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NOTA KINDEBBESOHERNINGSTEHUIZEN

Tijd ens. 'een 'rede, gehouden in begin juni 1968 bij dp opening van het
nieuwe gobou van de Raad voor de Kinderbescherming te Almelo, 'be'oogde de Minister van Justitie, prof ioak, ond?r neer over
maatchappe1jk work en kinderLesoherming dab "oderzoch zal moeten
worden op welke wijze de efficiency en de doelmatiheia kunnen worden
verbeterd en
het hoge woord moot ex maaruj. p' .o p:?oductie
kan worden, ppgevoexd.
-

*

et deze, mening van do Ninistekunnen ij het
el":.eens zijn, mede
in verband met het op zich zeer poeiteve geit, dat çe totale geldon aan de kinderbescherming besteed, nadeei. tot 6n procent van de
totale Rijksuitgaven. In verband met de zeer be1aigrijke implicaties,
die de kinderbechorming heeft voor de voLcsgezondheid on de grote
fananciele bolangen, die ermee gemoeid zijn, onderwerpen wij de kaMer
becichermingstehua7ea aan een beschouing.
Als de be" grijkste punten waarom de huidige scïtua-C o in de kinaorbeschermingetehuizen als'uitexma-b on1xvrdigend kan 'worden gekarakteriseerd, kunnen worden genoemd
I Bin-

,
de verho inp,jarticu1ierekanc1 eibescnermir

a He ontbroken van eon e'fec1ieve inspectie en controle vanuit
het 'departement op het pedago.soh beleid, van cie inrichtingen;

h. Het gen -Ls aan een vooi'de -bookst gepland beleid ion departs
men-be, op basis waarvan men de particulier iiirichtingen in
hun beleidsvoering zou kunnen adviseren.
II .1ne e'T1oudn -Lur
?ki-Jderbe$eherrn1ngstehj zenorderl
, inrichting;
a. Da afaïez1gh-kd va dude1ije oramècritena per
b. Een gebrek aan fiirdpentele rialaeftwerklng tisse 1 de particuliere
inrichtingen hetgeen zich .manif - eort .in.pn toenemende veretoring van heb• evenw.cht tusspn."vrag er aanbod".

(
'.

•

•

ad I. a.
Door het 7inieri van Justtie rorden (financale) normen gehan'eead
die dienen te voorjcom'r dat de uitgaven ( saltri, kleding,voeding,
etc.) bopalde grenP.a qversch1jden
In tegenstel1ng tot de zeer acoirate contiole op hek financieel
beleid en het admin trabief beheer -oe inrichting, ie de controle
op de anhoude1ij1 1nt van het ooeo ftgswerk nogal over. Ter
1JruTbrab1e van dat gebreikago too7lcht kirinthi de volgende kanttekeningen gelden

1,

de anpeotiokraiton zijn m,bi het epeoifieke kanderbeschermr
werk Vë ea1 onv)doonde -bei'zakekundJg.;.
2, de innpec- iekr.,chten laten zich in odraoht vai het departement
door financiele overwegingen leiden; pedagogische principes laten
h ovel' het algorneon. bui' o.a bocr vwlng
zij bij hun toe

-2-

5

er. worden grove normen ter beoordeling 'van het opvoedingswerk aangelegd. Zo kan bi-, worden ge steld dat eóli g±oep kinderen niet
groter dan 15 mag zijn maar an de samenstelling van die groep
wordt geen aandacht gegeven, zo'dt debiele bij niet-debiele kinderen kunnen worden bhde±ebracht;

4.

or wordt nimmer van de inrichting een verantwoording gevraagd
over de methode van werken.

Door hot departement wordt ieder jaar een definitieve verpleegprijs
vastgesteld9 per inrichting, zij het ruimschoots achteraf. Zo werd in
1968 de definitieve verpleegprijs bepaald voor 1965. Tot dan wordt
gewerkt met een voorlopig vastgestelde prijs. Afhankelijk van het
aantal verpleegdagen wordt een vergoeding (verpleegprijs) van het
departement verstrekt.
Dit kan bij onderbezetting tot nadeliépuitslagen voeren. Immers, een
inrichting met een capaciteit van 100 kinderen, waarin slechts 80
kinderen verblijven, zal toch globaal kosten maken die berekend zijn
op de aanwezigheid van 100 kinderen. Met deze onderbezetting houdt
h9t departement geen rekening. Dit betekent dat de directies, die
verantwoord (en volgens pedagogische
ondanks de onderbezettixg
(
principes en uitgangspunten) blijven selecteren, financieël worden
gestraft. Zulks in tegenstelling tot de economisch gevoelige directie
die wôl bereid zijn om het minder nauw te nemen bij opname en uitplaatsing. Aldus wordt de diskwaliteit van het opvoedingswerk bebond en in de hand gewerkt.'
-

-

Onderbezetting in een bepaalde inrichting kn uiteraard een gevolg
zijn van ondormaats kinderbescheriningswerk aldaar, maar de ervaring
heeft geleerd dat het aanbod van kinderen een zo grillig verloop
kan hebben dat daarop vrijwel geen peil is te trekken. Elke inrichting
kan vroeg of laat met het verschijnsel onderbezetting worden geconfronteerd,
adl.ba
Inrichtingen 'die om bepaalde redenen (onderbezetting, gebrek aan
groepsleiding .a.) 'het depart ent benadren om advies, krijgen
vrijwel nooit een gedocumenteerd advies waaruit een gepland beleid
die altijd (te)
spreekt. Noch de jaarverslagen van het departement
laat verschijnen -noch de incidentele raadgevingen getuigen van een(
visie, waarin men vertrouwen kan hebben.
Er zijn met name voorbeelden te noemen van inrichtingen die geen hulp
in de vorm van aanwijzingen hebben gekregen toen zij er bij het departement om..:vroegen. Dat waren - inrIchtingen die , -- op grond.van verbereid
anderingen in 'de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod
waren tot elke beleidsverandering, afgestemd op,aantoonbare behoeften
of duidelijke planning. Men heeft deze instellingen laten "modderen".
Helaas is er van de kant van hot departement tot op heden nog niet
gebleken dat men een bepaald plan voor ogen heeft waarbij sprake is
van een gedifferentieerde inrichtingskaart van kinderbeschermingstehuizen gebaseerd op de aanwezige behoeften. Systematisch onderzoek
is nog niet e.gonen. 7
.
'Ditzelfde geldt mutatis: mutandis voor de.zgn. overkoepelende kinderbeschermingsinstellingen, inclusief de Nationale Federatie voor
Kinderbescherming.
-

-
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'Een:opzet'overëëh.könstig hèt onderwijs
In deze ongewenste situatie, waarin de particuliere inrichtirgen zich
machteloos voelen omdat het departement hen onvoldoende geldelijk
steunt, en waarin de overheid zich onmachtig voelt omdat zij geen
greep heeft op het totaal van particuliere inrichtingen, moet
gedacht worden aan een grondige sanering.
'

Voor deze sanering zou een opzet denkbaar zijn oveeenkomsag de
qgas.tiç• van het onderwijs.
its ten deprtemente enkele ftndamentele w]jz1g1ngex plaatsvinden
en het aantadeskiind'igen ldaa± wordt uitgebreidzD&a er sprake
.:kan:z1jn van:e0n planmatig. beleideneffeçt.ieye inpeoti, kan een
nieuwe- opzetovereenkomstig bet onderwijs d.e:volgende,voordelen
hebben .:J
..

.

a Er blijft ruimte voor veroeidenheid t,a.v. wereldesohouwelijke
aohtegrondeh, zoals dit gereaLiseerd is bij het 'bonder onderwijs. Aangezien naho"ialisatie vn de kinderhosohemingspolitiek
niet haalbaar L, Ïijktftit wenselijk
.

.

b. Bij behoud. van deze verscheidenheid kan de overheid wel toezicht
gaan uitoefeneh op oiganisatie, weikwjze etc. van de gehele
kinderbescherming, naar analogie van de onderw1jsiripe6tie.
,

(

..

,..

.

De heatuur,liohamexi. van da huidige part.cuiiere ir.rio -itingen behoeven geenszins naar huis te worden gostuuxcI Z13 blijven verant:wo-ordelijk :voor het werk dat:..e:r, binnen de..nichting plaats vindt,
maar hunmabht word inge.perkt;.hun .beoegdheen..ij dan, verge
die van schoolbe s turen.
: lijkb aar
.

f:;Er kan gecentraliseerde research worden:.opgezet, :ZOa)G dit reeds
bij het buitengewoon ..onderwijs plaatsvindt.
.

e. Wil de overheid voldoende basis kunnen vinden vooi haa± toezichthoudende functie, dan zulln de- onderzoekei±s moeten streven naar
het ontwikkelen van hnceerbae criteiia vod de b'oo rdeling van
de voarng der behandeling De vorderingen zouden volgens een
standaardpiocedure moeten wôrden vastesteld.
:11k a.enb. Be onder

-ad .

(

e ve rhoudingen tussen de1iderbe-

1en van cle redenen dat de huidige situatie in de kinderbeschermingstehiizen als uitermate orthovred.igend wordt gekaakteiseed is het
feit, dat do meeste teIuizûn iliet ex iietellex ro:e middelen
ze welke doelstellingen denken te aseeeri welke kinderen op
grond hiervan binnen dat terrein goho.ipennneii wodan.,
Ditheefttweerleigevolgen
..

..:...

.

.

..

a0 De advsereiide en plaaisendo intanbeo hebben weinig overzicht
van de
be i.dcl.i.ngemogèij1hden binnen de veràohillende inrichtingen. Zij adviseren min of teer willekeurig
1
en laten, k eh. bij de plan
vaak eer, .aoopaetisohe adviezen
• leldei-i dan .door.,methodicoheoverweg.ingçn
.

b. Na opname beoordeelt de .nrichting de plaatsing meer naar de vraag
of ]çie1 kin& dooi zijn gedag in do gegeven sett1n, is te hanteren,
dan naar,-de vraag of hot k..rid de noodakel]jk geachte opvoedirg
c* q.* behandeling öntvangb.
:
Het oioveriohtelijIcëvan de mogelijkheden van de verschillende inrichtingen en het eix4g.. con.eqient hanteren van .vei'schiiende mothodn
irinen.rph.tige., leidt er toe, dat kinderen met ,ernstige gedragsmoei1ijchèdi veelvuldig en steeds weer na korte tijd overgeplaatst
worden,'
rna ze tens1ob±e a.e moeilk plaatsbaar binnëxï de particuliere sector i.a de Biich'tiigen worden opgenomen.
'uit rece1cte.,gegevens.)is:goleken, dat4e kinderen ip tenslotte
in de Rijksinrichtingen belanden gemiddeld ppe ede,in vijf, andere in-

richtingen verbleven hebben.

-4Het weinig afgestemd zijn van de observatiehuizen als onderzoek- en
selectie-instituut en de opname in behandelings- en andere inrichtingen blijkt uit
a. het hoge percentage advi.ezen vn observatiehuizen dat niet opgevolgd wordt (' in Eikenstein in 1956/57..,54%) ;
b. het feit dat Thjksobservatlehulze!i na een verzoek onzerzijds geen
betrouwbare recente gegevens bleek te kunnen verstrekken over het
aantal adviezen dat zij geven 9 over de aard van de gegeven adviezen
(nl. in hoeverre er bij. de gegeven adviezen wordt: uitgegaan van de
haalbare mogelijkheden of van de eventueel .te.-ôreren mogelijkheden)
noch over- de mate waarin de adviezen worden op'gevoid9 en evenmin
iet kunnen zeggen over de uiteindelijke resultaten.
Volgens de observatiehuizen zijn de tehuizen te selectief in - hun opnamebeleid en kunnen sterk agerende kinderen moeilijk geplaatst
worden. Ook al neemt een behandelingetehuis het kind wel op, dan
blijkt het het pbservatièhuis vaak dat het kind al spoedig weer
werd doorgeplaatst- en het door het obeervatiehuis opgestelde behandelingsplan niet uitgevoerd werd Deze bedenkingen hebben er bij
verschillende obsepvatiehuizen toe geleid om zich te bezinnen op
(
mogelijkheden de behandeling zelf ter hand te kunnen nemen.
Volgens de behandelingstehuizen aan de andere kant hebben de observatiehuizen weinig idee van wat er in het algemeen behandelbaar is
en zijn zij onvoldoende op de hoogte van de werkwijze en mogelijkheden van de verschillende tehuiz.n, waarmee de selectie-van de
observatiehuizen sterk in twijfel getrokken wordt.
Ook wat betreft de noodzakelijke gegevens om een behandelingsplan
op te kunnen stellen geven de observatiehuizen onvoldoende informatie,
waardoor de behandelingstehuizen zich genoodzaakt zien een nieuwe
observatieperibde te doen voorafgaan aan hun behandeling.
Dqor dit weinig op elkaar ingesteld -zijn is- de tijd in een observatiehuis doorgebiaèht voor het kind een min of meer verloren tijd, wat
des te erger is omdat het voor-het kind Automatisch weer een overplaatsing inhoudt en omdat deze periode in de meeste gevallen de
wettelijke termijn van vijf maanden ruimschoots overschrijdt (gemiddeld ruim zeven maanden).
Om te komen tot een meer efficiente werkwijze, een betere communicat
tussen de inrichtingen onderling en tot' een betré afstemming van ho-u
opname-, behandelings-, ontslag- en, nazorgbeleid 9 kan- gedacht worden
aan het forrnereh van clusters van inrichtingen.

•

In een cluster zouden de verschillende "zuilen" niet elk met alle
typen inrichtingen vertegenwoordigd kunnen zijn. Voor een bepaalde
inrichting ware in dit verband te denken aan een "verzuild" stichtingsbestuur, zoals men nu al bij..de M,O,B.'s.kan. aantreffen. - Op
landelijk niveau zou de regionale indeling kunnen resulteren in een
olustèrs van elk Ca. 8 inrichtingen.Dat aantal 'zou by.
:aan
:-afhankelijk 'kunnen worden gesteld van het aantal arrondissementen in
de gebieden van de vijf gerechtshoven, omdat ook in.de nieuwe opzet
naiwe werkrelatis zullen worden onderhouden met de kinderrechters
en de raden voor de kinderbescherming.
Aan elke cluster zou dan een researchafdeling kunnen worden toegevoegd. Biiunen elke cluster zou een bepaalde differentiatie t.a.v.
taak en doelstelling der inrichtingen moeten bestaan. Er zouden
zodoende- regionaie'eamenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Deze
regionale opzet zou gunstig en verstrekkende gevolgen kunnen
hebben voer o,a.

-5a. begeleiding c.q. behandeling van de gezinnen waaruit de pupillen
afkomstig zijn;
b. aansluiting van onderzoek en uitvoering van opvoedings-,
behandelingsplan;

c.q.

c. voortdurende evaluatie van de gegeven adviezen;
d. onderlinge contacten der staven van de verschillende inrichtingen;
e. uniforme rapportering, zodat zinvolle vergelijkingen en research
mogelijk worden;
1. gecentraliseerde nazorg;
g. een groter evenwicht tussen vraag en aanbod van pupillen;
h. financieel efficient beleid waardoor onderbezetting wordt
gereduceerd.
-

(

Het creëren van deze regionale clusters lijkt alleen haalbaar
wanneer dit van overheidswege zal worden opgelegd.
Bij de politieke onderhandelingen zal het goed zijn te bedenken,
dat de werkgroep met deze nota uiteraard niet bedoelt "schuldigen"
aan te wijzen. Be samenstellers van de nota zijn zich zeer wel bewust
van do complexiteit van de onderhavige problematiek. Zij hebben
oog voor de relatieve vooruitgang, die op het gebid van de
kinderbescherming;na de oorlog gerealiseerd is. Evenzeer zijn
zij echter overtuigd van de noodzaak te komen tot de in deze nota
voorgestelde veranderingen, wil men met de potentiele mogelijkheden
op het gebied van de Nederlandse kinderbescherming op basis van
het eigentijdse beleid ook een optimaal effect kunnen sorteren.

Dr. P. B. Defares

noot pag.
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Deze gegevens werden welwillend verstrekt door de verschillende
instellingen met toestemming van het Departement van Justitie.

(

(

Bi.j].age I

Hieronder volgt een overzicht hoeveel pupillen in de perio.e van
1 januari tot en met 31 december 1967 in de hier volgende £nrichtingen
verbleven , en hoe vaak deze 'pupillen reeds in andere inrichtingen
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Dit zjn op een totaal van 267 opnamen 298 daaraan voorafgaande
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Bijlage II
Aangezien de Commissie geheel de hieronder weergegeven voorstellen
van drs. W. Brinkman en drs. H. Kars, gepubliceerd in het Tijdschrift
voor. Maatsohappe]4jk Werk, onderschrijft, worden zij hierna vrijwel
volledig weergegeven.
.

Rationalisering van de
procedure en van de wachttijd.

i

'

-

'

.

'-

9 plaatsings- en rapporterings-

"A. Rationalisering van de observatie-procedure
Rationalisering van -de observatie veronderstelt een duidelijke
omschrijving van de doelen die via observatie bereikt mó'á1
worden, n een optimale keuze uit de wegen die naar dat doel
(die doelen) leiden.
-.HatOb.sexy.tiehuis produceert een rapport. Als dat "klaart' is,
is men "klaar" met de pupil. Dit àppot heeft tenminste drie
verschillende functiesg het dient, ten eerste, de. staf vanhet
huis als basis voor het uitbrengen van een advies; het dient,
ten tweede, als motivering van dat advies voor de plaatsende
instantie, en het fungeert, ten derde,'als -informatiebron -voor
de instantie die de pupil opneemt.
.Het heeft alle zin die functies goed te onderscheiden r. omdat het
waarschijnlijk is, dat voor het vervullen van- die verschillende
functies verschillende soorten informaties nodig:zijn. Wij spreken daarom verder van twee rapporten, 1i,l. van het primaire
rapport, dat de eerste en tweede functie van het huidige rapport
vervult (d.w.z.noodzake1ijke en voldoende basis voor een motivering van het advies voor staf en plaatsende instantie) en het
secundaire rapport, dat de functie heeft de ontvangende instantie
van informatie m.bt. de pupil te voorzien. Wij stellen de productie van deze twee rapporten als doelen van de observatieprocedure.
De productie van hell primaire aport............-

...

Voor een-zo rationee en efficient mogelijke productie van et
primaire rapport zijn de volgende overwegingen van belang.
1. In de eerste plaats moet, duidelijker dan nu meestal het geval
is, worden vastgesteld waarom de pupil eigenlijk met de Kinder- (
bescherming in aanraking is gekomen. Welke gedragingen in
concreto gaven aanleiding tot plaatsing in een observatiehuis
2. In de.twe ede plaats moet zo duidelijk mogelijk worden vastgesteld
wat de oorzaken van dat gedrag waren en/of zijn, in het bijzonder
of die oorzaken voornamelijk in de persoonlijkheid van de pupil
of.-„3,n zijn bzondere omstandigheden liggen, of dat die oorzaken, in de nabije :boekomst opñIuw .. zullen optreden-,.... ---.......
Het is, met andere woorden, noodzakelijk om een expliciete
theorie over de oorzaken van het problematische gedrag. -voor
elke pupil afzonderlijk te ontwerpen.

•

-.

-.

3.

Hoewel de methodologie van een dergelijke procedure te'formuleren blijft
het lijkt ons op dit ogenblik niet erg relevant
haar uitvoeriger over te zijn
staat het vat dat voor sommige
pupillen dergelijke theoriën aanmerkelijk gemakkelijker te
forrrnleren zijn dan voor andere. ,-Dat betecent dat in sommige
gevallen aanmerkelijk minder geoberveerd en onderzocht. heft
te Worden dan in andere, Het betekent ook dat het toepassen
van precies dezelfde (vaak zeer uitvoerige) bservatié-pröoedure, een nogal onaangepast gedrag van het obeservatiehuis is
-

-

Bijlage II

(

-

2

I.p.v. de stereotype, uitvoerige hoeveelheid gegevens die nu voor
elke pupil verzameld wordt, zou in veel gevallen een gering aantal
basis-gegevens (medische, pychologisohe, school- en werk- en
enkele milieugegevens) voldoende zijn. Voorzover verdere observatie
noodzakelijk is (by. omdat de basis-gegevens volgens competente
beoordelaars onvoldoende informatie geven over de oorzaken van het
onaangepaste gedrag), moeten die observaties gedaan worden op grond
van acceptabele motivaties (by. heeft men de indruk dat het onaangepast gedrag van een pupil in belangrijke mate bepaald wordt door
zijn onvermogen om (a) te differentiëren tussen agressieven en nonagressieve handelingen van de buitenwereld t.o.v. hemzelf, en
(b) om eigen agressies aan te passen aan de grootte van de frustraties, dan is voor deze pupil nadere informatie over omvang en aard
van zijn agressief gedrag én over de waarneembare oorzaken van dat
gedrag van groot belang). In zo'n geval kan ook optimaal gebruik
worden gemaakt van de mogelijkheden tot gedragsobservatie in nietgestadaaeerde situaties (by. leefgroep, de sohoolgroep,enz.)
door daartoe opgeleide en van duidelijke instructies voorziene
observatoren, terwijl in de huidige situatie alle pupillen worden
geobserveerd aan de hand van meestal zeer vage en weinig gemotiveerde schema's.
4. Het is onjuist om in de observatie gebruik te maken van instrumenten
(by. tests) die allerlei vragen oproepen ten aanzien van de relevantie, validiteit, betrouwbaarheid en efficiency. Hetzelfde geldt voor
de verslagen en de rapporten van groepsleiders, sportleiders, onderwijzers, handenarbeidkrachten, en psychologische en psychiatrische
medewerkers.
Veel tijd en energie vragende meetinstrumenten (de Rorschach by.)
zouden niet gebruikt mogen worden zo lang gebruiker niet heeft aangetoond dat de zo verkregen informatie inderdaad (nieuwe, betrouwbare, relevante) informatie biedt. Het door velen impliciet aanvaarde dogma dat men steeds meer van het kind gaat weten naarmate
men maar doorgaat met meten, testen, vragen, praten, observeren en
invoelen, is een misverstand.
5.Verschillende plaatsingscategorie ën en/of bepaalde inrichtingen
binnen die plaatsingscategorieën stellen bepaalde eisen aan pupillen voor tot opname wordt overgegaan. Het is van belang een nauwkeurig overzicht van dergelijke opname-eisen te maken; niet omdat
zij altijd zo gerechtvaardigd zouden zijn, maar omdat het geven
van niet te realiseren plaatsingsadviezen verlies van tijd en geld
betekent.
Het leggen van contacten tussen de inrichtingen onderling op regionaal niveau, maakt het op een eenvoudige wijze mogelijk te komen
tot uitwisselingen van desiderata op het gebied van opnamecriteria,
opleidings- en behandelingsmogelijkheden, doorstroraingssnolheden
enz. Dergelijke contacten zijn relatief weinig arbeidsintensief
vragen geen bijzondere toestemmingen en naken grote bespraingen
aan tijd en aan ergernis mogelijk.
6. De staf van een observatiehuis zou moeten trachten haar beslissingscriteria, die bij het uitbrengen van plaatsingsadviezen gehanteerd
worden, expliciet te maken : waarom gaat x wèl naar een behandelingsinrichting en niet naar een opvoedingsinrichting of naar een tehuis
voor werkende jongens 7 Explicitering van de criteria maakt het
vermoedelijk ook mogelijk om duidelijker vast te stellen welke gegevens nu onmisbaar zijn en welke niet. Een tweede voordeel van explicitering zou zijn dat beslissingen aanmerkelijk sneller dan tot
dusverre genomen kunnen worden.
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7. De taf van een observatiehuis moet een nauwkeurig en voortdurend

bijgewerkt overzicht hebben van de mogelijkheden die elke inrichting
biedt (by, waaruit bestaat eigenlijk de behandeling in behandelingsinriohtng,"hoeveel psychia- ers op hoeveel )cinderen zijn er, welke
vormen van therapie wordeïi gehanteerd, enz.). Pas dan is het mogelijk
een relatief otflnale aanbeveling m.b.t. de plaatsing te doen.

86 Bij duidelijke plaatsingsoriteria, een duidelijk overzicht vai de
opname-eisen die, verschillende categorieen van inrichtingen (en
inrichtingen binnen die categorieen) steleventueelveschillende
r
. len,1,overzicht van de mogelijkheden die de inrichtingen bieden en
een stan tal betrouwbare en relatief eenvoudige standaardgegevens,
moét hot mogelijk zijn om niet neer een hele staf, maar én min
of meer gespecialiseerde functionaris te belasten met de formulering
yan het plaatsingsadvies. Het dogma dat besprekingen inkleine
groepen betere beelisengen zou opleveren, geldt vermoedelijk,alleen
maar in iteciale omstandigheden.
Çezien de hoeveelheid tijd die stafbesprekingen vragen,van hoog
gekwalificeerde en duur betaalde mensen, verdient het aanbeveling
besprekingti te beperken tot die gevallen waar iiderdaad iets te
bespreken valt.
1. 9, In de huidige praktijk wordt in het algemeen slechts 6n advies
gegeiïen. Beter lijkt het enkele alternatieven te geven door aan
te geven wat het meest gewenst is, wat eventueel acceptabel is en
•
wat beslist niet,-gewenst is. Kansen op realisering van een dezer
adviezen worden daat'mee groter en men bespaart tijd en geld door
moeizame na-adviezen overbodig te maken.
B. Rationalisering van de plaatsingsprocedure

(

De plaatsingsprocedure zou sterk bekort kunnen worden wanneer (voor
het gehele land of voor nader te bepalen regionen afzonderlijk) min
of meer nauwkeurig bekend zou zijn welke mogelijkheden tt plaatsing
momenteel of op korte termijn bestaan.En eenvoudig informatiecentrum
aanvankelijk bemand door een "of twee mensen, 'zou (a) relevante infornatie moeten verzamelen (door by. eenmaal per twee weken alle gesubsidieerde inrichtingen af te bellen en te vragen naar de plaatsingsmogelijkheden van het moment en die op korte termijn) en (b) die
informatie moeten doorgeven aan die functionaris in hei' observatiehuis die belast is met het verzorgen van de plaatsing :Plaatsing
wordt dan mogelijk in enkele minuten, waardoor veel teleConeren van
hooggeplaatste functionarissen overbodig wordt, de potentiele ontvangende inrichting sneller bekend is een een goede voorbereiding op
do plaatsing mogelijk wordt,
Een dergelijk, aanvankelijk bescheiden opgezet centrum, zou na gebleken geschiktheid kunnen worden uitgebouwd tot landelijk, informatiecentrum voor de totale Kinderbescherming, dat ook informaties kan verzamelen en verstrekken m,b,t. allerlei andeiezaken (by,;. gegevens
ou boiyendien
over inrichtingen, opleidingen, ourcussen enz0).
kunnen gaan fungeren als (broodnodig) archief waarin alle gegevens
m.b,t. alle geobsereerde en behan,elde kinderen overzichtelijk (by,
op ponskaarten), en gemakkel toegankelijk (by. via comprber) kunnen worden opgeslagen De betekenis van een deigelijk ar1tief voor
toekomstig onderzoek kan moeilijk worden onderschat.
Rationalisering van de productie van het sedundaire rapport
Als (op boven aangeduide,sieIle)'manierbekendi,sgeworcen naar welke
inrichting een pupil zal worden doorgeplaatst, kan het obeevatiehuis
contact opnemen met de ontvangende inrichting en vragen welke informaties deze inrichting m.b.t, deze pupil wenst. Te verwachten is n,l,
dat sommige inrichtingen totaal andere informatie wencen dan andere.
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Zijn die wensen bekend, dan kan het observatiehuis het secundaire
rapport vervaardigen met behulp van al aanwezige en/of nog te verzamelen gegevens. De voordelen van een dergelijke procedure liggen
voor de hand men bevredigt de vraag van de ontvangende instantie
optimaal9 de rapportép. worden (volgens onze voorspelling) aanmerkelijk dunner (wat zowel voor producent als consument enorme besparingen aan tijd, geld en energie betekent), de producerende activiteiten worden gespreid over de tijd ( eerst wordt het plaatsingsevenadvies uitgebracht en de plaatsing verzorgd, daarna wordt
het secundaire tapport gemaakt) en men kan de productie
tueel
'vanhet, secundaire rapport achterwege laten in die gevallen waar
61 geen behoefte aan informatie bestaat, 61 de ontvangende instantie
' helemaal geen informatie krijgt (by. bij thuislaatsing zonder
toezicht).
-

-

Het tweede advies van het observatiehui, het behandelingeadvies,
moet bij voorkeur in dit secundaire rapport wor4en opgenomen, en
alleen wanneer dat relevant is en er om gevraagd wordt (het is by.
een zeer grote vraag of het behandelingstehuis enige behoefte , heeft
aan een behandelingsadvies van het observatiehuis). Het geven van
ongevraagde adviezen is kostbare verspilling Voorzover behandelingsadviezen worden
1.1 gegeven, moeten bij voorkeur begrijpelijke,
gangbare en zo eenvoudig mogelijke terminologieën worden gebruikt,
waarbij monstruositeiten
als "De jongen heeft een warme vaderhand
1.
nodig" worden vermeden Voorts moet getracht worden aan te geven
hoe de aanbevoLen behandeling gerealiseerd kan worden (het is by.
te gemakkelijk om te schrijven "de Ik-krachten van dit kind moeten
worden versterkt" wanneer volstrekt onduidelijk is hoe dat zou
moeten gebeuren).Tenslotte moet het• behmndelIngsadvies realistisch
;zijn, d.w,z, het moet - Uitgaan van. de, mogelijkheden die de ontvangende inrichting heeft te bieden
De onmiddellijke consequenties van uitvoering van deze voors-telen
liggen voor de hand de observatieprocedure wordt bekort en daardoor
krijgen staf en personeel moer tijd voor andere, hoogst nuttige
activiteiten (by. die genoemd in c), het observatiehuis kan de ontvangende inrichtingen beter en sneller van dienst zijn, de,pupillen
zijn eerder op de hoogte van de plaatsing (waardoor meer en betere
voorbereiding mogelijk is), de kinderen die thuis-geplaatst worden
kunnen veel eerder vertrekken (waarmee veel frustraties worden opgeheven).
Een consequentie is echter ook dat de pupillen eerder "afgeobsorveerd" zijn, d w.z. dat vooi een aantal kinderen de wachttijd subjectief langer wordt ( het instellen van een informatiecentrum bekort
n.l, w61 de plaatsingsprocedure op zich, maar in slechts geringe
mate de wachttijd er bestaat nu eenmaal een structureel tekort
Aan plaatsingsmogelijkheden).
C. Rationele benutting van de wachttijd
Het is sywtoniatisch dat, voozover ons bekend, geen enkel onderzoek
is gewijd aan de beleving van de observatieprooedure en het observata.ehuis door de Kinderbescherming-pupillen, uiteindelijk de belangrijkste personen in het Kinderbescherma.ngsapparaat. Het:,zou (bv. )
de moeite waard zijn eens te inventariseren welke activiteiten de
pupillen tijdens hun wachttijd verrichten en welke meningen zij
daarover hebben. Het is waarschijnlijk dat het merendeel deze activiteiten als tamelijk zinloos en vervelend zal ervaren, en erg moeilijk te begrijpen is die beleving niet.

(
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"Opvallen", van de wachttijd met by. werken buiten Hot observatiehuis
(vaak ongeschoold, niet aan het kind aangepast en slecht betaald
werken), werken in het observatiehuis (de tuin, de keuken enz.-..vaak
nauwelijks verhulde vormen van uitbuiting van de pupillen door de
iritanties die hen beschermen) en andere 9 meer of mi1dei vage activiteiton het blijft allemaal "opvullen".

Zinvoller lijkt one de beschikbare tijd te besteden aan een algemene
vorming, en we in die zin dat een grotere "sociale
Groen9 1963) en een relatief1. op1itnale fysieke en psychische
conditie wordt gerealiseerd. Meei spccifiek denken wij hierbij (in eerste
instantie, alles .s voer uitbreieithig, ôpecifioatie enz.,vatbaa) aan
vier zaken.

(

(a)In de eerste pThate lijkt het mogelijk, en verstandig om in de
wachttijd de pupillen een aantal sociale technieken aan te leren die
relevant zijn voor hun leeftijd en sociale situatie. Jongere kinderen
ken men (by.) een aantal veel voorkomende activiteiten leren(bv,
spoorboek hanteren, telefoneren, inlichtingen vragen, een gesprek
voeren, enz.) . Oudere kinderen kan men een aantal levensbelangrjke
informaties doorgeven ( by, redelijke informatie over het maatschappelijke systeem waarin zij moeten leven, redelijke informatie betreffende sex, enz.) en technieken aanleren (by. technieken om eigen
agressies te hanteren, eigen affecten tot uiting te brengen, affecten
van anderen te zien en te begrijpen, enz.). Hoe dat met gebeuren kan
nader uitgewerkt worden, maar 96n ding moet ,misschien en hopelijk
ton overvloede,benadrukt worden: het heeft geen enkele zin iemand
iets te leren wat hij/zij niet bereid is te leren. En dat impliceert
dat de manier waarop voornoemde en andere activiteiten geleerd zullen
gaan worden bepaald zal moeten worden door de pupillen,
Aan de behoefte aan dit alles hoeft men nauwelijks te twijfelen.
Vooral bij wat oudere kinderen is het opvallend hoe sterk by, de
behoefte ie aan een beter inzicht in de maatschappelijke spelregels.
(En van de schrijvers was enige tijd verbonden aan een behandelingstehuis voor oudere jongens, waar het boekje met de regels voor de
dansles dat de jongens daar kregen, werd gehanteerd als "handveet"
voor de maatschappelijke omgangsvormen. Bij problemen t.a.v. de omgang met meisjes werd uit het boekje geciteerd als elders uit het
rode boekje).
(b)In de tweede plaats kan de wachttijd gebruikt worden om de fysieke
conditie te optimaliseren. Dat betekent: veel sport, gymnastiek,
wandelen enzovoorts, met training door taak-bekwame leiders, waarbij
het, alweer, van belang is voldoende keuzemogelijkheden te scheppen
en het aanbod aan te passen aan de vraag.
Wie opmerkt dat het observatiehuis op deze manier meer begint te lijken
op een vacantie-oord dan op een inrichting van de Kinderbescherming,
heeft gelijk; wie vindt dat dat onjuist is, heeft ongelijk; het heeft alle
zin om kinderen die vaak min of meer gedeprimeerd zijn door hun
maatschappelijke omgeving, enige tijd enkele privileges te bieden.
(c)Ten derde kan de wachttijd gebruikt worden om een optimale voorbereiding op het toekomstige milieu te geven (by.: kennismaken met
toekomstige directeur, inrichting, school of werk, woonplaats, enz.),
waarbij bovendien zoveel mogelijk rekening gehouden kan worden met
de wensen van de ontvangende inrichting.
(d)Tenslotte kan de wachttijd gebruikt worden voor korte behandelingen, met name in die gevallen waar duidelijk aanwijsbare gedragingen
of patronen van gedragingen sociaal negatief gewaardeerde gevolgen
hebben, waar men niet te maken heeft met uitgesproken neurotische of
psychische kinderen en waar behandeling met de beschikbare methoden
en mensen mogelijk is. Voorbeelden kunnen zijn: behandeling van te
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Research t.a.v. behlngsnoe1ii1eden
1. Noodzakelijk is een inventarisatie vn de soorten behandeling,,
die in het, totaal van alle behandôlitigeishuizen toegepast worden
of besohikbar zijn. Met ñalné gaat het om de soort behandeling
van psychotherapeutisch gezichtspunt uit. Over hoeveel therapeutische benaderingswijzen beschikken wij in totaal, en hoeveel
kinderen kunnen percentgewijs op zo'n bepaalde manier worden
aangepakt ?
2. Aangenomen mag worden, dat de soort behandeling in een bepaald
tehuis niet alleen voortvloeit uit psychotherapeutische overwegingen, maar ook sociale-, pedagogische en juridiSche aspecten
omvat. De repercussies hiervan op de te kiezen therapeutische
procedure dienen systematisch onderzocht te worden.
Het streven zou er op gericht moeten zijn het tenminste psychotherapeutisch eens te worden over deze indicaties, Bezien we de
indicatie over al zijn aspecten, dan is het zeer de vraag of de
observatiehuizen alle dezelfde indicaties hanteren bij hun adviezen over de plaatsing. Zou het niet veel meer neerkomen op een
strikt eigen voorkeur voor een bepaalde sfeer, op een voorkeursrangorde, die, rekening houdende met de haalbaarheid van een
plaatsing in het geval van een bepaald kind, hirarchicch wordt
afgewerkt ?
3. Het is noodzakelijk de behandelingeeffecten zo systematisch
mogelijk te bepalen. Nu zal elk soort behandeling haar eigen
doeleinden nastreven, maar aan de andere kant zullen deze doeleinden elkaar voor een groot deel overlappen. Het is van groot
belang overeenkomsten en verschillen nauwkeurig te definieren.

(

4.Er zal ook op dit gebied research verricht moeten worden. In
Nederland worden leerpsychologische principes, die elders zo
vruchtbaar zijn gebleken, in de Kinderbescherming nog weinig
systematisch toegepast. Het verdient aanbeveling ook speciaal
aandacht aan dit gebied te besteden, dat zith bij uitstek leent
voor een emperisch-gecontroleerde aanpak.
Aangezien over de effectiviteit van de verschillende therapievormen nog te weinig vaststaat, dient systematische vergelijkende research verricht te worden. Een dergelijke aanpak is heel
wel te realiseren via een researchafdeling van het voorgestelde
regionale "cluster" van inrichtingen met gedifferentieerde
doelstellingen.

)
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