
Ontmoeting met Sigrid Haarbosch

‘De antwoorden zitten vaak in de kinderen zelf.’

geconfronteerd worden. ‘De 
bewezen vriendentraining 
geeft ze een stevige basis van 
zelfvertrouwen’, staat in de 
folder die Haarbosch erover 
heeft samengesteld. Thema’s 
die aan de orde komen zijn 
onder meer ‘omgaan met 
emoties en stress’, ‘zelfver-
zekerd en dapper voelen’, 
‘helpende gedachtes maken’, 
‘een stappenplan maken voor 
jezelf’ en ‘vrienden zijn met 
jezelf en anderen’.

Doelen

In de eerste bijeenkomst hebben 
de kinderen in de ‘oudere’ 
groep hun doel voor de training 

geformuleerd. Haarbosch laat 
een groot vel zien waarop 
de doelen staan. In de goed 
geschreven en leesbare zinnen 
staat opvallend vaak dat ze 
hun ‘boosheid’ onder controle 
willen brengen. Op tekeningen 
hebben ze aangeven waar de 
boosheid zit. “De kinderen leren 
hun gevoelens en emoties te 
(her)kennen. Wat gebeurt er in 
je lichaam en waar voel je de 
emotie. Wat zijn dan helpende 
en niet-helpende gedachtes 
en hoe kun je de niet-helpende 
omzetten in helpende 
gedachtes.”

Door de training neemt de 
veerkracht van kinderen 
toe, leren ze ‘beter omgaan 
met emoties, wordt hun 
weerbaarheid versterkt, 
groeit hun zelfvertrouwen en 
worden ze weerbaarder en 
verminderen stress, piekeren en 
sombere gevoelens’, zo schrijft 
Haarbosch in haar folder. Ze 
benadrukt tijdens het gesprek 
dat ze niet de absolute wijsheid 

Haarbosch is ten tijde van het 
interview (vrijdag 17 december, 
2021) een paar weken 
‘onderweg’ met haar eerste 
Vriendentraining in twee groepjes 
leerlingen van een basisschool 
in Eindhoven: een groepje 
met leerlingen in de leeftijd 
van 5 tot 7 jaar en eentje met 
leerlingen van 8 tot 12 jaar. Ze is 
enthousiast over het oorspron-
kelijk Australische concept dat, 
zo vertelt Haarbosch, door het 
Nederlands Jeugd Instituut naar 
Nederland is gehaald.

In een reeks van acht themabij-
eenkomsten wordt de kinderen 
stapsgewijs geleerd hoe 
om te gaan met situaties en 
gebeurtenissen waarmee ze 
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Aan de Stichting Veilig Onderwijs (SVO) zijn vele experts verbonden. Wie zijn die mensen, welke 
specifieke kennis hebben zij, waarom verbinden zij zich aan SVO, wat is hun drijfveer? In een 
reeks ontmoetingen beantwoorden zij onder meer deze vragen. In dit magazine het relaas van 
Sigrid Haarbosch, sinds 2021 als coach verbonden aan de stichting. De holistisch kindercoach 
werkt als ambulant pedagogisch gezinsbegeleider en heeft nu twee jaar een eigen praktijk in haar 
woonplaats Eindhoven onder de naam Kindercoaching Sprankel.

Voordat het gesprek begint over haar ervaring met de Vriendentraining, verzorgt Haarbosch 
deze ochtend eerst een korte rondleiding door haar prakrijk op de eerste verdieping van het 
jarendertighuis. Opgewekt toont ze de verschillende ‘spulletjes’ die ze bij de coaching van 
kinderen gebruikt. De inrichting van de praktijkruimte, die verdeeld is over twee kamers en een 
wachtruimte, is licht en kleurrijk.

‘Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat veel problemen waar 
kinderen tegen aan lopen in de basis te maken hebben met 
een gebrek aan zelfvertrouwen. Als kindercoach begeleid ik 
kinderen die wat minder goed in hun vel zitten en ondersteun 
hen bij het opbouwen van meer zelfvertrouwen en veerkracht. 
De Vriendentraining die ik zowel individueel als in groeps-
verband aanbied sluit daar goed op aan … .’ Sigrid Haarbosch



Ze dient zich aan de grote 
lijn van de Vriendentraining 
te houden zoals die door Het 
Nederlands Jeugd Instituut 
is opgesteld. De precieze 
uitwerking mag Haarbosch 
zelf invullen. Daarvoor heeft 
ze diverse attributen die prima 
aansluiten bij de belevings-
wereld van kinderen: ze werkt 
bijvoorbeeld met duplopoppetjes 
en met Jip, een wat grotere 

pop die vaak meepraat in 
gesprekken. Ze toont het boek 
met het ‘kleurenmonster’. Elk 
‘monstertje’ heeft een andere 
kleur en die geeft een emotie 
aan. Op die manier kunnen 
kinderen aangeven hoe ze zich 
voelen. Daar praten we dan 
over, zegt Haarbosch.

Op school

Het mooie van deze training 
is dat die in de school wordt 
gegeven, aldus Haarbosch. “Op 
woensdagmiddagen meteen na 
de les: de kinderen eten bij mij 
een boterhammetje en daarna 
starten we. Ze zijn een uurtje 
langer op school. Dat de training 
op school is, betekent dat je 
een kort lijntje hebt met de 
leerkrachten. 

in pacht heeft. Ze helpt de 
kinderen in hun ‘zoektocht’ naar 
wat het beste bij ze past. Hoe 
ze kunnen beter leren ‘dealen’ 
met een voor hen lastige situatie 
of gebeurtenis.

De training is volgens 
Haarbosch ‘ervaringsgericht’. 
“We praten, maar bewegen ook 
heel veel en de creativiteit van 
kinderen wordt aangesproken.” 

Sigrid toont kleurenmonster

‘Pesten is een situatie die veel onzekerheid en angst kan 
opleveren. In de Vriendentraining leert een kind beter zichzelf 
begrijpen en daardoor ook de gevoelens van een ander. 
Kinderen ervaren in een klein groepje dat ze niet de enige zijn 
die dingen lastig vinden en ze kunnen met elkaar en van elkaar 
leren. Jezelf kennen, is belangrijk. Dat maakt je weerbaar 
tegen een situatie als pesten. Kinderen in de groepjes zien dat 
ze allemaal hetzelfde zijn, maar toch anders. Ze leren elkaar 
accepteren in plaats van dat ze anderen uitsluiten. Dat is een 
hele stap voor basisschoolleerlingen.’ Sigrid Haarbosch



Dit is de tweede ontmoeting in een reeks met de experts die verbonden zijn aan Stichting Veilig Onderwijs. 
De eerste was met Audrey Vrijhoef-Pocorni in magazine 2021-4 (meer informatie www.stichtingveilig-
onderwijs.nl/team-stichting-veilig-onderwijs). Deze reeks wisselt af met een serie gesprekken met de 
beleidsmedewerkers van Stichting Veilig Onderwijs. Zie daarvoor de magazines: 2021-3 en 2022-1. 
Het webadres van Sigrid is www.kindercoaching-sprankel.nl.

moeten zijn. De Vriendentraining 
is een echte toevoeging die 
gaat over sociaal-emotioneel 
sterker voelen. Niet alleen 
het gedrag komt aan de orde, 
maar ook de behoefte van een 
kind om daarover te praten. 
De antwoorden zitten vaak in 
de kinderen zelf. Scholen zijn 
toch erg veel op het leerstuk 
gericht. Iedereen krijgt hetzelfde 
aangebonden. Ik denk dat het 
beter is om op de specifieke 
talenten van een kind in te 
zoomen. Dat ontwikkelt op die 
manier een interne motivatie.”

Zij en de ib’er hebben de 
leerlingen geselecteerd die 
baat hebben bij de training. 
Ouders worden gedurende de 
bijeenkomsten op de hoogte 
gehouden via de groepsapp. 
Zij werken thuis mee via het 
werkboekje.”

De groepjes bestaan elk uit 
maximaal zes leerlingen. 
Dat is veilig voor hen, meent 
Haarbosch. Ze vindt dat de 
training eigenlijk aan alle 
leerlingen gegeven moet 
worden. “Het zou een vak 

‘De visie van Stichting 
Veilig Onderwijs (SVO) 
sluit goed aan bij die 
van mij: een sociaal en 
emotionele veilige plek 
bieden op school, waar 
ieder kind zichzelf kan 
zijn en zich optimaal kan 
ontwikkelen. SVO wil 
scholen bewust maken 
wat die preventief kunnen 
doen om bijvoorbeeld 
pesten tegen te gaan. Het 
is belangrijk om kinderen 
mee te geven hoe ze met 
zichzelf en anderen om 
kunnen gaan.’ 
Sigrid HaarboschSigrid en Jip, de pop die vaak ‘meepraat’


