Doe mij maar leidster met aandacht ! De aandachtsleidster !
Vrijdag 6 november 2015, ik blader op deze ochtend door de krant, pagina 6,
ik lees een kop van BOink, de belangenvereniging van ouders in de
kinderopvang.

De kop ‘’ Mentor voor iedere baby in de crèche’’.

Iedere baby of peuter op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zou een
eigen mentor moeten krijgen, een leidster die een kindje in de smiezen houdt
tot het de opvang verlaat.
Voor de zoveelste keer in mijn 27 jarige carrière als grote Smurf, krijg ik een déjà vu. Iemand in de
kinderopvang branche stelt iets vast of stelt iets voor of heeft iets bedacht wat ons kleine smurfenland al
sinds de opening in 1988 ingevoerd heeft, als haar normale manier van werken. De basis van Smurfenland. Niet
verloren gegaan aan grootheidswaanzin of subsidie hebzucht.
En zie daar een nieuwe vondst en dit maal van BOINK.
Een eigen mentor. In Smurfenland heet de gelukkige leidster, de aandachtsleidster. Zij gaat voor het kindje
komt wennen op huisbezoek. Bespreekt het wel en wee van het kindje en bespreekt de verwachtingen van beide
partijen. Daarna gaat zij met de ouder de wenperiode in. Met de ouder en het kindje. Dan komt de eerste o zo
lastige dag voor de ouders. Voor het eerst je kindje achterlaten bij mensen die je tot het huisbezoek niet eens
kende. Het huisbezoek doet veel aan dit wenproces voor ouders. Maar ook voor de leidster. Zij kan meteen
inschatten welke taak zij heeft in de opvang, de opvoeding en de ontwikkeling van dit kindje. Dat vraagt inzicht,
ervaring en kennis. Dat vraagt pedagogische en organisatorische vaardigheid en communicatie. Dat is niet
weggelegd voor jonge onervaren leidster, dat is weggelegd voor de rotten in het vak. De senioren. De meeste
senioren zijn hun baan kwijt in de kinderopvang. Vervangen door een jonge leidster die minder kost.
Ik bedenk mij ineens hoe het dan zit met mijn déjà vu. Dat komt natuurlijk door mijn ervaring, dat komt omdat
ik al zo lang zelfstandig met mijn collega’s heb moeten bedenken, hoe ik de aan onze toevertrouwde kindjes, zo
optimaal mogelijk kan opvangen in ons kleine Smurfenland. Dat komt omdat ik ook in 2015 nog bij elke beslissing
denk, wat is het beste voor onze kinderen. Daar heb ik de Wet Kinderopvang niet voor nodig, daar heb ik de VVE
regelgeving niet voor nodig. Zelfs de VVE bedenkers trekken aan het koste strootje VVE - zie Brandpunt van
maandag 2 november jl.- Ontwikkelaars en uitvoerders [lees: handen vol geld] hebben niets bijgedragen aan de
ontwikkeling van ons kind met achterstand.
Helaas . . en zelfs de meest ervaren organisatie in de kinderopvang, BOink, denkt na vele jaren dat zij iets
nieuws hebben bedacht. Nou niet dus, dat deden wij in 1988 ook al. Overigens, meneren en mevrouwen van
BOink, goed is het advies wel ! Een top advies zelfs!
NB : de aandachtsleidster inclusief huisbezoek!

