Zie Begaafdheid

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

“Wij helpen kinderen die uit balans
zijn weer in balans”

“Wist u dat wij
ook bijles verzorgen
Brenda Uittenbroek-Kant is de jongste bewoner van Den Papendiek. Vanaf
1 augustus neemt zij met haar praktijk Zie Begaafdheid intrek in het gezondheidscentrum. Brenda begeleidt jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

“H

et vroeg signaleren van begaafdheid is belangrijk”,
vertelt Brenda. “Een kind wordt hoogbegaafd geboren en ervaart al vroeg dat het overgrote deel van
de maatschappij anders denkt. Als kinderen zich daaraan gaan
aanpassen, wat heel vaak gebeurt, kunnen zij op termijn leer-,
gedrags- en/of welzijnsproblemen ontwikkelen. Je ziet dat kinderen soms opvallend of juist onopvallend gedrag gaan vertonen
dat gerelateerd wordt aan ADD, ADHD of autisme waardoor een
verkeerde diagnose kan worden gesteld. Door vroeg te signaleren kunnen we er voor zorgen dat kinderen niet uit balans
raken.”
Voorsprong bij baby’s
“Mijn expertise ligt onder meer in het observeren van jonge kinderen,” zegt Brenda die hbo geschoold is en nu aan de Radboud
Universiteit een vervolgstudie voor hoogbegaafdheidspecialist
doet. “Bij jonge kinderen hebben we het over een ontwikkelingsvoorsprong omdat hoogbegaafdheid nog niet meetbaar is aan
de hand van een IQ test. Die ontwikkelingsvoorsprong is óók
niet meetbaar, maar kan aan de hand van een erkent model, ook
wel het Zijnsluik genoemd, wel herkend en erkend worden. Het
gaat vaak om pittige baby’s die de wereld als het ware opzuigen en veel baby’s lopen al voor hun eerste levensjaar. Bij iets
oudere kinderen zie je onder meer complexe denkpatronen,
taalvaardigheid, een sterke eigen wil, een intens gevoelsleven en
perfectionisme.”
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voor de vakken
Nederlands, rekenen
en wiskunde?”

Misverstanden over hoogbegaafdheid
Brenda: “Het is een misverstand dat alle hoogbegaafde kinderen
op de universiteit belanden. Dat gaat slechts op voor 16 procent.
Vaak heerst het idee dat hoogbegaafde kinderen altijd heel goed
en makkelijk kunnen leren, maar een hoge intelligentie is maar
een onderdeel van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafd zijn betekent
dat je een hoge opname capaciteit hebt, je kunt tot wel drie
keer zoveel informatie en prikkels opnemen. Maar dan moet die
capaciteit wel aangesproken en benut worden.”
Het doel is een kind in balans
Zie Begaafdheid biedt naast een vroege signalering ook coaching, bijles en kind massage. “Kinderen met een voorsprong
zitten veel in hun hoofd. Om ze te laten aarden werk ik met
jonge kinderen zoveel mogelijk op de grond en met sensorische
speelmaterialen. Op onze andere locatie is ook een belevingstuin en sinds kort geef ik ook kindermassages. Hierdoor komt
een kind tot rust en meer in balans. En dat is ons uiteindelijke
doel. Niet een zo hoog mogelijke opleiding, maar een kind dat
gezien wordt, die erkenning en herkenning voelt en hierdoor in
balans is.”
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