hem/haar belemmeren om de dingen te doen die hij/zij graag wil doen en zich blijer te voelen.
Ontzettend lastig om te zien als opvoeder/ouder, want u wilt natuurlijk maar 1 ding; een gelukkiger
kind!
Als Kindercoach help ik een kind zichzelf in zijn/haar kracht te zetten, hij/zij staat centraal en ik
begeleid.
Het coachingstraject is als een korte reis waar we 4 keer vertrekken en landen. Uw kind bepaalt
de bestemming, hoe we er komen en wanneer we vertrekken. Uw kind is immers de
ervaringsdeskundige van zichzelf.
Hoe?
We gaan natuurlijk niet stil zitten! Uw kind kiest wat we gaan doen dmv divers speelgoed,
(bord)spelletjes spelen, toneelspel, bewegen, schilderen, tekenen. Kortom een uur KLUP-en!
Je kunt contact met mij opnemen via:
ivettehogervorst@dnaopleidingen.nl of 06-24370082.
Ik heb ervoor gekozen deze KLUP sessies gratis aan te bieden, wel vraag ik tijdens de evaluatie
een korte schriftelijke feedback. Uiteraard worden alle sessies vertrouwelijk behandeld en deel ik
geen informatie met school zonder met jullie overlegd te hebben.

