Kinderen
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DIE BUITEN DE
GROEP VALLEN

Selma is een rustig kind. Zo rustig dat je haar soms bijna vergeet. Ze zit ’t liefst aan
tafel te puzzelen en buiten rijdt ze rondjes op de fiets. Ze heeft nauwelijks contact met de
andere kinderen.
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I

s het erg dat Selma weinig aansluiting vindt in de groep?
Heeft ze er zelf last van? Sommige kinderen voelen zich prima
op hun gemak, ze zijn lekker op zichzelf binnen de groep.
Zo lang het kind zich prettig voelt en de andere kinderen haar niet
afwijzen, lijkt er niets aan de hand. Toch wil je als pedagogisch
medewerker graag bij ieder kind ‘de sociale competenties bevorderen’. Hoe doe je dat bij een kind als Selma?

18 KINDEROPVANG | juli/AUGUSTUS 2018

In een groep ontstaan spontaan interacties tussen de kinderen. Sommige kinderen nemen de leiding, anderen volgen.
Kijk wat er gebeurt als een groep 4- tot 6-jarigen een kring
vormt: de een blijft staan en wacht tot iemand hem een hand
geeft. De ander wisselt een paar keer van plek. Weer een
ander loopt weg uit de kring. Elk kind probeert de eigen wensen en belangen te realiseren. Dit leidt tot een ingewikkeld

patroon van interacties met allerlei emoties. Als pedagogisch
medewerker heb je hier maar beperkt invloed op. Je kunt al
die interacties niet in de hand houden. In dit artikel beschrijven we hoe je een goed klimaat in je groep kan creëren en
hoe je kinderen kunt leren wat sociaal gedrag is. Je maakt
daarmee de kans dat een kind buiten de groep valt kleiner.
Ligt het aan het kind?
We kijken vaak naar het individuele kind. Is het weerbaar,
sociaal vaardig, ontwikkelt het zich volgens de aangegeven
standaardlijstjes? Zeker als het om sociaal gedrag gaat, heb-

‘Je kunt kinderen niet dwingen om met
elkaar te spelen’

ben zulke lijstjes weinig nut. Bij sociaal gedrag gaat het niet om
‘losstaande’ vaardigheden, maar altijd om interactie tussen het
kind en de omgeving. Als je een kind wilt observeren dat buiten
de groep valt, kijk dan eerst naar de interacties van het kind. Je
kunt hiervoor een ‘sociogram’ maken.
Wat is een sociogram?
Het klinkt misschien ingewikkeld, maar het is heel simpel: met
een sociogram maak je de sociale positie van kinderen in je
groep zichtbaar. Je kunt dit bijvoorbeeld voor Selma doen, om
inzicht in haar positie binnen de groep te krijgen.
Neem een leeg A4-tje en zet in het midden een punt met de
letter S van Selma. Maak hiervan een stuk of acht kopieën.
Geef er vier aan je collega. Spreek met elkaar een termijn af
waarbinnen jullie (los van elkaar) gaan observeren. Zet bovenaan het blad de datum, de tijd en de situatie, bijvoorbeeld:
vrij spel, buitenspelen, overgangssituatie, aan tafel.
Observeer welke initiatieven Selma neemt naar andere kinderen: iets zeggen, iets doen: kijken naar een ander, naar een
ander toelopen. Positieve initiatieven zijn: speelgoed geven,
lachen, vriendelijk kijken of praten, helpen, aaien. Negatieve
initiatieven zijn: speelgoed afpakken, de ander pijn doen, boos
kijken of iets onaardigs zeggen.
Zie je positieve initiatieven bij Selma, teken dan een groene
pijl van haar naar het kind dat ze benadert. Teken voor ieder
negatief initiatief een rode pijl.
Observeer ook hoe andere kinderen Selma benaderen. Teken
dit op dezelfde manier op je A4-tje. Je ziet nu in een oogopslag
welke interacties Selma binnen deze situatie heeft. Je kunt dit
vergelijken met de andere situaties en met de observatie van je
collega. Wil je een sociogram maken van de groep als geheel?
Kijk dan op internet voor voorbeelden.

Uitlokken van contacten
Je kunt kinderen niet dwingen om met elkaar te spelen. Juist in
hun spel bepalen kinderen zelf wat ze doen en met wie. Stimuleren van het samenspelen kan wel helpen om een kind als
Selma uit haar isolement te halen. Help een handje door samen
in de poppenhoek of de bouwhoek aan de slag te gaan. Vanzelf
komen er andere kinderen bij. Lok samenspel uit door een
opdrachtje te geven: ‘Gaan jullie samen verder bouwen?’ en
trek je dan langzaam terug. Als kinderen samen aan een taak
werken, ontstaat er vanzelf interactie. Jouw rol is om dit positief
te benoemen.
Een stabiele groep met een veilig klimaat
Goede onderlinge contacten tussen de kinderen ontwikkelen
zich door elkaar regelmatig te zien en door samen dingen te
doen. Je weet uit ervaring dat het voor kinderen die één dag
komen, moeilijk kan zijn om aansluiting te vinden. Geef dit aan
bij de ouders en leg de mogelijkheden aan hen voor.
Kinderen als Selma doen vaak wel mee met groepsactiviteiten,
ze worden meegenomen in het ritme van de groep. Voorwaarde
is dat er een veilig klimaat in de groep is, en daar kun jij veel aan
doen! Door elkaar uitgebreid te begroeten en kinderen elkaars
namen te laten noemen stimuleer je positieve interactie. Het
samen zingen en samen eten geeft een gevoel van verbondenheid in de groep. Het zit in simpele interacties: ‘Wil je deze beker aan Stein geven?’ ‘Wat fijn dat jij op wilt schuiven, dan kan
Marcella erbij.’ Je maakt de kinderen duidelijk dat het goed is
om in de groep voor elkaar te zorgen. In het onderwijs heet dit
peer coaching: leeftijdgenoten die elkaar helpen.
Conflicten samen oplossen
Uiteraard ontstaan in iedere groep botsingen tussen kinderen.
Met jouw reactie kun je kinderen leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Blijf rustig en oordeel niet te snel. Vaak heb je maar de
helft van het conflict gezien. Laat de kinderen zo veel mogelijk
zelf vertellen wat er is gebeurd en stel vragen. Door te vragen:
‘Vind jij dat leuk als ik jouw auto afpak?’ bevorder je het inlevingsvermogen bij de kinderen. Stimuleer de kinderen om een
oplossing te formuleren. ‘Wat moeten we doen om weer verder
te spelen?’ Jouw positieve houding is een voorbeeld voor de
kinderen. <
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