
Kinderombudsvrouw vindt kansenongelijkheid vreselijk

‘ Leraren discrimineren 
niet, ze voorspellen’
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08

Margrite Kalverboer: ‘Ik kan 
vaak niet eens iets doen voor 
individuele gevallen. Ik kom 
met lege handen en daar maak 
ik ze al blij mee!’
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‘Vluchtelingenkinderen hebben last van 
de polarisatie in Nederland. Door mensen 
die zeggen “Rot op naar je eigen land”, 
denken ze: ik ben niet goed genoeg, ik 
mag er niet zijn.’ Geëmotioneerde woorden 
van de nieuwe Kinderombudsman Margrite 
Kalverboer, die Kinderombudsvrouw 
genoemd wil worden. Ze toert langs dertig 
kinderrijke plekken, waar ze hoort over 
eenzaamheid en pesten. ‘De juf weet wel 
dat ik gepest word, maar ze doet niks.’

aangesproken.” Het stopt vaak doordat de pester of de 
gepeste van school gaat, niet door actief ingrijpen van 
de leerkracht dus. Daar schrik ik van. Ik zou graag eens 
aan kinderen zelf vragen welke oplossingen zij zien 
voor pesten. Wij kunnen weer van alles bedenken en 
protocollen opstellen, maar kinderen zijn degene die 
pesten en gepest worden. Gisteren op een school voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers, vertelde een meisje 
dat ze af en toe zo ontzettend boos kon worden op de 
situatie dat ze wel kon gaan slaan. Ik vroeg haar of ze 
dat dan ook deed en ze antwoordde: “Ja, op mijn bed”. 
Zo’n meisje zou ook andere kinderen kunnen gaan 
slaan. Kijk dus goed naar de achtergrond van een kind, 
waarom het pest, waar het mee geholpen kan worden.’ 

ACHTERVOLGEN
‘Ik wil dat de Jeugdwet gaat gelden voor jongeren tot 
23 jaar in plaats van tot 18 jaar’, stelt Kalverboer. ‘Als 
ouders moet je ook van de wet tot die leeftijd voor je 
kinderen zorgen. Maar kinderen in de jeugdhulpverle-
ning worden zonder pardon met 18 jaar op straat gezet. 
Alsof ze het dan zelf kunnen! Zelfs kinderen die wel een 
gezin en netwerk hebben, blijven steeds langer thuis 
wonen. En dan verwachten we van juist die kwetsbare 
kinderen dat ze het op hun 18e zelf wel kunnen.’ Zo 
zijn er wel meer van die dingen die naar haar idee niet 
kloppen. ‘Een jongen van 15 jaar vertelt dat hij van zijn 
7de tot zijn 10de gesloten geplaatst is en dat hij nog 
steeds wordt achtervolgd door dingen in zijn dossier 
die op zijn 7de gebeurd zijn. Hulpverleners nemen het 
dossier over en daardoor krijgt hij nauwelijks kansen. 
Daar doe je kinderen geen recht mee.’  

OPPASSEN
De nieuwe Kinderombudsvrouw, van huis uit ortho- 
pedagoog en jurist, maakt zich zorgen over de 
toenemende kansenongelijkheid, waar onder meer 
de Onderwijsinspectie onlangs de vinger op legde. 
‘Ik vind dat vreselijk. Als kinderen op basis van hun 
achtergrond niet gelijk behandeld worden, zal ik daar 
op alle manieren iets aan proberen te doen. Er wordt 
materieel wel meer gedaan voor kinderen met weinig 
kansen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld wel via het 
armoedebeleid van de gemeente op een sport, maar 
vervolgens komen ze niet, omdat ze op hun broertje 
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‘Ik hoor veel schokkende dingen van kinderen. Het 
is af en toe best heftig ja’, erkent Kalverboer (55) in 
haar kantoor in Den Haag. Sinds april is ze opvol-
ger van Kinderombudsman Marc Dullaert. Ze legt 

deze maanden haar oor te luisteren bij de doelgroep 
waar ze voor opkomt. ‘Eenzaamheid is een rode lijn. 
Kinderen kunnen eenzaam zijn omdat ze in armoede 
leven, alleen thuis zitten en niet kunnen deelnemen 
aan activiteiten omdat ze geld kosten. Dan zeggen ze 
maar dat ze niet van de film houden als klasgenoot-
jes naar de film gaan. “Er is nog nooit echt met mij 
gepraat. Ik heb dit nog niet eerder aan iemand verteld, 
want er luistert toch nooit iemand”, hoor ik ook van 
kinderen. Of kinderen die gevlucht zijn en zeggen: “Er 
houdt niemand van mij”. Vreselijk vind ik dat. En ik kan 
vaak niet eens iets doen voor individuele gevallen, al-
leen de verhalen aanhoren en de grote lijnen bespreek-
baar maken in Den Haag. Ik kom met lege handen en 
een luisterend oor en daar maak ik ze al blij mee!’

PESTEN
Pesten wordt ook vaak genoemd als probleem, merkt 
Kalverboer, die behalve Kinderombudsvrouw ook 
hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht 
in Groningen is. ‘Veel kinderen zeggen op mijn vraag 
“Wat zou jij doen als je de Kinderombudsman was?”: 
“Doe iets aan pesten”. Ik weet dat er al van alles aan ge-
daan wordt op scholen, maar blijkbaar niet genoeg. Op 
basisscholen hoor ik: “De juf of meester ziet het wel, 
maar doet er niets aan. En de pester wordt er niet op 
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of zusje moeten passen. Er zou echt meer persoonlijke 
begeleiding moeten zijn voor zo’n kind, bijvoorbeeld 
in de vorm van een buddysysteem. Misschien kunnen 
gepensioneerde leerkrachten daar op vrijwillige basis 
een rol in spelen?’

VOORSPELLEN
Ze benadrukt niet met de vinger naar vermeend be-
vooroordeelde leerkrachten te wijzen, die bij kinderen 
van laagopgeleide ouders lager zouden adviseren dan 
bij kinderen van hoogopgeleide ouders. ‘Ik denk dat 
ze voor een deel wel gelijk hebben als ze dat doen. 
Dat is niet altijd een vooroordeel, maar een oordeel 
gebaseerd op het hele plaatje. Geen discriminatie, 
maar voorspellen. Als er wel een hoge toetsscore is, 
maar geen support in het gezin of de omgeving, dan 
wordt ‘t ‘m ook niet. In de gymnasiumklas van mijn 
kinderen zat een kind van de plaatselijke timmerman: 
hoge Citoscore, maar niet genoeg support, dus toch 
na een half jaar naar de havo.’ Met een gelaten gebaar: 
‘Het is ook gewoon zo dat veel hoogopgeleide ouders 
van alles om die school heen organiseren om hun kind 
te supporten. Ik denk dat leerkrachten dat meewegen 
in hun advies. En daar hebben ze geen ongelijk in. Ik 
zou willen dat het al dan niet bestaan van die support 
niet afhankelijk is van ouders, maar dat het dan geor-
ganiseerd wordt.’

TE LANG!
De groep thuiszitters die het maar niet lukt om een 
passende plek in het onderwijs te vinden, staat ook op 
Kalverboers netvlies. ‘Alle kinderen hebben recht op 
onderwijs, dus ik maak me daar druk over. Er is nu een 
convenant afgesloten waarin staat dat kinderen niet 

langer dan drie maanden thuis mogen zitten. Maar ik 
was bij het Laks en daar zeiden ze: “Als je drie weken 
niet op school bent, dan haal je het niet meer in.”  Drie 
maanden is dus veel te lang! Kinderen moeten zo snel 
mogelijk terug naar school. Wat mij betreft moet het 
onderwijs sowieso doorgaan, ook al zit een kind thuis 
en moet het via internet of een videoverbinding lessen 
volgen. Kinderen worden ook gewoon heel verdrietig 
van thuiszitten. Je hoort er dan niet bij.’ 

TWEEDE WERELDOORLOG
Gesproken over verdriet, komt ze al snel op vluchte-
lingenkinderen. ‘Ik was gisteren op een AZC en sprak 
daar met kinderen in groep 4/5 en 7/8. 
De oudere kinderen gaven aan het verschrikkelijk te 
vinden dat er elke keer kinderen uit hun klas verdwij-
nen. Ze maakten zelf de vergelijking met de Tweede 
Wereldoorlog. “Wij moeten ook elke dag stempelen, 
voor ons is dit ook ons laatste kamp en bij ons verdwij-
nen er ook kinderen uit de klas.”’ Ze is even stil. Zegt 
dan: ‘Daar schrok ik enorm van. Bij groep 4/5 vroeg ik 
wat ik moest doen als Kinderombudsvrouw en toen 
zeiden ze: “Er voor zorgen dat er geen brandnetels 
meer zijn”.’ Ze lacht. ‘Daar werd ik heel blij van. Zij voe-
len het dus nog niet zo sterk. Maar naarmate kinderen 
ouder worden, begrijpen ze het meer. School is voor 
kinderen hoop. Ze willen ook zo hun best doen. “Als 
ik heel lief ben, de beste van de klas en aardig voor ie-
dereen, dan mag ik misschien wel blijven.”  Ze hebben 
ook veel last van de polarisatie die nu in Nederland is: 
ze voelen zich minderwaardig. Doordat er mensen zijn 
die zeggen: “Rot op naar je eigen land”, krijgen kinde-
ren het idee: “Ik moet weg, ik ben niet goed, ik ben het 
niet waard om er te zijn.”’ 
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Margrite Kalver-
boer: ‘Als kinde-
ren op basis van 
hun achtergrond 
niet gelijk behan-
deld worden, zal 
ik daar op alle 
manieren iets aan 
proberen te doen.’


