Jong Talent Spel
jongeren ontdekken hun talenten
Meer lezen?

‘Jong Talent’ benadert kinderen op een positieve
manier. Het zoomt in op hun kwaliteiten, niet op
hun problemen. En kinderen blijken meer in huis te
hebben dan ze zelf denken. Het spel vergroot hun
inzicht en versterkt hun zelfvertrouwen.

Tekst en beeld: Ofkje Teeken

Ofkje Teekens geeft individuele trajecten voor jongeren, maar leidt samen
met Willem Glaudemans ook nieuwe
Jong Talentencoaches op.
www.kindertalentenspel.nl;
www.jongtalentenspel.nl;
www.ofkje-teekens.nl

K

inderen komen niet altijd uit de verf in het onderwijs. En zelfs in hun vrije tijd komen niet al hun talenten aan
bod. Ouders en leerkrachten sturen soms hun belangstelling
in een bepaalde richting en kinderen komen vaak onbewust
aan die wensen tegemoet. ‘Jong Talent’ vraagt hen echter
zonder omwegen naar hun eigen mogelijkheden en wensen:
wat vind je leuk, wat kun je goed en wat zou je graag kunnen? Wie helpen jou bij dat alles en op welke momenten
loop je daar soms in vast?

Nautilusbord

In de praktijk
Zelf gebruik ik ‘Jong Talent’ al een aantal
maanden in mijn eigen praktijk. Met een onzeker kind dat ik vroeger een faalangsttraining
zou geven, speel ik nu dit spel. En met succes!
Kinderen vinden het leuk om met alle kaartjes
te spelen en komen positiever en met meer
zelfvertrouwen uit de sessies. Je geeft ze
inzicht in hun eigen mogelijkheden en voor
het eerst leg je zinvolle verbanden tussen
talenten, waar zij voorheen geen samenhang
zagen. Op het tweede spelbord – de piramide
– maken ze van hun talenten een talentenopstelling: het plaatje is dan compleet. Het verheldert veel voor kinderen en het brengt hen
terug in hun kracht.

Al vragend en spelend ontwikkelt zich een patroon op het
eerste speelbord – een Nautilusschelp – waarbij het kind
steeds dieper graaft naar zijn eigen mogelijkheden. Vaak zonder het te beseffen legt het een samenhangend geheel neer
van talenten, vaardigheden, wensen en dromen. Daarnaast
licht het vaak een tipje van de sluier op van problemen waar
het kind soms tegenaan loopt. Het kind vertelt je in vertrouwen zijn of haar wensen en problemen en aan het eind van
de sessies worden daar dan ook afspraken over gemaakt.
Misschien is het belangrijk dat je ouders dit ook weten. Maar
wil je dat ook? En wil jij het ze zelf vertellen of zullen we
dat samen doen?

Ontdekkingsreis
‘Jong Talent’ is in 2010 ontworpen door Ofkje Teekens,
Willem Glaudemans en Willem Hanhart. Het streven was, om
naast het Talentenspel voor volwassenen, een eigen spel te
maken voor kinderen, dat niet alleen heel toegankelijk, maar
ook heel speels zou zijn. Met felle kleuren en een prachtig
ontwerp. Juist voor kinderen is het belangrijk dat ze geloven
in zichzelf en in hun eigen mogelijkheden en dat er op kruispunten van hun leven – welk onderwijs kies ik na basisschool? – een keuze gemaakt wordt die recht doet aan al hun
talenten. Te vaak zijn dergelijke keuzes gebaseerd op de
ambities of frustraties van de generatie vóór hen. Heel begrijpelijk, maar niet bevorderlijk voor het geluk van het kind.
Daarom kijkt Jong Talent naar alle mogelijkheden die een
kind in zich heeft – óók de talenten die het kind of de ouders
nog niet hadden ontdekt.
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Coaches
Het spel Jong Talent vraagt om
nieuwe coaches om de positieve effecten van Jong Talent uit
te dragen in bijvoorbeeld het
onderwijs. Het wordt gespeeld
onder begeleiding. Je moet het
nodige weten over de achtergronden van het spel (onder
andere de psychologie van
Jung) maar ook over de psychologie van het kind; wat je
wellicht in een kind losmaakt
en hoe je daarmee om kunt
gaan. De opleiding tot Jong
Talentencoach vindt plaats in
maart/april (daarna weer in
het najaar) en duurt in totaal
zes dagen (training en evaluatie). Tijdens de training gaan
ook de aankomende coaches
terug naar hun jeugd. Naar de
talenten die zij toen hadden.
Wat hebben ze ermee gedaan?

Dit artikel kreeg je van Educare!
Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt
uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer
bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of
in de klas kunt uitvoeren.
Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in
verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan
ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de
nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op
de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites.
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leren met Hart Focus
Schatgraven in jezelf
Verrassend tekenen
Opgroeien in verbondenheid
Leren kun je leren
De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl
Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter
kennismaking een proefnummer aanvragen.
De websites van Stichting Universele Opvoeding:
 www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare
 www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking...
 www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip...
 opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden
Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de
respectievelijke auteurs en fotografen. Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf
toestemming voor te vragen. Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of
collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan.
St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl

