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 Ontmoeten
Opm n negentiende koos ik
ervoor pedagogiek te gaan stude-
ren. Ik zag een documentaire over
kwetsbare kinderen. Volgens
Asselman en Offerman, die in deze
PiP het begrip trauma nader deni-
eren, z n dat kinderen die geleerd
hebben dat ze zelf niet belangr k
z n en dat anderen niet te vertrou-
wen z n. In de documentaire praat-

ten de begeleiders van deze kinderen op eenmanier
diem de haren recht overeind deden staan. Veroor-
delend, verw tend, beschuldigend. Dat moest anders
kunnen.

Ik ben er niet zeker van of ik in m n opleidingen
geleerd heb op een openmanier met mensen(kinde-
ren) in gesprek en aan het werk te gaan.Wel weet ik
inmiddels dat de pedagogiek dáár voorm begint. B
de ontmoeting. B een uitgestoken hand. B ontvanke-
l kheid voor de ander. Ik merkte dat ontvankel kheid
een spier is die je bl vendmoet trainen. Voordat je het
weet, verslapt die omdat de tegenkracht van schema’s,
protocollen en algoritmen zo overheersend is in deze
op efciency gerichtemaatschapp .

Het artikel van Boekhoven, Van der Slot en Ketner gaat
over de keerz de van deze op efciency gerichtemaat-
schapp . Kan een sociaal professional nog ontvankel k
z n voor een gezin dat h of z ondersteunt als de
Meldcode gebaseerd l kt te z n op ‘het spook van
wantrouwen’? De auteurs verhelderen waaromde
prakt k gebaat is b vertrouwen enmerken jntjes op
dat woorden daarin een rol spelen. Ook het artikel van
We ers gaat over die keerz de van het beheersings-
denken. H vraagt zich af of beleidsmakers doordron-
gen z n van de noodzaak transparant te handelen. Uit
de in november verschenen documentaire Moeders
bl kt namel k dat de Top400-l st van de gemeente
Amsterdam kinderen op basis van algoritmen in het
hokje ‘crimineel’ plaatst. Daar is geen ontmoeting aan
te pas gekomen.

Peters beschr ft hoe de natuur een rol kan spelen in de
pedagogische ontmoeting. Ze beschr ft hoe de natuur
ontvankel kheid ontlokt, niet alleen b kinderen die
daar ‘gewoon kind mogen zĳn’, maar ook b professio-
nals en ouders. Juist omdat de natuur van essentieel
belang is voor ons welz n ben ik bl dat Van Yperen
ons uitnodigt na te denken over de rol die we als peda-
gogen hebben in de klimaatverandering.Wat m
betreft gaat dat niet om het sussen van het gemoed
van kinderen en jongeren (en daarmee van onszelf).
Beter gaan we als pedagogenmet kinderen en jonge-
ren in gesprek over wat we kunnen dóen. De Jonge
Klimaatbeweging heeft al lang geformuleerd waarop
onze acties gericht zoudenmoeten z n: ‘Niet economi-
sche groei, maar brede welvaart en rechtvaardigheid 
zĳn belangrĳke doelen. Vrĳe tĳd besteden we aan leren,
vrĳwilligerswerk, in de natuur zĳn en tĳd met vrienden
en familie doorbrengen.’

Emeritus hoogleraar orthopedagogiek Jan van der
Ploeg, die onlangs een boek over het belang van
vriendschap schreef, is zo iemand die z n t d besteedt
aan leren: ‘Het is zo boeiend om je te verdiepen in het 
leven van een ander. Niet alleen in theorieën, maar ook
in het persoonlĳke bestaan.’ Op 95-jarige leeft d traint
van der Ploeg nog steeds te midden van z n boeken-
vrienden z n ontvankel kheidsspier. Het interview
illustreert wat het betekent om invulling te geven aan
demeest basale behoefte ‘om te begrĳpen en begre-
pen te worden’.

Beste PiP-lezer, laat u inspireren door Van der Ploeg,
door deze PiP, door een ontmoeting met een kind, een
ouder, een vriend, een beleidsmaker of onderzoeker,
lees een boek, ga naar buiten en k k naar de natuur.
Train bl vend uw ontvankel kheidsspier.
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