
 

Ontdek het talent van je kind!
Leeftijd 3 - 6 jaar

Jonge Ouder Academie

De Jonge Ouder Academie in Leiden is 
een initiatief van De Leidse Aanpak voor 

Talentontwikkeling en haar partners. 

Bij deze folder hoort een insteekblad, 
waarop locatie, data en tijden van de 

Jonge Ouder Academie bij u in de 
buurt te vinden zijn. 

Mocht dit insteekblad ontbreken, kijk 
dan op www.deleidseaanpak.nl 

voor meer informatie. 
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Ook al is je zoon of dochter nog zo klein, hij/
zij leert razendsnel! Een kind kan verbanden 
leggen en bedenkt oplossingen, die je als ouder 
regelmatig verbaasd doen staan. 

Wil je leren welke vragen je kunt stellen om dit 
logisch redeneren bij je kind te versterken?

Meld je dan aan voor de Jonge Ouder Academie!

Opgezet door Jan de Lange, die altijd vliegenier 
wilde worden, maar emeritus hoogleraar wiskunde 
werd. 

Wat ga je doen?
Spelen met je kind. Op zo een manier, dat je 
de aangeboren nieuwsgierigheid van je kind 
prikkelt en stimuleert. Door de juiste vragen te 
stellen tijdens het spel, ontdek je welke prachtige 
creatieve oplossingen je kind kan bedenken bij 
een probleem. 

Waarom zou je dat willen leren?
Deze manier van creatief denken en ‘out of the 
box’ oplossingen verzinnen hebben kinderen hard 
nodig. Zij groeien op in een tijd, waarin dingen zo 
snel veranderen, dat we met de oplossingen van 
vandaag de problemen van morgen niet kunnen 
oplossen. 

Jonge kinderen staan er nog enorm voor 
open om hun nieuwsgierigheid te volgen en te 
onderzoeken. Als je dat op jonge leeftijd niet 
prikkelt, leren kinderen deze eigenschappen af. 
Door deze eigenschappen op jonge leeftijd te 
stimuleren, zal het kind daar zijn/haar hele leven 
profijt van hebben.

Vragen stellen bevordert kinderen te gaan 
onderzoeken. Maar dat moeten dan wel de juiste 
vragen zijn. Vragen die het denken stimuleren, 
vragen waar nooit een fout antwoord op gegeven 
kan worden.

Is dat moeilijk?
Ja en nee. Het vraagt om anders kijken, anders 
vragen en anders luisteren dan de meesten van 
ons gewend zijn, maar iedereen kan het leren en 
het is vooral ontzettend leuk en gezellig.

Hoe gaan we dat doen?
De Jonge Ouder Academie organiseert allereerst 
een spelavond voor ouders, om zelf het 
prikkelende speelgoed te ontdekken. Ouders leren 
daarbij de juiste vragen te stellen. 

Daarna volgt een speel-bijeenkomst, waarop 
ouders met hun kinderen aan de slag gaan, 
om het geleerde in de praktijk te brengen. Een 
bijeenkomst waar plezier voorop staat, maar 
ook een andere manier van spelen met je kind 
wordt geïntroduceerd. Een manier waarin wordt 
uitgegaan van de nieuwsgierigheid van het kind 
en de eigen oplossingen die het kind bedenkt.

Aan het eind van de bijeenkomst delen we een 
kadootje uit, wat je vervolgens thuis weer kunt 
gebruiken met je kind.

Niet missen dus!

Meld je aan op: 

https://deleidseaanpak.nl/voorschoolse-educatie/
agenda
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