
 
 

 
 

Kindercoaching binnen de DSV 
 
Kinderen in hun kracht  
De DSV beschikt over een interne kindercoach. Een kindercoach heeft 
invloed op het welzijn van een kind en biedt sociaal-emotionele 
ondersteuning op het moment dat dit nodig is. In het leven van ieder 
kind doen zich wel eens situaties voor waardoor het kind flink van slag 
kan raken. Het hoort allemaal bij het leven, maar kan een kind 
behoorlijk uit z’n kracht halen. Onze interne kindercoach kan een kind 
de ondersteuning geven die het nodig heeft door oa. het 
zelfvertrouwen van kinderen te laten groeien, hun talenten te laten 
ontwikkelen en sociaal emotionele hulp te bieden. Hierdoor kan je 
eventuele leerachterstanden voorkomen die ontstaan als een kind 
niet goed in zijn/haar vel zit. Hoe lang dit coachtraject duurt verschilt 
van kind tot kind. Soms is een gesprek waarin het kind de volle 
aandacht krijgt en zich helemaal kan uiten voldoende, soms duurt een 
traject een aantal weken. Waar het om gaat is dat het kind weer goed 
in z’n vel zit en zich weer weerbaar op kan stellen. Hier heeft iedereen 
baat bij, het kind, de ouders en de school 

 
Voordelen van kindercoach binnen de DSV:  
 

• Het is laagdrempelig. De kinderen zien de kindercoaching als een 
onderdeel van de school, ze voelen zich sneller op hun gemak 
omdat ze in een hun bekende omgeving blijven.  

• De kindercoach pakt op wat de leerkracht in de klas ziet en 
hoort, maar waar de leerkracht geen tijd voor heeft om iets mee 
te doen.  

• Een kindercoach herkent en erkent een onderliggende kwaliteit 
als een mogelijke oorzaak voor gedragsproblematiek, zoals 
hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid of beelddenken. 

• Kindercoaching is kortdurend en preventief. Een kind krijgt een 
paar weken wat extra aandacht op het moment dat dit nodig is  

• De ouders kennen de kindercoach al omdat deze ook leerkracht 
is op school. 

• Er zijn geen kosten verbonden aan de kindercoaching omdat het 
plaatsvindt binnen de school.  

• Kindercoaching kan een overbrugging zijn voor kinderen die op 
lange wachtlijsten staan bij reguliere zorginstellingen.  

 

In overleg met de leerkracht kunt u in contact komen met de kindercoach 
op school. 

Op de Delftsche 
Schoolvereeniging en 
stichting Het Uilenest 
bieden wij inspirerend 
onderwijs en opvang 
aan zo’n 420 kinderen. 
We zijn gevestigd aan 
de rand van het 
centrum van Delft. 
Onze school is 
gehuisvest in een 
prachtig monumentaal 
pand met veel ruimte 
en bijzondere 
voorzieningen. 

 
Wij bouwen 
gezamenlijk vanuit 
eigenaarschap aan de 
ontwikkeling van 
kinderen. Wij werken 
met een doorgaande 
lijn en gedegen aanbod 
voor kinderen die meer 
aankunnen. Er zijn 
verschillende 
vakspecialisten, 
waaronder voor gym, 
Engels en muziek. Ons 
team bevat veel 
leerkrachten en 
pedagogisch 
medewerkers die ook 
hun specialisme 
inzetten. 
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