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

men Pools te kletsen als ik niet oplet.’
‘Maken ze in het Pools wel langere
zinnen?’
‘Volgens mij wel, ze vertellen elkaar
hele verhalen.’
‘Hun moedertaal is misschien wel
goed vooruit gegaan.’
‘Zou kunnen, maar hier moeten ze
Nederlands leren. Straks worden ze vier
en komen ze met een achterstand op
school.’

‘Is iedereen alweer gewend na de lock
down?’
‘Ja, dat ging heel goed. Maar ik merk dat
veel kinderen achter zijn in hun ontwikkeling. Ze zijn hun Nederlands helemaal kwijt.’

‘Als ze hun moedertaal goed spreken
zullen ze het Nederlands weer snel
oppikken.’
‘Ja, maar we waren een heel eind op
weg en nu lijkt het wel of ik helemaal
opnieuw moet beginnen.’
‘Dat lijkt misschien zo, maar het
vraagt wat meer geduld.’
‘Zo veel tijd hebben we niet meer. Janina wordt in januari al vier.’

‘Wat jij gedaan hebt met je groep is zo
waardevol. Je hebt gezorgd dat iedereen zich weer op z’n gemak voelt na
zo’n lange periode van afwezigheid.’
‘Dat ging eigenlijk vanzelf.’
‘Dat denk ik niet. Jij hebt ieder kind
een warm welkom gegeven en aan een
veilige sfeer in jullie groep gewerkt.
Stel je voor dat je vanaf dag één met
die leerlijnen was begonnen.’
‘Nee, we moesten echt weer met elkaar
in het ritme komen. Maar daardoor zijn
we dus wel achter geraakt met VVE.’
‘Die goede relaties in je groep zijn de
basis voor verdere ontwikkeling. Laat
je niet van de wijs brengen door leerlijnen en programma’s.’
‘Ik ben bang dat de school en de ouders
ons er op aan zullen kijken. Straks zeggen ze tegen ons: ‘Waarom praten die
kinderen zo slecht Nederlands?’

‘Begrijpen ze niet meer wat je zegt?’
‘Dat wel, maar ze praten heel slecht
voor hun leeftijd. Elin is al drie, maar ze
zegt alleen korte zinnetjes, zoals: buiten
spelen, brood eten.’

‘Laat jij je daardoor opjagen?’
‘Soms wel. In het VVE-programma werken we met leerlijnen, maar onze kinderen zijn nog lang niet zo ver als ze
zouden moeten zijn.’

‘Dat gaat niet gebeuren. In de kinderopvang werken we niet met een afrekencultuur maar met een pedagogische taak. Vertrouw er op dat ze nu
weer met sprongen vooruit zullen
gaan.’
‘Denk je dat echt?’

‘Welke taal spreekt ze thuis?’
‘Pools, net als Janina. Die twee zitten sa-

‘Dat lijkt me frustrerend voor jou.’
‘Ja! Ik ben blij dat je dit ziet.’

‘Ze zijn zo enthousiast, je ziet ze van
dag tot dag groeien. Geniet daarvan!’
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