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WELKOM!
Hi there! Ik ben Shereen, oprichtster van DE
KINDERPSYCHOLOOG.
In 2007 heb ik de opleiding Onderwijs- en
Ontwikkelingspsychologie afgerond met een Master
of Science degree. In mijn carriere heb ik ervaring
opgedaan met ontwikkelings- en opvoedkundige
zaken rondom het jonge kind (0-12j).
Twee jaar na mijn afstuderen werd ik moeder van
mijn zoon Mica en kwam ik direct tot de ontdekking
dat niet al het gedrag van kinderen af te leiden is uit
'de boeken' en dat niet alle pedagogische
strategieen universeel zijn. Inmiddels ben ik moeder
van 3 kids en is de dagelijkse struggle real!
Als moeder van de zogenaamde 'millenial kids'
zullen we de boeken moeten loslaten en nieuwe
strategieen moeten hanteren. Om deze reden ben ik
zelf aan de slag gegaan met het ontwikkelen van
een nieuwe wijze van werken met kinderen en hun
moeders. Met het programma 'MILLENIUM KIDS'
kun jij als ouder in een korte tijd, positieve en
blijvende verandering bij jouw kind kan realiseren.
Voor nu wens ik je veel plezier met deze FREE MOM-
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GUIDE waarin ik je een aantal belangrijke
onderdelen van de Psychologie van jouw kind
meegeef.

Shereen Faye
LET'S GO! AAN DE SLAG!
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Een kind wordt geboren als
een onbeschreven blad
(Aristoteles). Puur & perfect
vanuit zijn authentieke zelf.
Je hebt er vast het 1 en ander over voorbij zien komen in alle boeken en
tijdschriften: het 'nature-nurture' debat.

Is gedrag aangeboren of aangeleerd?
Ieder kind wordt geboren met een set genen. Deze zijn biologisch
geprogrammeerd aan de hand van de genen die je van je ouders hebt
gekregen. Hieruit onstaan de eigenschappen van een kind die geërfd zijn
van de ouders, in de psychologie ook wel bekend als 'het genotype. In de
psychologie gelooft men dat een kind wordt geboren als een onbeschreven
blad, puur, perfect, authentiek en dicht bij zijn kern.
Naast de genen spelen ook de omgevingsfactoren een belangrijke rol bij
het ontstaan van gedrag. Hierbij kun je denken aan factoren zoals:
opvoeding, school, vriendjes, het land waarin je opgroeit, cultuur etc. De
genen bepalen samen met de omgevingsfactoren hoe het gedrag van een
kind eruit ziet. Ook wel 'fenotype' genoemd.
Kortom, het gedrag van een kind dat wij van buitenaf kunnen zien, is de
uitkomst van zowel de genen (aangeboren/nature) als van de
omgevingsfactoren (aangeleerd/nurture).
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DE ONTWIKKELINGSGEBIEDEN,
DE SUPERKRACHTEN
&
DE KRACHTCIRKEL
In de ontwikkelingspsychologie zijn er 6 ontwikkelingsgebieden van belang:
1. De cognitieve ontwikkeling: hierbij staat het denken en de hersenen
centraal. Dit gebied wordt vaak geassocieerd met vakken zoals rekenen &
taal.
2. De creatieve ontwikkeling: binnen dit ontwikkelingsgebied komen alle
kunstzinnige vaardigheden aan bod zoals: tekenen, boetseren, zingen,
dansen en muziek maken.
3. De sociaal-emotionele ontwikkeling: dit betreft onderwerpen zoals de
sociale omgang en vaardigheden en het herkennen van en kunnen omgaan
met emoties.
4. De constructieve ontwikkeling: hierbij speelt de ontwikkeling van het
maken en bouwen van dingen een grote rol. Je kan denken aan b.v. blokken
bouwen.
5. De motorische ontwikkeling: grove- en fijne motoriek zijn hierbij de 2
meest belangrijke ontwikkelgebieden. Bij de eerste gaat het om het maken
van grote bewegingen zoals springen en bij de tweede gaat het om kleine
bewegingen. Zoals het vasthouden van een pen.
6. Zelfredzaamheid: dit betreft de vaardigheid van een kind om
leeftijdsgepaste dingen zelf te doen zoals aankleden, veters strikken en naar
het toilet gaan.
Ieder kind is anders en ieder kind is uniek. Zo zal de ontwikkeling van jouw
kind anders verlopen dan die van een ander. Zaak is dat wij als ouder op
zoek gaan naar die ontwikkelgebieden waarin ons kind uitblinkt. Dat zijn
namelijk zijn SUPERKRACHTEN! Superkrachten ontstaan dus doordat een
kind excelleert op 1 van de bovengenoemde 6 ontwikkelingsgebieden.
Wanneer we de focus leggen op die krachten & talenten, zal je zien dat je
binnen korte tijd ook vooruitgang ziet in de gebieden waar jouw kind
minder goed op scoort.
Zoals je inmiddels weet is de omgeving van een kind een belangrijke
invloed op het gedrag van een kind. Om het kind in zijn kracht te zetten,
hem te laten groeien, zullen we dus ook de omgeving juist moeten inzetten.
We gaan aan de slag met de factoren die al positief zijn in de
KRACHTCIRKEL. En werken achter de schermen ook aan de factoren in de
omgeving die nog wat aandacht vereisen.
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'Laten we kinderen in een hartje stoppen in
plaats van in een hokje.'
AANDACHT & ACCEPTATIE

In de psychologie wordt gewerkt met een handboek waarin
alle stoornissen staan, de DSM IV. Aan de hand van dit
handboek kunnen psychologen een kind diagnosticeren en
bepalen welke behandeling ze gaan inzetten.
Het categoriseren door psychologen is gebaseerd op
wetenschap, onderzoek en een enorme basis aan studie.
Hoewel deze beginselen uit de psychologie een goed
fundament zijn, is de keerzijde dat kinderen in hokjes
geplaatst worden. Met als gevolg dat kinderen
gestigmatiseerd en gelabeld worden. Het woordje ADHD
bijvoorbeeld wordt hedendaags als trendwoord gebruikt voor
ieder kind dat een beetje druk is.
Ieder kind verdient zoveel meer dan in een hokje gestopt te
worden. Het begint bij het geven van AANDACHT, want pas
vanuit het geven van aandacht zal je een kind ECHT leren
kennen en dus ook weten waar zijn kracht ligt & waar de
ontwikkeling ligt. Wanneer we de tijd hebben genomen om
aandachtig een kind waar te nemen, naar een kind te
luisteren en proberen zijn gevoel en beleving te begrijpen
zullen we groei kunnen realiseren.
De volgende bepalende stap is ACCEPTATIE van het kind hoe
het is. Is het jouw kind bijvoorbeeld druk of beweeglijk, of juist
heel rustig en stil, omarm het. Geef het wel grenzen mee
maar slechts diegene die noodzakelijk zijn voor zijn of haar
welzijn. In de acceptatie zal wederom ruimte ontstaan voor
welwillendheid en groei.
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ZELFKENNIS & OPVOEDING
Zonder dat we het bewust door hebben
nemen we een stukje van onze eigen
genoten opvoeding en ervaringen mee in
de opvoeding die we onze kinderen
geven.
Dit kan zowel positief als negatief zijn.
Om onze kinderen te laten groeien is het
dus van belang om naar binnen te kijken.

INTROSPECTIE:
Het onderzoeken en
observeren van jouw
eigen mentale en
emotionele
processen.

Het geregeld en gefundeerd doen van
introspectie is de basis van groei voor
zowel jou als moeder, als voor jouw kind.
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THANK YOU
Bedankt dat je de moeite hebt genomen om mijn FREE MOM-GUIDE door te nemen. Ik
hoop dat het je wat inzicht heeft gegeven in de psychologie van jouw kind. En dat je
hiermee verder aan de slag kan met jouw kind.
Als je meer of diepgaande kennis wilt verwerven over de psychologie van jouw kind dan
nodig ik je uit om je in te schriijven voor 1 van de online programma's. Naast het geven van
kennis, zal ik je ook coachen en voorzien van templates die je gedurende de rest van de
kinderjaren van jouw kind(eren) kunt gebruiken. Met deze kennis en templates kun je in een
korte tijd positieve, blijvende veranderingen in het gedrag van jouw kind realiseren.
Schrijf je je na het lezen van deze guide in met de code: HTRMM01 en ontvang 10% korting
op 1 van de onine programma's!

Shereen Faye
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