
Geluksvogels vliegen naar scholen in Nederland!	  

	  
Kom	  het	  beleven	  op	  

de	  Open	  Belevings	  Dag	  Geluksvogels	  
op Zaterdag 28 juni van 11.00 – 16.00 uur 

in de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam 
	  
Groot	  nieuws	  voor	  de	  juffen	  en	  meesters	  op	  de	  Nederlandse	  basisscholen	  
Vanaf	  september	  2014	  is	  het	  mogelijk	  om	  een	  Geluksvogel	  bij	  jou	  op	  school	  
uit	  te	  nodigen	  voor	  een	  ouderavond,	  studiedag,	  training	  of	  workshop	  om	  het	  gelukkig	  voelen	  
in	  de	  school	  te	  stimuleren.	  	  

Doe	  de	  schooldeur	  open	  	  
voor	  het	  geluksgevoel	  van	  alle	  kinderen,	  	  

ouders,	  juffen	  en	  meesters	  
	  

De	  drie	  Geluksvogels	  Natasja	  de	  Kroon	  ,	  Ingrid	  Nagtzaam	  en	  Merlijn	  	  Wentzel	  zijn	  
opgeleid	  tot	  Happy	  Coaches	  en	  staan	  klaar	  om	  uit	  te	  vliegen	  en	  daar	  waar	  nodig	  hulp	  en	  
ondersteuning	  te	  bieden.	  	  	  
Aan	  het	  hele	  schoolteam,	  de	  ouders,	  de	  klas	  en	  (individuele)	  kinderen	  en	  aan	  jou.	  Van	  
‘coaching-‐on-‐the-‐job’	  tot	  ‘studiedag’:	  alles	  is	  mogelijk.	  	  
Deze	  Geluksvogels	  doen	  wat	  nodig	  is	  om	  jou	  en	  je	  school	  tot	  een	  Happy	  School	  te	  laten	  
uitgroeien.	  
	  
Nieuwsgierig	  geworden?	  
Deze	  dag	  is	  geheel	  gratis,	  maar	  wil	  je	  ons	  wel	  laten	  weten	  of	  je	  komt,	  want	  dan	  kunnen	  we	  
daar	  rekening	  mee	  houden.	  Meld	  je	  aan	  op	  www.academie-‐psychotherapie.nl	  .	  	  
We	  verwelkomen	  je	  graag	  op	  zaterdag	  28	  juni	  op	  de	  Academie	  om	  deel	  te	  nemen	  aan:	  

-‐ Interactieve	  lezingen	  
-‐ Workshops	  
-‐ Informatie	  uitwisseling	  met	  de	  Geluksvogels	  

Zelf	  Happy	  Coach	  worden	  en	  wellicht	  uitgroeien	  tot	  Geluksvogel?	  
Ook	  dat	  is	  mogelijk!	  
	  
Charlotte	  Visch	  
Coördinator	  Geluksvogels	  en	  de	  9-‐daagse	  Happy	  Coach-‐opleiding	  



Programma:	  Open	  Belevings	  Dag	  Geluksvogels	  
	  
11.00	  uur:	  Welkom	  
Charlotte	  Visch,	  coördinator	  van	  de	  Geluksvogels,	  geeft	  een	  inleiding	  
over	  het	  thema	  van	  deze	  dag	  ‘De	  Gelukkige	  School’	  
	  
11.30	  uur:	  Workshop-‐ronde	  1	  
De	  deelnemers	  gaan	  in	  kleine	  groepjes	  aan	  de	  slag	  in	  de	  workshops!	  	  

• Inleven,	  doorvoelen	  en	  blijer	  voor	  de	  klas	  –	  Merlijn	  Wentzel,	  Happy	  
Coach,	  	  onderwijsbegeleider	  

• Integratief	  lesgeven	  –	  Ingrid	  Nagtzaam,	  Happy	  Coach,	  opleider,	  trainer	  	  
• Emotionele	  educatie	  in	  de	  klas–	  Charlotte	  Visch,	  ontwikkelaar	  Happy	  

Coach-‐opleiding	  en	  coördinator	  Geluksvogels	  
	  

12.30	  uur:	  lunch	  

	  
	  

13.30	  uur:	  Workshop-‐ronde	  2	  
De	  deelnemers	  schuiven	  door	  naar	  de	  volgende	  belevings-‐workshop	  
	  
14.30	  uur:	  thee/koffie-‐pauze	  	  waarin	  de	  mogelijkheid	  contact	  te	  
leggen	  met	  elkaar	  en	  de	  Happy	  Coaches	  en	  Geluksvogels	  
	  
14.45	  uur:	  Workshop-‐ronde	  3	  
De	  deelnemers	  schuiven	  door	  naar	  de	  volgende	  belevings-‐workshop	  
	  
15.45	  uur:	  afsluiting	  	  
	  

	  



Merlijn	  Wentzel	  
Workshop-‐inhoud:	  
Werkend	  en	  levend	  met	  kinderen	  neem	  je	  dagelijks	  honderden	  pedagogische	  beslissingen.	  
Je	  probeert	  steeds	  voor	  dit	  kind,	  in	  deze	  situatie,	  op	  dit	  moment,	  het	  goede	  te	  doen.	  Maar	  
hoe	  weet	  je	  steeds	  wat	  het	  goede	  is?	  En	  wat	  dit	  kind	  nodig	  heeft	  op	  dit	  moment?	  Je	  krijgt	  
geen	  gebruiksaanwijzing	  en	  als	  je	  het	  vraagt	  komt	  het	  er	  niet	  altijd	  uit.	  In	  deze	  workshop	  
verkennen	  we	  wat	  je	  nog	  meer	  kunt	  doen	  om	  er	  achter	  te	  komen	  wat	  'de	  sleutel	  tot	  het	  
kind'	  is.	  Dit	  doen	  we	  door	  te	  voelen	  wat	  er	  met	  jou	  gebeurt	  en	  door	  in	  te	  leven	  in	  het	  kind.	  
Deze	  verschillende	  perspectieven	  verruimen	  je	  handelingsmogelijkheden!	  Met	  een	  aantal	  
praktische	  principes	  en	  handreikingen	  kun	  je	  de	  volgende	  dag	  meteen	  aan	  de	  slag.	  
	  
Over	  Merlijn	  Wentzel	  :	  Merlijn	  Wentzel	  is	  afgestudeerd	  orthopedagoog	  en	  heeft	  een	  sterke	  
drive	  om	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  een	  gelukkige	  schooltijd	  te	  bieden.	  Sinds	  haar	  afstuderen	  
werkt	  ze	  hier	  aan	  als	  begeleider,	  trainer,	  coach	  en	  onderzoeker.	  Ze	  is	  zelfstandig	  
onderwijsbegeleider	  (www.deleerschool.nl)	  en	  docent	  Pedagogische	  Tact	  bij	  het	  NIVOZ-‐	  
Nederlands	  Instituut	  voor	  Opvoedings-‐	  en	  onderwijszaken.	  	    
	  

	  
	  
Ingrid	  Nagtzaam	  
Workshop-‐inhoud:	  Wat	  heerlijk	  als	  je	  kind	  alle	  belangrijke	  vaardigheden,	  ook	  op	  het	  gebied	  
van	  de	  cognitieve	  vakken	  mag	  leren	  op	  een	  fijne	  wijze	  waar	  je	  ook	  nog	  gelukkiger	  van	  wordt!	  
Dat	  het	  echt	  om	  jou	  gaat,	  je	  anderen	  beter	  leert	  kennen,	  je	  ontdekt	  hoe	  je	  echt	  
belangstelling	  voor	  elkaar	  kunt	  tonen	  en	  het	  gaat	  om	  hetgeen	  jou	  bezig	  houdt!	  In	  deze	  
workshop	  mag	  je	  dit	  zelf	  ervaren	  en	  krijg	  je	  beelden	  van	  de	  wijze	  waarop	  je	  dit	  in	  de	  praktijk	  
kunt	  brengen.	  
	  
Over	  Ingrid	  Nagtzaam:	  Ingrid	  is	  directeur	  van	  Het	  kan!	  www.hetkanvoorhetkind.nl	  Zij	  
verzorgt	  vanuit	  haar	  eigen	  bedrijf	  scholing,	  begeleiding,	  advies	  en	  coaching	  binnen	  het	  
onderwijs	  en	  de	  kinderopvang.	  Al	  vanaf	  2005	  is	  Ingrid	  schoolbegeleider,	  opleider,	  trainer.	  
Vanuit	  haar	  expertise	  als	  schooldirecteur,	  intern	  begeleider	  en	  Happy	  Coach	  geeft	  zij	  
invulling	  aan	  de	  Geluksvogels	  op	  locatie.	  Ingrid	  is	  hoofddocent	  in	  de	  opleiding	  Happy	  Coach.	  
	  

	  
	  



Charlotte	  Visch	  	  
Workshop-‐inhoud:	  In	  de	  workshop	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  door	  haar	  ontwikkelde	  
posters,	  die	  gebruikt	  worden	  in	  scholen	  in	  Nederland.	  Een	  groot	  probleem	  in	  de	  scholen	  is	  
het	  gebrek	  aan	  respect	  voor	  anderen	  en	  zichzelf.	  De	  posters	  laten	  zien	  hoe	  kinderen	  
weerbaarheid	  kunnen	  ontwikkelen,	  voor	  zichzelf	  kunnen	  opkomen	  en	  	  ruzies	  kunnen	  
oplossen.	  En	  het	  leukste	  is	  …kinderen	  vinden	  het	  fantastisch	  om	  tips	  te	  krijgen	  waar	  ze	  direct	  
mee	  aan	  de	  slag	  kunnen	  en	  die	  ook	  nog	  het	  juiste	  effect	  hebben	  ☺	  .	  	  
	  
Over	  Charlotte	  Visch:	  Charlotte	  is	  ontwikkelaar	  van	  de	  Integratieve	  Kindertherapie,	  adviseur	  
Child	  &	  Youth	  Affairs	  aan	  de	  Nederlandse	  Academie	  voor	  Psychotherapie	  en	  auteur	  van	  
diverse	  artikelen	  en	  de	  onderstaande	  boeken	  (te	  verkrijgen	  op	  de	  Academie	  of	  via	  de	  
boekhandel	  en	  	  www.childconsult.nl):	  Angst-‐Wegwijzer,	  Gelukkige	  kinderen	  in	  een	  gelukkige	  
klas,	  Kofferkinderen,	  De	  sleutel	  tot	  je	  kind.	  Charlotte	  coördineert	  de	  Geluksvogels.	  
	  

	  
	  
	  
	  


