Leren denken, leren leren
Praktijk Parachute • 06 432 85 443
info@praktijkparachute.nl
www.praktijkparachute.nl

Veel kinderen hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger
leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie, anderen hebben een achterstand of een
leerprobleem. In al deze situaties kan het stimuleren van denkvaardigheden een uitkomst zijn.
Via het inzetten van spelactiviteiten, werkbladen van het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van
Feuerstein, observaties van (non verbaal)gedrag en gesprekjes met het kind/ jongere, (zijn ouders en zijn
school) werk ik er naar toe om zoveel mogelijk informatie naar voren te brengen over zijn talenten en
zwakke vaardigheden (deficiënte cognitieve functies). Deze informatie geeft mij in het werken met het
kind/jongere een basis in handen waar vanuit ik zijn ontwikkeling, maar ook die van mijzelf in het werken
met hem, tot bloei kan brengen.
Ik werk er naartoe om het kind inzicht te laten krijgen in zijn eigen leerstrategieën en inzet van cognitieve
functies. Cognitieve functies zijn de werktuigen om informatie te verzamelen, te verwerken en weer te
geven. Die zijn nodig om de wereld te begrijpen, zowel de wereld van binnen (gedachten en gevoelens) als
van buiten. Ze komen tot ontwikkeling door gemedieerde leerervaring, d.w.z. doordat de mensen rondom
het kind de wereld aan het kind verklaren en toegankelijker maken, en een rol opnemen van mediator. Als
ouders, leerkracht, therapeut en/of trainer ben je altijd bezig om het kind de wereld te laten snappen, zodat
het zich zelfstandig en vol zelfvertrouwen in die wereld leert bewegen. Dit doe je door te bemiddelen, te
tolken en te ondertitelen.
Als een kind weet onder welke omstandigheden en met inzet van welke hulpmiddelen hij leert, dan krijgt
hij iets in handen waar hij een heel leven mee verder kan….
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