Betrokken ouders maken het verschil!

Verslag bijeenkomst 2 juni 2016

Ouders op zoek naar nuttige tips
Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het
Nieuwe Luxor.
Mevrouw Bakkli en haar buurvrouw mevrouw Kaliam bijvoorbeeld hebben allebei
puberende kinderen. “Ze luisteren slecht en ze hebben een grote mond. Toen wij zelf jong
waren, ging dat heel anders. We dachten, we gaan vandaag langs, misschien krijgen we
hier tips zodat het beter gaat.”
Ook meneer Ditta uit Pakistan kwam voor nuttige tips. “Zelf heb ik nooit de school
afgemaakt. Ik heb vier kinderen, mijn oudste zoon wil chirurg worden. Ik wil weten waar ze
de beste opleiding kunnen krijgen.”

Honderden ouders maakten in het Nieuwe Luxor op zaterdag 2 juni een bijzondere
slotbijeenkomst mee over het opvoeden van kinderen op Zuid. Met veel sprekers,
discussies, workshops en een duidelijke rode draad: voor een goede toekomst van hun
kind, maken ouders het verschil. De bijeenkomst was een initiatief van het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Hiermee sloot het NPRZ een serie af van tien
wijktoppen in Charlois, Feijenoord en IJsselmonde.

Of neem die mevrouw van 61 jaar. “Ik heb 9 kleinkinderen. Vier hebben ADHD en zijn
autistisch. Mijn jongste kleinzoon wil het liefst bij mij wonen, maar dat gaat niet. Het groeit me
allemaal een beetje boven m’n hoofd. Ik hoop dat iemand mij vandaag kan helpen.”

Durf te vragen
Soms wilden ouders weten of ze op het goede spoor zaten. Mevrouw Molina bijvoorbeeld
heeft een zoon van 14 die het Syndroom van Down heeft. “Hij zit op het speciaal onderwijs.
Dat gaat goed. Maar hoe gaat het straks? Ik wil zeker weten dat ik het beste voor hem blijf
kiezen. Daarom ben ik vandaag hier.”
Veel ouders waren zaterdag dus op zoek naar ontbrekende informatie, naar die ene
schakel waarmee hun zoon of dochter succesvol kan worden. Dat paste precies in het
straatje van Linda Da Cruz die deze middag een workshop gaf over de betrokkenheid van
ouders: “Er zijn heel veel mogelijkheden, maar mensen weten niet altijd de weg en ze weten
niet hoe ze aan opleidingen mee kunnen doen. Mensen moeten durven te vragen naar wat
er allemaal kan. Veel mensen durven dat niet.”

Sta achter je kinderen
Als je een betere toekomst voor je kinderen wil, is een steuntje in de rug natuurlijk nooit
weg. Dat steuntje is er nu, benadrukte wethouder Hugo de Jonge 2 juni: “Op Zuid zijn jonge
mensen te vaak niet succesvol op school en in hun werk. Daar willen we met het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid wat aan doen. We regelen dat kinderen en jongeren meer
leertijd op school hebben en dat er meer hulp is bij de opvoeding. En we maken met flink
wat werkgevers afspraken dat ze jongeren na hun opleiding ook een baan geven.”
Maar de wethouder gaf ook aan dat ouders zélf aan zet zijn: “Het allerbelangrijkste is dat
ouders achter hun kinderen staan, dat zij hun kinderen steunen, ook al zijn ze zelf niet in
Nederland op school geweest. Vertel je kinderen dat je trots op ze bent.”
Wees geïnteresseerd
Burgemeester Aboutaleb kon er 2 juni niet bij zijn, maar sprak via een scherm de zaal
toe: “Op scholen kun je veel leren, maar het grootste deel van de ontwikkeling van een
kind, gebeurt thuis. Help je kind, lees voor. En als dat niet kan, laat dan merken dat je
geïnteresseerd bent in wat je kind doet.”
Sommige ouders denken dat ze te weinig weten om hun kind goed te kunnen helpen.
Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid was hier 2 juni duidelijk over:
“Laat je niet wijsmaken dat je niets kan doen voor je kind is als je zelf laag opgeleid bent.
Voorlezen, praten met je kind, liedjes zingen. Iedereen kan iets doen voor zijn kind. Of hulp
krijgen als het zelf niet lukt. Het gaat om wat je dóet met je kind.”
Geïnteresseerd zijn in je kinderen betekent ook dat je hun keuzes serieus neemt. Jörgen
Raymann, vader van twee dochters, zei het zaterdag 2 juni op zijn manier: “Ouders zeggen
al gauw: wij weten het beter. Dat geldt ook voor het latere beroep dat hun kinderen kiezen.
Ouders willen het allerhoogste voor hun kinderen. Maar worden ze daar altijd gelukkig
van? Houd rekening met het talent van je kind. Laat ze iets kiezen wat bij ze past en waar ze
gelukkig van worden.”
‘Kinderen zijn niet kinderachtig’
Indrukwekkend was het podiumgesprek dat Prinses Laurentien had met leerlingen van de
Toermalijn en de Wilhelminaschool. “Kinderen zijn niet kinderachtig”. Met deze uitspraak
sloeg een leerling van basisschool De Toermalijn de spijker op de kop: neem je kinderen
serieus. Of zoals één van de leerlingen tegen Prinses Laurentien zei: “Wij denken hetzelfde
als volwassenen, maar zeggen het op een andere manier.” Prinses Laurentien benadrukte
het belang van praten en luisteren naar je kinderen. Haar boodschap: “Beste ouders, zeg
tegen kinderen: ‘A lles wat je zegt, is goed’. We moeten als volwassenen leren luisteren naar
kinderen. Het lijkt de wereld op z’n kop. Maar het werkt echt en het maakt opvoeden een
stuk makkelijker.”

TOP-shops lossen misverstanden op
Maar liefst 19 workshops voor ouders werden aangeboden tijdens het slot-evenement van
TOP Ouders op Zuid. TOP-shops werden deze workshops genoemd en opvallend vaak
ging het in deze TOP-shops over misverstanden en twijfels.
Neem nu de TOP-shop over pubers. “Mijn zoon is elke dag boos op mij. Echt elke dag. Ligt
dat nou aan mij?”, wilde een mevrouw weten. Het ligt niet aan haar. “Het ligt vooral aan de
hormonen van opgroeiende pubers”, vertelde de begeleidster van de workshop ‘Pubers’. Ze
had een serie nuttige voorbeelden hoe je het dagelijks leven voor jezelf als ouders en voor
pubers een beetje leuk kunt houden.

Meneer en mevrouw Van Dijk waren blij met deze voorbeelden: “Voor ons is deze workshop
de bevestiging dat we het toch goed doen. Onze zoon gooit letterlijk alles altijd naast zich
neer. We weten nu hoe het komt.”
Moeilijk opvoedbaar?
Opvoeden is lastig. Vaak speelt mee wat anderen van jouw kind vinden. En dat is lang
niet altijd een oordeel waar je vrolijk van wordt. In de TOP-shop over pesten, ging het
bijvoorbeeld over kinderen die soms ten onrechte het stempel ‘A DHD’ kregen en daardoor
anders behandeld werden. De TOP-shop begeleider: “Scholen zeggen te snel dat iemand
‘A DHD’ heeft. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen bestaan niet. Wel kinderen die het moeilijk
hebben. Maar daar kunnen we wat aan doen.”
Nog zo’n misverstand. Als je je kinderen wilt begeleiden met het maken van huiswerk, moet
de computer uit, want dat leidt maar af. Vaak is dat zo, maar niet altijd. De TOP-shop expert
over huiswerkbegeleiding: “Vergeet niet dat op internet slimme toetsen staan, waarmee je
na kunt gaan of je je huiswerk goed hebt gemaakt. Weinig mensen weten dat.”

Concrete afspraken
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werkt aan betere kansen voor kinderen en
jongeren op Zuid. Met meer leertijd op school en hulp bij de opvoeding. Maar ook met
carrière startgaranties. Vooral dat laatste was voor veel mensen op 2 juni een verrassing.
Het was één van de stellingen waarover gesproken werd onder leiding van dagvoorzitter
Liesbeth Levy van LOKAAL: ‘Bedrijven bieden speciaal voor kinderen op Zuid kansen’.
“Met bedrijven zijn hierover concrete afspraken gemaakt”, benadrukte Gerlinde van Raalte,
de directeur van JINC Rotterdam. “Ze bieden snuffelstages en bedrijfsbezoeken aan en
helpen jongeren met sollicitatietrainingen”. JINC laat jongeren al op jonge leeftijd kennis
maken met beroepen en bedrijven.
TOP-kalender
Praktische afspraken dus. Over praktisch gesproken, iedere bezoeker kreeg 2 juni een
kalender mee. ‘De 52 TOP-weken van Zuid, een slimme weekplanner voor het hele gezin
met heel veel tips’, staat er op die kalender. Veel van die tips kwamen ook op 2 juni ter
sprake. Een handig naslagwerk dat de weg wijst voor ouders die het beste voor hun
kinderen willen. Marco Pastors: “Die kalender zorgt er bovendien voor dat er ook echt wat
gebeurt met wat we vandaag met elkaar bespraken.”
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