Jong talent is een nieuw spel, waarbij jongeren ondersteund worden
bij (voor hun) belangrijke keuzes en onderwerpen. Het is een spel voor
jongeren vanaf 11 jaar.
Het spel wordt in een aantal sessies van elk ca. 1,5 uur gespeeld, onder
begeleiding van een daartoe gecertificeerde jongeren-talentencoach.
In het spel verkent de speler allereerst zijn of haar talenten en vaardigheden.
Vergezeld van deze innerlijke hulpbronnen – die altijd beschikbaar zijn en
hem of haar met raad en daad bijstaan – worden (groei-)thema’s naar voren
gebracht die aan de orde zijn. Ook kunnen vragenkaarten worden gebruikt om
bepaalde levensgebieden aan te kaarten en verder te verkennen.
In een zinvolle dialoog hierover ontstaat duidelijkheid over de aard van
de thema’s en de wijze waarop er soepel mee kan worden omgegaan.
Gaandeweg ontwikkelt de speler zo het vermogen om vanuit meer
zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te handelen, samen met de innerlijke
helpers en helpers in zijn of haar leven, zoals vrienden en familieleden.
Het spel wordt beëindigd met een soort talentenopstelling, waarbij de talenten
met elkaar in verband worden gebracht en de samenwerking tussen de talenten
verder wordt verduidelijkt. Hierbij komt er meer lijn in de rol die de talenten
spelen en ontstaat meer inzicht in het ontwikkelingspad van de speler.
Samengevat leert de jongere in het spel om – in dialoog met een begeleider –
innerlijke en uiterlijke hulpbronnen aan te wenden om (groei-)thema’s,
vraagstukken en keuzes aan te gaan. De speler oefent hierbij met zichzelf en
met wat zich voordoet in zijn of haar leven. Hierdoor ontstaat er verdieping
en meer zicht wat de jongere bezighoudt en beweegt.
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VERANTWOORDING
Jong Talent is een spel waarbij de jongere centraal staat.
Het spel heeft niet een vaste of ‘gewenste’ uitkomst, het kent geen verliezers,
alleen winnaars. Het is ook niet bedoeld als meet- of diagnostisch instrument.
Bij het spel wordt er vanuit gegaan dat jongeren al een innerlijke schat hebben
aan talent, innerlijke wijsheid en hulpbronnen. Uit ontwikkelingsoogpunt is het
zinvol om meer zicht te krijgen op deze schat en om de rijkdom ervan aan te
spreken en toepasbaar te maken bij keuzes, thema’s en persoonlijke interesses.
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Jong Talent is multi-inzetbaar; het spel kent meerdere speelwijzen en
toepassingsgebieden. Het kan worden ingezet bij (school-)keuzes, (groei-)
thema’s, interesse- en talentontwikkeling, (leer-)problematiek en verwerking.
Het kan worden gebruikt als onderdeel van educatieve, therapeutische en
creatieve begeleiding. Het spel wordt één op één gespeeld onder begeleiding
van een jongeren-talentencoach en is afgestemd op jongeren vanaf 11 jaar.
OPLEIDING TOT JONGEREN-TALENTENCOACH
Vanaf najaar 2010 wordt gestart met de certificatietraining tot jongerentalentencoach. In deze meerdaagse training zullen het spel, de speelwijze, de
toepassing en de inzetbaarheid, en de begeleiding van jongeren uitgebreid aan
de orde komen. Na deze opleiding kan een kindertherapeut, remedial teacher,
huiswerkbegeleider, leraar, decaan, (kinder-)psycholoog of coach het spel in de
eigen beroepspraktijk inzetten.
SPELONTWIKKELING
Jong Talent is ontwikkeld door Ofkje Teekens (kinder- & onderwijsspecialist,
coach), Willem Hanhart (ontwerper, coach) en Willem Glaudemans (auteur,
trainer). De training wordt verzorgd door Ofkje Teekens en Willem Glaudemans.
MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over Jong Talent en de opleiding tot jongerentalentencoach kunt u vrijblijvend contact opnemen met:
Ofkje Teekens

E-mail: ofkje@jongtalentenspel.nl

WWW.JONGTALENTENSPEL.NL

Tel. 06 - 20 51 38 12

