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Bouwen aan vertrouwen.
Al jaren zijn ouders aan het werk met de ADHD van hun zoon. Nu is hij bijna
volwassen. Meestal is hij vrolijk wanneer hij over zijn verleden speekt, en
zegt geen last te hebben van alle moppers die hij over zich heen heeft
gekregen. Op school gaat het nu goed, zegt hij, behalve dat hij weer bijna op
zakken staat. Maar dat gaat goed komen, zegt hij, evenals met alle andere
verplichtingen. Moeder spreekt met mij over haar zorgen. Als zij haar zoon
een instructie – een noodzakelijke- geeft, dan wordt deze niet uitgevoerd.
Altijd heeft hij namelijk een maniertje om er onder uit te komen. Moeder
voelt zich niet serieus genomen. Als hij niet kan meewerken wegens de
ADHD, dan wil ze hem helpen. Maar als hij misbruik van de situatie maakt,
dan wil en kan ze dat niet accepteren. Haar vertrouwen wordt op de proef
gesteld. Hoe kunnen ze een eerlijke relatie hebben waarin een redelijke
aandacht voor de ADHD mag zijn. Door middel van een spelvorm gaan de
gezinsleden met elkaar de dialoog aan. Ze ontdekken wat ze voor elkaar
gedaan hebben. Het was niet altijd gezien door de ander, maar nu dus wel!
Nu is de ander in beeld, niet slechts de diagnose. En dat betekent wat.

Suzanne bedankt!

GESLAAGD!
Op dit moment is het al van
4 jongeren bekend dat zij
geslaagd zijn voor hun
examen. Uitzinnig,
verwonderd of moe na alle
spanning….

DIT WAS DE MOEITE ZÓ
WAARD!
GEFELICITEERD allemaal;
aan jullie, jongeren, en
aan iedereen die je
ondersteund heeft op
deze weg naar succes!!!
Team Studium Zeeland.

We hebben afscheid genomen van
Suzanne van Tilborg. Zij gaat zich nu
volledig richten op haar andere werk.
We missen haar bevlogen
deskundigheid. Maar we kunnen zeker
verder met wat zij ons heeft geleerd en
nagelaten. We kijken terug op een
waardevolle tijd en een warm afscheid.

Daar dan meer
van doen
Vertrouwen, dat is wat we
ervaren als u ons
uitnodigt om in uw gezin
mee te kijken, mee te
denken en mee te praten.
Bij Studium Zeeland
erkennen wij de waarde
van alle mensen die
betrokken zijn bij de
kwestie. Daarom willen
we ons ook verder gaan
bekwamen om alle
betrokkenen rondom een
probleem zo goed
mogelijk tot hun recht te
laten komen. Dat wat
sterk is en wat werkt, daar
willen we zuinig op zijn.
Onderlinge steun en
veiligheid, dáár mag meer
van zijn.

Studium Zeeland studeert
We zijn naar een studieavond geweest van Questor over 21e eeuwse
vaardigheden (21st century skills). Wát je moet leren en hóe je dat gaat
leren is echt niet meer hetzelfde als vroeger, digitalisering! Maar één
ding blijft: intensieve aandacht doet wonderen. Ook op het gebied van
leren en leermoeilijkheden. En omdat we allemaal graag aandacht
hebben, zitten we zoveel op de mobiel. Een van de sprekers noemde de
gsm hét vlooimiddel bij uitstek. Aandacht dus. Daarna volgde de avond
over de contextuele benadering. Wat verbindt in familierelaties, en wat
bouwt aan vertrouwen.

