Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek
dat zij met een pedagogisch medewerker voerde.
Deze maand: ‘Weer een zorgenkind erbij’.
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‘Stel je voor dat iemand dat tegen mij
zegt over jou: op dat kindercentrum
moet je die pm’er heel kort houden,
anders gaat ze je uitdagen.’
‘Ha ha, dat is wel gek ja. Maar die Oscar is wel afgeplaatst op dat andere
kindercentrum.’
‘Ik ken zo veel medewerkers die wel
eens overgeplaatst zijn naar een ander
kindercentrum, dat zegt niks. In een
andere omgeving kan iemand weer met
een schone lei beginnen.’
‘Maar bij oma is hij ook superdruk.’
‘Heb je hem al gezien?’

‘We krijgen er een ‘zorgenkind’ bij,
Oscar. Hij is al drie. Hij komt van een
ander kindercentrum, daar was hij
niet meer te houden en oma kan hem
ook niet meer aan.’
‘Wat is er dan met Oscar?’
‘Oma zegt dat hij ADHD heeft. Ik moet
hem heel kort houden. Heb jij tips hoe
ik dat kan aanpakken?’
‘Hoe bedoel je: kort houden?’
‘Nou, oma zegt dat je hem niet te veel
aandacht moet geven, want dan gaat
hij je uitdagen.’
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‘Nee, hij komt morgen wennen. Daarom wil ik graag wat tips.’
‘Je hebt hem niet gezien, maar je plakt
nu al een etiket op hem. Is het niet eerlijker om je open te stellen en je af te
vragen: wie is dit kind?’
‘Dat klinkt vaag. Ik wil weten hoe ik
hem vanaf dag één kan aanpakken.’
‘Daar is geen recept voor, je moet elkaar
eerst leren kennen.’
‘Ja, maar de groep is al druk hè. We
hebben de ‘bende van drie’: Jason, Jeffrey en Daan, die zetten de hele groep
op stelten. Ik kan er niet nog zo’n
druktemaker bij hebben.’

‘Ik snap je zorgen, maar ik heb gezien
hoe goed je met die drukke jongens
omgaat: met humor en tact, zodat het
steeds gezellig blijft in de groep. Vertrouw op je ervaring, je bent zo’n goede
pm’er.’
‘Meen je dat echt? Dat hoor ik niet
vaak …’
‘Dat moet ik dan vaker zeggen! Ik heb er
alle vertrouwen in dat je Oscar met
open armen zal ontvangen.’
‘Dat ga ik ook echt wel doen, maar ik
voel me onzeker door alles wat oma
over hem heeft verteld.’
‘Laat je niet leiden door wat anderen
zeggen, het kind verdient een nieuwe
kans.’
‘Ik wil wel graag contact zoeken met
dat andere kindercentrum.’
‘Je moet zeker vragen op welk kindercentrum hij gezeten heeft, waarom hij
daar weg is gegaan en met wie je contact kan opnemen. Maar ik zou eerst
contact zoeken met Oscar zelf.’
‘Oscar… leuke naam eigenlijk hè? Ik
zie dan meteen zo’n beer van een vent
voor me, haha.’

