Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat
zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand:
een halve jongen.
TEKST INGE VAN RIJN BEELD ISTOCK

Maar die willen ook niet met haar spelen.’
‘Heb je een idee hoe dat komt?’
‘Ze is ook niet echt handig. Ze stormt op
de meisjes af en roept: ‘IK DOE MEE!’
Soms negeren ze haar dan gewoon, dat
vind ik echt zielig.’
‘Wat is jouw rol in zulke situaties?’
‘Ik kan kinderen niet dwingen om met
elkaar te spelen, dat wordt toch niks.’
Wat zou je willen?’
Ik zou haar willen leren hoe ze aardiger
kan zijn.’

‘Ik heb een meisje in de bso, Robin van
8, dat steeds meer problemen krijgt. Bij
de jongste groep ging het nog wel, maar
nu valt ze steeds meer op. Ze gedraagt
zich echt als een jongen. Ze speelt ’t
liefst buiten: bomen klimmen en voetballen met de jongens.’
‘Dat is toch geen probleemgedrag?’
‘Maar niet alle jongens willen dat ze
meedoet met voetballen.’
‘Hoe lost ze dat op?’
‘Soms gaat ze gewoon meedoen. Als het
niet lukt, probeert ze het bij de meisjes.

‘Doet Robin onaardig tegen andere
kinderen of doen andere kinderen onaardig tegen Robin?’
‘Eigenlijk dat laatste. Maar als ik zeg:
“Doe eens aardig tegen Robin”, dat
werkt ook niet. Het is ook wel een type
apart, als je begrijpt wat ik bedoel.’
‘Dat ze zich jongensachtig gedraagt en
liever met jongens speelt, vind je dat
vreemd? Zou je haar wat meisjesachtiger willen maken?’
‘Ik wil haar gewoon helpen om het wat
handiger aan te pakken, zodat ze er
meer bij gaat horen.’
‘Bij de meisjes?’
‘Ja.’

‘En bij de jongens?’
‘Die willen gewoon lekker samen voetballen, jongens onder elkaar.’
‘Ik denk dat Robin het liefst met de
jongens speelt. Kun je haar daar ook
bij helpen?’
‘Nou maak je het wel heel ingewikkeld.’
‘Stel, ik ben Robin en ik hou van voetballen met jongens. Leg mij uit waarom dat dat ingewikkeld is.’
‘Omdat je een meisje bent.’
‘Als je dat tegen Robin zegt, wat voor
boodschap geef je haar dan?’
‘Boodschap, boodschap… ze IS toch
een meid?’
‘Meisjes MOGEN toch voetballen met
jongens? Is Robin goed in voetbal?’
‘Ik weet ’t niet.’
‘Dat lijkt me een leuk onderwerp voor
gesprek aan tafel met de kinderen. We
zouden samen vragen kunnen maken.’
‘Wat voor vragen?’
‘Bijvoorbeeld: Kunnen jongens kok
worden? Welk beroepen zijn niet geschikt voor meisjes? Zijn er dingen op
de bso waar jongens/meisjes niet mee
mogen spelen? Leuke vragen om de
kinderen aan het denken te zetten!’

KINDEROPVANG | november 2020

27

