December 2013 Nieuwsbrief NTTT

Narratieve Taal-Teken-Therapie®
Website:

www.claudiablankenstijn.nl

Mail:

info@claudiablankenstijn.nl

Met trots
Kondig ik bij deze al weer de tweede nieuwsbrief aan.
Inmiddels is er een hoop gebeurd. Tot mijn grote vreugde is in
Utrecht bij GITP-PAO in samenwerking met de FENAC de
eerste cursus gegeven door Dr. Annette
Scheper en mijzelf over het analyseren van
verhalen met behulp van de Frog Story
Test. Zie verderop voor de foto’s.

Geplande
evenementen
24 en 25 januari 2014

Claudia Blankenstijn

NTTT Cursus Egmond aan
Zee

Even voorstellen….

21 maart en 4 april 2014

Mijn naam is Marina van Osenbruggen-Brink, ik
ben nu 41 jaar, getrouwd en heb twee
dochters Joyce (13) en Tamara (10).
In Wageningen wonen we al bijna elf jaar met
heel veel plezier. In ons huis hebben we ook
nog een hond en een waterschildpad, wat
vissen in de vijver en in een aquarium. Een dynamisch en
levend geheel! De laatste tijd komen vrienden van heinde en
ver ook graag bij ons thuis…..dat is weleens anders
geweest….
Ik heb op het moment een fijn leven, dat bestaat uit genieten
en verzorgen. Dat is ook mijn motto! Ik heb altijd veel om
handen, en ik vind het heerlijk om het anderen ook naar de
zin te maken. Graag ontmoet ik nieuwe mensen, en ik voel
mij als een vis in het water in een relatief onbekende groep
mensen met een gemeenschappelijk doel. Ook begeef ik
mij graag in de virtuele wereld om te netwerken en om de
juiste mensen op de juiste plek te krijgen.
Claudia Blankenstijn ken ik nu al zo'n vier jaar. Onze eerste
kennismaking was tijdens het taalonderzoek van Tamara.
Daarna heb ik met Tamara bij Claudia de Narratieve TaalTeken-Therapie gevolgd met per keer een opbouwend
positief resultaat: Tamara is steeds verstaanbaarder,
begrijpelijker en aanvaardbaarder gaan spreken. Met
Tamara reed ik om de vier tot zes weken naar Oegstgeest
met verhalen! En ik kwam er goed van terug …..met
verhalen! →
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Cursus werken met de Frog
Story Test Utrecht
28 en 29 maart 2014
NTTT Cursus Egmond aan
Zee
8 februari 2014
NTTT terugkomdag Egmond
aan Zee

Over de NTTT-cursus 15
en 16 november 2013
De inhoud van de NTTTcursus sloot buitengewoon
goed
aan
bij
mijn
persoonlijke ontwikkeling en
werkzaamheden en heeft
verdere
verdieping
en
inspiratie gegeven.
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→ Zelf heb ik ook geleerd om de talige communicatie steeds
beter af te stemmen op mijn kind Tamara, eigenlijk op mijn
kinderen Tamara en Joyce, op mijn partner en op mijn
familie, vrienden en kennissen. En eigenlijk ook in de
maatschappij in en om het huis, de school van de kinderen,
bij sport- en spelevenementen en bij het organiseren van
werkelijk van alles.
In de loop van de tijd is de therapeutische relatie met
Claudia op leuke wijze nog verder uitgebreid.
In de eerste plaats had ik in het verleden verschillende
websites gebouwd, en ik heb die van Claudia ook mogen
maken. Het resultaat is een fraaie website die druk bezocht
wordt.

Cursus werken met de Frog
Story in beeld.

In de tweede plaats werd ik drie jaar geleden voor het eerst
uitgenodigd om te spreken als ervaringsdeskundige bij een
NTTT-cursus die Claudia gaf. Dit was voor mij een hele rijke
ervaring, die – wat mij betreft – zeker voor herhaling vatbaar
was en nog steeds is.
Inmiddels hebben Claudia en ik al meerdere (10!) cursussen
NTTT mogen geven in Egmond aan Zee, in het heerlijke hotel
Zuiderduin, waar ik niet alleen als ervaringsdeskundige
spreker bij aanwezig ben, maar ook als cursus-coördinator bij
ben betrokken. Vanaf januari 2014 heb ik bij Wageningen
University een functie als cursus-coördinator-assistente.
Lekker dicht bij huis!
Ik ben trots op datgene wat ik zelf en wat ik met mijn gezin
heb bereikt. Dit was zonder het volgen van de NTTT bij
Claudia niet gelukt. Ik kan nu veel beter praten en
communiceren met mijn kinderen, mijn man en mijn
omgeving. Ik ken de regels voor taal, communicatie en
contact en kan die in de praktijk van alle dag goed
toepassen!
Ik sta nu sterk in het leven, en verwacht een bijzonder mooie
toekomst voor mij en mijn gezin.

Claudia over Marina
Marina is een winst voor de verspreiding en een toenemende
toegankelijkheid van de Narratieve Taal-Teken-Therapie. Zij
heeft de website gebouwd en verzorgt de cursus in Egmond
aan Zee tot in de puntjes. →
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De eerste stappen zijn
gemaakt om voortaan een
goede psycholinguïstische
analyse te kunnen maken
van de narratieve
vaardigheden van een
kind.
Dit is een prima
uitgangspunt voor het
starten van de NTTT!
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→ Ook haar verhaal als ervaringsdeskundige zorgt bij de
cursisten vaak voor een dieper inzicht in de enorme positieve
impact die het volgen van de NTTT kan hebben op een gezin.
Als de regels voor taal, communicatie en contact worden
gevolgd in een gezin, wordt het zoveel gezelliger. Marina kan
daar fijn over vertellen.
Geslaagde cursus 15 en 16 november 2013
Het beloofde twee gezellige dagen te worden. En dat lukte
ook. De groep bestaande uit een pschomotorisch
kindertherapeut, leerkrachten, logopedisten en een kinderen jeugdpsycholoog zorgde voor veel verschillende
invalshoeken. En het was ook mooi om te zien hoe de
cursisten elkaar aanvulden en elkaars perspectief
accepteerden.
Er werd veel geleerd en de dagen vlogen voorbij. Een veel
gehoorde uitspraak was dat er nog wel wat dagen bij
mochten voordat een cursist de NTTT echt onder de knie kan
krijgen. Iedereen was het erover eens dat de inzet van de NTTT
veel kinderen en hun ouders sneller gaat helpen bij het
herstellen van de taalontwikkeling van het kind.
Alle professionals vonden de NTTT een verrijking bij het
uitoefenen van hun beroep. Tot op het laatste moment
probeerden cursisten nog meer van Claudia te leren,
vandaar dat er een of meerdere terugkomdagen worden
georganiseerd in 2014.

Cursus
15
en
november 2013

16

Enkele reacties van de
cursisten
Tot in de puntjes
georganiseerd!!!

goed

Mooie
combinatie
theorie en praktijk

van

Het geven van tal van
praktijkvoorbeelden is zeer
informatief
De concrete sessies waarin
Claudia de rol van therapeut
op zich nam zijn instructief
Zeer grote vakkennis.
Wat me zeer aanspreekt is
de totaalbenadering met
gedegen kennis en kunde
op
meerdere
vakgebieden.
Heel prettig om daglicht in
de zaal te hebben en dan
ook nog met zicht op zee ...
prachtig!
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Narratie uitgelokt door Claudia Blankenstijn
Eva (4,07 jaar) vertelt aan Claudia over wat ze gaat doen met
haar tante na het gesprek met Claudia. Ze vertelt over de
bomen op het plein waar Eva dadelijk gaat eten.
Uit onderstaande beeldmateriaal en uit de uitgeschreven
narratieve tekst kan worden opgemaakt dat jonge zich
normaal ontwikkelende kinderen vanaf vier jaar leren om een
verhaal samen met grote mensen te vertellen. Door de
vragen en opmerkingen van Claudia (zie beneden in het
zwart) kan Eva meer vertellen, en door de tekeningen die het
verhaal ondersteunen, kan Eva vertellen over de nabije
toekomst (zie beneden in het blauw).

Inschrijven voor de cursus
NTTT kan via:
www.claudiablankenstijn.nl

Hieronder staat de tekening die Eva en Claudia samen
hebben gemaakt.
Vervolgens is er toegang tot een videofragment door het
scannen van de Qr-code of door op de link te drukken.
Leuk detail: Later op het plein bleek daadwerkelijk dat niet
alle bomen dezelfde kleur lichtjes hadden.
Als laatste is er een verhaalfragment helemaal uitgeschreven.
Te leren valt hoe de NTTT kan worden toegepast en kan
worden gedocumenteerd.

Inschrijven voor de cursus
werken met de Frog Story
Test kan via:
www.gitp.nl/individuen/gitppao/trainingen/diagnostieken-behandeling-vanvertelvaardigheden-bijkinderen.aspx

Een deel van de tekening
Voor andere evenementen
hou de website in de
gaten!!!
www.claudiablankenstijn.nl
http://www.youtube.com/watch?v=TysmYpQOV2g&feature=youtu.be
Kort fragment van het verhaal.
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of volg ons via:
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De narratieve tekst
Heel veel bomen
Er staan daar heel veel bomen, hè?
En staan ze dan allemaal op een rijtje?
Ook een beetje uit elkaar
Ja ook een beetje uit elkaar
Ik bedoel echt niet op een rij
Nee
Boom boom boom is het rijtje

Of volg ons via….

We hebben heel veel groene
[Claudia bedoelt de stiften die zij laat zien]
Dus dat is makkelijk
Kijk, dus we kunnen die bomen nog wel een beetje groen
maken

Vind ons via:

Zitten er nog wel een beetje blaadjes in die bomen?

Narratieve
Therapie

Ja
Ja

Taal-Teken-

Of Dr. Claudia Blankenstijn

Maar bij de school niet zoveel.
Nee daar zijn de blaadjes er al een beetje afgewaaid.
Gaan we blaadjes maken
Ooo een reuze bladje
Ja een reuze blad
Dat kan ook

Prettige Kerstdagen
en een

Dat is ook leuk

gelukkig nieuwjaar

Nog een grotere
Hahaha
Een reuze blad
Ik heb alleen maar piepkleintjes
Ik maak nog een grotere
Nou ja zeg
© Dr. Claudia Blankenstijn 2013
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Zo grappig
Dat kan helemaal niet
En komen er dan ook reuzelichtjes in de bomen?
Nee
Want ik dacht: “we doen zo de lichtjes er in”
Dan heb je toch zo de lichtjes, zo,
Allemaal zo de lichtjes er in, toch?
Ja

Dat is leuk zo

Meer informatie kijk
dan op…..

Maar deze zijn, piepklein, ietsje groter, groot en het grootst.

www.ClaudiaBlankenstijn.nl

Ja dat kan ik ook

Het allergrootste reuzeblad, wat ik ooit heb gezien.
Dat lijkt wel een waterlelie
Dat lijkt wel een waterlelie ja
Het lijkt wel een waterlelie

Nieuw…

Dat is alleen niet in een boom

Binnenkort beschikbaar via
de
website
www.ClaudiaBlankenstijn.nl

Hoe kan dat nou, een waterlelieblad in een boom
Dat zou mooi zijn
Dat heb ik wel een keer gezien hoor.
Dat kan je best wel eens een keer zien

Blankenstijn CJK & S Gluvers
(2013) Hoe te tekenen?, Het
teken-tip-boekje NTTT, deel
1, Leiden: Nautilus Press

Ja ja
En de lichtjes zijn dan……?
Hoe zijn de lichtjes dan bij die waterleliebladeren?
Hoe is dat dan?
Ga ze er maar in tekenen.
Ja
In allemaal verschillende kleurtjes toch?
O zijn er lichtjes in allerlei verschillende kleurtjes.

© Dr. Claudia Blankenstijn 2013
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Claudia Blankenstijn over de narratie
De NTTT-Therapeut doet er goed aan om dat te herhalen wat
het kind zegt. Dit is zeer eenvoudig toe te passen in het
dagelijks leven, en geeft een gevoel van gehoord worden,
bijvoorbeeld:
Het kind zegt: “ik heb slecht geslapen”
De ouders zegt: “goh, heb je slecht geslapen”
Of
Het kind zegt: “ik wil graag iets eten”
De ouder zegt: “wil je graag iets eten?”
Enzovoort.

Locatie….
weekendarrangementen
Hotel Zuiderduin

Het kind voelt zich zo geborgen en kan thuiskomen met dat
wat het zegt.
Ook partners kunnen hier veel aan hebben, bijvoorbeeld:

Zeeweg 52
Egmond aan Zee

Vrouw: “ik had zo’n drukke dag op werk, poeh”
Partner: “had je zo’n drukke dag op werk”
Als deze regel van communicatie en contact wordt gevolgd,
dan weten beide gesprekspartners ook dat wat gezegd
wordt voor 100% wordt verstaan door de gesprekspartner en
dat de kans op een reactie van de gesprekspartner ook
vrijwel 100% is.
En dat is zoals de pragmatische regel “wees coöperatief”
bedoeld is.
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Reactie van een cursist over
de locatie.
Heel prettig om daglicht in
de zaal te hebben en dan
ook nog met zicht op zee ...
prachtig!
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