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De WijsWijzer is van mening dat het niet altijd van belang is om een
intelligentietest af te nemen, maar veel meer om te kijken naar de
De WijsWijzer is van mening dat het niet altijd van belang is om een
behoeftes en het welzijn van het kind.
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Welke gedragskenmerken vertoont het kind en hoe leren we de
omgeving om de signalen die het kind uitzendt, te herkennen. Het
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is belangrijk dat de omgeving het kind ziet als wie het is en het daar
ook de ruimte voor geeft.
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Samen Wijzer, de kracht van Talent!

Stappenplan Samen Wijzer

Het uitgangspunt van dit programma is de vraag van het kind
Het kind kiest een aantal mensen uit in zijn directe omgeving
waarmee hij een praktisch plan gaat bedenken om te bereiken
wat hem alleen nog niet is gelukt.
We maken een talentenwaaier dat daarmee direct een schat aan
informatie over zijn talent, passie en eigen kracht geeft.
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Aanmelden kind
Intakegesprek ouders
Intakegesprek kind met een van de ouders
Intake met ‘Wijze mensen’ (telefonisch)
De ‘kring van Wijze mensen’
Doen wat werkt : plannetjes in de praktijk
Evaluatie met de ‘kring van Wijze mensen’

Talenten gebruiken

Oplossingsgericht en praktisch
Aanmoediging en ondersteuning
Het is belangrijk voor een kind om mensen om zich heen te
hebben die zijn inspanningen aanmoedigen en steunen, zijn
talenten zien en die het kind willen helpen om dat te doen wat
hem alleen nog niet gelukt is. Dit geeft het kind het gevoel dat
hij belangrijk is voor de mensen om hem heen en dat hij hen om
hulp kan vragen.

Samen Wijzer gaat uit van oplossingsgericht werken. Wat gaat
er al goed en waar zit de positieve energie. Het kind ontdekt zelf
wat echt belangrijk voor hem is en wat hij graag wil veranderen.
Samen kijken we hoe het kind hierin kan gaan groeien.

Wijze mensen maken het verschil

‘Kring van Wijze mensen’

Eerste zetje

Het kind kiest zelf een ‘kring van Wijze mensen’ waarin hij
vertrouwen heeft. Mensen waarvan hij vindt dat ze hem
kunnen en willen helpen.

Vaak zien we dat er alleen al door deze eerste stap heel veel in
gang wordt gezet en dat er bij het inrichten van het praktische
plan al veel zaken direct in de praktijk zijn gebracht.

