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Heeft een drieja
rige al een talent?
Natuurlijk! En
dankzij de Talent
academie van de
recent gefuseerde
MIK & PIW Groep
kunnen medewer
kers van kinder
dagverblijven de
mini-talenten alle
ruimte geven zich
optimaal te ont
plooien. Pedagoog
Julie Hennessy
van MIK Kinder
opvang geeft een
kijkje in de keu
ken van de Zuid-
Limburgse Talent
academie voor 0
tot 4-jarigen.
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Meer plezier betekent
beter leren

B

oeit iets je niet
of ben je verdrietig? Dan kun je
je minder goed
concentreren en
dus ook minder
goed leren. Het
klinkt als een open deur en dat
is het natuurlijk ook. Toch is het
nadrukkelijk kijken naar de mate
van welbevinden en betrokkenheid geen vanzelfsprekendheid. “Daar stapt men normaal
misschien te snel overheen”, zegt
Hennessy. Daarom is ze vol lof
over de start van de Talentacademie begin dit jaar.
MIK Kinderopvang, Stichting
Spelenderwijs (beide onderdeel van MIK & PIW Groep) en
Stichting Kinderopvang Parkstad
hebben reeds 24 pedagogisch
medewerkers een training aangeboden waarbij ze als het ware
door een speciale ‘bril’ kijken. Ze
kijken even niet in hoeverre de
kleintjes zich bijvoorbeeld motorisch of sociaal ontwikkelen. Het
gaat er juist om of ze goed in hun
vel zitten en bevlogen bezig zijn
met een activiteit.

Het project vindt plaats onder
supervisie van Prof. F. Laevers, KU Leuven, directeur van
Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs CEGO. Hij heeft
wetenschappelijk aangetoond dat
kinderen daadwerkelijk vlotter
leren, als ze gelukkig zijn. Deze
wetenschap beweegt de medewerkers om welbevinden en
betrokkenheid van de kinderen
te verhogen. Door bijvoorbeeld
het verrijken van spelmateriaal
of het bieden van meer ruimte
voor eigen initiatief. Dit heeft een
directe positieve invloed op de
mate van betrokkenheid. Als je

kinderen zelf laat kiezen, zie je
waar hun voorkeur naar uit gaat.
Vaak zijn dat de dingen waar ze
goed in zijn. “Leren gebeurt in
de flow van het spel waarbij er
balans is tussen wat het kind al
goed kan en wat het kind nog net
niet kan”, aldus Hennessy. Het is
de uitdaging voor de medewerkers om voor die balans te zorgen
met de interventies die zij doen.
Momenteel worden nog meer collega’s opgeleid. De volgende stap
is het digitaal in kaart brengen
van de individuele ontwikkeling
van kinderen. Voordeel van deze

methode is dat de focus ligt op
wat kinderen wél kunnen in
plaats van wat (nog) niet.
Dat de Talentacademie nu al
een succes is, hoorde Hennessy
onlangs nog van medewerkers
op twee verschillende vestigingen. “Beiden zien dat het sociale
gedrag van de kinderen vooruit
is gegaan. De kinderen helpen
elkaar meer en zoeken elkaar vaker op om samen te spelen. Voor
de medewerkers is zoiets een geweldige motivatie. Het inspireert
hen om nóg meer uit de kinderen
èn zichzelf te halen”.

Hulp voor kinderen en sporters
Partners in Welzijn en ECSplore zijn onderdeel
van MIK & PIW Groep. Partners in Welzijn
biedt onder meer ondersteuning bij echtschei
dingen en ECSplore ondersteunt onder andere
mensen met een beperking die willen sporten.
Dit is slechts een kleine greep uit het brede
scala aan ondersteuningsactiviteiten.
Ondersteuning bij een echtscheiding - Partners in Welzijn

“Kinderen van gescheiden ouders
kunnen best wat hulp gebruiken”,
vertelt Josine Kuijpers van het
project ‘Kinderen scheiden niet’.
De impact van een echtscheiding
wordt vaak onderschat.
Ouders vinden het vaak spannend om over een echtscheiding
te praten of om bijvoorbeeld te
vragen hoe ze er het beste met
hun kinderen mee om kunnen
gaan. Juist daarom kunnen
ouders bij Partners in Welzijn
heel laagdrempelige met al hun
vragen terecht.

Partners in Welzijn biedt een
cursus aan voor kinderen van
8 tot en met 12 jaar over echtscheidingen. De gevoelens van
kinderen staan hierbij centraal.
Ze worden ondersteund bij het
omgaan met allerlei emoties die
bij een echtscheiding komen
kijken. “Veel kinderen denken
aan mama als ze bij papa zijn en
omgekeerd. Daardoor kunnen ze
gaan piekeren en minder goed
gaan slapen’’ vertelt Kuijpers. ‘’
Wij helpen kinderen op creatieve
wijze de scheiding te verwerken,
door hen bijvoorbeeld een teke-

ning te laten maken van voor en
na de scheiding en ze praten met
andere kinderen die in dezelfde
situatie zitten. De cursus bevat
ook twee ouderbijeenkomsten om
te zoeken naar een ‘brug’ tussen
de ouders zodat hun communicatie beter verloopt en ze hun
kind beter kunnen begeleiden.
Die ‘brug’ staat symbool voor de
overstap die kinderen telkens
tussen beide ouders maken.”
Meer informatie:
www.opgroeienin046.nl.

Sporten is voor iedereen! –
ECSplore

ECSplore vindt het belangrijk dat
sporten voor iedereen mogelijk
is. Zo ondersteunen ze mensen
met een beperking die graag
willen sporten via het provinciale
project ‘Iedereen kan sporten’.
“Deelnemers die zoeken naar een
vereniging, kunnen wij in contact
brengen met geschikte sportclubs binnen ons netwerk. Maar

verenigingen vragen bijvoorbeeld
ook hulp als ze niet weten hoe
ze een lid met een beperking het
beste kunnen begeleiden. Dit
kan door trainers een opleiding
of cursus te laten volgen om
mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking beter te
ondersteunen”, vertelt combinatie functionaris Judith van Veen
van ECSplore.
In het begin van het project is
vooral een sterk netwerk opgebouwd, belangrijk om bij toekomstige vragen snel te kunnen

schakelen. ECSplore heeft tot
nu toe al ondersteuning kunnen
bieden bij meerdere hulpvragen,
waarbij de reacties positief zijn.
Men is blij dat er nu één aanspreekpunt is. Zo krijgt iedereen
de kans om deel te nemen aan
sport- en beweegactiviteiten. Van
Veen: ’’Geweldig, want sporten
is gezond, goed voor je sociale
contacten én zelfvertrouwen.’’
Meer informatie:
www.ecsplore.nl

