
 

 

 

Mijn naam is Marian van der Pauw en ik ben werkzaam vanaf 1990 bij Stichting Aanzet 

voorheen Onderwijsachterstandenbeleid te Vlaardingen. Mijn loopbaan ben ik begonnen in 

het onderwijs en heb een aantal jaren als leerkracht voor de klas gestaan. Vanaf 1990 werk 

ik met ouders en professionals en geef trainingen en cursussen op het gebied van opvoeding 

en educatie. Omdat ik steeds meer in het werk tegen de communicatie tussen ouders en 

kinderen aanliep ben ik de opleiding voor Gordontrainster gaan doen. Deze training heeft mij 

veel gebracht op het gebied van communicatie en niet alleen met ouders en hun kinderen 

maar ook  met professionals in de kinderopvang waar ik de licentie voor haalde. In al mijn 

trainingen komen de Gordonvaardigheden goed van pas!  

De Gordontrainingen zijn praktisch, waarbij de cursisten inzichten krijgen en handvatten hoe 

ze in bepaalde situaties kunnen handelen. “Hoe ga je om met botsingen” en “hoe bouw je 

wederzijds respect en vertrouwen op”. Men leert op een nieuwe frisse manier naar kinderen 

te kijken! Niet door middel van trucjes maar het geeft inzicht in het eigen handelen. 

In 2000 ben ik mij verder gaan specialiseren en heb een coach opleiding aan de Alba 

academie gevolgd, een opleiding voor ADHD coaching bij de eerste verdieping in Delft en 

een kindercoachopleiding bij de Kunst voor kindercoaching. 

Als trainer en coach ervaar ik wat het met mensen en kinderen doet wanneer zij zich bewust 

worden van hun eigen vaste  patronen en wat het hen brengt om dit te onderzoeken en te 

doorbreken.  

Mijn missie is ouders en professionals vaardigheden en inzicht mee te geven die hen helpen 

om effectief en liefdevol te kunnen communiceren. Een goede communicatie is de sleutel 

van succes op alle gebied! 

En helpt om weer plezier in het opvoeden en begeleiden van kinderen te krijgen! 

 

  



Vanuit Stichting Aanzet bieden wij de volgende Gordontrainingen aan: 

OUDERS: Effectief communiceren met kinderen   

KINDEROPVANG:   

• Effectief communiceren in de kinderopvang  

• Effectief communiceren met ouders in de kinderopvang  

• Communiceren met baby’s erkend door het FCB 

LEERKRACHTEN:  Effect! Resultaatgericht communiceren 

 

 

 


