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Kinderen hebben,
om gelijke kansen te krijgen,
een ongelijke aanpak nodig
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langrijke richtlijn voor mijn ouders. Ik ben de oudste van
vier meiden en volgens Spock was het belangrijk om met al
je kinderen op dezelfde manier om te gaan. Maar toen ik
zelf moeder werd, merkte ik dat kinderen een verschillende
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bovendien je invloed als opvoeder. Met onze oudste
dachten mijn man en ik dat we het supergoed deden.
Het was een makkelijke baby die volgens het boekje
dronk, sliep en groeide en duidelijk was in wat hij nodig had.
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psychologenstel een goede kijk op hadden. Ik keek vol
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lijkertijd een goede moeder te zijn. Iedereen om me heen
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We gaan het goed uitzoeken want een baby hoort niet
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nacht te veel wordt, breng haar dan hier en dan vangen we
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maar alleen al dat het mogelijk was, gaf lucht.
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vertrouwen uit naar de geboorte van de tweede. Maar dat
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gehuild, gehuild, gehuild. We voelden ons zo machteloos.
Ik viel van mijn voetstuk en dacht: we kunnen er niks van.
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gericht werken, waarbij ouders nadrukkelijk worden gezien als gelijkwaardige partners.
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kwetsbare kinderen én hun ouders, naar hun eigen ouderschap. Noëlle Pameijer (61) is
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neel mens. Als een van mijn kinderen pijn heeft, heb ik
het ook. Ik leef intens mee met hun plezier, maar ook
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schillend bleken ze ook als kind. Onze zoon (nu 29) was
een 0;7v7ķ v|bѴ fom];|f;ķ volv -| -m]vঞ]ĺ bf -v ];Ŋ
baat bij vঞlѴ;ubm]ķ ;|u- v|;m ;m ubl|;ĺ m; 7o1_|;u
Őm Ƒѵő -v ;;m ub]; u-7o;uĺ b; _-7 fbv| l;;u
begrenzing nodig. Het was interessant om het daar met
mijn ouders over te hebben, die in gelijke behandeling
geloofden. Maar kinderen hebben, om gelijke kansen
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terug in mijn werk. Hoe beter de omgeving is afgestemd op
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Als professional heb ik daarvan geleerd; erkennen, erkennen,
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voeden is en hoe kwetsbaar je als ouders bent. Life will never
be the same zodra je een ouder wordt. Aan de ene kant het
intense plezier en de onvoorwaardelijke liefde, en aan die
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onist was het een uitdaging om te leren omgaan met dat
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wikkelingsfase blijven dit terugkerende vragen.
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Als er iets is dat ik heb geleerd van het ouderschap dan is
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len loslaten kan heel bevrijdend zijn. Ik heb lang gedacht
dat ik mijn kinderen op van alles kon voorbereiden in het
leven. Maar uiteindelijk is dat een illusie van controle. Het
loopt toch anders. Vertrouwen geven blijkt werkzamer
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misschien wat minder zorgen moeten maken en meer ;uŊ
trouwen moeten hebben. Maar dat is makkelijker gezegd
dan gedaan. Ik ben een enorme bemoeial. Ik zit overal
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sing veel milder geworden. In plaats van: waarom doe je dat
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Er leiden meer wegen naar Rome. Je doet het als ouder zo
]o;7-Ѵvf;h-mĺļ;|hol|;Ѵ]o;7ķĽ;blbfml-muo;];uĺ
hb;m7-|_bf];Ѵbfh_;;=|ĺĽ

RELATIVEREN

alleen mijn eigen verdriet, maar ook nog dat van mijn
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zo gerealiseerd. Ik doe nu mijn best om hen er niet mee te
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leef, zo ben ik nu eenmaal, maar dat ze er niets mee hoeven.

handelingsgericht werken.

beslissen over het onderwijs aan je kind, met als houvast

het meedenken, meedoen, meeleven, meehelpen en mee-

Pameijer over ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Over

