Serie

KINDEREN DIE JE BIJBLIJVEN

‘Nerveus knipperde
hij met zijn ogen’
Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen ‘door je handen’
gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit
kind geworden zijn? Hebben we het wel goed gedaan? Vragen waar je meestal
geen antwoord op krijgt. Bij het lezen van deze verhalen herken je misschien
iets van je eigen ervaringen. In dit nummer: het verhaal van
Roelof (niet zijn echte naam).
JAAR
VAN 0 TOT 12

TEKST INGE VAN RIJN FOTO PIXABAY

B

innenkort wordt hij zes, maar ik vind hem nog een echte
kleuter. Een leuk, rustig ventje, klein voor zijn leeftijd,
maar ver vooruit in z’n taal. Als peuter zei hij al: ‘Vertel
eens, wat gaan wij vandaag samen voor gezelligs doen?’ Zijn
kleren geven hem ook zo’n volwassen look: keurige overhemdbloesjes, V-hals pullovers en dure spijkerbroeken.

AU PAIR
Altijd ziet hij bleek, maar nu zie ik donkere kringen onder zijn
ogen. Alsof hij ook slecht slaapt na de geboorte van de tweeling
in het gezin. Meteen na de geboorte hebben ze een au pair in
huis genomen, want moeder wilde zo snel mogelijk weer aan
het werk in haar eigen praktijk. Vader zien we nooit, die heeft
een hoge functie ergens. Ik wil ze niet veroordelen, maar soms
denk ik bij mezelf: wat vind je belangrijker, je kinderen of je
werk?

kijkt me even aan, onrustig knipperend met zijn ogen. Ik wil hem
over z’n bol aaien, maar hij draait zijn hoofd weg. Zo ken ik hem
niet, hij was altijd een echte knuffelbeer.

GEEN FIJN GESPREK
‘Is he okay?’ vraag ik als de au pair hem komt halen. Ze spreekt
geen Nederlands, maar ook nauwelijks Engels, dus houd ik het
zo simpel mogelijk. ‘Roelof to the doctor?’ Ze glimlacht: ‘Yes, yes,
fine…’ Niet echt een fijn gesprek. De volgende dag neem ik zelf
de vroege dienst om moeder te spreken. Ze brengt hem vroeg.
Door haar make-up heen zie ik wallen onder haar ogen. Ogen
die net zo nerveus knipperen als bij Roelof. ‘Waarom zou hij naar
de dokter moeten?’ De toon is vriendelijk en afstandelijk, zoals
altijd. Supernetjes, altijd keurig een handje en ‘dank je wel’ zeggen. Voorzichtig informeer ik hoe het thuis gaat. ‘Uitstekend
hoor, dank je wel. Ik moet nu heus gaan.’ Ik stuit op een masker,
op een muur. Tijd om met mijn collega’s te overleggen.

LUSTELOOS
Roelof ligt steeds vaker op de grond in de autohoek, het lijkt wel
of hij uitgeput is. Nooit meer zin om met z’n vriendjes in de
bouwhoek te spelen. Buiten hangt hij lusteloos op de schommel
of onder het speelhuis. ‘Wat is er Roel, ben je moe?’ vraag ik. Hij
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EEN OUDERGESPREK
Er komt een extra observatie van de pedagoog en een uitnodiging voor een oudergesprek. Uit ervaring weet ik wat het beste
werkt. De locatiemanager nodigt moeder persoonlijk uit: ‘Noemt

Altijd ziet hij bleek, maar
nu zie ik donkere kringen
onder zijn ogen’

u maar een tijdstip waarop het u het beste uitkomt’, zegt ze tegen
moeder. Intussen zie ik Roelof steeds lamlendiger worden. Hij
hangt meer rond dan dat hij speelt. ‘Hoe was het op school?’
‘Goed.’ ‘Waar heb je zin in?’ ‘Weet niet.’ ‘Ben je verdrietig?’ Even
die verschrikt knipperende ogen. ‘En je zusjes?’ ‘Lief’. Geen
sprankje enthousiasme.
De pedagoog komt bij het oudergesprek, dat geeft wat extra
steun en status. Moeder komt een half uur voor sluitingstijd en
wil ook nog even kennismaken bij de babygroep, voor de tweeling. We hebben iedereen opgetrommeld om bij te springen,
zodat we alle tijd hebben voor het gesprek.

mezelf. ‘Als u terugdenkt aan uw eigen kindertijd, had u toen niet
graag gewild dat iemand daar meer aandacht voor had?’

FLINK ZIJN
Er valt een lange stilte. Dan begint ze te vertellen. Over de crisis
vlak na de geboorte van de tweeling. ‘Mijn man zei dat hij het er
niet bij kon hebben.’ Met ingehouden woede: ‘De scheiding is
nog niet rond.’ ‘Hoe is dat voor u?’. Ze zucht. ‘Zwaar ja… flink zijn,
dat wil ik Roelof ook bijbrengen.’ Dan zet ze haar masker weer
op. ‘Ik ga hem halen. Dank jullie wel hoor.’

AFSCHEID
DREIGENDE TOON
Roelof speelt buiten met de bso-kinderen. Als ik koffie haal, zie ik
moeder binnenkomen in de hal. Dan gebeurt het. Roel loopt de
hal binnen, ze grijpt hem met twee handen vast, bij z’n keel. Ze
schudt hem hard door elkaar en ik hoor haar op dreigende toon
fluisteren. Hij blijft stokstijf staan, geeft geen kik. Dan gaat ergens
een deur open, ze laat hem los en draait als een blad aan de
boom om: ‘Ga maar, ik kom straks.’ Ik sluip naar het kantoor en
bel de bso: ‘Vang Roel even op als hij buiten komt en let goed op
hem. We praten straks.’

‘We moeten Veilig Thuis bellen’, roept mijn collega. ‘Ik zag haar
nagels in zijn nekje staan, dit is kindermishandeling!’ Ik vraag
me af of we daar goed aan doen. Als we gaan melden, zijn we
moeder kwijt en kunnen we Roelof ook niet helpen. Moeder is
geen monster, maar een betrokken ouder die onder hoogspanning staat. We bellen Veilig Thuis voor advies en houden contact
met moeder. De pedagogisch coach komt elke week een half uur
met Roelof spelen. Een maand later vertelt moeder dat de scheiding rond is; ze gaan verhuizen en we nemen afscheid. <
Noot: het kind op de foto is niet het kind uit het verhaal

PROFESSIONEEL BLIJVEN
Eindelijk komt moeder boven. Ik glimlach beleefd en geef een
hand. Intussen denk ik bij mezelf: jou laat ik niet meer ontsnappen! Op zakelijke toon meldt ze dat ze een bezoek aan de huisarts heeft overwogen. ‘Bij nader inzien lijkt het me overbodig.
Zoiets gaat meestal vanzelf wel over. Hij moet wat flinker worden.’ De pedagoog laat alle observaties zien: ‘Hij zit al maandenlang niet lekker in zijn vel. Vindt u dat niet vervelend voor hem?’
Ze schokschoudert: ‘Dat had ik als kind ook altijd…’. Ik bijt op het
puntje van mijn tong. Professioneel blijven, herhaal ik tegen

TIPS
>> Wees je bewust van je oordelen over ouders.
>> Probeer die oordelen opzij te zetten in het gesprek
met ouders.
>> Zonder samenwerking met ouders is het moeilijk om
iets voor het kind te bereiken.
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