
 
 

PREMIUM 

De jonge moeders in de klas. Van links naar rechts: Silvania, Melany en Su. © Jan de Groen 

 
Na zwaar en hectisch studiejaar 
zijn deze jonge moeders 
vastberaden om door te leren 

De jonge moeders die door het KRO-NCRV programma Mommies in 

Class worden gevolgd door een tv-ploeg volgden jarenlang geen 

onderwijs. Voor het studiejaar 2020/2021 besloten ze de sprong te 

wagen; het behalen van een schooldiploma. Vervolgens werd het een 

jaar met nog meer hobbels  dan waar deze meiden doorgaans al mee 

te maken krijgen.  

Angelique Mulders 24-05-21, 08:00 

 

Want dit zijn op zijn zachtst gezegd geen jongeren op wie het predikaat 

‘zorgeloos opgegroeid’ is te plakken. Armoede, geweld, misbruik, 

verwaarlozing en criminaliteit - een greep uit wat zij voor de kiezen hebben 
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gekregen. Dat allemaal nog los van de verantwoordelijkheid voor een kleine 

hummel.  

Bij Zadkine Startcollege is de mbo niveau 1-opleiding voor (alleenstaande) 

moeders vermoedelijk het meest op maat geregeld van heel Rotterdam. Pal naast 

hun school in Vreewijk zit bijvoorbeeld een kinderopvang waar hun kleintjes 

gegarandeerd een plek krijgen. 

Zwaarste jaar 

,,Ik doe dit sinds 2015 maar dit was het zwaarste jaar’’, verzucht mentor Esther 

Sjerp - de Vries. ,,Dat ligt niet aan de meiden, maar aan de omstandigheden. Dan 

gewoon les, dan af en toe naar school mogen komen en ook nog periodes van 

alleen maar online thuisonderwijs. Zo heb ik deze opleiding helemaal niet 

bedacht.’’ Eén van de doelstellingen van Sjerp - de Vries is namelijk dat de jonge 

vrouwen een sociaal netwerk leren opbouwen. Zo'n vangnetje ontbeert een deel van 

deze studenten, terwijl er steun én plezier uit gehaald kan worden. Maar corona 

maakt dat echt moeilijker.  

Zij moeten het hebben van herkenning. Iemand 
die dit niet heeft meegemaakt, herkent hun pijn 
niet 
Esther Sjerp - de Vries, mentor van de jonge moederklas 

,,Ik kon het wel, thuis studeren, maar het is fijner om naar school te komen,’’ 

vertelt Melany. Via een videoverbinding een les volgen is op zich goed te doen 

voor haar, maar de 27-jarige uit Rotterdam-IJsselmonde moest ook een oogje in het 

zeil houden op leerstof voor dochter Harmony. Een 6-jarige die door haar moeder 

wordt omschreven als een Duracell-konijntje. ,,Ze heeft altijd energie.’’ 

Meehelpen woordjes leren schrijven en dergelijke hoeft de Kaapverdische Silvania 

(28) nog niet te doen met haar dochter Saihne van 3 jaar. Desondanks is zelf 

(online) studeren met een kleine erbij een stuk belastender natuurlijk. 

Hectisch 



Melany omschrijft het studiejaar niet voor niks direct als hectisch, Silvania stelt dat 

het jaar te snel is gegaan.  ,,De impact op de onderlinge band, op groepsvorming 

maar ook op vertrouwenskwesties is groot geweest,’’ concludeert Sjerp - de Vries.  

 
De hoofdpersonen van de docu-serie Mommies in Class met hun kinderen. In het midden 

mentor Esther. In totaal telt de serie vijf afleveringen. © KRO-NCRV 

Als mentor was zij er overigens al wel rap voor het sluiten van de schoolgebouwen 

in geslaagd om de jonge vrouwen aan haar zijde te krijgen. ,,Daar heb je weer zo'n 

vrouw die denkt dat ze alles beter weet,’’ vertrouwde Su, de enige student in de 

klas met meer dan één kind, de camera toe in de eerste aflevering van Mommies in 

Class. Met het kort vertellen van haar levensverhaal - als tiener mama geworden, 

een dochter verloren - wisten de studenten dat hun mentor niet alleen strooit met 

boekenwijsheid. ,,Deze meiden nemen weinig mensen serieus die niet iets 

soortgelijks hebben meegemaakt,’’ meent Sjerp - de Vries. ,,Zij moeten het hebben 

van herkenning. Iemand die dit niet heeft meegemaakt, herkent hun pijn niet.’’ 

Onderwijstoekomst 

Ondanks de extra obstakels zijn de tien moederklas-studenten er in geslaagd om 

hun onderwijstoekomst te bepalen. Silvania weet nu zeker dat ze werken met 

ouderen en kleine kinderen heel leuk vindt. Zij gaat na de zomervakantie verder bij 

de Zadkine-opleiding Helpende Zorg en Welzijn.  
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Melany kan een extra niveaustap omhoog maken en haar droom om 

schoonheidsspecialiste te worden verder gestalte geven. Zij leert door bij het 

Albeda Beauty & Fashioncollege, zo'n beetje tegenover haar woning. ,,Dit is het 

meest realistisch voor mij en mijn dochter, die ook naar school moet.’’ 

Mommies in Class wordt uitgezonden op dinsdagen op NPO3 om 22.10 uur. 

Eerdere afleveringen zijn terug te kijken op npo3.nl. 
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