Pedagogiek in beeld
Eerder dit jaar is al geschreven over twee series omtrent autisme die zowel leuk als
informatief zijn om te kijken, mocht je even vergeten zijn over welke series dat ook al weer
ging? Geen probleem! (kleine spoiler: het waren The Good Docter en Atypical). Ook op dit
moment zijn er programma’s op televisie die interessant zijn om te volgen of interessant
om terug te kijken.
Uithuisgeplaatste kinderen - KRO NCRV
In de uitzending van De Monitor van 3 februari is onderzocht wat er bij
komt kijken om uithuisgeplaatste kinderen op te vangen. Een aantal
pleegouders vertellen hier het indrukwekkende verhaal van hun
pleegouders. Sinds de Jeugdwet in 2015 worden kinderen die niet meer
thuis kunnen wonen bij voorkeur opgevangen in een gezinssituatie.
Maar er is al jaren een groot tekort aan pleeggezinnen. Deskundigen
vragen zich nu af of deze idealistische en goedkope optie wel altijd het
beste is voor het kind.

Van vader naar moeder - ZAPP!
Tatum Dagelet gaat op pad met kinderen van gescheiden ouders. Ze
rijdt een kind van de ene ouder naar de andere, en praat met ze over
hoe het is als je ouders gescheiden zijn. Het geeft een interessante kijk
op de situatie vanuit het perspectief van het kind. In de laatste
aflevering vertelt een 10-jarige jongen hoe zijn ouders na 9 jaar
gescheiden te zijn nog steeds niet in dezelfde ruimte kunnen zijn.
De Luizenmoeder - NPO 3
Het 2e seizoen van het uitermate populaire programma De Luizenmoeder is begonnen. Deze
serie zal vooral herkenbaar zijn voor de ALPO studenten onder ons.
Volgens Peter de Vries, onderwijsadviseur, kijkt Nederland massaal naar
het programma, omdat het zichtbaar maakt waar het wringt tussen de
school en ouders. Vroeger had de leerkracht status: als je op school straf
kreeg, gingen ouders daar thuis nog eens overheen. Nu hebben ouders
een stem gekregen en gaan ze juist tegen de leraar in.” Als antwoord op

die veranderende relatie gaan scholen steeds meer ‘protocolleren’ om het gedrag van de
ouders in toom te houden.
Kortom, biedt de Nederlandse TV genoeg mogelijkheden om op een relaxte manier bezig te
zijn met onderwerpen die spelen binnen ons werkveld. Dus mocht je een avondje niet weten
wat te doen kun je altijd een van bovenstaande opties uitproberen. Heel veel kijkplezier!

