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Beste ouders/verzorgers, 

 

Onze student in opleiding tot holistisch kindertherapeut heeft jou gevraagd mee te willen werken 

aan zijn/haar afstudeertraject en fijn dat je interesse hebt. Deze brief is bedoeld om je meer 

informatie te geven. Belangrijk is dat deelname aan het coachtraject een inspanning vergt en dat de 

student hiermee kan slagen. We verwachten van het gezin volledige medewerking en een open 

instelling betreft de holistische aanpak en de in te zetten methodieken. 

 

Waar gaat het over? 

De student in opleiding loopt tegen het einde van zijn/haar afstudeerperiode aan. Hierbij wordt 

hem/haar gevraagd een eigen casus te doorlopen vanuit de geleerde methodieken. De student dient 

een volledig traject met het kind (leeftijd tussen de 4 en 16 jaar) en de ouders doorlopen te hebben 

en hiervan een dossier bij te houden. Van een drietal sessies, dat met de ouders en het kind 

doorlopen wordt, maakt de student een uitgebreid verslag en een eindevaluatie ter beoordeling 

door de examencommissie. 

 

Wat gaat de kindertherapeut doen? 

Kinderen en volwassenen kunnen vastlopen door veranderingen in hun leven of eisen die aan hen 

gesteld worden. Iedereen reageert hier anders op; van heel stil tot heel boos en alles daar tussenin. 

 

De kindertherapeut die met het gezinssysteem en het kind gaat werken, werkt vanuit een holistische 

visie. Dit betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar de klacht maar ook naar de oorzaak van de 

klacht. Eenzelfde klacht kan bij twee verschillende mensen een andere oorzaak hebben, ieder mens 

is immers uniek. Er zullen verschillende methodieken toegepast worden om te achterhalen wat de 

oorzaak achter de klacht is. 

 

De kindertherapeut kan je meer vertellen over zijn/haar manier van behandelen en zal in overleg een 

behandelplan opstellen zodat je vooraf weet wat jou en jouw kind te wachten staat. De sessies 

worden kosteloos aangeboden, wel kan de kindertherapeut vragen de eventueel gebruikte 

producten ter ondersteuning van de sessies aan te schaffen.  
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Naast dat je de kindertherapeut helpt bij zijn/haar afstudeeropdracht, ondersteun je ook jouw kind 

zodat hij/zij weer lekker in zijn/haar vel gaat zitten.  

 

Opslag van gegevens 

De gegevens die opgenomen worden in het dossier zijn van belang voor het afstudeertraject en 

worden vertrouwelijk behandeld (zoals is bedoeld in de wet privacy bescherming) en uitsluitend voor 

dit traject gebruikt. Omdat de gegevens onderdeel zijn van het afstudeertraject zullen de gegevens 2 

jaar bewaard worden in een kluis op school. Hierna zullen de gegevens professioneel worden 

vernietigd. 

 

Je dient toestemming te geven voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van jouw kind en jezelf 

voor het verslag . Als je besluit mee te werken, kun je de toestemmingsverklaring (zie bijlage) 

ondertekenen en meegeven aan de kindertherapeut. In uitzonderlijke gevallen kan de 

examencommissie contact met je willen opnemen. We vragen je om deze reden jouw 

telefoonnummer en e-mailadres in te vullen.  

 

Indien je na het lezen van deze brief nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met het 

secretariaat van het opleidingsinstituut De Regenboog Academy, bij voorkeur per e-mail:  

secretariaat@deregenboog-academy.nl.  

 

Heb je liever telefonisch contact, geef dan via de e-mail jouw telefoonnummer en beschikbaarheid 

door. Wij bellen je, op de door jou aangegeven beschikbare tijden, graag terug. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Anne Marie van Bilsen 

Directeur De Regenboog Academy 

 

 
 

 

Bijlage: Toestemmingsformulier afstudeeropdracht 
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Toestemmingsformulier afstudeeropdracht 
 

 

Ik heb de informatie betreffende het afstudeertraject opleiding holistisch kindertherapeut bij De 

Regenboog Academy gelezen en geef toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens van 

mijn zoon / dochter* en van mijzelf en partner.  

 

Ik ga er van uit dat het instituut, De Regenboog Academy, de persoonsgegevens volgens de normen 

zoals deze in de Europese wetgeving is vastgesteld, vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor dit 

afstudeertraject gebruikt worden.  

 

Naam ouder/verzorger: ______________________  

 

Telnr.: ___________________________________ 

 

E-mail: ___________________________________ 

 

 

 

 

Handtekening: _____________________________                            Datum: ____/____/______ 

 

 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 

 


