Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat
zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand:
een jongen verkleedt zich als prinses. Is dat oké?
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‘Dat lijkt me niet bedoeld als grapje.
Hoe reageerde jij daarop?’
‘Ik zei dat het volgens mij geen kwaad
kan. Het jochie is pas net twee.’
‘Is hij bezig met zindelijk worden of met
het ontdekken van verschil tussen meisjes en jongens?’
‘Nee, dat speelt geen rol.’
‘En hoe gaat het verder met hem in de
groep?’
‘Hij voelt zich hier als een vis in het
water. Heel sociaal is hij, echt een
lieve jongen.’
‘Wat vind jij zelf eigenlijk van dit prinsessengedoe?’
‘Noah verkleedt zich elke dag als
prinses.’
‘Je zegt het op zo’n manier dat ik denk
dat er een probleem is.’
‘Zijn vader vindt het helemaal niks en
laat dit duidelijk aan Noah merken.’
‘Hoe reageert zijn vader dan precies?’
‘Tegen Noah zegt hij: “Je ziet er belachelijk uit” of: “Trek dat eens gauw
uit, dat is niet voor jongens!” Tegen
mij zegt hij dat wij dit niet toe moeten
staan. Hij zegt dat hij bang is dat Noah
homo wordt.’

‘Op zich kan het geen kwaad denk ik.
Hij is nog heel klein, maar ik vind
hem wel erg meisjesachtig.’
‘Ik proef twijfel in je woorden. Deel je
de zorg van zijn vader?’
‘Nou, ik vind niet dat je het moet
verbieden of het kind af moet wijzen.
Maar ik probeer hem wel te
stimuleren om ook naar de autohoek
of de bouwhoek te gaan. Als het mijn
kind was zou ik dit eerlijk gezegd ook
niet helemaal oké vinden.’
‘En als je nu eens afstand neemt van
jouw privé-opvattingen en puur kijkt

naar het pedagogisch plan?’
‘Ja, daar staat dat ieder kind mag zijn
zoals het is. Dat de kinderen met vrij
spelen zelf mogen kiezen. Ik zeg ook
niet dat het niet mag…’
‘Je hebt er moeite mee. Noah’s verkleedpartij botst met jouw opvatting
over jongens- en meisjesgedrag. Maar
Noah is nog helemaal niet bezig met de
vraag of hij een meisje of een jongen is.
Hij onderzoekt wat hij leuk vindt. Nu is
dat de prinsessenjurk, maar over een
maand kan dat weer iets anders zijn. ‘
‘Dat denk ik ook, maar als zijn vader
hem op komt halen en hij heeft die
jurk aan?’
‘Wil je dat vermijden?’
‘Ja, ik wil niet dat hij Noah zo afkeurt.’
‘Hoe zou je dat aan kunnen pakken?’
‘Om vijf uur ruimen we een beetje op
en gaan we wat fruit eten. Dan kan die
jurk wel uit, toch?’
‘Goed plan.’
‘En als pappa vraagt wat hij gedaan
heeft?’
‘Vertel eerst welke activiteiten jullie
allemaal gedaan hebben. Als hij verder
vraagt, vertel hem dan wat wij besproken hebben.’
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