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Spel maakt jeugd
bewust van talent
Enigszins timide binnenstappen en
krachtig de deur uitgaan. Een gloednieuw spel, bestemd voor de jeugd van
11 tot 17 jaar, zou deze ommezwaai teweeg kunnen brengen. Onder begeleiding van een coach maakt ‘Jong Talent’,
gespeeld met allerlei soorten kaartjes,
jongeren bewust van hun kwaliteiten.
Doordat bij dit spel de nadruk ligt op
waar zij goed in zijn, groeit hun zelfvertrouwen. Kinder- & onderwijsspecialist
Ofkje Teekens: “Spelenderwijs gaan ze
op ontdekkingstocht naar hun talenten
en naar wat zij daarmee in de toekomst
zouden willen doen. Het helpt hen zich
bewust te worden van zichzelf en om
keuzes te maken op verschillende terreinen”.
Met Willem Glaudemans en Willem
Hanhart ontwierp zij het spel, dat op

‘Kinderen hebben vaak
schroom, zijn geneigd
zichzelf naar beneden
te halen’
vele gebieden kan worden gebruikt.
Behalve voor de ontwikkeling van interesses en talenten kan het inzicht geven
bij onder meer de keuze voor een school
of bij leerproblemen. Daarnaast kan
het worden ingezet als onderdeel van
educatieve, therapeutische en creatieve
begeleiding.
‘Jong Talent’ kwam min of meer door
toeval tot stand. Ofkje Teekens en Willem Hanhart volgden beiden een opleiding tot talentencoach voor volwassenen. “In de tram op weg naar huis
bedachten Willem en ik dat er eigenlijk
ook zo’n spel voor kinderen moest komen. We hebben er toen Willem Glaudemans bij gevraagd. Hij is de bedenker
van het Talentenspel voor volwassenen.
Het afgelopen jaar hebben we aan Jong
Talent gewerkt en gekeken naar wat er
al was; we wilden iets nieuws maken.
Het spel is door ons ook getest”.
Dit najaar begint de opleiding tot jongeren-talentencoach die uitsluitend is
bestemd voor professionals, zoals remedial teachers, interne begeleiders in het
onderwijs, (kinder) psychologen, orthopedagogen en jongerenbegeleiders. De
training wordt gegeven door Ofkje Teekens en Willem Glaudemans. “De opleiding start eind september en duurt vier

Ofkje Teekens: ‘Jong Talent helpt jongeren zich bewust te worden van zichzelf. > Foto: Creative Images

dagen. Daarna is er nog een weekeinde
in november”, vertelt ze. “In de periode
oktober/november moeten alle deelnemers aan de training twee kinderen
begeleiden bij het spel. Wij kijken dan
of zij dat goed hebben gedaan. Het is een
gevoelige materie; er moet zorgvuldig
met kinderen worden omgegaan”.
Uitblinken
Kort samengevat is de inhoud van het
spel als volgt: Jong Talent, dat met twee
spelborden wordt gespeeld, bestaat uit
vier bijeenkomsten. Op de eerste ontmoeting worden vragen gesteld aan de
jongeren over henzelf, familie, school
en hobby’s. Op de twee volgende bijeenkomsten komen de borden aan bod
en tientallen talentenkaartjes. Bij het
eerste bord zoeken de spelers de talenten waarin zij (kunnen) uitblinken en
kijken daarna, samen met de coach, naar
mensen die in hun leven een belangrijke
rol spelen. Ofkje: “Dat kunnen bijvoorbeeld een vriend, een broer maar ook

een oma zijn. Het gaat om twee personen die wij de helpers noemen”.
Vervolgens wordt – weer aan de hand
van kaartjes – bezien welke gebieden om
aandacht vragen, zodat daar aan gewerkt
kan worden. Steeds wordt gekeken naar
welk talent kan helpen om de situatie
in balans te brengen. Het spel eindigt op
het tweede bord met een talentenopstelling: de talenten worden met elkaar in
verband gebracht en ook de samenwerking daartussen wordt zichtbaar. “Als
aan het tweede bord begonnen wordt,
hebben kinderen al aardig inzicht in hun
talenten”, vertelt Ofkje Teekens. “Eigenlijk zijn ze in verwondering; ze hebben
ontdekt wat ze allemaal kunnen en zijn
uit hun schulp gekropen”.
Op de vierde bijeenkomst wordt bekeken hoe het geleerde in de praktijk kan
worden toegepast.
Jaloezie
“Haar hart ligt bij het kind”, zegt ze.
Dat blijkt uit heel haar loopbaan. Vorige

maand bestond haar praktijk voor leerproblemen vijftien jaar. Daarvoor was
zij tien jaar lerares Nederlands, volgde
een opleiding tot remedial teaching en
schreef boeken voor het onderwijs over
spelling en grammatica. Coaching is er
sinds kort bijgekomen. Tijdens haar opleiding tot talentencoach bekroop haar
soms een gevoel van gezonde jaloezie.
Want: “Wij leerden daar iemands kwaliteiten aan te boren. Ik dacht steeds:
zo’n coach had moeten bestaan toen
ik kind was; naast je moeder nóg een
luisterend oor”. Jong Talent, zegt Ofkje, nodigt kinderen uit ‘om zichzelf te
laten zien’. “Als je je bewust wordt van
je talenten, durf je ook in de klas je vinger op te steken. Je bent niet meer bang
om fouten te maken. Kinderen hebben
vaak veel schroom, zijn geneigd om
zichzelf naar beneden te halen”.
Problemen komen tijdens het spel ook
aan de oppervlakte, bleek tijdens het
testen. “Een meisje voelde zich eenzaam. Haar moeder wist dat niet. Ze

wilde er niet over praten omdat haar
moeder zich anders zorgen zou gaan
maken. Het meisje had er geen bezwaar
tegen dat wij het aan haar zouden vertellen. We hebben de moeder gezegd
dat haar dochter zich groot houdt en
dat zij daar op moet letten. Zo’n gesprek
maakt de relatie duidelijker”.
Ze haalt een ander voorbeeld aan. “Een
hoogbegaafde jongen gaat na de middelbare school met muziek werken. Het
is zijn lust en zijn leven. Hij heeft dat
zelf heel nadrukkelijk gekozen. Zonde?
Welnee! Hij kan alles met een IQ van
140,150. Het gaat erom dat hij iets doet
met zijn hart. Dat maakt veel gelukkiger. Hoe eerder kinderen zich bewust
zijn van hun mogelijkheden, des te steviger zij op hun benen staan”.
Joke Korving
Info: www.kindertalentenspel.nl of
info@ofkje-teekens.nl

Onbegrip over nieuwe ‘snoepreis’ naar Austin
Een delegatie van Haagse bands zal
ook volgend jaar acte de présence
geven in Austin (Texas). Afgelopen
jaar leidde de ‘snoepreis’ binnen de
gemeenteraad al tot de nodige
gefronste wenkbrauwen omdat het
nut en de kosten ervan discutabel
werden geacht. De aankondiging
dat er opnieuw naar Texas wordt
afgereisd, zorgt voor nog grotere
vraagtekens.
Door Theodore Pronk

Den Haag profileert zich als ‘popstad’
van Nederland. In dat kader is het idee
tot stand gekomen om jaarlijks naar het
showcasefestival South by Southwest
af te reizen om daar die profilering internationaal kracht bij te zetten. SXSW

is de grootste internationale muziekbeurs ter wereld waar boekingskantoren, platenmaatschappijen en aanverwante bedrijven samenkomen om
nieuw muzikaal talent op te duikelen.
De Haagse Stadspartij en de PVV vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente
opnieuw geld steekt in dit project. Zeker omdat de effecten van de zakenreis
die eerder dit jaar plaatsvond, nog niet
concreet zijn. Dit jaar ging een selectie
van zes Haagse bands op pad naar Texas.
De muzikanten werden vergezeld door
diverse ambtenaren en festivalorganisatoren. Uit mediabijdragen ontstond
toen het beeld bij de Haagse Stadspartij
dat er sprake was van ‘een snoepreisje’,
waarbij tal van overbodige meelifters op
kosten van de gemeente naar de Texaanse stad waren afgereisd. Joris Wijsmuller

vroeg voormalig citymarketing-wethouder Huffnagel om opheldering. Die
liet weten dat er geen sprake was van
een snoepreisje en dat de totale verblijfen hotelkosten voor vijf ambtenaren
van de gemeente € 21.354,44 euro bedroegen. De kosten voor de meegereisde
pers en muzikanten zijn gedekt door de
projectbegroting van een ton van het
festival Crossing Border.

Geroezemoes
In de popscene klinkt nog altijd veel geroezemoes over de laatste Texas-reis.
Want er waren wel opvallend veel afgevaardigden mee die er wellicht eigenlijk niets te zoeken hadden. Die geluiden kent Wijsmuller ook. De beantwoording van de vragen stemt hem dan
ook nog altijd allesbehalve tevreden.

“Ik heb begrepen dat ze het nu iets soberder aanpakken. Ze nemen nu maar
drie bands mee in plaats van zes. Ik ben
blij dat andere partijen nu ook een kritische noot kraken”. PVV’er Machiel de
Graaf is één van de raadsleden die zijn
verontwaardiging over de nieuwe trip
uit. Hij stelde direct na de bekendmaking van de nieuwe trip vragen aan het
college over de noodzaak en het rendement van de reis. “De kern van het verhaal is dat ik me afvraag waarom er in
tijden van crisis drie bands naar Austin
gaan en hoeveel collaterale contacten –
‘bobo’s vond ik zo afgezaagd’ – er indirect of direct met subsidies naartoe
gaan. Daarbij heb ik gevraagd wat de
reis überhaupt heeft opgeleverd”.
Een woordvoerder van wethouder De
Jong (Cultuur & Citymarketing) laat

weten dat vooralsnog niet bekend is of
er ambtenaren meegaan naar Austin en
dat er geen budget voor is gereserveerd.
In elk geval zou het rendement van de
trip zijn bewezen en daarom het waard
zijn om te worden herhaald. Het doel
om Den Haag als popstad internationaal te positioneren, zou door publicaties in het South by Southwest Magazine, Newsweek en de Volkskrant worden gerechtvaardigd. Ook de aandacht
die de VPRO aan de reis besteedde heeft
een positief effect gehad op de internationale popstatus van Den Haag. Dat
geen van de Haagse bandjes inmiddels
heeft getekend bij een internationaal
platenlabel, mag geen smet werpen op
het succes. Dat is namelijk volgens de
woordvoerder van De Jong nooit een
doelstelling geweest.

