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Redactioneel

Voorspelbaarheid
Heb jij goede voornemens voor 2021 gemaakt? Ik ben er meestal niet
zo van, maar in de kerstvakantie blik ik doorgaans wel even terug en
vooruit. Waar ben ik tevreden over en wat ga ik komend jaar anders
doen? Maar … in tijden van corona is alles anders. Plannen maken
is knap lastig. Want hoe hangt de vlag er over een paar maanden
bij? Je herkent dat vast ook in je werk. Over álles wat je in groepsverband wilt organiseren, moet je drie keer nadenken. Hoe geef je
die scholingsdriedaagse vorm? Hoe voer je dat moeilijke gesprek
met ouders als je hen misschien niet persoonlijk kunt ontmoeten?
En hoe gaan de landelijke examens dit jaar precies verlopen?
Dat de toekomst onzeker is, is niet alleen vanuit praktisch oogpunt
ingewikkeld. Ook je gemoedstoestand kan er flink onder lijden. Niet
zo vreemd natuurlijk. We weten door ons werk met kinderen maar
al te goed dat voorspelbaarheid rust geeft. Van onzekerheid word
je onrustig, of misschien wel bang. Dat blijkt wel als je even googlet
op ‘angst en corona’. Er verschijnen dan talloze rijtjes met tips voor
hoe je angst en spanning te lijf kunt gaan. Nu we meer dan ooit het
gevoel hebben geen controle te hebben, lijkt angst volop aanwezig.
Bij kinderen en jongeren lijken angstproblemen ook toe te nemen
(al zijn er over kinderen onder de twaalf geen actuele cijfers,
zie nji.nl). In deze Beter Begeleiden lees je onder meer een artikel
over hoe je bange kinderen goed begeleidt. Dr. Ellin Simon en Petra
Butler (Open Universiteit) beschrijven dat de gevolgen van angstproblemen ernstig kunnen zijn. Ze geven allerlei tips en raden onder
meer aan om niet-helpende gedachten bij kinderen op te sporen en
te vervangen door helpende.
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Als voorspelbaarheid ver te zoeken is, hebben veel volwassenen
volgens mij ook baat bij deze helpende gedachten. En ook die
heb je in een mum van tijd op internet gevonden, zoals deze:
‘Ik vertrouw erop dat het steeds beter gaat’ en ‘Iets niet weten is
niet erg’ (A. de Vreede, 2013). Ik steek ze in mijn broekzak en …
ga plannen maken!
Elleke van den Burg-Poortvliet
hoofdredacteur@lbbo.nl
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