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alle sectoren

Als papa of mama in de 
gevangenis zit
Meer dan 25.000 kinderen in Nederland hebben een ouder die in de 
gevangenis zit. Dat is gemiddeld op iedere school wel een leerling, al 
is dit vaak niet bekend. Steeds meer scholen geven er aandacht aan, 
maar dat is niet altijd zo geweest. ‘Achteraf zie ik heel goed dat ik als 
basisschooldirecteur meer had moeten doen.’ 
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Ze had net haar Cito-toets gemaakt en wachtte 
in spanning op de resultaten. Het was goed 
gegaan, waarschijnlijk mocht ze naar het vwo. 
Maar dan wordt de vader van de 11-jarige 

Shari Prins plotseling thuis opgehaald door de politie. 
De bange blik in zijn ogen zal ze nooit meer vergeten. 
Pas twee weken later mag hij even thuis een koffer ko-
men halen met kleren, vergezeld van acht gewapende 
mannen met dreigende blikken. Later hoort Shari dat 
hij verdacht werd van drugssmokkel. Het vonnis: acht 
jaar gevangenisstraf. Na 1,5 jaar blijkt hij onschuldig, 
maar dan is het leed al geschied. 

INGRIJPEND
Shari is nu 28. Ze is weer aan het wachten op een 
toetsuitslag, nu van haar eindexamen havo. ‘Ik heb 
mijn middelbare school destijds niet afgemaakt, omdat 
ik veel last had van paniek en nachtmerries. Mijn 
concentratie was slecht en dat was heel lastig in de les.’ 
Haar moeder gaf bij de school aan wat er speelde, maar 
die wist niet goed hoe ermee om te gaan. ‘Er was maar 
weinig bekend over wat het doet met kinderen als ze 
zo’n ingrijpende levenservaring meemaken’, legt ze uit. 
‘Ik sprak af dat ik soms wat later op school mocht zijn, 
als ik slecht had geslapen. Al na twee weken kreeg ik te 
horen: nu is het wel weer goed, toch? Maar zo werkt het 
niet. Ik denk wel eens: als ik meer steun had gehad van 
school dan had ik mijn vwo misschien wel af kunnen 
maken.’ 

KAARTJE STUREN?
Shari werkt nu als vrijwilliger bij Exodus, een organi-
satie die (ex-) gedetineerden helpt terug te keren in 
de samenleving. Vrijwilligers begeleiden familie en 
kinderen. Winie Hanekamp is landelijk coördinator 
van het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma 
(OKD) van Exodus. Onderdeel hiervan is leraren te 
helpen omgaan met leerlingen van wie een ouder in 
de gevangenis zit. ‘Kinderen brengen het grootste deel 
van hun tijd op school door, het is deel van hun opvoe-
ding. Daarom is het heel belangrijk dat leraren steun 
krijgen in het begeleiden van deze getraumatiseerde 
leerlingen.’ Signaleren, daar begint het mee. ‘Bij Shari 
kwam haar moeder naar school om te vertellen wat er 
speelde, maar dat doet niet iedereen. Zo kun je smoes-
jes leren herkennen van kinderen. Als ze bijvoorbeeld 
beweren dat hun ouder in het ziekenhuis ligt, maar je 
als juf of meester absoluut geen beterschapskaartje 
mag sturen en het kind niet uit kan leggen waarom.’ 

SCHAMEN
Je moet als school een veilige omgeving creëren waarin 
kinderen hun verhaal kunnen doen, vindt Shari. ‘Het 

is belangrijk dat ze erover kunnen praten met iemand 
op school. Dat iemand tegen zo’n kind zegt dat het zich 
nergens voor hoeft te schamen en vooral: dat het zijn 
of haar schuld niet is. Leerlingen kunnen bang zijn dat 
de juf of meester hen nu óók ziet als slecht.’ Sommige 
kinderen voelen zich opgelucht als hun ouder naar de 
gevangenis gaat, zegt Hanekamp. ‘De situatie is dan 
thuis zó slecht, dat ze blij zijn dat er wordt ingegrepen. 
Ook daar kunnen ze zich rot over voelen.’
Niet alle kinderen zullen het in de klas willen bespre-
ken. ‘Sommigen willen vooral dat het op school “nor-
maal” voelt, thuis hebben ze het er dan al veel over’, legt 
Shari uit. ‘Maar je kunt als leraar wel het onderwerp 
bespreekbaar maken, zonder te vertellen dat iemand in 
de klas ermee te maken heeft.’ Hanekamp: ‘Vertel over 
wat het betekent om verdachte te zijn, dat je dan nog 
niet per se schuldig bent bijvoorbeeld, en over wat er 
gebeurt in een rechtszaak of in de gevangenis.’ 

HEEN-EN-WEER-SCHRIFTJE
Het is voor kinderen en gedetineerde ouders belang-
rijk om contact te houden met elkaar. Hanekamp: 
‘Daardoor groei je met elkaar mee. Ik ken situaties 
waarbij ouders hun kinderen lang niet zien en hun 
kind van twaalf een verjaardagskaart van Bert en Ernie 
sturen omdat ze niet weten wat hij of zij nu leuk vindt.’ 
Gedetineerden worden niet perse in de dichtstbijzijnde 
gevangenis bij hun huis geplaatst. ‘Zo kun jij in Gronin-
gen wonen met je familie, en moet papa in Tilburg naar 
de penitentiaire inrichting. Je kunt maar op beperkte 
momenten contact met elkaar hebben en bezoekuren 
zijn vaak onder schooltijd. Even een whatsappje sturen 
naar je moeder of vader is er niet bij. Sommige scholen 
helpen kinderen met ‘heen-en-weerschriftjes’, waarin 
ouder en kind elkaar op de hoogte houden. En er zijn 
gevangenissen die het mogelijk maken dat van ouders 
een video-opname wordt gemaakt dat ze uit een boek 
voorlezen. Het kind krijgt dan toch even een contact-
moment.’

KINDVRIENDELIJK BEZOEKUUR
Steeds meer gevangenissen plannen bezoekuren die 
voor kinderen handig zijn, bijvoorbeeld op woensdag-
middag. ‘De populariteit van continuroosters maakt dit 
bezoek aan een ouder dan weer minder makkelijk. In 
overleg met de school kan soms ook verlof voor bezoek 
worden aangevraagd, maar er wordt ook veel gespij-
beld.’ Exodus verzorgt daarom ‘kindvriendelijke be-
zoekuren’, waarin ouders en kinderen buiten schooltijd 
samen kunnen kletsen en spelen. Vrijwilligers halen de 
kinderen op en rijden ze naar de gevangenis waar hun 
ouder zit. ‘Dit contact is voor gedetineerden ook een 
motivatie om het beter te gaan doen’, legt Hanekamp 
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uit. ‘Als ze hun kinderen maar eens in de zoveel tijd 
mogen zien doen ze niets stoms om te riskeren dat 
dit niet meer mag. Daarbij blijkt uit onderzoek dat bij 
knuff elen met dierbaren bepaalde hormonen vrijko-
men waardoor je als mens vriendelijker wordt.’ 
  
KORT BRIEFJE
Voor kinderen met ouders in detentie zouden meer 
schoolrichtlijnen mogen komen, vindt Hanekamp. 
Daar kan Jan Verspuij, gepensioneerd directeur van 
een basisschool in Leerdam en vrijwilliger bij Exodus, 
zich in vinden. ‘Ik heb lang in het onderwijs gewerkt 
en heb deze situatie een paar keer meegemaakt. Zeker 
in die tijd was het taboe, waardoor veel gezinnen het 
ook niet aan de school vertelden.’ Verspuij herinnert 
zich een brief van een vader die in de gevangenis zat. 
‘Hij vroeg mij of ik hem op de hoogte kon houden 
van hoe zijn kinderen het op onze school deden. Ik 
heb toen in een kort briefje teruggeschreven dat hij 
dit kon zien in de rapporten van de kinderen en door 
gesprekken met hun moeder.’ Hij is even stil. ‘Achteraf 

besef ik dat ik er niet goed mee om ben gegaan. Ik 
wist niet anders, maar ik schaam me er nu een beetje 
voor. Toen was het: als het kind er niet over praat, 
dan doen wij dat ook niet. Nu zou ik veel meer het 
gesprek aangaan en scherp zijn op tekens die duiden 
op stress en verdriet. Wees als leraar vooral warm en 
geef vertrouwen.’

VERDRIET BESPAREN
‘Het waren volwassen problemen, waar ik als kind 
mee te maken kreeg’, zegt Shari. ‘En ik besef nu nog 
beter hoe belangrijk het is als hier op school goed 
mee wordt omgegaan. Leraren hoeven de begeleiding 
niet zelf te doen, of helemaal niet, als ze het heel lastig 
vinden. Vrijwilligers en deskundigen van Exodus kun-
nen je daarbij helpen, of het van je overnemen.’  Shari 
wil nu sociaal pedagogisch hulpverlener worden. ‘Zo 
kan ik iets doen met mijn vervelende ervaringen en 
andere kinderen dit verdriet besparen.’ 

Kijk voor meer informatie en advies op www.exodus.nl
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