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Welkom 
Leuk dat je interesse hebt in het Kinderspecialisatiejaar dat Bureau Authentès aanbiedt. 
Dit jaar is speciaal voor jou als jij je wilt verdiepen en verbreden in de problematiek van kinderen 
van 4 tot 17 jaar en in de begeleiding/behandeling van deze kinderen/jongeren. 
In deze studiegids vind je de volgende informatie: 

1. Doel van de opleiding
2. Doelgroep
3. Structuur van de opleiding
4. Tijdsinvestering
5. Toetsing
6. Kosten
7. Aanmelding en toelating
8. Inschrijving en intakegesprek
9. Contactgegevens
10. Inhoud modules
11. Studiedagen

Na het lezen van deze studiegids hoop ik dat je voldoende informatie hebt om te kunnen bepalen of 
Bureau Authentès met het Kinderspecialisatiejaar dát biedt wat jij zoekt. Mocht je na het lezen nog 
vragen hebben, neem dan gerust contact op met Bureau Authentès. 

1. Doel van de opleiding
Vanuit een christelijk perspectief gaan we de uitdaging aan om te kijken naar de bestaande theorieën 
over en methoden voor hulpverlening aan kinderen. 
Het doel is om jou te scholen en te vormen tot een begeleider of hulpverlener die op verantwoorde 
wijze kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 17 jaar kan begeleiden. Hierbij gaat het erom dat jij de 
kennis, vaardigheden en attitude krijgt die je nodig hebt, en die kunt integreren in jouw omgang met 
kinderen. 

2. Doelgroep
Dit jaar is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt of wil gaan bezighouden met het begeleiden van 
kinderen. Je kunt hierbij denken aan (zorg-)begeleiders in de Jeugdzorg, orthopedagogen, psycholo- 
gen, groepsleerkrachten, intern begeleiders, maatschappelijk werkenden etcetera. 

3. Structuur van de opleiding
Het Kinderspecialisatiejaar heeft een tijdsduur van één jaar en is modulair opgebouwd. 
Er zijn vier modules die elk 2 of 3 scholingsdagen in beslag nemen. In totaal zijn er 10 scholingsdagen. 
Er wordt gewerkt met kleine groepen en met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Het onderwijs is 
praktijkgericht waardoor veel ruimte wordt gegeven voor praktische oefeningen. Het cursusjaar wordt 
afgesloten met het schrijven van een artikel. 
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4. Tijdsinvestering
De scholingsdagen zijn verdeeld over 10 dagen van 09:30 uur tot 16:30 uur. 
Gemiddeld zal de opleiding 10 tot 15 studie-uren per week vragen. Hierbij is het schrijven van de 
eindopdracht (het artikel) niet inbegrepen.

5. Toetsing
Elke module wordt afgesloten met een tentamen of opdracht die met een voldoende dient te worden 
afgesloten. Bij een onvoldoende is er een mogelijkheid tot herkansing in overleg met de docent. 
Na het behalen van alle modules inclusief het schrijven van een artikel zal het certificaat worden 
uitgereikt. 

6. Kosten
De scholingskosten bedragen  3150,-. Dit is inclusief readers, koffie/thee en lunches, en exclusief 
de kosten van literatuur en de intake. Wanneer je inschrijfformulier binnen is, krijgt je een factuur per 
e-mail en een betaalverzoek op je mobiel voor het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld  100,-
Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd voor de scholingskosten. Betaling in twee termijnen is mogelijk. 
Tot zes weken voor het begin van het Kinderspecialisatiejaar kun je de inschrijving ongedaan maken. 
Het door jou b taalde bedrag wordt dan tee ruggestort met aftrek van het inschrijvingsgeld. Indien je niet 
annuleert, ben je verplicht het totaalbedrag te voldoen.
Mocht Bureau Authentès - op basis van het aantal aanmeldingen – genoodzaakt zijn het Kinderspeci- 
alisatiejaar te annuleren, dan ontvang je hiervan twee weken voor aanvang bericht. In dat geval storten 
wij het reeds door jou overgemaakte bedrag retour.

7. Aanmelding en toelating
De volgende toelatingseisen worden gesteld: 

Het respecteren van de christelijke visie van het Kinderspecialisatiejaar
Jouw leeftijd is 25 jaar of ouder
Een afgeronde opleiding op MBO 4 niveau is vereist of een afgeronde opleiding in de
geestelijke gezondheidszorg of onderwijs
Werkzaam met kinderen

8. Inschrijving en intakegesprek
Inschrijving vindt plaats door middel van het opsturen van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier 
aan Bureau Authentes. Het intakegesprek is een onderdeel van de toelatingsprocedure. 
In dit gesprek komen onder anderen de volgende punten aan de orde: 

Motivatie
Vooropleiding en werkervaring
De bereidheid én het vermogen om te kunnen reflecteren

De kosten van inschrijving en intake zijn  100,-. Wanneer je de opleiding tot Psychosociaal Therapeut 
bij De Roos Opleidingen hebt gevolgd, is een intakegesprek niet nodig en zijn er geen inschrijvings- 
kosten verschuldigd. 
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9. Contactgegevens Bureau Authentès
Ageeth Kuperus 
Palweg 7 
8081 RR Elburg 
Tel: 06 474 363 79 
E-mail: info@bureau-authentes.nl
Website: www.bureau-authenrtes.nl
K.v.K. nr: 08167373

De scholingsdagen vinden plaats in de regio Elburg.  

Lid van CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) 

 SKJ opleidingscode 209369 voor scholing. 

Er is een doorlopende leerlijn vanuit De Roos Opleidingen. 
Wij kennen ook een goede samenwerking met De Roos Opleidingen. 
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10. Inhoud modules

Module 1: Wat is kindertherapie? 

Onderwerpen: 

● Wat is kindertherapie;
● Wat is het verschil tussen hulpverlening aan volwassenen en aan kinderen;
● Verschillende stromingen binnen de hulpverlening/begeleiding van kinderen;
● De stromingen die in de opleiding worden aangeboden.

Doel: 
De deelnemer heeft kennis van: 

● Het begrip kindertherapie;
● De verschillen tussen hulpverlening aan volwassenen en kinderen en

hoe de deelnemer deze kan hanteren;
● De verschillende stromingen binnen hulpverlening/begeleiding van kinderen;
● De stromingen die binnen het Kinderspecialisatiejaar behandeld worden.

Module 2: Beeldcommunicatie 

Onderwerpen: 

Doel: 

● Wat is beeldcommunicatie;
● Hoe wordt het gebruikt voor kinderen;
● Vormen van beeldcommunicatie die ingezet kunnen worden voor de

behandeling/begeleiding van het kind.

De deelnemer heeft kennis van wat beeldcommunicatie inhoudt, kent de 
verschillende vormen en weet hoe deze in te zetten voor de begeleiding/behandeling van kinderen. 

Module 3: Het therapeutische proces 

Onderwerpen: 

● Intake;
● Indicatie/contra-indicatie;
● Formuleren van een hulpvraag;
● Opstellen van behandelplan/behandeldoelen;
● De therapeut en de therapeutische relatie;
● Ouderbegeleiding.
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Doel: 

De deelnemer: 

● Heeft een goed begrip van het therapeutische proces en zijn aandeel hierin.
● Heeft kennis van de vaardigheden waarover de begeleiding van kinderen dient

te beschikken.
● Ontwikkelt de basisvaardigheden van de begeleiding en kan aangeven waar zijn

persoonlijke valkuilen liggen.
● Is in staat een hulpvraag te formuleren evenals behandeldoel(en) en een

behandelplan voor het kind.
● Weet hoe hij de ouders in dit proces kan adviseren, stimuleren en begeleiden

in het belang van het kind.

Module 4: Specifieke thema’s 

Het is mogelijk om te kiezen uit de volgende onderwerpen: 

● Rouw
● Angsten
● Agressie
● Misbruik/mishandeling
● Autisme
● ADHD
● HSP
● (V)echtscheiding
● Beelddenkers

Doel: 

De deelnemer heeft kennis van de verschillende problematieken van kinderen en hun situaties. 
De deelnemer heeft kennis van eventuele oorzaken van de problematiek, de uitingsvormen bij het kind 
en van wat het kind daarin specifiek nodig heeft. De deelnemer is in staat in te springen op dat wat het 
kind specifiek in zijn situatie nodig heeft. 
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11. Studiedagen
2023

2023
Maandag 25 september
Maandag 6 november
Maandag 18 december

2024
Maandag 15 januari
Maandag 12 februari
Maandag 11 maart
Maandag 8 april
Maandag 20 mei
Maandag 17 juni
Maandag 1 juli 




