Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat
zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand:
‘Sorry, maar dit kind is echt asociaal!’
TEKST INGE VAN RIJN BEELD ISTOCK

‘Hij terroriseert de hele groep: slaat er
op los, bijt en duwt andere kinderen.
Gisteren kreeg ik een dreun tegen mijn
hoofd. Ik ben echt wel wat gewend,
maar dit… ik kon wel janken.’
Hij gaat met zijn gedrag over jouw
grenzen…
‘Niet alleen bij mij! Alle ouders klagen,
hun kinderen komen thuis met blauwe
plekken, met bijtwonden. Ze willen
weten wie de ‘dader’ is.’
Dat ga je ze toch niet vertellen?
‘Nee, dat doen we nooit. Maar de kinderen zeggen het zelf, ze zijn bang voor
Demian.’

‘Dit kind moet hier zo snel mogelijk
weg!’
Wie is ‘dit kind’?
‘Demian, een peuter van ruim drie. Hij
komt van een ander dagverblijf en zit
hier nu drie maanden.’
Waarom wil je dat Demian weggaat?
‘Sorry, maar dit kind is echt asociaal. Ik
ben niet de enige die dat vind, maar ik
zeg het nu hardop.’
Je zegt: ‘asociaal’, wat bedoel je daar
precies mee?

29 KINDEROPVANG | MEI 2018

Heb je de ouders er op aangesproken?
‘Moeder ontkent alles. Ze zegt dat hij
thuis heel lief is.’
En vader?
‘Die zien we nooit.’
Wat is je indruk van de thuissituatie?
‘Hmm, ik weet het niet. Moeder is altijd
gehaast en kortaf. Ze wilde niet zeggen
van welke crèche hij komt. Nou, dat
zegt mij genoeg.’
Bij een kind dat slaat, kan sprake zijn
van geweld in de thuissituatie. Kun je
opzoeken naar welk consultatiebu-

reau moeder gaat? Misschien kunnen
we samen een oudergesprek doen.
‘Vertel jij dan dat Demian hier weg
moet? Anders heb ìk het gedaan.’
Zo ver is het nog niet. We gaan dit stap
voor stap aanpakken. Heb je observaties van Demian?
‘Nee, hij is hier net drie maanden.’
Begin dan met de observatie van het
welbevinden. Hoe denk je dat Demian
zich voelt in de groep?
… (stilte)
Ik zie tranen in je ogen.
‘Ik heb zo mijn best gedaan om contact
met hem te krijgen, maar het enige dat
ik terugkrijg is een klap voor mijn kop.’
Logisch dat je dat moeilijk vindt. Ik
denk dat Demian juist jou slaat omdat
jij hem het dichtst genaderd bent.
‘Ja, hij slaat van zich af.’
En hij bijt van zich af. Uit angst.
‘Oké, ik ga hem observeren. Ik vind dit
echt heel moeilijk, maar ik wil hem nog
een kans geven.’
Prima. Probeer een beetje afstand te
houden. Hoe hij ook doet, blijf hem
als Demian zien, een bange peuter die
zijn omgeving niet vertrouwt.

