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Sensitief
Vier peuters zijn gefocust met elkaar in het keukentje aan het 

spelen. Ze kletsen wat af met elkaar en de stemming is opper-

best. Er wordt taart gebakken, tafel gedekt. Tot Sophie een 

mandje vol spulletjes op haar voet laat vallen en hard begint te 

huilen. Pm’er Ilse komt aangesneld, pakt Sophie op, troost haar 

en neemt haar mee om een nat doekje op haar voetje te doen. Goed en sensitief gereageerd, 

zou je denken. Maar als je nog eens naar het groepje kijkt, dat net nog zo lekker aan het spe-

len was, zie je misschien toch wat anders. Drie snoetjes kijken geïntrigeerd naar Ilse en naar 

Sophie. Hun spel is verstoord en ze weten eigenlijk ook niet meer hoe ze weer moeten be-

ginnen. Als je dus reageert op de signalen van één kind, doe je de groepsdynamiek mis-

schien wel te kort. 

Hoe had pm’er Ilse uit dit voorbeeld anders kunnen reageren? Ze had Sophie kunnen troos-

ten zonder haar uit het groepje weg te halen. Ze had de andere peuters erbij kunnen betrek-

ken. ‘Sophie heeft pijn. Wat kunnen we doen om te zorgen dat die pijn over gaat?’ En als 

Sophie getroost was, had Ilse het spel weer op gang kunnen helpen. ‘Ik heb best zin in een 

lekker stukje taart’. Je kunt dit omschrijven als groepssensitiviteit; ofwel sensitief zijn op 

groepsniveau in plaats van op individueel niveau. In het interview met Elly Singer op pagina 

20 kun je hier meer over lezen.




