
DinamoCoaching: Ouder&Kind 
coaching met oog voor culturele 
diversiteit in Rotterdam

Dinamocoaching  richt de begeleiding op het verbeteren van het 
probleemgedrag door je kind vaardigheden bij zichzelf te helpen 
ontdekken die hem in staat stellen  om met zowel kleine als grote 
problemen om te gaan. 

�

Samen met het gezin en leerkracht onderzoek ik  wat het kind nodig 
heeft om zich optimaal kunnen ontwikkelen. Observatie in de klas 
en thuis maakt deel uit de coaching.  

Je kunt bij Dinamocoaching met de volgende klachten terecht:

• Vermoeden van AD(H)D 
• Depressieve klachten
• Traumagerelateerde klachten
• Rouw- en verlies verwerking
• (Faal)angst en fobieën
• Gedragsproblemen
• Sociale problemen,
• Problemen in de aansluiting 

met anderen, pesten
• Concentratieproblemen
• Opvoedingsproblemen

http://www.ouderkindcoaching.nl/


Methoden Ouder&Kind Coaching:

Kids' Skills: kinderen leren vaardigheden om eigen probleem aan 
te kunnen
Mindfulness ouderschap: ouders leren op een effectieve manier 
met het gedrag van het kind welk probleem geeft om te gaan en het 
te helpen corrigeren
Cognitieve Gedragstherapie: de cognities die verantwoordelijk 
zijn voor het probleemgedrag helpen sporen en corrigeren 
Workshop bewuste voeding: samen met je kind bewust en 
gezond koken 
Mindfulness kids: concentratieprobleem en hyperactiviteit  helpen 
reguleren
Oudercoaching: na elke drie sessies met het kind, vindt er psycho-
educatie met de ouder plaats. Hierdoor wordt coaching thuis 
voortgezet. 
 
Even voorstellen

Mijn naam is Dina Monteiro, de vrouw achter DinamoCoaching. Ik 
heb vijftien jaar psychologie en sociologie gedoceerd aan de 
Hogeschool, naast mijn werk als coach en trainer.
Afgelopen drie jaar heb ik me 
gespecialiseerd in het coachen en 
begeleiden van Ouder&Kind en ben ik 
begonnen met de opleiding tot 
Cognitieve Gedragstherapie voor 
volwassenen.
Deze kennis en ervaring gebruik ik nu 
in mijn eigen praktijk om kinderen en 
volwassenen te helpen het beste uit 
zichzelf naar boven te halen

Ben jen benieuwd naar mijn aanpak? kijk dan op: www.dinamocoaching.nl  of
Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met 
DinamoCoaching! 
Dit kan zowel in Rotterdam Centrum als in Rotterdam Prinsenland
Bel 06 3870 1670. Mailen kan ook: info@dinamocoaching.nl

http://www.dinamocoaching.nl
mailto:info@dinamocoaching.nl

