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kind van ziin omgeving?
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Van haar jonge líjfje ís opperste concentratie af te lezen. Ze zit iets voorovergebogen aan de
keukentafel, waardoor haar lange blonde haren me het zicht op haar gezichtje ontnemen. Haaía

vingërt3es omklernmen riverig het potlood ín haar hand en laten dit met grote precisie het papier
raken. Zo nu en dan overziet ze haar werk, om vervo!gens weer verder te gaan met tekenen.

Varidaag ga Ík papa tekenen', had ze me even daarvoor toevertrouwd. 'Wel een échte papa hoor,
precies zoals die van ons eíauítzíet. Nïet een kindertekeníng.' Ik giímíach bij deze am!?ítieuze
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onze Joliin weet met haar 4 iaar aÏ goed wat ze wil.

door Alie Boll-Groenenberg
Gedurende de minuten die verstrijken, hoorik zo nu en
dan een díepe zucht, het verfrommelen van een papier,
momenten van volledige stilte en dan weer het bewegen van de punt van een potlood over het blad..

puur en alleen vandaag geobserveerd zou hebben,
zou deze er wellicht van overtuigd geraakt zijn dat er
bij haar sprake is van een zeer groeigerichte mindset.
Aan de hoeveelheid proppen papier met 'mislukkingen'
te zien heeft ze haar doorzettingsvermogen aaí'dig op

Na ruim een uur staat ze ineens naast me. 'Wil je nog de proef gesteld, is ze doorgegaan op momenten dat
= meer papieren pakken, mama? Het papier is op en ík = het proces moeizaam verlie.p en is ze uiteíndelijk enkele .
' ben nog niet klaar.' Enigszfös verbaasd stem ik in eon stapjes verder gekomen fö haar leerproces. Groeige- '
haal wat velletjes papier uit de printer. Ze had toen ze richt denken en handelen, een mooie basis voor de
begontocheenaardigstapeltjeliggen,dachtik,maar toekomst.Prachtigomdittalentverdermeetekunnen
ikbesteederverderweinigaandachtaanengeefhaar ontwikkelen,toch?i
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de gevraagde velletjes papier.
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Er is echter ook een andere kant van de medaille. De

Wanneer ik enkele uren later sta te koken en onze
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onze 4-jarige ze zou noemen.
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dochter inmiddels heerlijk buiten speelt, vvordi: mijn
blik getrokken naar de tekening die op tafel ligt. Mijn
ogen worden groot van verbazing. Er is een prachtige
menstekening op te zien, netjes in verhouding getekend en compleet met kledíng en vele details. Daarnaast heeft ze haar doel aardig bereikt: hij lijkt zowaar
nog enigszins op mijn man ook. Rondom deze heuse
eyecatcher zijn er zowel op tafel als op de keukenvloer
vele 'probeersels' te vinden, oftewel: bergen puntenslijpsel en vele proppen papier met 'mislukkingen', zoals

Ik denk terug aan de woorden van die morgen: 'Ik ga
een échte papa maken.' Aan het stilleven op de tafel en
de vloer te zien heeft dat aardig wat voeten in aame
gehad...
Ill
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Míjn gedachten gaan terug naar een specialísatiemodule over mindset die ik recent mocht bijwonen.
Als een medecursist van die module onze dochter

6 ;í48media.nl

kant die soms zo weiniginzage geeftin de wijze waarop
mindset ervaren wordt... Met twee jaa r tekende Jolijn -

' die nooit eerder enige interessoe in

. ,..Q,-l,"",i, i ste poppetje: een heuse koppotekenen getoond had - haar eer-
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ter. Wat voelde ik me als moeder

Hij was
zowaargetekend
getekend
,. .' ,- trots.trots.
Hij was
zowaar
met rode viltstift op een rood
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vel papier, maar ik bewaarde 'm

jL'- zorgvuldig, ervan overtuigd dat
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er vast snel een nieuw exemplaar

zou-Jolmen daÍ wat"kleu'rgebrul'k

betreft duidelijker zou zijn. Er volgde na deze eerste
koppoter echter een lange periode 'radiostilte'. Pennen
of potloden werden niet meer aangeraakt en interesse
in tekenen leek er niet meer te zijn.
l

Wanneer we onze dochter vroegen om weer eens een
poppetje te tekenen, tekende ze exact hetzelfde poppetje als die allereerste keer. Tot zo'n vijftien maanden
later. Ze was toen bijna 3!/! jaar oud en legde na een
morgen op de peuterspeelzaal een A4'tje op tafel met

daarop een complete menstekening. Vol verbazing
bekeek ik de tekening. Haren, oren, een nekje, knieën,

te laten Üitproberen. Heerlijk in hun eigen tempo, echt

víngers en ga zo nog maar even door. Werkeíijk aan

een Rembrandt-lookalike tekenen, het zal me als moe-

alles was gedacht. Blijkbaar was er alleen voor het oog
sprake geweest van 'radiostilte', want haar ontwikkeling had op dit gebied duidelijk niet écht stilgestaan.

der echt een zorg zijn, zolang onze kinderen zich maar
kunnen ontplooien ín hun eigen tempo, leren omgaan
met zichzelf en anderen en zich geliefd en veilig voelen.

Zo volgden de sprongen elkaar op. Wat opviel, was dat
deze meestal enorní groot waren: van een koppoter
naar een compleet poppetje, naar een tekening van
'papa' die in de middenbouw van de basisschool nog
niet eens zou misstaan. Dit patroon herkenden we ook
op andere gebieden. Hoe het leerproces zich, tussen
al deze sprongen in, in het hoofdje van onze dochter
afspeelde, was ons niet echt duidelijk.

Toch vond ik wel een kerri van waarheid in die ene zin,

kind kunnen zijn. Of ze nu met 8 jaar een koppoter of

ook voor in onze thuissituatie. Het gedrag dat zich nu
bij onze dochter aan het ontwikkelen was, op onder
andere het gebied van tekenen, was vooral het streven naar perfectie. Wanneer de kans hierop klein leek,
begon ze er simpelweg niet aarr en hield ze het bij het
oude vertrouvvde. Híer lag voor ons als ouders toch ook
in de thuissituatie wel een taak...
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lullie dochter heeft echt enorm veel talenti Jullie bof-

fen maar', merkte een vriendin van me op, toen ze haar

tekeningen vol bewondering bekeek. Ik voelde me er
wat ongemakkelijk bij. Zo belangrijk was deze prestatie niet voor ons. ledereen heeft immers zo zijn eigen

Op een regenachtige woensdagmiddag heeft het tekenen plaatsgemaakt voor het rijgen van een kralenketting. De handjes van Jolijn glijden door een bak met
kralen en zoeken met grote ijver naar perfecte kralen
voor aan de ketting die ze wil maken. Verschillende

talent. Dat maakt een mens toch niet meer of minder

kralen, met díverse structuren en kleuren, vvorden uit-

waardevol?

los. Om 3e talent volledigte kunnen benutten is er meer
nodig dan zo?nu en dan een flinke sprong, bedacht ik.

voerig bekeken, vveer terug in de bak gegooid, of juist
geschíkt bevonden en keurig op een rij gelegd. Zo nu
en dan worden er wat kralen van plaats gewisseld,
zodat hqt geheel symmetrisch oogt. Vervolgens beginnen twee kleine handjes de kralen zorgvuldig aan een

Alleen, hoe @ef je zoiets vorm in een thu'issítuatie?

stukje elast'iek te rijgen.

Toch liet het woord 'talent' me in de weken erna niet

Ik besloot op zoek te gaan naar meer informatie over
dit ondervverp en las her en öer wat boeken en artikelen Dewulf (2009) omschreef het begrip 'talent' als
het hebben van natuurlijke aanleg, het hebben van
een gave en/of het begaafd zijn. Volgens hem gaat
het over patronen in het denken en handelen die van
nature sterk zijn ontwikkeld. Dewulf geeft echter aan
dat talent hebben niet voldoende is om resultaten te
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behalen en maakt onderscheid tussen talent en talent

in actie. Volgens Dewulf hebben mensen met een
talent een gave of aanleg die hun het potentieel geeft
om heel erg goed te vvorderï als ze gedrag ontwikkelen
voor dat talent ín een specifieke context. Het is volgens
Dewulf een uitdaging om contexten op te zoeken die
het talent dat erÏn zit te prikkelen en een leeromgeving
te creëren die stimulerend werkt.

'Gedrag ontwikkelen voor het talent ín een specífíeke
context.' Een zin die me aan het denken zette. t-loezeer

ik in mijn functie als leerkracht ook houd van zoeken
naar en bieden van begeleiding op maat, passend bíj
de specifieke onderwijsbehoeften en het 'zijn' van leerlíngen, in mijn rol als moeder ligt dat toch net ietsje
anders. In onze thuissituatie vind ik het heerlijk om het
juf-zijn los te laten en onze kinderen de kans te bíeden
om veel vrij te spelen, dingen spontaan te ontdekken en

Tervvijl ik een kop koffie drink en door een tijdschrift
blader, volg ik dit tafereel met genoegen. Het doet me
denken aan de kralenketting die nogal eens symbool
staat voor de zone van de naaste ontwikkeling, zoals
beschreven door de Russische psycholoog Vygotski. De
bovenste kraal van deze ketting wordt vergeleken met
je actuele niveau en de kraal die daar bovenop komt,
met de zone van de naaste ontwikkeling. Deze maakt
contact met waar je bent en wat je al weet. Kralen
overslaan gaat niet en teruggaan naar al geregen kralen is eveneens zinloos. Het leerproces dient één kant
op te gaan, met één kraal per keer leder kind heeft echter kralen op maat en leert in zijn eigen tempo.
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Op áe opleiding tot leraar jaren geleden wist ík nog niet
echt raad met deze theorie, maar door de jareri heen
ben ik steeds vaker na gaan denken over de 'kralenkettingen' van kinderen, maar evengoed over die van volwassenen. VVat heeft dit kind/deze volwassene nodig
om weer een stapje vei'der te kunnen komen in zijn
pmces? Weike kraal rijgen we vandaag? Wordt het een
grüte, een kleíne, een met veel structuur, of wellicht
een volledig gladde?

ík bekijk de ketting die door de handjes van onze dochter glijdt en mijn oog valt op het dunne elastiekje waaíaan de kralen geregen zijn. Jolijn rijgt op het gebíed
van haar ontwikkeling - zij het onbewust - over het
algemeen met veel nogal Brote kralen. Ey worden forse
sprongen gemaakt en tussenstappen lijken te worden
overgeslagen. Als ik kijk naar de kralenketting van haar
tekenontwikkeling - geregen met zéér grote kralen zal ook öeze uiteindelijk een geheel vormen. De vraag
is echter: is het elastiek van de ketting na verloop van
tijd sterk genoeg om de grote, zware kralen te dragen ?
Is er wellicht wat versteviging nodig om het gewicht
van de kralen beter te kunnen verdelen, om het aan-

wezige talent dat zich in öeze ketting bevindt beter tot
zijn rechtte kunnen laten komen? Zoja, hoe kunnen wij
daar als ouders vorm aan geven, terwijl we thuis toch
gewoon thuis laten zijn?

poter die ze eerder die middag met een vriendinnetje
getekend heeft.

Ijeverd, vertel eens...', begin ik voorzichtíg. 'Hoe zou
het kunnen komen dat deze poppetjes die je gemaakt
hebt zo verschillend zíjn?' Nonchalant haalt ze haar
schouders op en wijst naar de koppoter: ?o tekenen
gewoon kirid)es van vier, mama. Dat doen ze op school
zo, dat heb ik gezien. En zoa - ze wíjst naar de andere
tekeníng - azien echte mensen eruít. Niet helemaal,
want rRe armen zijn r?iet zo erg goed en de oren zijn
veel te Broot: Er verschijnt een frons in haar voorhoofd,
terwij ze de öoor haar gemaakte tekeníng bestu«Jeert.
Verbaasá merkt ze Op: 'Toen kon ik nog ríet eens
boven- en onderarmen tekenen, zie je dat? Dat is niet
echt goeö '
Ik leg mijn arm om haar k:eine schoudertjes en geef
haar een kus op haar zachte blonde haart3es. aAha, zit
het zoa, fluister ik, inmiddeis wetend dat Jolijn met de
tijd inöerdaad nog gedmg zal moeten leíen, om haar
talenten - op welk gebied dan ook - verder mee te
kunnen ontwikkelen. Gedrag dat op vele gebieden van
pas zal kunnen komen: de zogenaamde levensvaardigheden. Als moeder realiseer ik me dat de thuissituatie

- naast de leersituatie op school - hiervoor een van de
mooiste, veíligste en meest ongedwongen contexten
kan zijn..
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In het bijzijn van andere 4-3arigen besloot Jolijn zich
wat betreft haar tekeningen al snel aan te passen aan
haar leeftijdgenootjes. In plaats van verder te rijgen
met kralen die zouden passen aan haar kralenketting,
voegöe ze nog vóór de kraal die ze ooit als eerste (3eregen had, piepkleine kraaltjes toe. Ofwel: stapels kraswerk, met zo nu en dan een koppoter.
We besluiten het wat tijd te geven, tot ik op een middag mijn nieuwsgierigheid niet kan onderdrukken. Ik
laat onze dochter de eens door haár op de peuterspeelzaal gemaakte tekening zien en leg deze naast de kop-

Alie Boll-Groenenberg

Ill

In de weken die volgen, kletsen we regelmatig over
leren in kleine stapjes, oefenen om iets uiteindelijk
beter te kunnen, maar ook over het nut van 'foutjes'
maken. 'Je best doen is genoeg. Soms maak je dan foutjes, maar ook daar kun je vveer van leren', leggen we
keer op keer uit.

Wanneer ik enige tijd later naast Jolijn aan tafel zit te
vverken aan een handletterprojectje en voor de zoveelste keer een letter uitgum en deze probeer te perfectioneren, trekt ze een wenkbrauw op, staart even naar
hetgeen ik maak en zegt dan: 'Mama, vind jij foutjes
maken soms ook een beet3e moeilijk? Je best doen ís
genoeg hoor. 4e hoeft niet steeds opnieuw te beginnen!'
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Tja, als moeder kun je je kinderen veel vertellen, maar
het ook voorleven is wellicht nog veel belangrijker: Zo
werd ook ik die dag nog een beetje opgevoed...

Support4Kids. Ze heeft

' recent de opleiding

""' Talentbegeleider bij

Novilo gevolgd en heeft zowel in haar werk- als

Bron

privésituatie te maken met hoogbegaafdheid.
www.support4kids.nl

Dewulf, L. (2009), Ik kies voor mijn talent.
Culemborg: AnderZ

