Áchter het gedrag kijken
Talenten zien bij kinderen die lekker in hun vel zitten is niet zo moeilijk. Positief opvoeden van leuke
volgzame gezellige kinderen is natuurlijk ook een makkie. Complimenten geven als het goed gaat, lukt ons
ook prima. Juist daar waar gedrag ons hindert, wordt het ingewikkeld.

"Els Pronk youtube http://www.youtube.com/watch?v=BpF30R3_XLE
Elk kind (en ook elke volwassene) heeft een kwetsbaar deel in zich. Op het moment dat een kind zich
onveilig, gekwetst, of ongemakkelijk voelt dan zie je vaak dat een kind lastig, apart of onhandig gedrag gaat
vertonen. Het kind zet dan eigenlijk een laagje gedrag voor zijn of haar kwetsbaarheid. Gedrag waarvan wij
als ouder of begeleider weten dat dit niet het authentieke kind is. Het kan zijn dat een kind ineens heel stil,
heel verlegen, of juist net heel luidruchtig wordt of zelfs grappig, heel grappig, zelfs zo grappig dat het
eigenlijk helemaal niet grappig meer is. Als ouder en begeleider van kinderen word je geconfronteerd met
dit gedrag en heb je de keuze hoe je ermee wilt omgaan. Vaak zit er op dit gedrag een soort zuigkracht die
aan jou trekt en die ervoor zorgt dat je op het gedrag wilt reageren. Door aandacht te geven aan dit gedrag,
door bijvoorbeeld het kind in het bijzijn van anderen hierop aan te spreken, groeit (onbewust) dit gedrag en
daarmee tegelijkertijd dus ook weer jouw kriebels of frustratie.
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Maartje is 7 jaar, en zit in groep van 4. Ze vindt het niet zo fijn op school. Maartje is erg gevoelig,
rustig, serieus en houdt heel erg van dingen mooimaken, eindeloos mooimaken. Haar juf heeft
heel andere talenten: is vooral actiegericht, snel en extravert. Dat gaat niet zo goed samen. En ze
hebben er ook allebei last van. Hetgeen waar de juf het meest last van heeft, is het baby-achtige
gedrag van Maartje. "Ze praat als een baby, geeft geen of heel traag antwoord, zegt heel vaak dat
ze het niet weet, maar ze weet het best! Ik krijg er de kriebels van!" Maartje heeft er last van dat
ze iets anders moet van de juf dan dat ze liefst zou doen. "Ik kan niet zo snel hoor! En dan wordt de
juf steeds boos. Ik maak zelfs mooie tekeningen bij mijn sommen voor de juf, maar ze ziet ze niet
eens!"
Gedrag ervóór
Lang niet altijd laten kinderen authentiek gedrag zien. In situaties waar ze zich onzeker, onveilig of
kwetsbaar voelen, zullen ze gedrag gaan vertonen, wat als het ware een laagje ervoor is. Dat kan
heel verschillend zijn. Elk kind, en ook elke volwassene, heeft zijn eigen repertoire, geschikt voor
verschillende situaties. Er is wel vaak voorkeur voor bepaald gedrag. Hoe kan dat er dan uitzien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snel boos worden, snel geïrriteerd raken
het saai vinden, ongeïnteresseerd doen
terugtrekken, niks meer zeggen, geen oogcontact hebben
heel veel praten, lachen zonder plezier, opvallen en gek doen
huilen 'om niks'
moeite hebben met afscheid nemen
geen hulp willen accepteren, de hele tijd om hulp vragen
stoer doen, hard roepen dat je heus wel durft
...

Hoe 'groot' het gedrag er uit ziet, heeft alles te maken met de mate van kwetsbaarheid van het
moment. Hoe banger het kind is, hoe stoerder het kind gaat doen. Of: hoe banger het kind is, hoe
meer het zich terug trekt. Hoe moeilijker de sommen worden ervaren, hoe harder het kind roept
dat het saai is. Of: hoe vaker het met een babystem om hulp komt vragen.
Kwetsbaarheid heeft ook te maken met de relatie met de ander. Dit betekent dat de sommen bij
die ene strenge juf als moeilijker worden ervaren dan bij de andere meegaande juf.
En er valt nog iets belangrijks over te zeggen. Want hoe 'groot' ouders of leerkrachten het gedrag
van het kind ervaren, zegt ook alles over hun eigen beleving van dat moment. Zo kan opa vinden
dat het stoer doen nogal meevalt, terwijl de moeder het juist heel erg opvallend gedrag vindt. Dit
heeft alles te maken met de mate van 'zuigkracht'. Daarmee bedoelen we dat iedereen van binnen
een andere reactie heeft op het gedrag en het anders ervaart.
En er is iets gevaarlijks met dit gedrag dat irriteert! Het maakt dat je het nauwelijks kunt negeren.
Hoe harder je je best doet, hoe minder het lukt!
"Niet op letten", zeg je tegen jezelf, maar hoe meer je er op let, hoe groter en vervelender het
wordt. "Gewoon negeren" helpt ook al niet. "Hou er nou eens mee op", wordt het ook alleen maar
erger van.
Als je het aandacht geeft, wordt het alleen maar groter!
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Wat dan wel te doen?
Pedagogische tact! Reageren op tweede impuls.
eerste impuls: hoe irritant, het moet stoppen, dit is altijd een reactie vanuit onze eigen blauwdruk
van de wereld, en zegt mee over ons dan het kind
tweede impuls: ik ben in het hier en nu, ik ben volwassen, ik zie mijn kind: er is ws iets aan de
hand!
Wat te doen:
Stap 1: Herkenning is de start:
•
•
•
•

is de irritatie groot
kun je het als ouder moeilijk negeren
voel je als ouder aan dat je kind zich ongemakkelijk voelt, en zich daarom zo gaat gedragen
wil je dat dit gedrag stopt

Stap 2: Alarm
•
•
•
•

realiseer je dat er ongemak achter je zit, het kind voelt zich onveilig, onzeker of kwetsbaar
en weet: dit vraagt het tegenovergestelde dan wat ik zou willen doen
dit vraagt zorgvuldigheid en om reageren vanuit een tweede impuls
pas op voor gezichtsverlies, daar wordt het alleen maar erger van

Stap 3: Knop om, bril op!
•

dit vraagt om een andere blik, een andere bril

Stap 4: Ik voel ook
•
•

weet dat je zelf op dit moment ook allerlei gevoelens hebt.
doe daar eerst iets mee, zorg dat je rustig bent, loop even weg, kijk even de andere kant op

Stap 5: Nu ben ik er voor jou
•

Wat heeft mijn kind ECHT nodig
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