Cirkels van Nabijheid
De methode Cirkels van Nabijheid is ontwikkeld door Rijndam
Revalidatie en mytylschool de Brug. Het doel van de Cirkels
van Nabijheid is de autonomie van gehandicapte kinderen en
hun kennis over relaties te vergroten en hen zo weerbaarder
te maken. Autonomie in deze context houdt in dat jij en
niemand anders de baas bent over je eigen lijf en leven. Bij
kinderen met een meervoudige beperking is autonomie vaak
geen vanzelfsprekendheid. De Cirkels zijn een bruikbare
kapstok voor allerlei aan te leren vaardigheden. Privacy,
intimiteit, seksuele ontwikkeling en zelfverdediging bleken
makkelijker te begrijpen concepten binnen de kaders van de
Cirkels.
Na een uitgebreide casus die de aanleiding is voor de
ontwikkeling van de methodiek volgt een theoretisch
hoofdstuk over weerbaarheid. Wat is weerbaarheid en hoe
ontwikkelen kinderen weerbaarheid . Vervolgens leren
kinderen in tien bijeenkomsten onderscheid te maken tussen
mensen die heel nabij mogen komen zoals ouders, broertjes
en zusjes, mensen waarmee ook fysiek contact prettig is;
mensen die ze goed kennen en met wie je een praatje kunt
maken maar met wie je geen lichamelijk contact hebt, zoals
leerkrachten, de buschauﬀeur; mensen die ze niet kennen, die
je op straat tegenkomt bijvoorbeeld, en waar je ook geen
praatje mee maakt. Een indeling in drie cirkels met ieder een
eigen kleur. De lessen zijn op een speelse manier opgezet met
beeldmateriaal, gebruik van powerpoints, bewegen in een
grotere ruimte, tekenvellen, een cirkellied.,
ademhalingsoefeningen, meditatie. Kinderen leren luisteren
naar hun gevoel, leren hun grenzen aan te geven.
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De cirkels zijn in de eerste plaats ontwikkeld voor kinderen met een meervoudige beperking die op een
basis- of middelbare school voor speciaal onderwijs zitten en zijn ook inzetbaar voor een bredere
doelgroep. Een gemiddeld intelligent kind met ASS dat grenzen van anderen niet aanvoelt, of een
lichamelijk onbeperkt kind met Down dat iedereen lief vindt kunnen beslist baat hebben bij de Cirkels.
Cirkels van Nabijheid is een heldere methode die kinderen met een beperking op weg helpt naar
autonomie. Leerkrachten speciaal onderwijs, therapeuten, ouders, logopedisten, iedere professional
die werkt met kinderen met een beperking kan de methode inzetten.
Wolanda Werkman is psycholoog en werkzaam in de kinderrevalidatie. Naar aanleiding van de casus
besloot zij met een team van professionals het cirkelidee op te pakken.
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Nynke Biegel-Slappendel, logopediste, ging aan de slag met het onuitgewerkte cirkelidee en ontwierp
gedurende de therapie uit de casus een behandeling die gebaseerd was op 3 cirkels.
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