Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek
dat zij met een pedagogisch medewerker voerde.
Deze maand: de poppen aan het dansen.
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‘Nee (stilte). Je maakt ook geen verschil tussen meisjes en jongens, toch?’
‘Ik niet…’
‘Zie je dat meisjes zich vaker als roze
prinsesje verkleden dan jongens?’
‘Ja, maar jongens mogen dat ook best
van mij.’
‘Toch zie je verschillen bij de keuzes
die kinderen maken.’
‘Dat zit meer in hun thuiscultuur denk
ik. We laten ouders juist zien dat we hier
alle verschillen waarderen.’

‘We hebben een multiculti poppenhoek,
maar toch spelen de peuters alleen met
de witte poppen. Eerst lette ik er niet zo
op: ik ben zelf zeg maar ‘kleurenblind’,
want we hebben hier alleen maar kinderen met een kleurtje in de groep, maar
het is steeds zo, bij alle kinderen.’
‘Zie je geen verschil tussen de jonge
peuters en de kinderen vanaf een jaar
of drie? Jonge kinderen maken uit
zichzelf namelijk geen onderscheid,
maar al snel nemen ze de patronen uit
de omgeving over.’
‘Maar wij discrimineren hier echt niet!’

‘Hoe dan bijvoorbeeld?’
‘Als je de hal binnenkomt hangt er een
grote wereldkaart, met daarop in alle
talen WELKOM en we vragen nieuwe
ouders uit welke cultuur ze komen.’
‘Waarderen ouders dat?’
‘Sommigen wel. Maar je hebt ook ouders die zeggen: “Ik kom gewoon uit
Zoetermeer. De kinderen leren hier toch
wel Nederlands?”’
‘Nederlands is hier de voertaal, dat
willen ze aan hun kinderen meegeven.’
‘Dat snap ik wel, maar voor kinderen is
het toch fijn als er waardering is voor
hun achtergrond?’
‘Absoluut waar. Toch ervaren veel

mensen van kleur dat ze minder gewaardeerd worden en kinderen pikken dat snel op.’
‘Hoe kunnen we dat veranderen?’
‘Ik zou beginnen in de poppenhoek.
Hoe zien de poppen er precies uit?’
‘We hebben twee grote poppen, een
lichte en een donkere en nog een aantal
kleinere, die zijn echt roze en blond,
maar die kiezen ze het vaakst.’
‘Dus de pop van kleur behoort tot de
minderheid.’
‘Ja, als je ’t zo zegt…’
‘Begin met het aanschaffen van een
poppenfamilie in allerlei kleuren en
maten. Dan zou ik de minst populaire
pop uit bed halen en iets met haar
gaan doen wat de kinderen interessant
vinden.’
‘Ze heeft prachtige Afrikaanse klederdracht, maar die trekken ze nooit aan.’
‘Zou jij het leuk vinden om in Marokko
je Zeeuwse klederdracht te showen?’
‘Haha, mijn halve schoonfamilie is Marokkaans, die zouden zich rot lachen.’
‘Verschillen mogen er zijn, maar je
hoeft ze niet steeds te benadrukken,
want in veel dingen zijn we gewoon
hetzelfde.’
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