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Steun en emancipatie vluchtelingenouders

artikel, uitspraak? Mail:
redactie@nvo.nl

It’s my child
De Palestijnse onderwijskundige Soha
Shat werkt bij Ithaka Internationale
Schakelklassen in Utrecht. Daar bereiden
nieuwkomers van twaalf tot achttien jaar
zich voor op hun toekomst. Shat ontwikkelde
het ouderschapsprogramma It’s my child
speciaal voor vluchtelingenouders.
Oudercomité aan de lunch

Soha Shat merkte dat vluchtelingenouders veel problemen hebben in

Steun en verantwoordelijkheid

hun relatie met school. Zij moeten snel een nieuwe taal leren, weten

Soha Shat heeft door haar kennis over vluchtelingenouders de

weinig van het Nederlandse schoolsysteem en hebben vaak andere

spijker op z’n kop geslagen. Met dit programma speelt ze zowel in

ideeën over school en ouderschap. Communicatie met school en de

op de behoefte van ouders om hun kinderen te ondersteunen, als

bredere samenleving gaat moeilijk. Soha Shat, zelf vluchteling, merkte

op hun behoefte om zelf weer mee te tellen. Het programma daagt

ook dat ouders en kinderen vaak kampen met trauma’s en isolatie. Dit

ouders uit zelf hun hulpvraag te formuleren en zich te organiseren in

vroeg om een unieke interventie.

groepen om oplossingen te vinden. In die zin wijkt het af van reguliere
ouderprogramma’s, waarbij ouders minder zelf kunnen sturen en die

Nieuwe rol

niet gericht zijn op hun eigen ontwikkeling.

Ouderschapsprogramma It’s my child is geïmplementeerd in de
Utrechtse wijken Overvecht en Lombok en in Maarssen. Het

Oudercomités

stimuleert ouders om de verantwoordelijkheid voor en steun aan

Het programma is gericht op vluchtelingen uit verschillende landen, in

hun kinderen en hun onderwijsontwikkeling terug te nemen. En om

uiteenlopende omstandigheden. De groep deelnemers is dan ook zeer

na te denken wat zijzelf willen voor hun kinderen in het Nederlandse

divers. Er zijn oudercomités gevormd uit gemeenschappen rondom

schoolsysteem. It’s my child geeft hen ook handvaten bij praktische

scholen, wijken en asielzoekerscentra. De comités zijn informeel

zaken, zoals contact met school en hulpverlening. Het brengt hen

vanwege de toegankelijkheid en geborgenheid. Ambassadeurs van

in contact met elkaar, gaat zo isolement tegen en zorgt voor een

de comités vertalen hulpvragen naar zorgvragen en benaderen

kennisnetwerk.

relevante professionals, instituten en organisaties. Daarnaast is er

Het bijzondere van dit programma is dat het ouders niet alleen

een informeel netwerk waar ouders hun ervaringen en zorgen delen

ondersteunt bij de nieuwe rol die zij hebben. Dit gegeven - een nieuwe

en relaties opbouwen met andere ouders.

rol bij de ondersteuning van hun kinderen in een nieuwe setting - is
ook uitgangspunt voor de ontwikkeling van ouders zelf. Het is een

Wat is belangrijk voor pedagogen die geen ervaring hebben met deze

ouderbetrokkenheid- en emancipatieprogramma ineen, gericht op het

doelgroep? Soha Shat: “Hoe krijg je een mooie en vruchtbare tuin vol

vinden van een plek in Nederland.

verschillende bloemen? Je probeert te leren wat voor verschillende
bloemen je in je tuin hebt, geeft deze in het begin wat ze nodig
hebben en je geeft ze tijd.” Bloeien kunnen ze uiteindelijk zelf.  
tekst: Ruben van Esch en Mariëtte de Haan
foto: Soha Shat
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