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hoofdstuk 1  Inleiding 

Jaarlijks doen tienduizenden jeugdigen1 een beroep op de jeugdzorg. Van al deze jeugdigen is 
slechts een klein deel te rekenen tot de groep jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking2. 
Op grond van definitieproblemen van de doelgroep (hierop wordt teruggekomen in hoofdstuk 3) 
is het niet gemakkelijk die aantallen te kwantificeren. Het College Bouw Ziekenhuisvoorzienin-
gen (2004), Van Schrojenstein Lantman-De Valk, Van Heurn-Nijsten en Wullink (2002), en 
Stoll, Bruinsma en Konijn (2004) hebben dit recent geprobeerd. Op grond van extrapolatie en 
interpretatie van bekende gegevens komen Stoll e.a. tot de conclusie dat er circa 439.000 jeugdi-
gen te rekenen zijn tot de groep jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking, terwijl er in 
2002 ongeveer 6900 jeugdigen uit deze doelgroep aanspraak op (AWBZ) zorg maakten. Een 
aanmerkelijk aantal van hen krijgt deze hulp van een orthopedagogische behandelingsinstelling 
(ook wel LVG-instituut, of LVG-centrum genoemd)3. Ongeveer 4000 jeugdigen worden hier 
jaarlijks residentieel behandeld. De waardering van residentiële behandeling is in de tijd aan 
schommelingen onderhevig. Tot de jaren zeventig was de residentiële opname hét antwoord 
voor de behandeling van problemen van jeugdigen waaronder jeugdigen met een lichte verstan-
delijke beperking. Daarna keerde het tij en werd er fors ingezet op ambulante ondersteuning van 
jeugdigen en gezinnen in probleemsituaties. 
In de jeugdhulpverlening deed eind jaren tachtig van de vorige eeuw het “zo-zo-zo beleid” zijn 
intrede. Dit door de overheid ingezette beleid werd vastgelegd in artikel 23 van de, in 1989 van 
kracht geworden, Wet op de Jeugdhulpverlening. Ook in de Wet op de Jeugdzorg, die in 2004 
van kracht werd, werd dit beleid gecontinueerd. Bureau Jeugdzorg Amsterdam (2005) formu-
leert op zijn website dit beleid als volgt: Bureau Jeugdzorg werkt vanuit het “zo-zo-zo-beleid”: 
hulpverlening zo dicht mogelijk bij huis, zo kort als mogelijk en zo licht als verantwoord. Als 
toevoeging is er nog een vierde 'zo': zo snel mogelijk. Veel residentiële jeugdhulpverleningcapa-
citeit werd in het laatste decennium van de vorige eeuw afgebroken of omgebouwd tot ambulan-
te zorgvormen. Toch bleven residentiële voorzieningen in de jeugdhulpverlening bestaan. Re-
cent is er een groeiende vraag naar residentiële plaatsen te constateren. Diverse Bureaus Jeugd-
zorg zijn dan ook gestart met “aanvalsplannen op de (vooral residentiële) wachtlijsten”. De toe-
nemende vraag naar residentiële capaciteit heeft ook te maken met een herwaardering van de re-
sidentiële hulpverlening, vooral voor speciale doelgroepen (Aalbers, 2001; Anglin, 2002; Boen-
dermaker, 2001; Brown, Bullock, Hobson & Little, 1998; Bullock, Little, Ryan & Tunnard, 
1999; Colton, Roberts & Williams, 2002; Van der Ploeg, 1997; Scholte & Van der Ploeg, 1997; 
Slot & Spanjaard, 1999; Venet & Déry, 2004; Weijenberg & Rasenberg,1998). McCurdy en 
McIntyre (2004) presenteren daarbij een methodologie die effectiever lijkt te zijn dan de tradi-
tionele intramurale behandelprogramma’s en waarbij diverse behandelmodus worden ingezet.  

                                                 
1 Naar analogie van De Wit en Van der Veer (1976) wordt de term jeugdigen gebruikt om de leeftijdsca-
tegorie 0-23 jaar mee aan te duiden. De term kinderen verwijst naar de groep jeugdigen tot ongeveer 12 
jaar. Jongeren en adolescenten hebben een leeftijd van 12 tot 18 jaar. Tot de jonge kinderen worden de 0-
6 jarigen gerekend. Pubers zijn jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Jong volwassenen hebben een 
leeftijd van 18 tot 23 jaar. 
 
2 De Federatie van Ouderverenigingen (federatie van ouders, verwanten en andere betrokkenen bij men-
sen met een verstandelijke handicap) hanteert de begrippen verstandelijke beperking en verstandelijke 
handicap door elkaar. Buntinx (2003) spreekt over mensen met verstandelijke beperkingen om te bena-
drukken dat het niet alleen om het intellectueel functioneren gaat. Een beperking is volgens de WHO 
(2002) elk verlies of elke abnormaliteit van een psychische, fysiologische of anatomische structuur of 
functie. Een handicap is een gebrek, voortkomend uit een beperking of onvermogen, dat grenzen stelt 
aan de realisatie van individuele doeleinden. In dit proefschrift wordt de term verstandelijke beperking 
gehanteerd ook als gedoeld wordt op meer dan één beperking. 
 
3 Deze termen worden in dit proefschrift willekeurig gehanteerd. 
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In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is sinds twintig jaar een beweging in-
gezet gericht op het sluiten van grote residentiële voorzieningen voor mensen met een verstande-
lijke beperking en het bevorderen van het wonen van deze mensen in de samenleving (Van 
Gennep, 1997b; Van Gennep, 2002; Van Gennep, 2003b; Van Gennep & Ruigrok, 2002; 
Schuurman, 2002). Ook mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen 
kunnen in kleinschalige woonvormen in de samenleving wonen (Geus & Van Gennep, 2001). 
Om deze beweging te typeren spreekt Van Gennep (1997a) over het burgerschapsperspectief of 
burgerschapsparadigma. 
Ondanks het “zo-zo-zo beleid” in de jeugdhulpverlening en de deïnstitutionaliseringstendens in 
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is de residentiële en de ambulante capaci-
teit van de instellingen voor de behandeling van jeugdigen met een lichte verstandelijke beper-
king fors uitgebreid omdat de vraag enorm toenam (Woittiez & Crone; 2005). Desalniettemin 
zijn er nog steeds forse wachtlijsten (Van Poelgeest & Embregts, 2004), vooral voor de residen-
tiële hulpverlening. 
 
Boendermaker, Van der Veldt en Booy (2003) deden recent onderzoek naar de effectiviteit van 
de Nederlandse jeugdzorg. Zij bespreken naast ambulante behandelprogramma’s ook de effec-
tiviteit van een aantal residentiële programma’s. De residentiële interventies betroffen allemaal 
de probleemgroep met emotionele en gedragsproblemen of ernstig antisociaal en delinquent ge-
drag. Vervolgens is de vraag gerechtvaardigd of slechts jeugdigen met deze problemen residen-
tieel worden opgenomen in de jeugdzorg in het algemeen en in de zorg voor jeugdigen met een 
lichte verstandelijke beperking in het bijzonder? Janse-Alewijnse, Jansen en Niessen (2003) 
noemen jeugdigen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen dé doelgroep voor de orthope-
dagogische behandelcentra. De oorzaken van de problemen liggen volgens Janse-Alewijnse 
e.a. enerzijds in de verminderde begaafdheid en de daaraan gerelateerde sociaalcognitieve pro-
blemen, maar anderzijds, ook in psychiatrische problematiek als stoornissen in het autistische 
spectrum, aandachtsstoornissen en zich ontwikkelende persoonlijkheidstoornissen. Voor veel 
van deze jeugdigen is een residentiële opname onvermijdelijk omdat geschat wordt dat er geen 
andere effectieve ambulante of semi-residentiële behandelmogelijkheden (meer) zijn. Maes en 
Demuynck (2004) typeren een aantal gezinstypen in relatie tot de opname. In dit kader zijn 
vooral van belang de typen, “een kind met een ontwikkelingsstoornis en ernstige gedragspro-
blemen”, respectievelijk “kwetsbare gezinssituatie omwille van gezins- en ouderkenmerken.” 
In de regel betreft het situaties waarbij er óf géén effectieve samenwerking met een gezin(ssys-
teem) (meer) mogelijk is óf om situaties waarbij de problematiek van dien aard is dat verwacht 
wordt dat een residentieel behandelprogramma, eventueel aangevuld met ambulante modules, 
het meest effectief zal zijn De residentiële behandelingen in een LVG-instituut zijn over het 
algemeen langdurig. Janse-Alewijnse e.a. spreken over een gemiddelde zorgduur van 2.9 jaar. 
 
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking staan steeds meer in de belangstelling van we-
tenschappelijk onderzoek. Recent zijn er proefschriften verschenen die gericht zijn op de kwali-
teit van het geboden behandelproces in de LVG-instellingen (Van Geffen, 2000; Van Gastel, 
2001; Swennenhuis, 2004). Daarnaast zijn er tal van publicaties en een aantal proefschriften en 
onderzoeken verschenen die gericht zijn op de sociale competenties (Elias, 2004) en de (sociale) 
informatieverwerking(sproblemen) van jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (Bij-
man & Lamberix, 2004; Collot d’Escury, Barnhard & Hartsink, 2004; Henry & MacLean, 2002; 
Van Nieuwenhuijzen, 2004; Van Nieuwenhuijzen, Bijman, Lamberix, Wijnroks, Orobio de 
Castro, Vermeer & Matthys, 2005; Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro, Van der Valk, Wijn-
roks, Vermeer & Matthys, 2004; Ponsioen, 2001; Ponsioen & Van der Molen, 2002). 
In de studies over sociale informatieverwerking wordt de nadruk gelegd op één kenmerk van de 
jeugdige met een lichte verstandelijke beperking, namelijk het verminderde vermogen om soci-
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ale informatie op een juiste manier waar te nemen, te interpreteren en op basis van die interpre-
tatie effectief te handelen. De jeugdige met een lichte verstandelijke beperking dreigt echter, als 
er alleen maar “defectgericht onderzoek” verricht wordt, “verengd” te worden tot zijn of haar 
niet kunnen. Naast onderzoek over de problemen van jeugdigen met een lichte verstandelijke be-
perking dient er ook onderzoek gedaan te worden dat gericht is op de mogelijkheden van de 
jeugdigen, op hun sterke kanten en hun autonomie. Gedoeld wordt dan op de “relationele auto-
nomie” (Sohl, Widderhoven & Van der Made, 1997), waarbij verwezen wordt naar de eigen 
identiteit van een individu, die tot uiting komt in de voortdurende interactie met anderen. Ook 
dit type onderzoek kan leiden tot effectieve behandelmethoden. 
 
Uit onderzoek van Van Boxtel (1996a; 1996b) is bekend dat nogal wat jongeren vertellen niet te 
weten waarom ze in het internaat zijn opgenomen. Van Boxtel deed onderzoek naar de ervarin-
gen van normaal begaafde jongeren. Systematisch onderzoek naar de ervaringen van jeugdigen 
met een lichte verstandelijke beperking zijn nog niet verricht. Schuurman en Hoekman (2004) 
spreken er in dit verband ook over dat de ontwikkelingen als vraaggestuurde zorg, participatie 
en burgerschap van mensen met een verstandelijke beperking niet alleen consequenties hebben 
voor de inrichting van de zorg maar ook voor het soort informatie dat nodig is om een goed be-
leid te kunnen voeren. Er is dan méér en specifiekere informatie nodig van en over de wensen en 
ervaringen van de cliënten zelf. 
 
Dit onderzoek is gericht op jeugdigen van twaalf jaar en ouder die een residentiele behandeling 
in een LVG-instituut ontvangen4. In dit onderzoek wordt vooral ook aandacht gevraagd voor de 
mogelijkheden van de jongeren met een lichte verstandelijke beperking om zelf uitspraken te 
doen over hun verblijf. Het is van belang om te weten hoe jeugdigen hun verblijf in het orthope-
dagogische behandelingsinstituut ervaren om op basis van deze informatie de behandeling in de 
LVG-centra te verbeteren. Dit onderzoek is dan ook te typeren als praktijkgericht onderzoek 
(Van Yperen, 2000; 2004). Daarnaast is het van belang te weten of deze ervaring herkend wordt 
door de mensen die direct betrokken zijn bij het verblijf van de jongere in de instelling, te weten 
de ouders, de persoonlijke begeleider en de gedragswetenschapper. Naarmate er meer overeen-
stemming is van hen over de wijze waarop de jeugdige het verblijf ervaart kan er gerichter met 
de jongere gepraat en gewerkt worden (Nienhuis, Penseel, Buysse & Knorth, 2001). Overeen-
stemming over de doelen van de behandeling is immers een belangrijke voorwaarde voor het 
welslagen van die behandeling (Van Erve en Poiesz, 2003; Van Yperen, Booy en Van der Veldt, 
2003; Van der Linden, 2004). Zo kom ik tot de centrale vraagstellingen van dit onderzoek. 
 
De centrale vraagstellingen van het onderzoek zijn: 

1. hoe ervaart een jongere met een lichte verstandelijke beperking die opgenomen is in een 
LVG-instituut zijn of haar verblijf en  

2. komt de beschrijving van de ervaring van de jongere overeen met de beschrijving van 
zijn of haar ervaring door de ouder, de direct betrokken persoonlijke begeleider en de 
direct betrokken behandelaar? 

 
Om deze centrale vraagstellingen te beantwoorden moeten zes vragen beantwoord worden. 

1. Welke thema’s die betrekking hebben op hun leef- en ervaringswereld in een LVG-insti-
tuut worden door jongeren, met een (lichte) verstandelijke beperking die opgenomen zijn 
in een LVG-instituut, van belang geacht? (Onderzoeksvraag 1). 

                                                 
4 Als over deze te onderzoeken groep jeugdigen van twaalf jaar en ouder gesproken wordt, wordt verder 
in de tekst de termen “jongere” en “jongeren”gebruikt. Als naar de hele populatie die in een LVG-insti-
tuut verblijft verwezen wordt, wordt de term “jeugdige” en “jeugdigen” gebruikt. 

 15



hoofdstuk 1  Inleiding 

2. Hoe ervaren jongeren met een lichte verstandelijke beperking die in een LVG-instituut 
zijn opgenomen hun verblijf? (Onderzoeksvraag 2). 

3. Hoe denken de ouders dat de jongeren het verblijf in het LVG-instituut ervaren? (Onder-
zoeksvraag 3). 

4. Hoe denken de direct betrokken persoonlijke begeleiders dat de jongeren het verblijf in 
het LVG-instituut ervaren? (Onderzoeksvraag 4). 

5. Hoe denken de direct betrokken behandelaars dat de jongeren het verblijf in het LVG-in-
stituut ervaren? (Onderzoeksvraag 5). 

6. Komen de ervaringen van de opgenomen LVG-jongeren overeen met de kijk die de ou-
ders, persoonlijke begeleiders en direct betrokken behandelaars op die ervaringen heb-
ben? (Onderzoeksvraag 6). 

 
Onderzoek naar de ervaringen van in een LVG-instituut opgenomen jeugdigen en de visie van 
hulpverleners en ouders op deze ervaringen levert mogelijk bruikbare kennis op voor de inrich-
ting van het hulpverleningsproces aan jeugdigen met een verstandelijke beperking. Dit type on-
derzoek kan beschouwd worden als bruikbaarheidsonderzoek (Veerman, 1998), want op grond 
van uit dit onderzoek verkregen handreikingen kunnen hulpverleners in LVG-instellingen het 
hulpverleningsproces beter inrichten. 

Onderzoek doen naar de ervaringen van jongeren kan op vele manieren. In dit onderzoek is er 
voor gekozen om jongeren uit één LVG-instelling zelf uitgebreid aan het woord te laten. Achter-
grond van de onderzoeksvragen is de vraag hoe de jongere zich staande houdt te midden van alle 
veranderingen die een opname en een verblijf in een instelling met zich mee brengt. Daarvoor is 
luisteren, het gericht zijn op de jongere een vereiste. Zo is wellicht een opening te maken naar 
zijn of haar ervaringswereld. De methodologie die hiervoor aangewezen is, is primair kwalitatief 
(Baarda, De Goede & Teunissen, 2001; Eggermont, 1999; ’t Hart, Van Dijk, De Goede, Janssen 
& Teunissen, 2001; Kelchtermans, 1999; Levering & Smeysters, 1999; Maykut & Morehouse, 
1994; Patton, 2002). De kwantitatieve methodologie is vervolgens nodig om de gevonden resul-
taten aan elkaar te kunnen relateren. Een analyse van de antwoorden van de jongeren en de ant-
woorden van de ouder, de direct betrokken persoonlijke begeleider en de direct betrokken be-
handelaar moet leiden tot idiografische kennis van de ervaringen van jongeren uit dit internaat 
en de kijk daarop van de ouder, de direct betrokken persoonlijke begeleider en de direct betrok-
ken behandelaar. De gekozen onderzoeksmethodologie is die van “mixed methods research” 
(Burke Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Burke Johnson en Onwuegbuzie omschrijven “mixed 
methods research” als “the class of research where the researcher mixes or combines quantita-
tive and qualitative research techniques, methods and approaches, concepts or language into a 
single study” (p. 17). Zij stellen dat onderzoeksmethodologie gebaseerd moet zijn op de onder-
zoeksvragen waarbij de grootste kans is op bruikbare antwoorden. In een onderzoeksontwerp 
met gemengde methoden kunnen woorden en cijfers gecombineerd worden, kunnen cijfers ge-
bruikt worden om woorden te preciseren en kunnen met meer kracht conclusies over samenhang 
tussen onderzochte fenomenen getrokken worden. 
 
Dit proefschrift bestaat uit elf hoofdstukken. Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 eerst kennis 
gemaakt met de LVG-sector. Het begrip ervaring wordt gedefinieerd, zoals dit in dit onderzoek 
gebruikt wordt. De praktijk en de literatuur over de vraag op welke wijze mensen met een (lich-
te) verstandelijke beperking betrokken worden bij het vaststellen van de kwaliteit van de hulp-
verlening, wordt geanalyseerd. Daarbij is er vooral interesse in de thema’s die betrekking heb-
ben op de leef- en ervaringswereld van de mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, die 
gebruikt worden in onderzoek en in de vraag hoe de ervaringen van de mensen met een (lichte) 
verstandelijke beperking met onderwerpen die behoren tot die thema’s, worden vastgesteld. Tot 
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slot wordt ingegaan op literatuur over de overeenstemming over hulpverleningsdoelen en hulp-
verleningsmethoden tussen (jeugdige) cliënten, ouders en hulpverleners. Hierbij is vooral inte-
resse in de vraag of het zicht krijgen op de motieven en drijfveren van cliënten in hulpverle-
ningscontacten inderdaad leidt tot betere hulpverlening. 
 
In hoofdstuk 3 wordt een uitstapje gemaakt naar de ontwikkelingen in het denken en spreken 
over mensen met een (lichte) verstandelijke beperking in Nederland gedurende de laatste vijfen-
veertig jaren. De wijze waarop over mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gedacht 
en gesproken wordt, bepaalt mede de wijze waarop hulpverlening plaats vindt en de wijze waar-
op de hulpverlening is ingericht. Door hier zicht op te krijgen kunnen de ervaringen van jeugdi-
gen met een lichte verstandelijke beperking met hun verblijf in een LVG-instelling beter ge-
plaatst worden. In hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksopzet en het onderzoeksproces beschreven. 
In hoofdstuk 5 tot en met 9 worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 10 
worden een algehele samenvatting van de onderzoeksresultaten gegeven, worden conclusies ge-
trokken en handreikingen voor de praktijk gegeven. In hoofdstuk 11 worden na de discussie, 
methodologische kanttekeningen geplaatst en aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 
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2.1 De opzet van dit hoofdstuk 
 
Met dit onderzoek wordt antwoord geven op de vraag hoe jeugdigen die opgenomen zijn in een 
instituut ter behandeling van jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking, hun verblijf in 
die residentiële setting ervaren. Daarnaast wordt de vraag beantwoord of ouders en direct be-
trokken hulpverleners de ervaringen van de jeugdigen op een zelfde wijze beschrijven als de 
jeugdigen zelf. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het van belang om de huidige prak-
tijk en de relevante literatuur te presenteren en te analyseren. 
 
In paragraaf 2.2 wordt een overzicht gegeven van de huidige praktijk in de LVG-centra. Vervol-
gens wordt in paragraaf 2.3 het begrip ervaringen gedefinieerd. In de paragrafen 2.4 tot en met 
2.6 wordt een overzicht gegeven van relevant onderzoek dat zich richt op participatie van jeug-
digen al dan niet met een verstandelijke beperking en van ouders en hulpverleners in onderzoek 
naar de perceptie en appreciatie van hun directe leefomgeving. In paragraaf 2.7 wordt aandacht 
besteed aan onderzoek naar het belang van overeenstemming over de doelstellingen en werkwij-
zen van hulpverlening tussen hulpverleners, ouders en jeugdigen. In paragraaf 2.8 wordt geke-
ken naar onderzoek gericht op de invloed van mensen met een verstandelijke beperking op hun 
bestaan. In paragraaf 2.9 wordt gekeken naar onderzoek dat zich richt op factoren die van belang 
zijn als er onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking gedaan wordt. Daarna volgt in 
paragraaf 2.10 een overzicht van diverse onderzoeken, gericht op de leef- en ervaringsdomeinen 
van mensen met een verstandelijke beperking. Tot slot worden in paragraaf 2.11 conclusies uit 
het gepresenteerde onderzoek voor dit onderzoek getrokken. 
 
2.2 De orthopedagogische behandelingsinstituten 
 
In Nederland ontvangen elk jaar enkele duizenden jeugdigen zorg in een van de 22, AWBZ 
erkende, orthopedagogische behandelingsinstellingen voor jeugdigen met een lichte verstande-
lijke beperking en één trainingsinstituut voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke be-
perking. Hoewel de LVG-centra ook deeltijdbehandeling, weekend- en vakantieplaatsingen, 
dagbehandeling, naschoolse behandeling en vormen van poliklinische behandeling bieden wor-
den veel jeugdigen nog steeds in de meer dan 3000 residentiele plaatsen (College Bouw Zieken-
huisvoorzieningen (2004) opgenomen ter behandeling. Steeds meer centra bieden daarnaast ook 
specifieke psychiatrische behandeling voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking 
aan (Barnhard & Kramer, 2003; College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, 2004). Zie in dit kader 
bijvoorbeeld ook het “zorgproductenboek” van Kwadrant (2001). 
 
2.2.1 Een schets van de orthopedagogische behandelingspraktijk 
 
De zorg in de LVG-instellingen wordt geboden op grond van de AWBZ. De behandeling volgt 
op indicatie. De cliënt vraagt deze indicatie zelf (eventueel met ondersteuning) aan. De indicatie 
wordt afgegeven door een onafhankelijk indicatieorgaan, het CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorg). In april 2003 werd gestart met de functiegerichte indicatiestelling in de AWBZ. Sindsdien 
wordt de zorg voor mensen met een handicap, inclusief de zorg voor mensen met een verstande-
lijke beperking, gedefinieerd in zeven zo geheten AWBZ-brede functies. Deze zeven functies 
zijn: behandeling, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleging, persoonlij-
ke verzorging, huishoudelijke verzorging en verblijf (waarmee huisvesting met zorg en begelei-
ding wordt bedoeld). 
 
Er is een aantal formele indicatiecriteria. Die sluiten aan op de in 1995 door de Nederlandse 
Vereniging voor Gehandicaptenzorg geformuleerde definitie van de doelgroep. 
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“Licht verstandelijk gehandicapte jongeren zijn personen tot circa 21 jaar die in hun ontwikke-
ling zijn belemmerd en die zich op grond van hun lager intellectueel functioneren én beperkte 
sociale redzaamheid niet (zonder hulp) kunnen handhaven in één of meer reguliere maatschapp-
elijke verbanden (gezin, school, werk, groep, leeftijdgenoten, buurt). Met speciale hulp hebben 
zij een redelijke kans op een zekere mate van zelfstandigheid als volwassene” (Nederlandse Ver-
eniging voor Gehandicaptenzorg, 1995, p. 14). 
Uit deze definitie zijn vijf formele criteria te destilleren. 

1. Er is sprake van een jeugdige in een bepaalde leeftijdscategorie. In de regel worden jeug-
digen tussen vier en eenentwintig jaar opgenomen, maar dit kan per centrum verschillen. 

2. Jeugdigen dienen uit een bepaald geografisch gebied afkomstig te zijn; de meeste institu-
ten werken regionaal. 

3. De jeugdige dient lager dan gemiddeld intellectueel te functioneren en de jeugdige dient 
een beperkte sociale redzaamheid te hebben. Het intellectueel functioneren wordt in de 
regel uitgedrukt in een IQ-cijfer met een score tussen vijftig en vijfentachtig (vooral ge-
meten met de WISC-RN). Soms is er sprake van aanvullend classificerend onderzoek 
rondom het sociaal functioneren. 

4. Er dient sprake te zijn van een belemmering in de ontwikkeling in de vorm van een ern-
stig stagnerende opvoedingssituatie. 

5. Tot slot dienen jeugdigen te kunnen profiteren van de geboden hulp; er dient perspectief 
te zijn. 

 
Overigens is deze definitie recent bijgesteld. Hierop wordt in hoofdstuk 3 teruggekomen. Deze 
bijstelling heeft echter nog geen plek gevonden in de huidige indicatiepraktijk. 
 
Ongeveer tweederde van de in de LVG-centra behandelde jeugdigen zijn jongens, eenderde 
meisjes. Tachtig procent van de behandelde jeugdigen valt in de groep (pre)adolescenten, dus in 
de leeftijd van tien tot achttien jaar, Vijftien procent in de categorie jongvolwassen (Janse-
Alewijnse e a., 2003). Ongeveer vijftig procent van de jeugdigen komt bij plaatsing van thuis, de 
anderen vooral uit instituten voor jeugdhulpverlening en de psychiatrie. 
 
2.2.2 De fase van intake en opname 
 
De residentieel opgenomen jeugdigen worden in de regel in groepsverband behandeld (Janse-
Alewijnse e.a., 2003). Veruit de meeste jeugdigen verblijven hierbij voltijds in het centrum, 
behoudens (korte) bezoeken thuis in weekends en vakantie. De vraag tot opname is gebaseerd 
op een, onafhankelijke, CIZ-indicatie. De opname tot behandeling is gebaseerd op een behande-
lingsovereenkomst in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(WGBO). Tot een leeftijd van twaalf jaar van de jeugdige in kwestie zijn in de regel de ouders 
van die jeugdige de contractpartners bij het afsluiten van het behandelcontract met de instelling, 
tussen twaalf en zestien jaar de ouders en de jeugdige gezamenlijk en vanaf zestien jaar uit-
sluitend de jeugdige. In deze behandelovereenkomst dienen reden en doel van de behandeling 
geëxpliciteerd te worden. Opname en behandeling geschieden op basis van “informed consent”, 
dit wil zeggen dat de cliënt (en/of zijn of haar ouders) op een voor haar of hem geëigende wijze 
geraadpleegd dient te blijven worden over de aard en doelstelling van de behandeling en de 
daarbij behorende interventies. De jeugdigen worden vervolgens opgenomen in een residentiële 
setting waar zij vierentwintig uur per dag verblijven te midden van andere jongeren die eveneens 
een ontwikkelingsachterstand hebben en een problematische opvoedingssituatie thuis kennen. 
Een klein aantal jongeren verblijft tegen zijn/haar wil, op basis van een IBS (In Bewaring Stel-
ling) of RM (Rechterlijke Machtiging). Deze gedwongen opname en behandeling geschiedt dan 
in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische ziekenhuizen (wet BOPZ). In deze 
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wet worden in artikel 1 de LVG-centra, als zwakzinnigeninrichtingen, aangemerkt als psychia-
trische ziekenhuis. Verder kunnen jeugdigen ook tegen hun wil behandeld worden in het kader 
van een zo genaamde PIJ maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen; een jeugd 
TBS). Het LVG-instituut dat een dergelijke behandeling wil bieden dient hier echter een speci-
fieke erkenning voor te hebben. Daar er slechts relatief weinig jeugdigen met een BOPZ-status 
of een PIJ-status in de LVG-instellingen behandeld worden, worden deze jeugdigen in dit onder-
zoek verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Veruit de meeste jongeren verblijven, juridisch gezien, vrijwillig in het LVG-instituut. Hierbij 
dient echter opgemerkt te worden dat er in veel situaties wel sprake is van een Onder Toezicht 
Stelling (OTS) in het kader van de Wet op de Jeugdzorg. Soms zijn de moeilijkheden in een ge-
zin namelijk zo groot dat er opvoedingsproblemen ontstaan die de ontwikkeling van een kind 
bedreigen of blokkeren. Bij ernstige bedreiging van de zedelijke of geestelijke belangen of van 
de gezondheid van een kind, kan door de kinderrechter een ondertoezichtstelling worden uitge-
sproken. Het ouderlijke gezag wordt door deze maatregel beperkt. De ouders en minderjarige 
moeten de aanwijzingen van de aangewezen gezinsvoogdij-instelling opvolgen. Het doel van de-
ze maatregel is het verbeteren of herstellen van de band tussen ouders en kind. De OTS kan voor 
maximaal één jaar worden uitgesproken en kan steeds met een jaar verlengd worden. Vaak 
wordt dan ook op basis van een uitdrukkelijke interventie van de gezinsvoogd een kind aange-
meld voor indicatie voor en opname in een LVG-instelling. Strikt formeel kan de gezinsvoogd 
de behandeling vervolgens niet afdwingen (de jeugdige en/of de ouders zijn immers in het kader 
van de WGBO de contractpartners), maar waarschijnlijk ervaren veel ouders en jongeren deze 
opname niet als volledig vrijwillig. In alle gevallen dient de jeugdige van twaalf jaar en ouder 
formeel gevraagd te worden of hij of zij instemt met de opname en aldus met de behandeling 
(deze zijn immers onverbrekelijk aan elkaar gekoppeld). Tot twaalf jaar beslissen de ouders of 
de jeugdige zal worden opgenomen. Tussen de leeftijd van twaalf en die van zestien jaar is er 
sprake van een dubbele toestemming. Vanaf zestien jaar beslist de jeugdige alleen, behalve in 
die gevallen waarin de jeugdige op grond van de stoornis (aantoonbaar) niet kan beslissen over 
deze kwestie. De regel is: weigert de jeugdige én is de jeugdige twaalf jaar of ouder, en wordt de 
jeugdige geacht in staat te zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dan kan 
er géén sprake zijn van behandeling (Bouwma & Zeijlstra-Rijpstra, 2001; Blankman & Ruiten-
berg, 2004; Dute & Frederiks, 1999). 
 
Zoals gezegd wordt strikt formeel het overgrote deel van de jeugdigen dus vrijwillig behandeld 
in de LVG-centra. Maar hoe ervaart de jeugdige met een lichte verstandelijke beperking, die in 
het kader van een OTS wordt opgenomen de reden van opname, de opname zelf, de setting 
waarin hij of zij terechtkomt en de plannen die rondom hem of haar gemaakt en uitgevoerd wor-
den? En hoe ervaren de ouders van deze jeugdigen dit? Hierover is in Nederland nog niet eerder 
systematisch onderzoek gedaan. 
 
2.2.3 De fase van het verblijf en de behandeling 
 
Over de aard van de behandeling die de LVG-centra bieden wordt weinig gepubliceerd in boe-
ken en artikelen. Individuele instituten publiceren af en toe behandelvisies of beleidsnota’s (zie 
bijvoorbeeld Ament & Buter, 1997; Gastenhof, 1996; Van der Schee, 1992; Van Veen, Herm-
kens, Van Hoof, Wintjens & Boumeester, 1996). Ook wordt er af en toe verslag gedaan van be-
handelmodules (o.a. Van Bruggen, 1999; Deelstra, 1998; Van Hoof & Pellen, 1996; Van der 
Zee, Van der Molen & Wolters, 1987). Over behandelcriteria en behandelresultaten in de LVG-
centra is in Nederland nog weinig wetenschappelijk gepubliceerd. Een uitzondering vormen de 
publicaties van Bors, Mulder en Scholten (2000) en van Douma en Schuurman (2001). De groep 
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jeugdigen die in de LVG-centra verblijft, is geenszins een homogene groep. Het betreft jeugdi-
gen van diverse leeftijden en van beide geslachten met een grote diversiteit aan problemen die 
leidt tot opname voor behandeling. Er zijn jeugdigen met een gediagnosticeerde psychiatrische 
stoornis (Noorda, 1989) en met gedragsstoornissen anderszins, zowel internaliserend als exter-
naliserend probleemgedrag. Zo zijn er jeugdigen met meer of minder ernstige leerproblemen, 
jeugdigen met een geschiedenis van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik, jeugdi-
gen die in een problematische ouder-kind relatie verkeren en jeugdigen die vastgelopen zijn in 
het sociale netwerk. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen. Er is een toenemende 
aandacht voor de samenwerking met ouders en gezin als een jeugdige intramuraal opgenomen is 
(Van Leeuwen, Mulder & Van der Wal, 1999). 
 
In onderzoek wordt aandacht gevraagd voor de inrichting van de hulpverlening met het oog op 
problemen in het doelgericht en planmatig handelen van LVG-jeugdigen (Ponsioen, Harder, 
Van der Molen & Stemerdink, 2000; Ponsioen, Van der Molen & Stemerdink, 2000). Er zijn 
aangepaste vormen van sociale vaardigheidstrainingen voor jeugdigen met een verstandelijke 
beperking (Van der Zee e.a., 1987). Er is aandacht voor psychotherapie voor mensen met een 
verstandelijke beperking (Collot d’Escury-Koenigs, 2005; Grootenboer, Huskens, Teeuwisse & 
Windemuller, 1998; Lynch, 2004; Thompson Prout & Nowak-Drabik, 2003). Er zijn program-
ma’s voor het trainen van zelfredzaamheidvaardigheden (Douma & Schuurman, 2001), er is spe-
cifieke hulpverlening voor licht verstandelijk beperkte plegers van zedendelicten (Van Daele, 
2000; Linhorst, Bennett & McCutchen, 2002), specifieke hulpverlening aan seksueel misbruikte 
moeilijk lerende kinderen en jongeren (Deelstra, 1998; Hofstede, 1995) en behandeling met be-
hulp van oplossingsgerichte methodieken (McCurdy & McIntyre; 2004). Er bestaan program-
ma’s voor naschoolse dagbehandeling (Van Hoof & Pellen, 1996), video feedback (Embregts, 
2002) en er is aandacht voor de specifieke behandeling van probleemgedrag van mensen met 
een lichte verstandelijke beperking (Kiernan, 1993). 
 
2.2.4 Het einde van de behandeling 
 
Formeel wordt de behandeling beëindigd als het behandelcontract door een van de beide con-
tractpartners (de jeugdige en/of de ouders en de instelling) of door beide contractpartners wordt 
opgezegd. Dit kan gebaseerd zijn op de conclusie dat de behandeling geslaagd is of op de per-
ceptie dat de behandeling op de wijze zoals uitgevoerd in de specifieke context, door de contrac-
tanten niet (meer) als passend wordt ervaren. Alle varianten van contractbeëindiging komen 
voor maar het meest gebruikelijk is beëindiging van de behandeling met wederzijdse instem-
ming (Themagroep effectmeting, 2000). 
 
De gemiddelde behandelduur bedraagt 2.9 jaar maar stijgt de laatste jaren in de meeste institu-
ten. Ongeveer veertig procent van de uitbehandelde jeugdigen gaat na behandeling (terug) naar 
het ouderlijke huis. dertig procent naar een eigen huishouding (inclusief begeleid kamerbewo-
ning) en ongeveer dertig procent naar andere verblijfsituaties (Themagroep effectmeting, 2000; 
Janse-Alewijnse e.a., 2003). 
 
Van den Bosch (1994) onderzocht de maatschappelijke positie van de ex-bewoners van de Or-
thopedagogische Centra Groot Emaus te Ermelo en De Beele te Voorst, vijf tot negen jaar na 
beëindiging van de hulpverlening en publiceerde hierover enkele jaren laten een onderzoek naar 
de kwaliteit van het bestaan van deze ex-bewoners (Van Houten-Van den Bosch, 1999). Van de 
honderdvijfenzeventig bij het onderzoek betrokken jeugdigen konden er achtentachtig geïnter-
viewd worden. Ze constateert dat “de uitspraken die in dit proefschrift zijn gedaan over de jon-
geren, representatief zijn voor de populatie “ex-bewoners van Groot-Emaus en De Beele, die in 
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de jaren ’80 de instellingen hebben verlaten” (p. 119). Uit haar onderzoek blijkt dat het met de 
meeste ex-bewoners redelijk tot goed gaat. Slechts enkele jongeren hebben problemen. Ook van-
uit het perspectief van de door haar geoperationaliseerde meting van de kwaliteit van het bestaan 
van deze ex-bewoners komt ze tot de conclusie dat “het over het algemeen redelijk gaat met de-
ze ex-bewoners” (p. 128). Wat specifieker kijkend naar de itemscores laat zien dat veertig pro-
cent van de jeugdigen de tijd in de instelling als positief waardeert en zestig procent deze tijd als 
matig/wisselend en negatief waardeert. Het percentage van veertig procent positief is ook terug 
te vinden in de waardering voor groepsleiding, terwijl de positieve waardering voor groepsge-
noten drieënvijftig procent bedraagt (p. 59). Van Houten-Van den Bosch doet aanbevelingen 
voor verder onderzoek met behulp van een (aangepaste) vragenlijst voor ex-bewoners die zij ge-
bruikte. 
 
Een systematische beoordeling van de hulpverlening door de jeugdige en/of het cliëntsysteem 
gebeurt in geen van de LVG-instellingen. Wel zijn er enkele instrumenten ter zake ontwikkeld 
maar die worden niet systematisch en integraal gebruikt (zie bijvoorbeeld Rooks, 1995; Harings-
ma, 1995). 
 
2.3 Ervaringen van intramuraal opgenomen jeugdigen met een 
verstandelijke beperking: het begrip ervaren gedefinieerd  
 
In dit proefschrift staan de ervaringen met het verblijf van jeugdigen opgenomen in LVG-insti-
tuten centraal. Het begrip ervaren wordt door Van Dale (1992) op twee manieren omschreven. 
Ten eerste als, door ondervinding leren, en ten tweede als gewaar worden. Van Dale’s etymolo-
gisch woordenboek (1997) stelt dat het woord afgeleid is van het Middelhoogduitse “ervarn” 
wat “door reizen ondervinding opdoen” betekent. Arnold, Eysenck en Meili (1980) spreken over 
ervaring als zelfstandig naamwoord: “die subjektive (bewusste) Würdigung von auftredenden 
Stimuli oder das sich aus diesen herleitende Wissen” (p. 489), en over ervaring als werkwoord 
“etwas durchleben, auf etwas treffen, etwas finden, fühlen, erleiden oder sich eines Reizobjek-
tes, einer Empfindung oder eines inneren Ereignisses bewusst werden”. Bergsma (2000) geeft 
drie verklaringen voor het begrip ervaring: 1. de ondervinding van een meegemaakte gebeurte-
nis; 2. het door ondervinding leren; 3. het geheel van gebeurtenissen en ondervindingen die ie-
mand regelmatig heeft mee gemaakt. Ook Reber (1997) geeft een drietal betekenissen van het 
begrip ervaring: ten eerste een gebeurtenis die men in zijn of haar omgeving heeft meegemaakt; 
ten tweede de kennis die men van dergelijke gebeurtenissen heeft opgedaan; ten derde de totale 
tot dan toe verzamelde kennis met de nadruk op in de praktijk opgedane kennis. Reber refereert 
hier aan twee stromingen in de psychologie: zij die de term ervaring gebruiken in verwijzing 
naar feitelijke voorvallen en de hedendaagse cognitivisten die ook “gebeurtenissen in het hoofd” 
meerekenen. Duijker en Vroon (1981) plaatsen het begrip ervaring in de bewustzijnspsycholo-
gie. Zij onderscheiden de onmiddellijke ervaring, het actuele object van bewust zijn van ervaring 
als kennis en de levenservaring. De Jong (1992) verwijst naar de onmiddellijke ervaring als hij 
stelt: “een waarneming is het binnenkomen van een beleving in ons denken (indruk, impressie) 
die gelijkheid van plaats en tijdstip veronderstelt” (p. 16). Maar hij merkt ook op “Een waarne-
ming wordt pas zinvol wanneer we dezelfde waarneming op een andere plaats of op een ander 
tijdstip doen en beide met elkaar kunnen vergelijken” (p. 60). De inhoudelijk meest algemene 
indeling van het ervaringsobject bestaat uit twee categorieën: sensorische ervaringsdata en niet-
sensorische ervaringsdata. De sensorische ervaringsdata worden veelal percepties genoemd en 
zijn ervaringen die gebonden zijn aan de aanwezigheid van een sensatie” (p. 184). Percepties 
worden in de regel onderverdeeld in visuele data, auditieve data, smaak-, geur- en tactiele data. 
De niet-sensorische ervaringsdata, ook wel mentale data genoemd, omvatten ervaringen als ge-
dachten (fantasieën, voorstellingen), emoties, attituden. Ervaring kent ook het aspect van zinge-
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ving. Van der Lans (1992) stelt dat zingeving een basale activiteit van het menselijke zelf is die 
in functie staat van het menselijke voortbestaan. Hij onderscheidt drie soorten omstandigheden 
die aanleiding kunnen zijn tot zingevingvragen: ten eerste wanneer mensen het gevoel hebben 
dat iets niet langer kan doorgaan zoals het gaat en er verandering nodig is, ten tweede als er 
sprake is van een gevoel van leegte is, en ten derde bij een catastrofale levenservaring waardoor 
men getroffen wordt. Het zijn altijd kwesties rondom de kwaliteit van het bestaan. Zinbeleving, 
zo stelt Van der Lans, is een complexe psychische toestand die raakvlakken heeft met herken-
ning en vertrouwdheid, met doelgerichtheid en met vitale lust- of geluksgevoelens. Nieuwe situ-
aties hoeven ons niet uit balans te brengen zolang de nieuwe situatie en informatie maar herken-
baar blijven en passen in ons beeld van de werkelijkheid. Zij worden opgenomen in een groter 
verband en ze versterken onze zinbeleving. Doelgerichtheid heeft te maken met engagement. 
Iets wordt als zinvol beleefd zolang het een waarde vertegenwoordigt, zolang het een relatie 
heeft met het doel dat we wensen te bereiken; zolang het in ons levensverhaal past. Het vitale 
lust- en onlustgevoel staat in relatie tot het ervaren dat de taken waarvoor je staat als zinvol en 
prettig ervaren worden. Zinbeleving, zo stelt Van der Lans, is meestal onbewust, prereflexief. 
Zij wordt pas expliciet als de zingeving in de allerdaagse werkelijkheid stagneert. Hanekamp 
(1992) verwoordt het als volgt: “ervaren is dus de oervorm van praktijkgericht onderzoek, niet 
gericht op algemeen geldende en overdraagbare kennis, maar op het vinden van de persoonlijke 
betekenis van wat we ontdekken en de bruikbaarheid voor ons persoonlijke en functioneel han-
delen. Het gaat om het exploreren van wat we zelf waarnemen, daarop reflecteren en dat imple-
menteren in ons gedrag” (p. 33). 
 
In het Engels wordt het begrip ervaring vertaald met “experience” wat zowel met ervaren als 
met beleven als met ondervinden vertaald kan worden (Boer-Hoff, 1977). Gregory en Zangwill 
(1989) verwijzen bij de verklaring van het woord “experience” naar het begrip “consiousness” 
(bewustzijn). Evenals Duijker en Vroon (1981) wijst Bohart (1993) op het lichamelijke karakter 
van de ervaring. Zij omvat perceptueel zintuiglijke, handelingsmotorische of meer viscerale as-
pecten. In deze is de ervaring holistisch, er is weliswaar sprake van diverse sensaties maar het 
besef is dat deze tegelijkertijd aanwezig zijn. Tot slot is de ervaring volgens Bohart contextge-
bonden. De ervaring is verankerd in een of meer situaties en verankerd in de eigen historische en 
culturele achtergrond. De meeste mensen doorlopen het ervaringsproces onbewust, waarbij 
waarneming en waardering niet worden onderscheiden. Bohart wijst op het onmiddellijke karak-
ter van de ervaring, zonder deductie, interpretatie of redenering. De beschrijving van de ervaring 
dient wel duidelijk onderscheiden te worden van interpretatie en zoeken naar causaliteit (Beek-
man & Mulderij, 1977 p. 28). Freedman, Sears en Carlsmith (1978) geven de waarschuwing 
“what has generally been found is that when external forces are strong, a person’s stated opinion 
is not necessarily perceived as an accurate reflection of his true underlying attitude” (p. 111). 
 
Indien de ervaringen van een persoon in dit onderzoek in beeld gebracht moeten worden, dan zal 
zowel aan de sensorische als aan de niet-sensorische aspecten aandacht besteed dienen te wor-
den. Ervaringen worden sterk gekleurd door vroegere gebeurtenissen en gekleurd door hoe de 
persoon in kwestie zijn situatie nu waardeert en welke zin de persoon geeft aan zijn bestaan. Er 
zal aandacht besteed moeten worden aan de specifieke context van de persoon in kwestie. Tot 
slot kunnen omstandigheden het communiceren over de ervaring beïnvloeden. Vooral als de (di-
recte) omgeving door een persoon als dominant en bepalend wordt gepercipieerd. Dit kan er toe 
kan leiden dat een persoon een ervaring anders uit dan hij of zij deze zelf voelt. Als de ervarin-
gen van een persoon zo authentiek mogelijk in beeld gebracht moeten worden, zal voor die per-
soon veilige en niet dominant gepercipieerde situatie gecreëerd moeten worden. Als in het ver-
volg het begrip ervaring gebruikt wordt, wordt bedoeld “ondervinding, dat wat meegemaakt is 
en waar de persoon een verklaring aan gegeven heeft”. 
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2.4 Onderzoek naar ervaringen van jeugdigen met het verblijf in het LVG-
instituut: het betrekken van jeugdigen met een lichte verstandelijke 
beperking bij hun behandeling 
 
In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Kwaliteitswet 
Zorginstellingen in werking getreden. Op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen is de 
zorgaanbieder gehouden verantwoorde zorg aan te bieden. Onder verantwoorde zorg wordt ver-
staan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt 
verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt of cliënt. Op grond van de 
WMCZ is elke zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te stellen waardoor cliënten inspraak 
hebben op de ontwikkeling en uitvoering van de zorg. De wet geeft veel ruimte voor de in-
vulling van deze inspraak. In deze raden mogen cliënten zitting hebben die “redelijker wijze in 
staat kunnen worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te behartigen” (artikel 2 lid 3b). 
Wanneer cliënten zich zelf niet kunnen vertegenwoordigen kunnen mensen die hen vertegen-
woordigen in de cliëntenraad zitting nemen. In veel LVG-instellingen zijn deze vertegenwoordi-
gers ouders van in het LVG-instituut opgenomen jeugdigen. In enkele instituten participeren ook 
jeugdigen in de cliëntenraad. Hierbij is sprake van collectieve belangenbehartiging en inspraak 
in het algemene instituutsbeleid. Daarnaast is de betrokkenheid op de eigen behandeling van 
eminent belang. 
 
Uit recent onderzoek naar aspecten van kwaliteit van zorg in LVG-instellingen (Van Gastel, 
2001; Swennenhuis, 2004) weten wij dat de mate van betrokkenheid van een cliënt bij zijn be-
handeling een belangrijk kwaliteitskenmerk is voor zijn of haar behandeling. In de WGBO 
wordt gesteld dat de cliënt bij alle belangrijke behandelingsbeslissingen op zijn of haar niveau 
moet worden ingelicht en betrokken (“informed consent”). Er is in Nederland nog geen onder-
zoek gedaan naar de ervaring met het verblijf in een residentiële setting, van jeugdigen met een 
lichte verstandelijke beperking. Ervaringsonderzoek en belevingsonderzoek zijn in de LVG-cen-
tra nog niet goed van de grond gekomen. Een oriënterende vraagstelling in 2001 uitgevoerd door 
het Kenniscentrum Licht Verstandelijk Gehandicapten naar het systematische gebruik van cliën-
tenfeedback in de vorm van exitinterviews door LVG-centra leerde dat dit nergens systematisch 
geschiedde. Wel wordt de jeugdige steeds vaker betrokken bij de formulering en evaluatie van 
zijn behandelings- en begeleidingsplan, doch dit geschiedt nergens in de LVG-sector door mid-
del van een gevalideerde methodiek (telefonisch onderzoek Landelijk Kenniscentrum, voorjaar 
2001; Rodijk & Van Breda 2002). In de internationale literatuur is er steeds meer aandacht voor 
de ervaringen van de jongere met een verstandelijke beperking zelf (Cooney, 2002). 
 
Onderzoek naar hoe jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking en hun ouders bij de be-
handeling betrokken worden 
In het voorjaar van 2002 werd onderzoek gedaan naar de vraag op welke wijze LVG-instellin-
gen jeugdigen, ouders en anderen betrokken kunnen worden bij de hulpverlening (Moonen, 
2004). Het betrof twintig LVG-instellingen en één trainingsinstituut voor moeilijk lerende jon-
geren. Daartoe werden aan de hand van een vragenlijst, vragen gesteld aan de coördinatoren we-
tenschappelijk onderzoek (in de regel orthopedagogen en psychologen), waarover ieder van de 
LVG-instellingen beschikt (zie bijlage 2). Alle eenentwintig instellingen reageerden. Niet in alle 
gevallen vulde de coördinator wetenschappelijk onderzoek de vragenlijst zelf in, maar leidden 
zij de vragenlijsten door naar medewerkers die zicht hebben op het intake- en opnameproces in 
de individuele instellingen. De meeste invullers waren orthopedagoog of psycholoog, daarnaast 
enkele maatschappelijk werkenden en enkele andere medewerkers die zich met intake en opna-
me binnen hun instelling bezig houden. Uit de beantwoording van de vragen kan afgeleid wor-
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den dat alle respondenten goed zicht hebben op het proces van intake en opname in hun respec-
tievelijke instellingen. 
 
Op de vraag op welke wijze jeugdigen betrokken werden bij intake, aanmelding en opname ver-
melden enkele respondenten dat de formele indicatiestelling een verantwoordelijkheid is van het 
indicatieorgaan. Toch stelt een meerderheid van de respondenten, dat de instellingen de jeugdi-
gen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Soms wordt expliciet vermeld dat dit ook ge-
daan wordt bij twijfel aan de juistheid van de indicatie. Hoe de jeugdige bij het kennismakings-
gesprek betrokken is verschilt per instelling. Soms is er sprake van een gesplitst gesprek (ge-
sprek met de jeugdige en gesprek met de ouders apart) bijvoorbeeld vanwege de jonge leeftijd 
van de jeugdige of de gespannen sfeer. Een drietal vertegenwoordigers van de instellingen 
maakt melding van een kort verblijf van de jeugdige in het kader van de kennismaking vooraf-
gaande aan de opname. Veruit de meeste respondenten bevestigen dat de jeugdige expliciet ge-
vraagd wordt waarom hij of zij is aangemeld, hoewel die vraag niet altijd even duidelijk bij de 
formele indicatiestelling naar voren komt. Deze vraag is wel altijd onderdeel van het kennisma-
kingsgesprek. Een drietal respondenten maakt kanttekeningen. Bij jeugdigen die erg jong zijn, 
emotioneel labiel zijn of van laag niveau, komt deze vraag minder expliciet aan de orde. De ant-
woorden op de vraag of de jeugdige formeel instemt met de opname en hoe wordt dit vastgelegd 
wordt zijn heel divers. Een aantal respondenten verwijst naar het indicatieformulier, waarop de 
jeugdige (vanaf twaalf jaar) moet verklaren dat hij of zij instemt met de aanmelding. Een aantal 
instellingen hanteert een formele behandelovereenkomst, maar de leeftijd waarop jeugdigen te-
kenen verschilt. Een aantal hanteert een leeftijd vanaf twaalf jaar, een aantal een leeftijd vanaf 
achttien jaar. Daarnaast wordt bij een aantal instellingen de instemming vastgelegd in het ver-
slag van het intakegesprek of in het behandel- of hulpverleningsplan. Een aantal respondenten 
antwoordt ronduit nee op deze vraag, of stelt dat de praktijk van alle dag wel laat zien of de 
jeugdige instemt (men werkte dan zogezegd aan instemming). Opmerkelijk is dat bij twee 
instellingen een uitzondering wordt gemaakt voor jeugdigen met een OTS, waarbij volgens de 
respondenten de toestemming van de gezinsvoogd volstaat. Op de vraag op welke wijze de ou-
ders (c.q. de met het gezag over de jeugdige beklede personen) betrokken worden bij intake, 
aanmelding en opname vermelden enkele respondenten wederom dat de formele indicatiestel-
ling een verantwoordelijkheid is van het indicatiestellingorgaan. Desalniettemin stelt een meer-
derheid van de instellingen dat zij de ouders (en vaak wordt ook de aanmeldende instantie nog 
genoemd) uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Soms is er sprake van een huisbezoek 
aan de ouders. Er worden wel kantekeningen geplaatst bij de betrokkenheid van ouders bij de 
kennismaking. Niet alle ouders zijn direct vindbaar. In geval van een echtscheiding is het veelal 
de verzorgende ouder die uitgenodigd wordt. De plaatsende instantie, en een enkele keer ook de 
kinderrechter, hebben soms een stem in de vraag wie uitgenodigd wordt voor het kennisma-
kingsgesprek. Het waarom van de aanmelding is in alle gesprekken met ouders onderwerp van 
gesprek. Niet alle instellingen hanteren een formele instemmingprocedure. Sommigen stellen dat 
als ouders meewerken aan de opname dit gezien moet worden als instemming. In enkele instel-
lingen wordt volstaan met de instemming van de gezinsvoogd. 
 
De vraag of de jeugdigen op de hoogte zijn van de exacte inhoud van hun behandeling wordt 
door een aantal respondenten bevestigend beantwoord. Dit wordt bijvoorbeeld, ondertekend, 
vastgelegd in een zorgcontract of behandelplan. Een aantal respondenten ontkent dit, met de 
kanttekening dat deze ontkenning vooral gebaseerd is op het woord exact in de vraagstelling. Zij 
stellen dat jeugdigen niet altijd voldoende over de inhoud van de zorg kunnen communiceren, 
qua niveau of qua problematiek. Bij een aantal instellingen bespreekt men het dan met de jeug-
dige en tracht men de inhoud te vertalen op het niveau van de mogelijkheden van de jeugdige. 
Respondenten rapporteren nog niet over een behandelplan dat geschreven is in de taal van de 
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jeugdige. Een aantal rapporteert dat jeugdigen aanwezig zijn bij een (deel van) de bespreking 
over het behandelplan. Het behandelplan is in bijna alle instellingen in te zien door de jeugdige. 
Soms wordt een leeftijdsgrens genoemd (vanaf zestien jaar). In een aantal instellingen heeft de 
jeugdige (een kopie van) het behandelplan in zijn of haar bezit. Zes instellingen kennen een jaar-
lijkse behandelplan bespreking, bij negen instellingen wordt vermeld dat er elk half jaar een be-
handelplan bespreking plaatsvindt en in zes instellingen kent men een hogere frequentie dan 
eens per zes maanden. Ook andere manieren waarop jeugdigen betrokken worden bij de formu-
lering en de evaluatie van de doelstelling van de (deel) behandeling worden genoemd zoals ge-
sprekken met de zorgcoördinator of gedragswetenschapper, gesprekken met de persoonlijke be-
geleider, een interview voorafgaande aan de zorgplanbespreking, het maken van eigen verslagen 
voor de bespreking, hulpvraagformulering voorafgaande aan een therapie, gesprekken met een 
leerkracht en een arbeidstrainer, gesprekken met ouders (erbij), doelkaarten, dagkaarten en 
werkcirkels, (doelstellingen feedbacksysteem), een eigen meetsysteem, groepsvergadering en 
trainingen. 
 
Dat de ouders op de hoogte zijn van de exacte inhoud van hun behandeling wordt door alle res-
pondenten bevestigd, hoewel enkelen ook hier een kantekening plaatsen bij het woord exact. De 
frequentie van de formele behandelplanbespreking is gelijk aan de frequentie genoemd bij de 
jeugdigen. Daarnaast zijn er in nogal wat instellingen oudergesprekken op de locatie of bij de 
ouders thuis. Hier spelen maatschappelijk werkenden en persoonlijke begeleiders een belang-
rijke rol. In een aantal gevallen wordt expliciet gezegd dat de gezinsvoogdij instelling ook een 
rol speelt in de ouderbegeleiding. 
 
Betrokken bij de formulering en evaluatie van de behandeldoelstellingen zijn naast interne func-
tionarissen, zoals het multidisciplinaire team en de arbeidstrainer, die enkele respondenten hier 
nog expliciet vermelden, vooral de school en de plaatsende instantie en soms (externe) thera-
peuten. 
 
Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt nee op de vraag, of het behandelproces aan het 
eind van de opname met de jeugdige geëvalueerd wordt. De andere helft vermeldt activiteiten 
als een eindmultidisciplinaire vergadering, een exitinterview, een eindgesprek met de mentor en 
een eindverslag (bespreking). Op het merendeel van de instituten wordt geen gestandaardiseerd 
evaluatie-instrument gebruikt. Als instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de evalua-
tie van het proces worden genoemd, effectanalyse via het in enkele orthopedagogische centra 
gebruikte computerprogramma SIKOOB (Van Geffen, 2000), afname van de SRZ (om de vor-
deringen te zien), de CBCL, de INVRA en een vragenlijst met open vragen over onder andere 
het huis de groep en de leiding. 
 
In iets meer dan de helft van de instituten wordt het behandelproces aan het eind van de opname 
met de ouders geëvalueerd, dit al dan niet planmatig. Soms wordt vermeld “nog niet”, waaruit 
afgeleid mag worden dat dat wel in de planning van het desbetreffende instituut ligt. Behalve de 
INVRA en het eindverslag worden geen gestandaardiseerde instrumenten gebruikt. Het behan-
delproces wordt in het merendeel van de instituten niet met anderen (anders dan het intern be-
handelteam) geëvalueerd. Een aantal respondenten vermeldt de school en de plaatsende instantie 
als evaluatiepartner. 

Gevraagd naar specifieke opmerkingen of interessante ervaringen rondom het betrekken van 
jeugdigen bij hun behandeling antwoorden vijftien van de twintig respondenten. Enkele kenmer-
kende antwoorden. 
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“We maken jongeren van meet af aan verantwoordelijk; ze zijn “in de hoofdrol” in het 
evaluatiegesprek; zij kiezen wat ze willen leren”. 
“Het betrekken van de jeugdigen verhoogt de motivatie om te werken aan gezamenlijke 
hulpverleningsdoelen. Bij de keuze van een schoolrichting of een dagbesteding wordt de 
wens van een jongere gevolgd, ook als hierover bij de begeleiders twijfels bestaan. De 
jongere wordt goed gevolgd, resultaten worden besproken (ervaringsleren)”. 
“Ja, het is in algemene zin prettig, verhelderend en verhoogt in bijna alle gevallen de 
motivatie en rust. Dwingt tot heldere en vaak eenvoudige formulering. Jongeren “groei-
en” in hun rol van “meedenker”. Vertrouwen groeit. Betrek in het gesprek wel steeds of 
de door de jongere geformuleerde keuze ook haalbaar is voor die jongere”. 
“Mijns inziens is het belangrijk om jongeren bij de behandeling te betrekken. Het blijkt 
dat jongeren meer leren als zij redenen weten. Daarnaast hebben zij het recht om te we-
ten wat er gebeurt en hierin inspraak te hebben. Het gaat immers om hun leven”. 
“Jeugdigen en ouders hebben zitting in de cliëntenraad. Deze geeft gevraagd en onge-
vraagd advies over zaken die behandelbeleid aangaan. Naarmate jeugdigen ouder 
worden, wordt hun stem in de behandeling steeds belangrijker. Hij of zij kan het niet 
eens zijn met een beslissing of met de opname in zijn totaliteit. Dit leidt er soms toe dat 
een opname wordt beëindigd. Onze indruk is dat als het lukt om een jeugdige te betrek-
ken bij beslissingen die hem of haar aangaan, zijn of haar motivatie om een behandeling 
te ondergaan sterk toeneemt en de behandelduur kan verkorten. Helaas beschikken niet 
alle jeugdigen over voldoende inzicht of probleembesef. Dan kun je als hulpverlener in 
een lastig parket komen: volg je de juridische richtlijnen op, of handel ik naar mijn beste 
inzicht, ook als dat niet overeenkomt met dat van de jeugdige. Alles uiteraard in 
zijn/haar belang”. 

 
Ook de participatie van ouders wordt in positieve termen besproken. Enkele vermelde opmer-
kingen ter zake. 

“Ouders weten heel veel van hun kind. Lopen vast, maar zijn wel ervaringsdeskundigen”. 
“Ouders voelen zich veel meer gehoord en pakken meer eigen verantwoordelijkheid”. 
“Uitgangspunt bij ons is: ouders dienen ondersteund te worden in hun ouderschap. Soms 
is dat moeilijk en lukt dit alleen op deelgebieden. Waar het om gaat is, dat je ouders 
respecteert en accepteert, van daaruit ontstaat vertrouwen, zodat er een basis ontstaat 
voor samenwerking”. 
“Het is een goede zaak en stimuleert de behandeling”. 
“Binnen het ingezette proces van vraaggestuurde zorg krijgt de ouder en ook de jongere 
een prominente plaats binnen het vaststellen van een hulpverleningsplan. Over de vorm 
zijn wij druk in gesprek en in ontwikkeling”. 
“Drie jaar geleden heeft onze instelling de positie van de ouders expliciet geformuleerd 
als die van ‘partners in de zorg’ Dit was een hele omslag voor de organisatie en lang 
niet in alle gevallen hebben ouders deze positie gekregen. Daar waar het wel lukt, zie je 
soms onverwachte positieve effecten. Hulpverleningsprocessen die soms al jaren hart-
stikke vast zitten, omdat ouders ‘niet gemotiveerd’, ‘onwelwillend’, ‘pedagogisch on-
machtig’ of ‘onbetrouwbaar’ zijn, komen in een stroomversnelling wanneer betrokken 
ouders serieus genomen worden”. 
“Ouderbegeleiding activeert ouderbetrokkenheid in positieve richting. Wanneer hulpver-
leners en ouders veel communiceren, krijgen zij ook de beleving van wij staan er samen 
voor”. 

 
Uit de verkregen resultaten mag opgemaakt worden dat de LVG-instellingen positief staan ten 
opzichte van actieve participatie van jeugdigen en ouders in het behandelproces. Tot op heden is 
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dit in veruit de meeste instellingen niet integraal concreet gemaakt. In het intake- en opname 
proces is de participatie van jeugdige en ouders veelal instrumenteel. In het behandeltraject is er 
veel meer sprake van een actieve participatie, hoewel veel respondenten zelf hierin nog veel 
verbetering zouden willen zien. Tot slot is er geen sprake van een structurele, gestandaardiseerde 
evaluatie van het totale hulpverleningsproces. 
 
2.5 Participatie van normaal begaafde jeugdigen in onderzoek 
 
Participatie van jeugdigen in de zorg is ingebed in een brede maatschappelijke, emancipatoire, 
ontwikkeling, die ook is vastgelegd in nationale en internationale wetgeving. Voorbeelden hier-
van zijn de WGBO, de Wet op de Jeugdzorg en het door de Verenigde Naties uitgevaardigde 
Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind. Participatie kan instrumenteel 
vorm krijgen bijvoorbeeld gericht op de verbetering van de hulpverlening maar kan ook als doel 
gebruikt worden. Het doel is dan om de jeugdigen, in termen van De Winter (2000) als mede-
burger, te laten participeren als volwaardig lid van de samenleving. Dit vraagt een andere rol van 
de volwassene en van de hulpverlening. Participatie vraagt om het loslaten van de rol van ex-
pert. Delfos (2000) spreekt in dit verband over “volwassen bescheidenheid”. Zo propageert Col-
legio het jeugdwelzijnsberaad, waarin jongerenraden van jeugdzorginstellingen participeren. Er 
wordt In Nederland steeds meer onderzoek gedaan waarbij jeugdigen als beoordelaar van voor-
zieningen worden gebruikt. Het betreft hier bijna zonder uitzondering onderzoek bij normaal be-
gaafde jeugdigen. Mudde en Hazekamp (1996) doen verslag van de zogenaamde Alexanderme-
thode, waarbij jongeren actief betrokken worden bij onderzoek en beleid. Jongeren worden ge-
traind als interviewer van leeftijdsgenoten of participeren in onderzoekspanels. Jumelet, Ruyter 
en Kayser (1999) pleiten voor het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening aan jeugdi-
gen door versterking van de positie van de cliënt en gebruik te maken van feedback van die 
cliënten. Zij geven een overzicht van recent Nederlandstalig onderzoek hierover en van metho-
den om cliëntenfeedback te verkrijgen. Van Beek en Meerdink (2000) deden onderzoek naar de 
kijk op levensvragen van jonge kinderen. Zij ontzenuwen een aantal vooroordelen zoals dat kin-
deren fantasie en werkelijkheid door elkaar halen, slechts zwart-wit kunnen denken, niet taal-
vaardig zijn, geen zitvlees hebben, alleen maar sociaal wenselijke antwoorden geven en niet be-
grijpen waar een dergelijk gesprek voor dient. Natuurlijk moet er wel met de eigen aard van het 
kind rekening gehouden worden maar met inachtneming ervan is een goed gesprek mogelijk 
stellen zij. Ook in het onderzoek naar de mening en beleving van kinderen en pleegouders dat 
Van Beek samen met Meerdink in 2001 deed, was globaal vijftig procent van de ondervraagde 
kinderen jonger dan dertien jaar, maar zeer wel in staat om antwoorden op de vragen te geven. 
Borgers, De Leeuw en Hox (2000), plaatsen het kind als respondent in onderzoek in een ontwik-
kelingspsychologisch perspectief. De onderzoeksmethoden bij kinderen van diverse leeftijden 
dienen aangepast te zijn aan de diverse ontwikkelingspsychologische stadia. Het Landelijk 
Platform Jeugdzorg heeft een vijftal onderzoeken gedaan over de jeugdzorgketen, waarvan twee 
naar de visie van jongeren en ouders op die jeugdzorgketen. Uit het deelrapport “Gewoon vra-
gen wat er is en wat ze voor je kunnen doen” (Van Beek, 2002), blijkt dat jongeren en ouders 
weinig zicht hebben op hoe de zorg in elkaar steekt. Ze voelen zich wel competent om als se-
rieus genomen partner te participeren in die jeugdzorg. In het deelrapport “maar het gaat wel 
over mij! (Jumelet, Jurrius & Bruggeman, 2002) worden zes thema’s door ouders en jongeren 
geanalyseerd. Belangrijk is dat er een goede match is tussen de wensen en verwachtingen van de 
ouders en jongeren en het aanbod van de hulpverlening. In het rapport wordt geconstateerd dat 
dit nog wel eens ontbreekt. Toch zijn zowel ouders als jongeren uiteindelijk blij dat ze “goed te-
recht gekomen zijn”. Hennesy (1999) geeft een overzicht van (Amerikaans) onderzoek over par-
ticipatief onderzoek in het onderwijs, de kindergeneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg. 
Uit haar metastudie blijkt dat er nog veel schort aan de instrumentontwikkeling op het gebied 
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van tevredenheidmetingen van hulpverlening bij kinderen en jongeren. Meerdink (1999a; 
1999b; 1999c) deed onderzoek naar de mening en beleving van intramuraal opgenomen jeugdi-
gen over de geboden hulp. Veel jeugdigen bleken niet te weten waarom ze opgenomen waren. 
Smit (1994) maakte gebruik van gestructureerde interviews op basis van vragenlijsten. Ook Jan-
sen en Feltzer (2002) gebruikten vragenlijsten bij jeugdigen die intramuraal opgenomen waren 
geweest in een instelling voor jeugdhulpverlening. Van Bemmel (2001) gebruikt peerresearch 
(hierover hierna meer) en verbetergroepen, waarbij jeugdigen zelf actieve inbreng hebben. Zij 
stelt dat jeugdigen die intramuraal zijn opgenomen vaak onvoldoende betrokken zijn bij de pro-
cedures rondom het behandelplan. Van Boxtel (1996a; 1996b) deed onderzoek naar de beleving 
van opgenomen jongeren van een groot aantal aspecten van het leven in een instituut voor 
jeugdhulpverlening. Daarbij werd de jongere uitdrukkelijk als klant, als partner in het onder-
zoek, gezien. Hij gebruikte interviews als methode. De interviewers waren werkzaam als groeps-
leiding in collega-instituten. Rink (1989) onderzocht door middel van vragenlijsten een ander 
aspect van de intramurale hulpverlening namelijk de relatie tussen groepsleiding en pupillen. 
Het betrof hier moeilijk opvoedbare jongeren. Boendermaker (1998) onderzocht de leefsituatie 
van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting. Zij gebruikte het interview 
als onderzoeksinstrument. In het door Watson en Priestley (z.j) geleide project “Life as a dis-
abled child” werd gebruik gemaakt van participerende observatie, van diverse vormen van inter-
views (informeel, individueel, paarsgewijs en groepsgewijs), en van geschreven teksten en van 
producten anderszins (zoals foto’s en collages). Kromhout (2002), interviewde Marokkaanse 
probleemjongeren over hun visie op de hulpverlening in internaten en opvangtehuizen. 
 
Interessante mogelijkheden biedt peerresearch. Peerresearch is een vorm van onderzoek waarin 
jeugdigen uit een bepaalde doelgroep optreden als medeonderzoekers van problemen die zich 
binnen diezelfde doelgroep voordoen. Kenmerkend is dat jongeren actief betrokken zijn bij ver-
schillende fasen van het onderzoeksproces, zoals het opstellen van een lijst met interviewvragen, 
het afnemen van interviews en het brainstormen over de consequenties van de uitkomsten (De 
Winter & Noom, 2001). Interviewers en respondenten zijn leeftijdsgenoten. Volgens Cotterel 
(1996) hebben jeugdigen die tot dezelfde groep behoren meer invloed op elkaar dan mensen die 
buiten die groep staan. In het door de Stichting Bevordering Jongeren Participatie (JP 2000+) 
uitgevoerde onderzoek “Omdat je tóch wat moet met je problemen” (Van Bemmel, 2001), wordt 
gebruik gemaakt van een sneeuwbalsteekproef. Jongeren werven jongeren voor interviews en 
nemen die zelf af. Vooraf worden de interviewers getraind in communicatie- en interviewtech-
nieken. Jongeren helpen mee bij het samenstellen van de vragenlijst en participeren op basis van 
gelijkwaardigheid met volwassenen en beleidsmakers. Ze maken deel uit van “verbetergroepen” 
en zoeken samen met volwassenen naar oplossingen voor hun problemen. Bij peerresearch heb-
ben de interviewer en de respondent dezelfde achtergrond en op die wijze worden leeftijd- en et-
niciteitverschillen weggenomen. De Graaf en De Jong (2001), deden onderzoek naar de zoge-
naamde interviewereffecten van deze methode (de jeugdige zoekt andere jeugdigen uit en daar-
om zou de respons al beïnvloed kunnen zijn). Zij vonden in hun onderzoek dat er nauwelijks 
sprake was van interviewereffecten bij de door hun onderzochte Marokkaanse jongeren. Ze stel-
len echter ook dat hun resultaten niet zonder meer generaliseerbaar zijn naar de gehele Neder-
landse jeugd. Ook Noom en De Winter (2001) gebruikten peerresearch bij hun onderzoek onder 
zwerfjongeren. 
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2.6 Participatie in onderzoek gericht op het vergelijken van perspectieven 
 
De ouder en de hulpverlener 
In een hulpverleningsrelatie waarbij hulpverleners en kinderen betrokken zijn, is in de regel ook 
de ouder of wettelijke vertegenwoordiger betrokken. Omdat de ouder een ander perspectief heeft 
dan het kind, is de kans op overeenstemming in perspectief tussen ouder en kind gering. Van 
Mechelen en Vertommen (1988) beschrijven het verschil in perspectief van hulpverlener en 
cliënt op drie thema’s te weten inhoud, kenmerk en determinanten. Het perspectief van de hulp-
verleners is daarbij gestoeld op modellen, oplossingen, methoden en technieken over ziekte, 
gezondheid en genezing. De ouder hanteert ook wel dergelijke concepten maar hierbij spelen 
affectiviteit en ervaring hebben met, een grote rol. Ze hebben daarbij vaak weinig zicht op de 
oorzaken en attribueren factoren die feitelijk geen invloed hebben. Overigens rapporteren vaders 
en moeders niet altijd overeenkomstig. In een onderzoek naar stress bij ouders met een kind met 
een verstandelijke beperking vindt Wyngaarden Krauss (1993) significante verschillen in hun 
antwoorden. Fitzek en Ley (2004) stellen op basis van empirisch onderzoek dat ouders kinderen 
niet afgeven of afschuiven maar dat het internaat vaak een (laatste) redmiddel is om de geza-
menlijkheid van de familie in stand te houden (zodanig dat men als het ware alleen door de af-
stand, samen kan zijn). Internaten zijn in de ogen van ouders tijdelijk. Er is weinig interesse 
voor en kennis van de dagelijkse praktijk in het internaat en de daarmee verbonden routines. De 
medewerkers in het internaat staan voor de opgave om aan te sluiten bij de visie van de ouders, 
maar hebben daarnaast te maken me hun eigen institutionele identiteit. Tegen de achtergrond 
van een voortdurende vraag naar residentiële plaatsen pleiten zij dan ook voor een offensieve 
(her)profilering van de internaten. Janssen en Kars (1992) onderzochten de relatie tussen de 
visies van ouders en hun tevredenheid met de zorgverlening in een instituut voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Zij onderscheiden zes typen ouders, die allemaal een eigen bena-
dering behoeven, die andere zorgaspecten belangrijk vinden, en waaraan de tevredenheid met 
het verblijf gerelateerd kan worden. Blacher en Baker (1994) en Baker en Blacher (2002) spre-
ken in dit verband van “post-placement family involvement of post-placement adjustment.” Ze 
vragen aandacht voor het feit dat veel ouders al jaren lang geworsteld hebben met de handicaps 
van hun kind en dat deze worsteling niet ophoudt als het kind residentieel geplaatst is. Isarin 
(2001a) onderzocht in haar proefschrift egodocumenten van vaders maar vooral van moeders 
met kinderen met een verstandelijke beperking. Een aantal moeders interviewde ze ook. Ze pleit 
voor de “eigenwijze moeder en de eigenwijze professional.” Moeders verlangen naar contact 
met deskundigen, maar dit contact kan ook weer bron voor conflicten zijn. Ze zoeken informa-
tie, richtlijnen, interventies, maar deze kunnen ook weer als keurslijf ervaren worden. Ze eige-
nen zich professionele kennis toe (niet als doel maar als middel in de relatie met hun kind) en 
komen zodoende op het terrein van de professional, wat niet zelden gepaard gaat met conflicten. 
“Een eigenwijze professional erkent het verschil in kennis en ervaring als betekenisvol, niet hië-
rarchisch verschil; een eigenzinnige professional onderkent de betekenis van eigen ervaringen 
met onvolmaaktheid, anderheid, kwetsbaarheid en eindigheid voor de professionele praktijk” (p. 
247). Buysse en Van der Ploeg (1992) deden onderzoek bij adolescenten in residentiële instellin-
gen en hun ouders. Ouders zijn in de ogen van de jongeren een belangrijke bron voor concrete 
en emotionele steun. De professionals daarentegen denken dat jongeren vooral terecht kunnen 
voor concrete steun en minder voor emotionele steun. Zij beoordelen ook de relatie tussen de 
adolescenten en de ouders meer conflictueus dan dat de jongeren zelf doen. Hoe meer de ouders 
bij de directe hulpverlening betrokken zijn, des te groter de consensus. Als mogelijke verklarin-
gen geven Buysse en Van der Ploeg, de loyaliteit van adolescenten ten opzichte van hun ouders 
en het idealiseren van thuis als een jongere in het internaat verblijft. 
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De ouders en de jongeren 
Raviv en Stone (1991) onderzochten de mate van overeenstemming tussen de kijk die ouders 
hebben op hun kind (adolescent) met een “learning disability” en die van de jongere zelf. Op 
schalen over het zelfbeeld komen ouders en jongeren twee maal overeen en acht maal verschil-
len ze, waarbij de ouders zes maal lager scoren dan hun kind, en de kinderen twee maal lager 
dan de ouders. De onderwerpen waar overeenstemming over is zijn onderwerpen waar de ouders 
zelf observaties over hebben (“gezinsrelaties” en “greep op de wereld”). Schwarz en Rabinovitz 
(2003), zetten de kijk op de tevredenheid met het bestaan van (jong) volwassen mensen met een 
verstandelijke beperking naast die van hun ouders en de professionals. In tegenstelling tot de 
vergelijking met de professionals, is er in hun onderzoek wel overeenstemming in de antwoor-
den tussen de ouders en de mensen met een verstandelijke beperking zelf. 
 
De jongeren en de hulpverleners 
De schatting die professional maken over het leven van jongeren is overwegend negatiever dan 
de visie van de jongeren zelf: “these findings raise concern about staff awareness of the psycho-
logical hardships and distress of the juveniles in their care, as well as about their ability under 
these circumstances to provide adequate psychological care”, (p. 77) (Davidson-Arad, Dekel & 
Wozner, 2004). Uit onderzoek van Cooney (2002) komt naar voren dat het perspectief en toe-
komstbeeld van ouders en jongeren anders is dan dat van professionals. Deze laatsten spreken 
hier in veel negatievere termen over. 
 
De hulpverleners onderling 
Meuleners, Binns, Lee en Lower (2002) vinden dat iedere specifieke groep professionele zorg-
verleners een eigen visie heeft op een adolescent. Als reden van dit onderscheid geven zij aan 
dat iedere groep zo zijn eigen specifieke betrokkenheid, achtergrond en prioriteitsstelling heeft 
en eigen unieke ervaringen over de (in dit geval) chronische ziekte van de jongere. Er wordt 
voorgesteld om deze perspectieven aanvullend te zien om zodoende vanuit een breder perspec-
tief hulp te kunnen verlenen. 
 
2.7 Overeenstemming in visie over hulpverlening tussen de jeugdige, de 
ouders en de hulpverleners 
 
Uit recent onderzoek naar aspecten van kwaliteit van zorg in LVG-instellingen (Van Gastel, 
2001; Swennenhuis, 2004) weten wij, zoals reeds vermeld, dat de mate van betrokkenheid van 
een cliënt bij zijn behandeling een belangrijk kwaliteitskenmerk is voor zijn of haar behandeling 
in de zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. Interessant in dit verband is 
het gebruik van de term “concordance” zoals die de laatste jaren in de farmaceutische wereld ge-
bruikt wordt (Day, 2003). Hierbij wordt gedoeld op de wederkerigheid in informatie-uitwisse-
ling. In dit geval bepaalt niet de alwetende apotheker uitsluitend meer het voor te schrijven me-
dicijn maar er wordt rekening gehouden met de wensen en ideeën hierover van de patiënt. Een 
afgewogen beslissing, niet op basis van “u vraagt en wij leveren” maar op basis van professione-
le afwegingen rekening houdend met de afwegingen van de patiënt zelf. De term “concordance” 
wordt in dit onderzoek gebruikt voor het kennis hebben van en delen van ervaringen, motieven 
en drijfveren van en met cliënten om te komen tot een gezamenlijk gedeelde analyse van de pro-
blemen die behandeld moeten worden en een gedeelde visie op het behandeltraject. Leidt con-
cordance echter ook daadwerkelijk tot een betere behandeling? Hutschemaekers (2001) signa-
leert dat als gevolg van protoprofessionalisering (Brinkgeve, Onland & De Swaan, 1979) (poten-
tiële) klanten van de GGZ steeds mondiger worden en zij tegelijkertijd steeds hogere verwach-
tingen krijgen van de effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg. In het dagelijks leven 
worden zij echter veelvuldig geconfronteerd met het gebrek aan effectieve zorg. Ook Van 
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Yperen, Booy en Van der Veldt (2003) pleiten, in de vraaggerichte jeugdzorg, voor een actieve 
dialoog tussen hulpverlener en cliënt. Recent (september 2005) is de Erkenningscommissie 
Gedragsinterventies door de Minister van Justitie geïnstalleerd. In de door deze commissie ge-
hanteerde kwaliteitscriteria voor de (ex-ante) beoordeling van gedragsinterventies, is betrokken-
heid en motivatie van de deelnemer aan de gedraginterventie één van de tien te beoordelen crit-
eria. Er wordt gesteld dat een gedragsinterventie minder succesvol zal zijn als de deelnemer er 
negatief tegenover staat. Van Yperen e.a. (2003) deden een literatuurstudie naar de rol van moti-
vatie in de effectiviteit van de hulpverlening. Studies hierover zijn schaars en niet overtuigend 
zo constateren zij. Wel vinden zij enige samenhang tussen de tevredenheid van cliënten en de 
mate van uitval (afbreken van een therapierelatie). Zij concluderen dat motivatie mogelijk geen 
eenzijdige eigenschap is van de cliënt maar ook het resultaat kan zijn van een goede communi-
catie en afstemming tussen cliënt en hulpverlener. Hermanns (2004) pleit voor het afsluiten van 
een contract tussen hulpverlener en ouders in het kader van een OTS, op basis van concrete 
doelen. Pain (1998) en Steketee en Van Gennep (1998) vinden dat ouders van kinderen met een 
verstandelijke beperking beter met de situatie kunnen omgaan op grond van goede persoonlijke 
gegeven informatie van de hulpverlener. Of dit vervolgens ook tot betere hulpverlening leidt 
werd niet onderzocht. Maar informatie uitwisseling is géén eenmalige activiteit. Davern (1996) 
stelt, in haar onderzoek naar de visie van ouders van kinderen met een beperking die het speciaal 
onderwijs bezoeken: “successful collaboration requires effective ongoing communication 
between home and school.” Verzaal (2002) stelt dat een positieve en respectvolle houding van 
de hulpverlener de cliënt sterker maakt. Isarin (2001b), spreekt over onvrede van moeders met 
kinderen met een verstandelijke beperking over bejegening, over wachttijden en bureaucratie en 
professionele onzorgvuldigheid. Van Erve, Poiesz en Veerman (2005) deden onderzoek naar 
relevante aspecten van bejegening van cliënten in de jeugdzorg. Zij onderscheiden acht 
categorieën: 1. wees duidelijk, 2. toon betrokkenheid, 3. sta naast de cliënt, 4. wees betrouwbaar, 
5. sluit aan bij cliënt, 6. heb respect, 7. zorg voor een goed contact, 8. geef positieve feedback. 
Deze aspecten werden ook door de bevraagde ex-cliënten herkend. Uit onderzoek van Van Erve 
en Poiesz (2003) zijn aanwijzingen te destilleren dat een goede bejegening een bestanddeel is 
van een effectieve hulpverlening. In onderzoek naar het effect van therapieën wordt veel 
aandacht besteed aan in therapie werkzame factoren. Uit het proefschrift van Van der Linden 
(1994) kan geconcludeerd worden dat het oordeel van de cliënten over de werkrelatie met de 
therapeut in een psychotherapeutische relatie, enigszins de uitkomsten van de therapie voorspelt. 
Het oordeel van de therapeut over deze relatie heeft echter géén samenhang met de therapie-
uitkomsten! Ook Van der Heijden, Spapens en Enders-Slegers (1998), vinden deze samenhang 
tussen de wijze waarop de therapeutische relatie tot stand komt en de tevredenheid van de 
cliënten van een RIAGG. Duncan en Moynihan (1994) tonen in hun op rogeriaanse leest 
geschoeide artikel aan dat het doelbewuste gebruik maken van het referentiekader van de cliënt 
leidt tot een vergroting van het effect van de therapie. Zij stellen: vertrouw op de mogelijkheden 
van de cliënt, ga in op wat de cliënt wil en exploreer gezamenlijk mogelijkheden. Pijnenburg 
(1997) onderzocht de afstemming tussen hulpvraag en hulpantwoord (conform Kok, 1988). Hij 
benadrukt het belang van consensus over de psychiatrische problemen van het kind tussen 
hulpverlener en ouders. Motivatie en communicatie staan hierbij centraal. Hij haalt Doerbecker 
(1979) aan, wanneer hij waarschuwt voor het gevaar van pseudo-communicatie, die optreedt 
wanneer de hulpverlener teveel opereert vanuit de eigen denkwereld en geen poging onderneemt 
zich te verplaatsen in de denkwereld van de patiënt. Pijnenburg haalt Lazare en Eisenthal (1979) 
aan, die het hulpverleningsperspectief opdelen in drie componenten (waarbij zij spreken over 
patiënten en niet over cliënten): 
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1. de probleemdefinitie, dit is de problemen die de patiënt heeft en de daarbij horende 
attributies over het ontstaan en over het voortbestaan daarvan; 

2. de verwachtingen die er zijn over de behandeldoelen; 
3. de verwachtingen die er zijn om de behandeldoelen te bereiken. 

Op grond van gesprekken die plaats vinden ontwikkelen cliënt en hulpverlener beiden een eigen 
perspectief betreffende probleemdefinitie, doelen en middelen. Hij richt zich in zijn onderzoek 
op consensus over psychiatrische problemen tussen de hulpverlener en de ouders van de cliënt 
maar hij betrekt merkwaardiger wijze het kind (de cliënt) niet als consensuspartner. Hij be-
argumenteert dat kinderen in de regel zelf geen hulpvraag hebben en dat jongere kinderen, 
gezien hun mentale leeftijd, minder goed in staat zijn een hulpvraag aan te geven. Daarnaast ci-
teert hij de WGBO, die jeugdigen pas vanaf twaalf jaar expliciet zelf een stem geeft. Hij bena-
drukt dat vooral geloofwaardigheid in de relatie tussen ouder en hulpverlener een belangrijke di-
mensie is. Hageman-Smit (1976) onderzocht in een RIAGG populatie de visie op het object van 
de hulpverlening bij hulpverlener en cliënt. Zij postuleert een tweesporen-contact, waarbij hulp-
verlener en cliënt ogenschijnlijk samenwerken maar volgens onderzoek verschillende hulpverle-
ningsdoelen naastreven. Probleem, doel en weg dienen tussen cliënt en hulpverlener duidelijk 
gedeeld te worden. Pijnenburg (1997) stelt: “Een belangrijke leidraad/middel voor de hulpverle-
ner is hierbij het ontwikkelen van een voor de ouders geloofwaardige rationale, in plaats van het 
enkel en alleen gericht zijn op het bereiken van een door de WGBO gewenste (rationele) over-
eenstemming” (p. 84). Hutschemaekers (2001) pleit voor het openen van de dialoog tussen 
cliënt en hulpverlener. Niet alleen omdat het WGBO dit voorschrijft maar vooral omdat de 
dialoog kan leiden tot een ander uitgangspunt van behandeling. Cliënten die meedenken worden 
regisseur van hun eigen behandeling. Pijnenburg benadrukt als resultaat van zijn onderzoek dat 
de affectieve component in de hulpverlening een belangrijke plaats inneemt, in casu overeen-
stemming van gevoelens en algemeen gelijkheid van opvattingen. Hij gaat in op een aantal 
beelden die ouders mogelijk hebben van een klinische opname. In de regel verwachten ouders 
dat de opname van kortere duur is dan de hulpverleners gepland hebben. Het is belangrijk hier 
duidelijkheid en overeenstemming over te krijgen. Verder is de bejegening van eminent belang 
en tot slot dienen hulpverlener en ouder dezelfde taal te spreken. Het samenwerken met ouders 
en gezin van intramuraal opgenomen jeugdigen wordt ook door Verheij (1997), Voets (1999); 
en Voets en Michielsen (2002) heel belangrijk geacht voor het welslagen van de hulpverlening 
aan de jeugdige. Verheij onderscheidt drie posities: ten eerste, er is iets mis met de jeugdige (en 
dus niet met de ouders), ten tweede, er is iets mis met de opvoeding van (de jeugdige) en ten 
derde er is iets mis met het gezin en daarom zijn er problemen met de jeugdige. Elk van deze 
posities levert een andere vormgeving van de behandelplanning op. Hij koppelt hier een achttal 
werkvormen aan: contact versterken, contact onderhouden, informatie verschaffen, informatie 
uitwisselen, kindgerichte procesbegeleiding, subsysteemgerichte procesbegeleiding, systeemge-
richte procesbegeleiding en gezinssysteemtherapie. Voets stelt: “een problematische opvoe-
dingssituatie verenigt drie partijen: ouders, kind, hulpverlener. Deze actoren staan in onderlinge 
verbinding met als doel de probleemsituatie te verbeteren. Iedere partij heeft echter zijn pro-
bleemhypothese en kijkt op zijn manier naar de andere partij. De exploratie van de verschillende 
hypotheses vormt de basis tot verdere interventies” (p. 51). Overigens moet er voor gewaakt 
worden om de uithuisplaatsing steeds te zien in het licht van een voor alle actoren onwenselijke 
situatie. Zo tonen Baker en Blacher (2002) aan dat familie van net uithuis geplaatste (volwassen) 
mensen met een verstandelijke beperking hun kwaliteit van leven zien stijgen op terreinen als 
gezondheid, relatie, ervaren stress en ervaren draaglast. Zij halen ander onderzoek aan, ook bij 
uithuis geplaatste kinderen, dat hun resultaten bevestigt. Als het gezinssysteem een uithuisplaat-
sing als positief ervaart zou de door hulpverleners gewenste samenwerking (in de regel met het 
oogmerk van terug thuisplaatsing) wel eens onder druk komen te staan. Een reden te meer om 
hulpverleningsdoelen van alle deelnemers aan de hulpverlening goed te onderzoeken. Dit terwijl 
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Rijnders, Tiemens, Van Straten en Hutschemaekers (2002) in hun onderzoek aantonen dat de 
duur van de behandeling beïnvloed wordt door drie factoren te weten ten eerste, de mate waarin 
de therapeut structurerend te werk gaat, ten tweede, de mate waarin de patiënt over enige com-
petentie blijkt te beschikken én ten derde, de mate waarin er sprake is van een steunend leefmi-
lieu. 
 
Systematisch onderzoek naar de ervaringen van in een LVG-instituut opgenomen jeugdigen en 
de kijk op deze ervaringen door de ouders en de hulpverleners is niet verricht. Op basis van ge-
sprekken met jeugdigen en pilotonderzoek in een LVG-instelling (Linssen, 1997; Janssen, Brug-
mans & Banen, 1998) werd het bestaan van een meer-sporencontact gepostuleerd. Dit wil zeg-
gen dat verondersteld wordt dat er bij een intramurale opname in een LVG-instituut sprake is 
van een situatie waarbij de jeugdige, zijn of haar ouders en de hulpverleners weliswaar samen-
werken maar  dat zij bij nader onderzoek verschillende doelen blijken na te streven. De beschrij-
ving van de ervaring van het verblijf van de jeugdige door zijn ouders en zijn directe hulpverle-
ners zal in dat geval dan ook niet overeenkomen met dat van de jeugdige zelf. 
 
2.8 De invloed van mensen met een verstandelijke beperking op hun bestaan 
 
Zelfbepaling is een belangrijk actueel thema in de zorg voor mensen met een verstandelijke be-
perking (Van Gennep & Steman, 1997b; Meininger, 1997; Sohl, e.a., 1997). Wehmeyer (2001) 
beperkt zich tot een functionele definitie van zelfbepaling: “people are self-determined based not 
on what they do, but on the purpose or function of their action (to take control over their lives, 
live the way they want, etc.)” (p. 7). Een misinterpretatie is te veronderstellen dat zelfbepaling 
samenvalt met het onafhankelijk van anderen vertonen van gedrag, iets wat gehandicapten vaak 
immers niet kunnen. Zelfbepaling heeft betrekking op de invloed die een individu heeft op de 
uitkomsten die hij of zij wenst te behalen. Wehmeyer en Metzler (1995) vinden in hun 
onderzoek dat de waarschijnlijkheid dat (volwassen) mensen met een verstandelijke beperking 
participeren in een beslissing over hun eigen bestaan samenhangt met de belangrijkheid van die 
beslissingen. Er is relatief meer invloed op beslissingen over minder gewichtige zaken als 
kledingkeuze en vrijetijdsbesteding, terwijl de mensen met een verstandelijke beperking niet be-
trokken zijn bij de keuze van de mensen met wie zij samenwonen of de medische behandeling 
die ze ondergaan. In alle gevallen is de reikwijdte en de variatie in beslissingen beperkt. Er is 
meestal geen sprake van beslissingen die volwassenen in de regel nemen als het kiezen voor een 
zelfstandig leven, een competitieve baan, het stichten van een gezin. Wehmeyer (2001) citeert 
onderzoek waaruit blijkt dat de mate van zelfbepaling samenhangt met de leefomgeving van de 
persoon met een verstandelijke beperking, dit wil zeggen dat naar mate er meer sprake is van 
wonen in een instituut er minder mogelijkheid tot zelfbepaling is. Kunnen mensen met een 
verstandelijke beperking over problemen nadenken en problemen oplossen? Short en Evans 
(1990) onderscheiden bij het oplossen van problemen drie verschillen tussen mensen met en 
zonder een verstandelijke beperking: 1. de mogelijkheid tot het representeren van een probleem, 
2. de flexibiliteit van strategiekeuze en 3. het gebruik van achtergrondkennis om goed omschre-
ven taken op te lossen. Wehmeyer (2001) citeert een groot aantal onderzoeken waarin aange-
toond wordt dat mensen met een lichte verstandelijke beperking geleerd kan worden probleem-
oplossingstrategieën en het maken van keuzes, te gebruiken (pp. 18-19). Het maken van keuzes 
heeft volgens Wehmeyer twee dimensies, namelijk het identificeren van twee of meer opties en 
het communiceren over de voorkeur voor één of meer van deze opties. 
 
Egberts (2004) presenteert een driehoekmodel waarbij hij naast de autonomie van de cliënt, de 
loyaliteit van de ouder en de professionaliteit van de zorgverlener zet. Hij pleit er voor om de 
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verhoudingen in de driehoek niet “op scherp” te zetten en te streven naar een op dialoog gerichte 
professionaliteit. 
 
Zelfbepaling is een zeer belangrijk onderwerp in de discussie over het doen van onderzoek naar 
aspecten van de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking geworden 
(Hoekman, Douma, Kersten, Schuurman & Koopman, 2001; Janssen, Geesink, Janssen & Doš-
en,1995). Hoekman e.a. definiëren dit begrip als volgt: “de affectieve waardering van de cliënt 
zelf van zijn/haar leven” (p. 210). 
 
2.9 Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in onderzoek 
 
In de “verklaring van Madrid” (2002) naar aanleiding van het “Europees jaar van mensen met 
een handicap” in 2003, gericht op non-discriminatie en positieve actie als middel tot sociale in-
tegratie, wordt bij het programma van aanpak geformuleerd dat er “geen besluit over mensen 
met een handicap mag worden genomen zonder hun inbreng”. Dit vraagt echter ook een geëi-
gende methodologie en soms technologie. Laarakker, Matser, Schillemans, Speet, Van Tuijl, 
Verhees en Veth (2001), Huizing, Maaskant, Hamers en Groot (2003) en Schuurman, Speet en 
Kersten (2004) geven algemene richtlijnen voor het doen van onderzoek met mensen met een 
verstandelijke beperking. Is een specifieke onderzoeks- en evaluatietechnologie die afgestemd is 
op de kenmerken van de jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking noodzakelijk? Jong-
mans (1993 p. 13) stelt: “waarschijnlijk het meest opvallende aan kinderen met een lichte beper-
king is dat zij voor de buitenwereld vaak zo onopvallend zijn”. Er is enig onderzoek gedaan naar 
de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen. Dan blijkt dat het 
exploreren van ervaringen géén eenvoudige zaak is. Maar ligt het voor de hand om bij mensen 
met een lichte verstandelijke beperking een bepaald onderzoeksinstrument te gebruiken? Een 
heel originele manier van werken heeft Kahn-Freedman (2001), die het maken van gedichten ge-
bruikt om mensen met een verstandelijke beperking aan het woord te laten komen. Maar er zijn 
ook meer traditionele manieren. Schalock (1996) noemt drie mogelijkheden om kwaliteit van 
bestaan vast te stellen: ten eerste, door middel van participerende observatie, ten tweede door 
gebruik te maken van objectieve indicatoren (bijvoorbeeld al dan niet groepswonen en salaris) 
en ten derde door gebruik te maken van gestandaardiseerde instrumenten. Voor de participeren-
de observatie spreekt Schalock over technieken als het observeren (wat mensen doen), luisteren 
(naar wat ze zeggen) en participeren in hun dagelijks leven om zo meer begrip te krijgen voor 
gedrag en uitspraken van mensen met een verstandelijke beperking. Hoekman e.a. (2001) ont-
wikkelden een gestandaardiseerde vragenlijst waarin thema’s, die geacht worden de kwaliteit 
van het bestaan te meten, vermeld staan. Aan de vormgeving van de vragenlijst besteedden zij 
veel aandacht. De formulering is zo kort mogelijk, de vragen zijn geformuleerd vanuit het ik-
perspectief, de vragen zijn dicht bij de gevoelens van de respondenten geformuleerd maar ook 
met enige distantie. Tot slot wordt de vraag door middel van pictogrammen verduidelijkt. Gov-
erts, Van Westendorp, Schuitemaker, Hoekstra en Vermeer (2000) constateren dat de plaatjes 
van de door hun ontwikkelde platenschaal heel goed gebruikt kunnen worden door orthopedago-
gen en groepsleiding om “met hun cliënten een gesprek aan te gaan over hoe zij nu tegen 
zichzelf aankijken” (p. 80). Overwegingen rondom de lengte en de lay-out vindt men ook bij het 
gebruik van vragenlijsten voor kinderen. Een goed voorbeeld hiervan wordt geïllustreerd door 
Ravens-Sieberer en Bulliger (1998) die de “Fragebogen zur Lebensqualität von Kindern en Jug-
endlichen 8-16 Jahre” ontwikkelden. Deze vragenlijst is gericht op ernstig zieke jeugdigen en 
hun ouders. Er is een ouder- en een kindversie. De vragenlijst is kort, en de vragen zijn kort. De 
onderwerpen richten zich op gevoelens van ouder en kind. De vragen gaan over situaties van de 
afgelopen week. Het geheel is verluchtigd met cartoons zonder de indruk te geven te kinderlijk 
te zijn. Er is zeer veel onderzoek gedaan naar het leren maken van keuzes door mensen met een 
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verstandelijke beperking (zie bijvoorbeeld Duker & Moonen, 1985). Training in het maken van 
keuzes leidt tot een toename en een grotere diversificatie van keuzes. Veelal wordt er bij deze 
trainingen gebruik gemaakt van prompts, beloningen en hulpmiddelen (kaarten, foto’s e.d.). 
Heel veel onderzoek wordt gedaan aan de hand van interviews. Derks, Bernard, Petry, Haveman 
en Van Laake (1994) vragen aandacht voor de specifieke kenmerken van volwassenen met een 
lichte verstandelijke beperking in verband met het afnemen van een interview. Zij wijzen op 
beperkt ontwikkeld taalbegrip, beperkt abstraherend vermogen, moeilijke verstaanbaarheid en 
op het optreden van gevoelens van onveiligheid van de kant van de persoon met een verstande-
lijke beperking. Veel mensen met een verstandelijke beperking, zo stellen zij, willen vooral de 
onderzoeker tevreden stellen. Specifieke problemen zijn er wat betreft de hoge mate van fixatie 
op bepaalde onderwerpen, concentratieproblemen en bewegingsdrang. Kebbell en Hatton 
(1999), Perske (2000) en Ericson en Isaacs (2003) beschrijven deze valkuilen in relatie tot poli-
tieverhoren en rechtbankgetuigenissen voor mensen met een verstandelijke beperking, terwijl 
Peled, Iarocci en Connolly (2004) dit doen voor getuigenissen in een juridisch kader van jonge-
ren met een lichte verstandelijke beperking. Finlay en Lyons (2002), Kersten (1998) en Mattika 
en Vesela (1997) bespreken het onderwerp van inschikkelijkheid (in de Engelstalige literatuur 
acquiescence genoemd). Finley en Lyons definiëren acquiescence als volgt: “the tendency to 
agree with or say yes to statements or questions, regardless of the content of the items” (p. 14). 
Sommige auteurs beperken zich tot het onderwerp “ja, zeggen op vragen ongeacht de inhoud 
van de onderwerpen”, terwijl andere auteurs een bredere definiëring gebruiken waarbij complete 
onderworpenheid inclusief een gedragsmatige meegaandheid en een positieve verbale respons 
genoemd worden. Acquiescence kan de validiteit van een onderzoek aantasten doordat: ten 
eerste het beeld dat de respondenten schetsen verstoord wordt, ten tweede, kunstmatige relaties 
gelegd worden tussen diverse variabelen, op de (op inschikkelijkheid) gebaseerde antwoorden, 
en ten derde, foute relaties gelegd worden tussen de kenmerken van de respondenten en hun 
antwoorden. Het is de vraag of acquiescence een kenmerk van een individu is of dat het de 
uiting is van de anticipatie van een individu op de situatie. Acquiescence wordt door vele au-
teurs gezien als typisch passend bij mensen met een verstandelijke beperking, zie bijvoorbeeld 
Heal en Sigelman (1995) en Mattika en Vesala (1997). Booth en Booth (1994) stellen dat dit 
niet in zijn algemeenheid van toepassing is, maar dat acquiescence meer voorkomt bij mensen 
met een verstandelijke beperking die intramuraal zijn opgenomen; acquiesence zou zodoende 
een fenomeen zijn dat gerelateerd is aan de omgeving waarin mensen leven. Mattika en Vesela 
(1997) noemen drie bronnen van acquiescence: ten eerste, kenmerken van de respondent; ten 
tweede, eigenschappen van de items of de test; en ten derde, aspecten van de situatie/context. Ze 
vonden bij hun onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking minder acquiescence 
dan verwacht. Zij vonden tot vijfentwintig procent terwijl Heal en Sigelman (1995) tot vijftig 
procent acquiescence rapporteerden. Wel vonden zij een relatie tussen het voorkomen van in-
schikkelijkheid en het overeenkomen van het geslacht van de interviewer en de respondent. 
Finley en Lyons (2002) noemen vier technieken om acquiscence te detecteren: ten eerste, non-
sens vragen, waarbij het antwoord nee moét zijn, ten tweede, paarsgewijze vragen met een zelf-
de inhoud maar een tegengestelde mening (ben je vrolijk versus ben je verdrietig), ten derde, 
dezelfde vragen in een ander format (ja/nee versus of/of); en ten vierde, navraag doen bij proxies 
(mensen die namens de persoon met een verstandelijke beperking spreken). Zij bespreken ook 
de beperkingen van ieder van deze methodes. Nonsensvragen kunnen de geloofwaardigheid van 
het gehele onderzoek in gevaar brengen. Dezelfde vraag op een andere wijze stellen (voornoem-
de methode 2 en 3) is vaak slechts schijnbaar een goede methode. De alternatieve vraag kan net 
een ander domein aantippen en het zogenaamde meegaande antwoord is in werkelijkheid de die-
pe overtuiging van de geïnterviewde. Het gebruik van proxies kent echter ook zo zijn beperkin-
gen. De persoon met een verstandelijke handicap en zijn proxy kunnen bijvoorbeeld een vraag 
verschillend interpreteren. Daarnaast is het maar de vraag of de respondent subtiele verschillen 
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überhaupt waarneemt. Cummins (2002) concludeert uit onderzoek dat proxies weliswaar goede 
informatie kunnen geven als het gaat om objectieve data, als het om subjectieve aspecten gaat, 
bijvoorbeeld het welbevinden, dan is de overeenkomst in antwoorden tussen de persoon met een 
verstandelijke beperking zelf en de proxy eerder teleurstellend. Mensen kunnen niet ontsnappen 
aan hun eigen projecties en vooroordelen. Ook het gebruik van meerdere proxies om de kwali-
teit van de inschatting te verbeteren levert geen directe meerwaarde op rapporteren onderzoekers 
(Cummins, 2002; Rapley, Ridgway & Beyer, 1997). Waarom vertonen mensen met een verstan-
delijke beperking meer acquiescence? Finley en Lyons citeren een grote hoeveelheid auteurs die 
hier onderzoek naar gedaan hebben en bepreken deze onderzoeken kritisch. Er worden vijf rede-
nen genoemd. Ten eerste, onderdanigheid (submissiveness), of de neiging de ander een plezier 
te doen. Finley en Lyons schrijven dat dit veelal als verklaring gegeven wordt zonder dat dit 
goed onderzocht is in een onderzoekssituatie. Ten tweede, suggestibiliteit (de verstrekte infor-
matie wordt voor waar aangenomen), waarbij in een aantal onderzoeken inderdaad een samen-
hang met lagere intelligentieniveaus gevonden is. Ten derde, de vraag is niet begrepen of is ver-
keerd begrepen. Een vraag beantwoorden vraagt om begrip, oordeelsvermogen en kennis. Men-
sen met een verstandelijke beperking scoren hier lager op. Volgens onderzoek hebben mensen 
de neiging ja te zeggen als ze het antwoord op een vraag niet weten. Derhalve is de inhoud van 
de vraag van eminent belang bij mensen met een verstandelijke beperking. Ten vierde, de wijze 
waarop de vraag is geformuleerd. Naar mate er meer nuancering in de vraagsteling ligt zullen 
mensen met een verstandelijke beperking hier meer moeite mee hebben. Ten vijfde is de context 
van groot belang. Onder druk zullen mensen met een verstandelijke beperking eerder geneigd 
zijn met ja te antwoorden op een vraag. Finley en Lyons doen ook een negental aanbevelingen 
om acquiescence in interviews te verminderen. 

1. Vermijd vragen van het type ja/nee en vervang ze door of/of vragen. De vragen moeten 
daarnaast echter ook kort en simpel zijn, een eis die bij of/of vragen moeilijker te realise-
ren is. 

2. Indien toch gebruik gemaakt wordt van vragen van het ja/nee type gebruik dan ook in-
houdelijk omgekeerde vragen om te toetsen of de respondent consistent blijft antwoor-
den. 

3. Houd het evenwicht tussen positief en negatief geformuleerde vragen in het gehele inter-
view. Waak echter ook voor een dubbele ontkenning, want een dergelijke vraag is voor 
de mensen met een verstandelijke beperking moeilijk te begrijpen. 

4. Doe vooronderzoek en verwijder vragen die hoog scoren op acquiescence. 
5. Maak gebruik van simpele en ondubbelzinnige vragen. Wat in een situatie echter simpel 

taalgebruik is, is niet op voorhand te zeggen. Een test vooraf, bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van een panel, kan hulp bieden. 

6. Omdat acquiescence eerder optreedt als mensen onzeker worden is het raadzaam de optie 
“ik weet het niet” als middenscoringsmogelijkheid te gebruiken. 

7. Er zijn methoden om acquiescence statistisch te corrigeren. 
8. Openeindvragen leiden tot minder acquiescence. 
9. Wees alert op de context van het interview. Moedig mensen aan om “ik weet het niet” te 

zeggen als dit de correcte weergave is van de mening van de geïnterviewde. Gebruik 
geen interviewers die in dienstverleningsrelatie met de geïnterviewde staan. Wees duide-
lijk over geheimhouding, consequenties van het onderzoek voor de geïnterviewde en 
over de eventuele positieve effecten die het interview voor de respondent heeft. 

Ten aanzien aanbeveling 6 hebben ’t Hart en Vorst (1988) en Raaijmakers, Van Hoof, ’t Hart, 
Verbogt en Vollebregt (2000) onderzoek gedaan. Hun onderzoek ondersteunt deze aanbeveling 
van Finley en Lyons niet. 
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Bij volwassenen die sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) genoemd 
worden, is onderzoek gedaan naar hun mening over hun kwaliteit van bestaan (Janssen e.a., 
1995). Hierbij werd uitdrukkelijk rekening gehouden met de door Derks e.a. (1994) geformu-
leerde, te verwachten problemen bij het gebruik van het interview als methode. Zo werden de 
cliënten via de groepsleiding benaderd en werden de antwoordcategorieën gevisualiseerd. Ook 
Hoekman e.a. (2001) verwijzen naar de door Derks e.a. (1994) geformuleerde kenmerken en 
maken hier nadrukkelijk gebruik van bij de constructie en afname van de door hen geconstru-
eerde vragenlijst de Intellectual Disability Quality of Life (IDQOL). Kersten (1999) verwijst 
naar de omgeving waarin het onderzoek met de persoon met een verstandelijke beperking plaats 
vindt en naar de houding van de interviewer. Zij vraagt ook aandacht voor de specifieke factoren 
die te maken hebben met de onderzoeker (onderzoekerbias als gevolg van interpretatie) en het 
gebruik van proxies. “Proxies geven niet per definitie valide antwoorden, want zij hebben niet 
hetzelfde perspectief als degene waarover ze spreken; dit geldt vooral als het over de beleving 
van iets gaat; nagegaan zou moeten worden of de te onderzoeken onderwerpen ook werkelijk 
belangrijk voor respondenten zijn en of de vooronderstellingen ten aanzien van die onderwerpen 
ook juist zijn. Nagegaan zou moeten worden of onderzoeker en respondent of respondent en 
proxy hetzelfde onder een begrip verstaan” (p. 75). Ook Ruigrok (2002) verwijst naar Derks e.a. 
(1994) en daarnaast naar Mattika en Vesela (1997). Zij stelt: “de formulering van de items is een 
belangrijk punt, als deze allemaal positief zijn geformuleerd zullen de antwoorden ook makkelij-
ker in dezelfde richting komen. Het is aan te raden zowel positief als negatief geformuleerde 
vragen te gebruiken en de antwoordcategorieën om te draaien” (p. 40). Daarnaast vermeldt ze 
uitdrukkelijk dat “de interviewer moet proberen zich gelijkwaardig op te stellen, moet benadruk-
ken dat alle antwoorden goed zijn omdat het om de mening van de respondent gaat en niet om 
goede of foute antwoorden. Ze benadrukt dat er naar een ontspannen sfeer gestreefd moet wor-
den, waarin de interviewer zich neutraal opstelt. De vragen in de vragenlijst moeten zowel posi-
tief als negatief geformuleerd zijn. Ook vermeldt ze op pagina 40 “er is een beperkt aantal ja/nee 
vragen opgenomen en een beperkt aantal open vragen. Er zijn verschillende controlevragen 
gebruikt”. Ze laat de interviewer na elk interview een aantal kwaliteitsvragen beantwoorden over 
de mate waarin de respondent de vragen naar de mening van de interviewer begrepen heeft, over 
de sfeer en andere bijzonderheden van het interview. In haar onderzoek gaven de respondenten 
(mensen met een verstandelijke beperking, woonachtig in een stichting voor dienstverlening aan 
mensen met een verstandelijke beperking) overigens geen tegenstrijdige antwoorden. Carnaby 
(1997) gebruikt een fotoalbum als prompt bij het interview. Bij mensen met een verstandelijke 
beperking, zonder bijkomende problemen, wordt op aangepaste wijze onderzoek gedaan naar 
tevredenheid met de situatie en de hulpverlening. Scior, 2003 gebruikt “discourse analysis” in 
onderzoek waarbij ze vijf vrouwen met een lichte verstandelijke beperking tussen in de leeftijd 
van twintig tot veertig jaar interviewde. In de “Ask Me” methodiek (Bonham, Pisa, Boswell 
Marchand, Harris, White, The Arc of Maryland & Schalock, 1998; Bonham, Basehart, Scha-
lock, Marchand, Kirchner & Rumenap, 2004; NIZW, 2000; Zomerplaag, 2003) worden mensen 
met een verstandelijke beperking getraind om als interviewers medeverstandelijk beperkten te 
bevragen naar hun leef- en verblijfssituatie teneinde op basis van deze gegevens de kwaliteit van 
hun bestaan te verbeteren. Van Hove (1998; 1999b) spreekt in dit verband van coöperatief on-
derzoek, waarbij hij mensen met een verstandelijke beperking betrekt bij zijn onderzoek, als in-
formatiebron, respectievelijk als deelnemer in een onderzoeksproject en recent ook als medeon-
derzoeker. Kiernan (1999) spreekt in dit verband over “co-researchers”. Hij stelt dat onderzoe-
kers actief bezig moeten zijn met het veranderen van de ongelijke positie van mensen met een 
(verstandelijke) handicap. Hoekman e.a. (2001) maken gebruik van gespreksgroepen waarbij zij 
cliënten met een verstandelijke beperking die betrokken zijn bij de Landelijke Federatie van Be-
langenverenigingen Onderling Sterk (LFB) laten discussiëren over de onderwerpen die behoren 
bij de belangrijkste thema’s in hun leven. 
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White-Koning, Bourdet-Loebière, Bazex, Colver en Grandjean (2005) geven een overzicht van 
vijfentwintig “quality of life” onderzoeken, waarbij vijftien onderzoeken kinderen betreffen. In 
al deze onderzoeken is gebruik gemaakt van proxies, terwijl in zeven van deze onderzoeken ook 
kinderen zelf gevraagd zijn naar de kwaliteit van hun bestaan. White-Koning et al. pleiten voor 
het betrekken van kinderen zelf als gevraagd wordt naar de kwaliteit van hun bestaan. Het beno-
digde instrumentarium moet dan wel simpel en accuraat zijn. Geconceptualiseerd vanuit het 
kind en aangepast aan het niveau, rekeninghoudend met het begripsvermogen en de taakspan-
ning van het kind. Wolman (1991) concludeert dat kinderen met een lichte verstandelijke beper-
king (tien tot dertien jaar) ten opzichte van leeftijdsgenoten zonder deze beperking, weliswaar 
minder details herinneren van een gepresenteerd verhaal, maar wel het verhaal kunnen terugver-
tellen. Van Beek en Gramberg (2004) deden onderzoek naar de kijk van jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking en hun ouders op de toegang tot de jeugdzorg. Gelet op de in de litera-
tuur genoemde kenmerken van de jongeren gebruiken zij een interview aan de hand van een vra-
genlijst met open en deels half open vragen, waarbij gevraagd wordt naar hun ervaringen en hun 
mening. Aan het eind van het onderzoek geven ze daarnaast antwoord op enkele stellingen. De 
ouders zijn in interviews open bevraagd naar hun mening en hun ervaringen. Zij rapporteren dat 
van de tien onderzochte jongeren slechts bij één jongere vragen extra toegelicht moesten worden 
of herhaald moesten worden. De interviews duurden gemiddeld vijfenvijftig minuten, variërend 
van dertig minuten tot vijfenzeventig minuten. 
De zeventien interviews met de ouders duurden langer, gemiddeld honderd minuten variërend 
van vijftig tot honderdvijftig minuten. 
 
In de LVG-instituten wordt sporadisch onderzoek gedaan naar tevredenheid van cliënten. Van 
Houten-Van den Bosch (1994) onderzocht de maatschappelijke positie van de ex-bewoners van 
de Orthopedagogische Centra Groot Emaus te Ermelo en De Beele te Voorst en publiceerde in 
1999 een onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan van mensen met een lichte verstandelijke 
beperking. Ze maakt gebruik van een mondeling, gestructureerd interview op basis van een zeer 
uitgebreide vragenlijst. Maïano, Ninot en Erraïs (2000) concentreerden zich specifiek op relaties 
van in een instituut opgenomen adolescenten met een lichte verstandelijke beperking met de di-
verse therapeuten. Zij gebruiken een vragenlijst, waarvan ze opmerken dat, gelet op de doel-
groep, de vragen kort moesten zijn. Scheres (2001) onderzocht de effecten van hulpverlenen vol-
gens de Adventure-Based Counseling-methodiek bij jongeren met een lichte verstandelijke be-
perking. Daarbij maakte ze onder andere gebruik van interviews. “Het taalniveau wordt aange-
past aan het niveau van de onderzoeksgroep” zo stelt zij op pagina 24. Ze licht helaas niet toe 
welke criteria ze daarvoor gebruikt heeft.  
 
In de literatuur worden specifieke kenmerken van mensen met een lichte verstandelijke beper-
king genoemd, waarmee rekening moet worden gehouden als men achter hun mening wenst te 
komen. Van Oudenhoven (1969) en Van Weelden (1988) scheppen een theoretisch kader over 
het ontstaan en de instandhouding van een lichte verstandelijke beperking op basis van een bio- 
psycho-sociaal model. Van Hove (1992, 1993) exploreert de psychometrische en medische clas-
sificatie maar opteert vervolgens voor een functionele of descriptieve benadering. Hij heeft oog 
voor het emancipatorische karakter van de relatie tussen hulpvrager en hulpaanbieder. Er wor-
den bij mensen met een lichte verstandelijke beperking tekorten geconstateerd op het terrein van 
het leren en denken (Van Weelden, 1988). Van Hove (1992, pp. 25-26) citeert Van Parreren die 
wijst op gebrekkige selectieve aandacht, lager denktempo geringer antwoordrepertoire, taal-
zwakte en een gemankeerde tijdsbeleving. Op het gebied van de persoonlijkheid zegt Van 
Walleghem (1984) dat er sprake is van weinig zicht op eigen mogelijkheden en beperktheden, 
dat er sprake is van een weinig realistisch zelfbeeld en dat er weinig geleerd wordt uit ervarin-
gen (transferproblemen). Van Hove (1992, pp. 27-28) spreekt van een onrealistisch zelfbeeld, 
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van impulsiviteit in denken en handelen van neiging tot starheid of rigiditeit, van het fragmenta-
rische en geisoleerde karakter van ervaringen en van een tekort aan psychische weerbaarheid. 
Ook de wijze waarop kinderen met een lichte verstandelijke beperking omgaan met normaal be-
gaafde kinderen verschilt kwalitatief van de interactie tussen normaal begaafde kinderen (Siper-
stein, Leffer &Wenz-Gross, 1997). Žic en Igrić (2001) tonen aan dat jeugdigen zonder verstan-
delijke beperking niet willen spelen of studeren met klasgenoten met een (lichte) verstandelijke 
beperking. Veel jeugdigen willen niet naast een verstandelijk beperkte jeugdige zitten. Opmer-
kelijk is dat de gevoelens van competentie van de verstandelijk beperkte jeugdigen niet afwijken 
van hun normaalbegaafde klasgenootjes. Een mogelijke verklaring, zo stellen zij, zou cognitieve 
immaturiteit kunnen zijn. Elias en Van Nieuwenhuijzen (2001) stellen dat de cognitieve beper-
kingen die een licht verstandelijk gehandicapt kind (hun terminologie) kenmerken, kunnen re-
sulteren in de ontwikkeling van een irreëel beeld van de eigen sociale competentie. Dit kan lei-
den tot niet sociaal vaardig handelen in een sociale situatie, maar vaak tot agressief of juist de-
fensief handelen. Overigens stellen Pottie en Sumarah (2004) dat er wel hechte vriendschappen 
tussen mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking kunnen ontstaan en in stand-
gehouden kunnen worden. Maar zij richten zich wel op volwassenen. Onderzoek naar kenmer-
ken van jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking resulteert in lange lijsten van zowel 
tekorten in het kind als in de opvoedingssituatie (Dekker, 2003; Verhulst, Van der Ende & Koot, 
1996). Van Gennep (1977) vraagt aandacht voor de maatschappelijke positie van de ouders van 
kinderen met een lichte verstandelijke beperking, die vooral in de lagere sociaal economische 
milieus te vinden zijn. Er is sprake van extra kwetsbaarheden en van onmogelijkheden. 
 
Naast de specifieke kenmerken van de persoon met een lichte verstandelijke beperking kan ook, 
de vraagstelling toespitsend, gezocht worden naar de mogelijk specifieke kenmerken van jeugdi-
gen met een lichte verstandelijke beperking die in LVG-centra verblijven en naar de vraag wat 
deze specifieke kenmerken betekenen voor de wijze waarop wij kunnen vaststellen hoe deze 
jeugdigen hun verblijf ervaren. Dit stelt ons voor mogelijk nog grotere problemen. De groep 
jeugdigen die in de LVG-centra verblijft, is namelijk geenszins een homogene groep. Het betreft 
jeugdigen van diverse leeftijden en van beide geslachten met een grote diversiteit van problemen 
die leidt tot opname voor behandeling. Er zijn jeugdigen met een gediagnosticeerde psychiatri-
sche stoornis en met gedragsstoornissen anderszins, met zowel internaliserend als externalise-
rend probleemgedrag. Jeugdigen met meer of minder ernstige leerproblemen. Jeugdigen met een 
geschiedenis van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Jeugdigen die in een pro-
blematische ouder-kind relatie verkeren. Er zijn jeugdigen die vastgelopen zijn in het sociale 
netwerk. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen. LVG-centra hanteren bij vieren-
twintig uur behandeling, daar waar het adolescenten betreft, bijna zonder uitzondering primair 
een behandeling in een groep. Deze groepsgerichte behandeling kan worden aangevuld met spe-
cifieke inkleuring van de behandeling op individueel niveau binnen deze groep en/of met aan-
vullende individuele- of groepsbehandeling buiten de context van de groep. Natuurlijk kennen 
de LVG-centra veel groepen met diverse indicatiecriteria daarvoor en met een daarop gebaseer-
de behandeling, maar er zijn veel minder soorten groepen dan op grond van leeftijd geslacht en 
problematiek samen te stellen zouden zijn. Blijkbaar is er een aantal overeenkomsten in kind-
kenmerken, die als eenheid op te vatten zijn en die specifiek LVG-kenmerken zijn (de typische 
kenmerken van de jeugdige met een lichte verstandelijke beperking). Voor ons nu is het van 
belang te weten wat deze typische kenmerken van de LVG-jeugdigen betekenen voor het vast-
stellen van de ervaringen van jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking met hun verblijf 
in een LVG-instelling, zowel wat betreft methodologie als wat betreft inhoud. In haar proef-
schrift stelt Van Houten-Van den Bosch (1999): “De kans op waarheidsgetrouwe antwoorden is 
op de volgende manieren vergroot: 
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- door persoonlijk contact en een zo informeel en veilig mogelijke situatie zal de res-
pondent eerder geneigd zijn eerlijke antwoorden te geven; 

- door de duidelijke vragen in een goed doordachte gespreksvolgorde kan de respon-
dent goed begrijpen waarnaar wordt gevraagd en relevante antwoorden geven; 

- doordat de interviewer de antwoorden in de vragenlijst invult kan de respondent zich 
concentreren op het gesprek; 

- door ook ouders en begeleiders (met toestemming van de jongere) vragen te stellen 
over de ex-bewoner en die te vergelijken met die van de ex-bewoner zelf, is een con-
trolemechanisme ingebouwd.” (pp. 25-26). 

Indien een aantal in dit hoofdstuk genoemde relevante onderzoeken wordt samengevat (tabel 
2.1), dan kan geconstateerd worden dat vragenlijsten, interviews en peerresearch bij normaal-
begaafde jongeren gebruikt zijn. Bij volwassenen met een verstandelijke beperking is een men-
geling van methoden gebruikt, aangepast aan het verstandelijke niveau van en aan de communi-
catieve mogelijkheden. Peerresearch heeft hier, met het “Ask-me” project en de Nederlandse 
equivalent “zeg het ons” zijn intrede gedaan. Bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beper-
king wordt gewerkt met interviews en stellingen. Peerresearch is hier nog niet toegepast. 
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Tabel 2.1 Samenvatting van een aantal relevante geciteerde onderzoeken naar gebruikte onder-
zoeksmiddelen en onderzochte groep 
 
Publicatie Onderzoeksgroep Onderzoeksmiddelen 
Rink (1989) Normaalbegaafde intramuraal opgenomen 

jeugdigen 
Vragenlijst 

Smit (1994) Normaalbegaafde intramuraal opgenomen 
jeugdigen 

Interview 

Van Boxtel (1996a en b) Normaalbegaafde intramuraal opgenomen 
jeugdigen 

Interview 

Boendermaker (1998) Normaalbegaafde intramuraal opgenomen 
jeugdigen 

Interview 

Van Bemmel (2000) Normaalbegaafde jeugdigen in ambulante, 
semi-residentiële en residentiële 
hulpverlening  

Peerresearch 

Jansen & Feltzer (2002) Jeugdigen opgenomen in residentiële 
hulpverlening 

Vragenlijst 

Kromhout (2002) Marokkaanse jongeren in residentiële 
hulpverlening 

Interview 

Janssen e.a. (1995) Volwassenen met een verstandelijke 
beperking 

Interview 

Carneby (1997) Volwassenen met een verstandelijke 
beperking 

Interview, fotoalbum 

Van Hove (1999b) Volwassenen met een verstandelijke 
beperking 

Coöperatief onderzoek, interview,
pictogrammen, proxies 

NIZW Ask-Me (2000) Volwassenen met een verstandelijke 
beperking 

Peerresearch 

Hoekman e.a. (2001) Volwassenen met een verstandelijke 
beperking 

Groepsgesprekken, vragenlijst, 
pictogrammen, smilies 

Scior (2003) Volwassenen met een lichte verstandelijke 
beperking 

Interview, discourse analyse 

Van Houten-Van den 
Bosch (1999) 

Jeugdigen met een lichte verstandelijke 
beperking 

Interview 

Maïano et al. (2000) Jeugdigen met een lichte verstandelijke 
beperking 

Interview 

Scheres (2001) Jeugdigen met een lichte verstandelijke 
beperking 

Interview 

Van Beek & Gramberg 
(2004) 

Jeugdigen met een lichte verstandelijke 
beperking 

Interview, open en halfopen 
vragen en stellingen 

 
2.10 Thema’s die van belang zijn voor jeugdigen opgenomen in een (LVG)-
instituut 
 
De vraag welke onderzoeksvragen en welke onderzoeksdomeinen van belang zijn in een onder-
zoek als het onderhavige is natuurlijk afhankelijk van de doelstelling van dit onderzoek. Het 
meest bekend zijn tevredenheidonderzoeken. In een aantal gevallen is in tevredenheidonderzoe-
ken ook sprake van het meten van tevredenheid tijdens of na een opname. Veeninga en Hafken-
scheid (2002) presenteren een model van patiënt gerichter werken door middel van een zelfbe-
oordelingvragenlijst waarin de wensen en behoeften van een patiënt ten aanzien van zijn behan-
deling kan worden aangegeven. In een patiëntentevredenheidonderzoek beoordelen patiënten 
van het AMC te Amsterdam de kwaliteit van de geboden zorg op twaalf dimensies te weten (in 
afnemende volgorde van genoemde belangrijkheid): 1. medische behandeling, 2. verpleegkundi-
ge behandeling, 3. informatie, 4. opname, 5. emotionele ondersteuning, 6. vertrek en nazorg, 7. 
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hotelaspecten, 8. zelfstandigheid, 9. bereikbaarheid, 10. ontspanning, 11. overige disciplines en 
12. overige verblijfsaspecten (Vrielink, Van Es, Hendriks & Smets, 2001). De Pameijer Stich-
ting (1993), een instelling voor dienstverlening sociale psychiatrie, onderzocht het oordeel over 
wonen en leven van de bewoners in een beschermde woonvorm. De in de vragenlijst genoemde 
tien domeinen betreffen: 1. het huis, 2. het personeel in het huis, 3. de rechten als bewoner, 4. 
samen met anderen wonen, 5. de groep, 6. de manier van begeleiden, 7. het contact met de bege-
leider, 8. de daginvulling, 9. zelfstandiger wonen en 10. de categorie algemeen. 
 
Betreffende de ervaringen van jeugdigen die in een behandelingsinstituut zijn opgenomen is 
geen sprake van een uniform instrumentarium. Van Boxtel (1996a; 1996b) richtte zich in zijn 
onderzoek onder normaalbegaafde intramuraal opgenomen jeugdigen op aspecten als de proble-
matiek van de jongere, de ruimtelijk-stoffelijke elementen als paviljoen, huis, aankleding, eigen 
kamer en de buurt, de psychosociale elementen zoals groepsgenoten, privacy, regelgeving, bege-
leiders, bezoek(sregeling) en de mate van vrijheid, op de behandelmethodiek en op het toe-
komstperspectief van de jongeren. Noom en De Winter (2001) deden onderzoek naar de verbete-
ring van de hulpverlening voor zwerfjongeren. Zij onderscheiden de volgende domeinen: wo-
nen, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, contact met de familie, contact met vrien-
den, (volgen van een) opleiding, (hebben van) werk, inkomen, (contacten met) politie en justitie, 
vrije tijd en aard van de hulpverlening. Janssen en Feltzer (2002) deden onderzoek naar follow-
up en beleving van in een behandelingstehuis opgenomen jeugdigen. Zij gebruiken onder andere 
twee vragenlijsten. De eerste vragenlijst, die “beleving” heet, kent de volgende domeinen: sfeer 
in de groep, relatie met groepsleiding, wijze waarop regels en straffen worden gehanteerd en de 
locatie van de instelling. De tweede vragenlijst, die “follow-up” heet, kent de domeinen, gezins-
situatie en gezinsrelaties, school en werk, hulpverleningsverleden, gezondheid, vertrouwen in de 
toekomst aangevuld met zelfwaardering, welbevinden en sociale vaardigheden. In hun onder-
zoek blijken drie factoren de beleving van het verblijf goed te beschrijven, te weten “leiding en 
sfeer in de groep”, “regels en straffen” en “verleende hulp”. De relaties met de groepsleiding 
worden in het algemeen als goed ervaren. De groepsgrootte (acht tot tien jeugdigen) wordt over 
het algemeen als prettig ervaren. De huiskamer is favoriet, gezellig, maar ook lawaaierig, ge-
volgd door de eigen kamer. Een eigen slaapkamer wordt door de meeste jeugdigen op prijs ge-
steld. Driekwart van de jeugdigen heeft de instelling als (zeer) positief ervaren. Hoe positiever 
men is over de groepssfeer en de relatie met groepsleiding des te positiever is men over de hulp 
die men kreeg. Janssen e.a. (1995) deden onderzoek bij volwassen met een lichte verstandelijke 
beperking, zogenaamde SGLVG-cliënten, naar de kwaliteit van hun bestaan. Op basis van het 
door Došen (1993) gepropageerde model van evenwichtige geestelijke gezondheid. Došen on-
derscheidt in dit model vier factoren. Ten eerste een evenwichtige lichamelijke en persoonlijke 
ontwikkeling. Ten tweede een adequate plaats en rol in de omgeving. Ten derde, kunnen func-
tioneren volgens eigen vermogens. En ten vierde, een reëel toekomstperspectief hebben. Janssen 
e.a. onderscheiden de volgende domeinen: lichamelijk, persoonlijk, materieel, relaties, recreatie, 
arbeid-onderwijs-dagbesteding, maatschappelijke participatie. De door hen onderzochte cliënten 
vinden boven alles materiële zaken (bezittingen) en immateriële zaken (geestelijke gezondheid) 
belangrijk. In tegenstelling tot de mensen zonder een verstandelijke beperking hechten ze 
minder waarde aan het aspect maatschappelijke participatie. Van Gennep (1994) noemt een vier-
tal aspecten die samenhangen met de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke 
beperking te weten fysieke, materiële, psychische en sociale aspecten. Vreeke, Janssen, Resnick 
en Stolk (1998) scharen de indeling van Van Gennep onder de zogenaamde objectieve benade-
ring van kwaliteit. Ze onderkennen daarnaast de subjectieve benadering, waarbij het gaat om de 
persoonlijke waarneming en waardering en de gecombineerde benadering waarin beide aspecten 
aanvullend op elkaar gebruikt worden. Schalock (1996, 2004) noemt in verband met kwaliteit 
van leven van mensen met een verstandelijke beperking acht dimensies te weten: 1. emotioneel 
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welzijn, 2. persoonlijke relaties, 3. materiële situatie, 4. persoonlijke ontwikkeling, 5. fysieke ge-
zondheid, 6. zelfbeschikking, 7. deelname aan de samenleving, 8. rechten. Schippers, Lakerveld, 
Crum, Ten Horn, Nakken en Van Gemert (z.j.) noemen zestien onderwerpen die moeten voorko-
men in individuele zorgplannen te weten: 1. psychisch, 2. motorisch, 3. zintuiglijk functioneren, 
4. emotioneel functioneren, 5. zelfbewustzijn, 6. interesses, 7. reactie op ingrijpende gebeurte-
nissen, 8. algemene gezondheid, 9. communicatie (door de persoon in kwestie), 10. communica-
tie van anderen (naar de persoon in kwestie), 11. relaties tussen de persoon in kwestie en ande-
ren, 12. omgang met de omgeving, 13. wonen, 14. werken en dagbesteding, 15 vrije tijd en ont-
spanning en 16. levensovertuiging. Het blijft de vraag of al deze domeinen voor een individuele 
persoon met een lichte verstandelijke beperking zelf ook allemaal als relevant beschouwd wor-
den. Hensel, Rose, Stenfert Kroese en Banks-Smith (2002) deden onderzoek gebaseerd op de 
door Schalock geformuleerde criteria. Zij onderzochten de verschillen in de appreciatie van de 
kwaliteit van leven door middel van de “comprehensive quality of life scale” tussen (volwassen) 
mensen met en mensen zonder een intellectuele beperking. Opvallend is dat mensen met een in-
tellectuele beperking op zes van de acht door Schalock genoemde gebieden (niet zijnde fysieke 
gezondheid en niet zijnde deelname aan de samenleving) hoger scoren dan mensen zonder intel-
lectuele beperking. Hensel et al. stellen dat de mensen met een verstandelijke beperking zeer 
goed het verschil waarnemen tussen hen en de mensen zonder verstandelijke beperking. Velen 
hadden een concrete voorstelling van een ander (beter) leven. De hogere scores zouden zodoen-
de een uitdrukking kunnen zijn van hun aspiraties. Hoekman e.a. (2001) benoemen 9 domeinen 
in hun, op het werk van Schalock gebaseerde, schaal, de IDQOL, te weten 1. lichaam en gezond-
heid, 2. psychisch functioneren (inclusief zelfbeeld), 3. persoonlijke verzorging, 4. sociaal-rela-
ties met andere mensen, 5. wonen, 6. werk-dagbesteding, 7. materieel-bezittingen, 8. geloven, 9. 
zeggenschap. De door het NIZW samen met het WOI ontwikkelde methode Partnerschap (Zo-
merplaag, 2000; 2003), heeft 7 domeinen te weten 1. dagbesteding, 2. relaties, 3. participatie, 4. 
veiligheid, 5. gezondheid, 6. emotioneel welbevinden, en 7. identiteit. De Ask-Me methode 
(NIZW, 2000) heeft zes domeinen te weten 1. veiligheid, gezondheid en waardigheid, 2. tevre-
denheid, 3. onafhankelijkheid, 4. in de maatschappij, 5. werk, en 6. vervoer. Van Houten-Van 
den Bosch (1999) onderscheidt in haar vragenlijst voor het onderzoek naar de maatschappelijke 
positie van ex-LVG bewoners de volgende domeinen: de woonsituatie, de dagbesteding, vrije 
tijd, financiën, sociale relaties, de periode voor en in het LVG-instituut, de begeleiding in en 
vlak na de opname in het LVG-instituut, gezondheid, tevredenheid (met het leven nu), en evalu-
atie van het interview. 
 

 47



hoofdstuk 2: Kennismaking 

Tabel 2.2 Samenvatting relevant onderzoek naar de ervaringen van cliënten met een (lichte) ver-
standelijke beperking 
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Schalock 
(1996, 2004) + + + + + + + +        

Schippers e a. 
(z.j.)  +++' ++  ++ ++++     +  +++  +  

Pameier Stich-
ting (1993)   +   +  + ++ ++ + +  +  

Van Boxtel 
(1996)      + + + + ++++   +   

Noom & De 
Winter (2001) + ++ +  +    + +  ++   + 

Janssen & 
Feltzer (2002) + +   +   + + + + ++   + 

Janssen e a. 
(1995) + + +    +     ++    

Hoekman e a. 
(2001)  + + +  ++ +    +  +  +  

Zomerplaag 
(2000; 2003) + +  + +  +     +   + 

NIZW Ask-
Me (2000)     + + +     +   ++

Van Houten 
Van den 
Bosch (1999) 

 + +  +    ++ +  ++   ++

Vrielink e.a. 
(2001) +  +   +  + ++ + + +   + 

 
'meer plusjes betekent dat het domein meerdere keren genoemd wordt 
 
2.11 Discussie 
 
Welke conclusies kunnen uit de bovenstaande literatuurstudie getrokken worden voor de uitvoe-
ring van dit onderzoek?  

- Er is nog geen systematisch onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van jongeren 
met een lichte verstandelijke beperking in de LVG-instituten. 

- Er is nog weinig bekend over hoe jongeren die met een OTS zijn opgenomen het ver-
blijf ervaren. 

- Met ervaringen wordt in dit onderzoek bedoeld “ondervinding, dat wat meegemaakt 
is en waar de persoon een verklaring aan gegeven heeft”. Deze definitie past binnen 
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de context van definitie van kwaliteit van bestaan als affectieve waardering van de 
cliënt zelf van zijn of haar leven. 

- Het betrekken van jeugdigen en ouders bij onderzoek wordt van groot belang geacht 
in de hedendaagse onderzoeks- behandelpraktijk. 

- Uit onderzoek blijkt dat het hebben van overeenstemming (op basis van “concordan-
ce”) over reden en doel van een behandeling van positieve invloed is op de kwaliteit 
van die behandeling. 

- Uit onderzoek komt naar voren dat jongeren ouders en professionals vaak verschil-
lend antwoorden op grond van het perspectief dat zij innemen, terwijl er tussen de 
ouders onderling, tussen de professionals onderling en tussen ouders en professionals 
ook verschillen zijn in overeenkomst van antwoorden op vragen. 

- Op grond van het onderzoek naar proxies verdient het aanbeveling om onderzoek bij 
de jongeren zelf te doen. 

- Indien jongeren met een lichte verstandelijke beperking betrokken worden bij onder-
zoek zal er rekening gehouden moeten worden met specifieke aan de beperking ver-
bonden factoren om de kwaliteit van die participatie te kunnen vergroten. 

- Het interview is een geschikte manier om de ervaringen van jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking te onderzoeken. Peerresearch is bij deze doelgroep nog niet 
eerder toegepast. 

- In hoofdstuk 1 werd verwoord dat in dit onderzoek de jongere zelf aan het woord 
moet komen. Daarom wordt voor coöperatief onderzoek gekozen. 

- In de literatuur worden tal van thema’s genoemd die gebruikt worden om de kwaliteit 
van bestaan van cliënten met een (lichte) verstandelijke beperking vast te stellen. Er 
is géén set thema’s die uitsluitend betrekking heeft op mensen met een lichte verstan-
delijke beperking. Daarnaast is er gen sprake van een set thema’s die door de mensen 
met een lichte verstandelijke beperking zelf zijn vastgesteld. Daarom zal dit in dit on-
derzoek onderwerp van onderzoek zijn. 
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HHooooffddssttuukk  33  

 
Ontwikkelingen in het denken over mensen 
met een (lichte) verstandelijke beperking: 
vijfenveertig jaar literatuur gebruikt in 
Nederland  
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3.1 Inleiding 
 
Alvorens in hoofdstuk 4 de onderzoeksopzet te presenteren wordt in dit hoofdstuk stilgestaan 
bij de ontwikkelingen die in het denken over mensen met een (lichte) verstandelijke beperking 
hebben plaatsgevonden. De visie op en waardering van mensen met een verstandelijke beper-
king is in de loop der eeuwen in belangrijke mate veranderd (Mans, 1998) doch de laatste vijf-
enveertig jaar is een en ander in een stroomversnelling terecht gekomen (Beltman, 2001). 
Daarbij zijn zowel de terminologie als de waardering als de plaats in de samenleving in het ge-
ding. Eerst worden de drie modellen gepresenteerd die de afgelopen vijfenveertig jaar in de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking courant zijn. Dit wordt gedaan aan de hand 
van een inpassing van deze modellen in de ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health, World Health Organization, 2002) en door de implicaties van de model-
len zowel op macro- en meso- als op microniveau te duiden. Vervolgens wordt een overzicht 
gegeven van vijfenveertig jaar definitie- en taalgebruik rondom mensen die in dit proefschrift 
aangeduid worden als mensen met een lichte verstandelijke beperking. Nederland is daarin be-
trekkelijk uniek. In géén land ter wereld worden mensen met een IQ-cijfer tot negentig tot de 
categorie mensen met een verstandelijke beperking gerekend. Daarom is vooral geput uit Ne-
derlandstalige en in het Nederlandse taalgebied gebruikte literatuur. De anderstalige literatuur 
is veelal niet direct te vertalen in en naar de Nederlandse situatie. Tot slot wordt verslag gedaan 
van kenmerkende gedragingen die aan mensen met een lichte verstandelijke beperking worden 
toe geschreven, aan de hand van in Nederland en in het Nederlandstalige taalgebied verschenen 
onderzoek in de laatste vijfenveertig jaar. Aan het eind van dit hoofdstuk worden conclusies uit 
het voorafgaande voor dit onderzoek getrokken. 
 
3.2 Historische ontwikkelingen in de visie op het begrip verstandelijke 
beperking 
 
“First and foremost, we emphasize that the term given to any disability is not the essence of any 
individual who has the disability. Individuals are people first” (Luckasson en Reeve, 2001, p. 
47). In de sociale psychologie en de sociologie wordt de interactie tussen het individu en de 
samenleving centraal gesteld. Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van labels. Aan een gedra-
ging, een groep van gedragingen of aan een bijzondere constellatie van een persoon wordt een 
naam verbonden. Licht verstandelijke beperking, licht verstandelijke handicap, lichte verstande-
lijke beperking, moeilijk lerend, debiel, zwakzinnig, mental deficiency, (educational) mental re-
tardation, slow learners, challenged people en learn disabeled zijn zulke labels. Het is een manier 
om mensen te classificeren. De wijze waarop mensen met een verstandelijke beperking gelabeld 
zijn, is de afgelopen vijfenveertig jaar enorm veranderd. Er is een aantal modellen in omloop die 
opeenvolgend gedomineerd hebben of nog dominant zijn. Geen van deze modellen is echter 
geheel achterhaald en we komen ze alle nog tegen in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Gedoeld wordt op het medisch model, het model van normalisatie en integratie en het 
model van emancipatie en ondersteuning. Kersten en Schuurman (2000) onderzochten het ge-
bruik en mogelijkheden van de Internationale Classificatie van Stoornissen, Beperkingen en 
Handicaps (ICIDH) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De ICDH is zowel 
een classificatiesysteem als een manier om naar zorg te kijken. Vermeer (2000) gaat een stap 
verder en beschrijft een aantal modellen dat van toepassing zijn in de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking aan de hand van de ICIDH-2 (de herziene versie van de ICIDH) (WHO, 
1998), nu ICF (WHO, 2002) genoemd. “Deze herziene versie bevat drie dimensies waarop het 
niveau van functioneren van mensen beschreven kan worden: functie, activiteit en participatie. 
Een functie betreft de anatomische structuur of een fysiologie of psychologie van het lichaam. 
Activiteit wordt gedefinieerd als de aard en mate van functioneren op het niveau van de persoon 
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(de mate waarin de persoon in zijn handelen beperkt is). Participatie wordt omschreven als de 
wijze en mate van deelname van een persoon aan het dagelijkse leven in relatie tot stoornissen 
en beperkingen in activiteit. Naast deze drie op het individu gerichte dimensies wordt ook nog 
een vierde, op de omgeving gerichte dimensie onderscheiden, namelijk contextuele factoren. Zij 
omvatten de kenmerken, aspecten en eigenschappen van voorwerpen en structuren, door de mens 
gevormde organisaties, dienstverlening en instellingen op het gebied van de fysieke, sociale en 
gedragsomgeving waarin mensen leven en hun leven leiden. Het doel van deze extra ondersche-
iding is aan te geven welke factoren een persoon met een stoornis en/of beperking in activiteit 
kunnen helpen om de mate van participatie op een bepaald terrein te verhogen, of welke factoren 
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor een verlaging van de mate van participatie.” (Ver-
meer, 2000, pp. 9-10).  
 
Recent is een vijfde dimensie beschreven, te weten persoonlijke factoren (Vermeer, 2005).  
 
De in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gehanteerde modellen kunnen zo-
wel op macroniveau (de inrichting van de zorg op het niveau van de samenleving) op mesoni-
veau (het niveau van de instelling) en op microniveau (de zorg op het niveau van het individu) 
bekeken worden. 
 
3.2.1 Het medische model 
 
Het medische model op macro- en mesoniveau 
Tot voor vijfenveertig jaar was er sprake van een medisch model in de organisatie van de zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Er moest een geneesheer-directeur aan de top 
staan van een instelling, medici moesten bij opnames betrokken worden en de medewerkers 
moesten medisch geschoold worden (Beltman, 2001). Dat dit denken heden ten dage nog niet 
verlaten is getuige de wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) die 
ook in de intramurale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking van toepassing is. In 
deze wet is sprake van een geneesheer-directeur (m/v) die verantwoordelijk is voor een correcte 
toepassing van de wet. 
 
In termen van de ICF systematiek is er bij het medische model sprake van een nadruk op het 
functieverlies of de anatomische afwijking. Zo zijn bij mensen met een verstandelijke beperking 
de cognitieve vaardigheden te gering en daarom kan de persoon met het lage IQ niet optimaal 
participeren in de gewenste maatschappelijke context. Er dient hulp geboden te worden via 
speciale en specialistische zorg. Indien er sprake is van een blijvend verlies of blijvende afwij-
king dient de woon- en leefomgeving te worden aangepast. Daarvoor is wetgeving (zoals 
AWBZ, Onderwijswetgeving, wetgeving in het kader van aangepaste arbeid en sociale wetge-
ving) ter ondersteuning geboden. 
 
Het medische model op microniveau 
Het medisch model benadrukt de stoornis in het cognitieve functioneren. Het woord debiel heeft 
in de huidige tijd een negatieve connotatie, maar het is nog maar net vijfenveertig jaar geleden 
dat Hart de Ruyter zijn boekje schreef “debilitas mentis, zwakbegaafdheid en vertraagde ontwik-
keling” (1961) waarbij hij nauwkeurig deze drie begrippen van elkaar trachtte te scheiden. Hier-
bij brak hij vooral een lans voor het onderscheiden van de “echte debiel” van het zwakbegaafde 
kind en het kind met een vertraagde ontwikkeling. Hart de Ruyter (1961) en Van Gelderen, 
Speier en Staal (1975) spreken daarbij nog van pseudodebiliteit die niet verward mag worden 
met echte debiliteit. Aan pseudodebiliteit zouden ongunstige milieu invloeden debet zijn. Dit 
concept wordt verder uitgewerkt door Benton (1964) die pseudodebiliteit op twee manieren op-
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vat, namelijk als resultaat van een verkeerde diagnose (testfouten, vermoeidheid etc.) en als een 
op zwakzinnigheid gelijkende gedragsvorm met een atypische typologie, bijvoorbeeld door sen-
sorische stoornissen (Van Oudenhoven, 1969 p. 21). Van Gennep (1999) onderscheidt twee 
groepen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de moeilijk lerenden en de 
mensen met een ernstiger verstandelijke beperking. Hodapp, Burack en Zigler (1990) werken dit 
model verder uit in de “two-group approach”. Zij construeren twee normaalverdelingen waarbij 
op de X-as de intelligentiecijfers staan en op de Y-as het aantal mensen. De eerste (kleine) nor-
maalverdeling (van de mensen met een ernstige verstandelijke beperking) kent een gemiddeld 
intelligentie van ongeveer veertig terwijl de tweede normaalverdeling een gemiddelde intelligen-
tie van ongeveer honderdentien kent. In de eerste normaalverdeling kan de mentale retardatie 
toegeschreven worden aan een specifieke organische oorzaak terwijl dit in de tweede normaal-
verdeling niet mogelijk is. De mensen met een lichte verstandelijke beperking en de mensen die 
zwakbegaafd genoemd worden (samen de mensen die moeilijk lerend zijn genoemd) behoren 
bijna allen tot de tweede normaalverdeling, en representeren een groep waarbij omgevingsfacto-
ren een grote rol spelen bij het tot stand komen en het in stand blijven van de retardatie. Ook 
Krayer (1989b) maakt van de gedachten achter dit model gebruik. Er is samenhang tussen lage 
leerprestaties, lage intelligentiescore en lage sociaal economische status (zie ook: Van Gennep, 
1977). Hij wijst hierbij op het specifieke karakter van de IQ-test en van het onderwijs in het al-
gemeen. Deze zijn niet toegesneden op het interessegebied en het taalgebruik van mensen uit la-
gere sociaal economische klassen en dit leidt tot slechtere prestaties op testen en in het onder-
wijs in het algemeen. Met de invoering van de Leerplichtwet in 1901 werd geleidelijk aan ook 
de intelligentietest in het onderwijs geïntroduceerd. Deze test werd als selectiecriterium gebruikt 
om te bepalen of een leerling in het GLO kon blijven dan wel verwezen moest worden naar het 
BLO. Maar is altijd zo ondubbelzinnig vast te stellen of we te maken hebben met een jeugdige 
met een verstandelijke beperking? Van Oudenhoven (1973) stelt dat vooral, als een jeugdige bij 
aanvang van zijn schoolcarrière faalt op de verbale taken én een ongunstige milieuachtergrond 
kent, het al snel aangewezen is op een school voor speciaal onderwijs. Daarbij toont hij aan de 
hand van onderzoek van Sorel (1970) aan dat een langer verblijf op de debielenschool samen-
hangt met het hebben van lager gekwalificeerd werk, geringere sociale vaardigheden, minder ac-
tieve vrijetijdsbesteding en minder intellectuele doorgroei op latere leeftijd. “Van de debielen-
school gaat een debiliserende werking uit” (p. 125). Overigens citeert hij daarna onderzoekers 
die rivaliserende hypotheses terzake geformuleerd hebben. In ieder geval pleit hij daarna voor 
nieuwe didactische en pedagogische perspectieven. Rupp (1973) introduceert in 1968, naast het 
IQ criterium een viertal “negatieve” criteria die tot de “diagnose” debiliteit leiden: namelijk ten 
eerste, het (lage) sociaal milieu van herkomst van de jeugdigen; ten tweede, het geslacht van de 
jeugdigen (jongens worden tot drie maal meer verwezen naar het BLO dan meisjes); ten derde 
de periode van het jaar waarin zij geboren zijn (het niet samenvallen van kalenderleeftijd en ont-
wikkelingsleeftijd) en ten vierde de mate waarin zij vormen van “lastig” gedrag vertonen (hoe 
minder rustig, actief, zelfstandig en ijverig ze in het GLO kunnen werken des te eerder jeugdi-
gen naar het BLO verwezen worden). “Veel debiliteit lijkt schooldebiliteit te zijn, of beter ge-
zegd debiliteit t.o.v. het vigerende schoolstelsel” (p. 134). Hij stelt dat in het denken over inte-
graal, flexibel basisonderwijs geen buitengewoon onderwijs meer past. Hij pleit voor een andere 
selectie en een hogere selectiedrempel (conform o.a. Engeland). Het voornaamste criterium zou 
volgens hem een aanwijsbare organische stoornis moeten zijn en niet het IQ. Hij roept alle we-
tenschappers die participeren in toelatingscommissies op om te stoppen met wetenschappelijk 
twijfelachtige testen gebaseerd op selectie door middel van IQ-testen en hun aandacht te verleg-
gen naar het samen met didactici ontwerpen van didactische toetsen. Hij stelt, met de behavior-
isten, dat debiliteit altijd in functie van de omgeving gezien moet worden. Een jeugdige is zeker 
niet in alle situaties debiel. Ongewenst gedrag verwijst altijd naar de omgeving, die debiel ge-
drag versterkt en in stand houdt. Deze omgeving gaat verder dan de school, maar verwijst ook 
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naar huis, gezin en buurt. Ouders zijn hierbij belangrijke actoren en zouden eventueel met be-
hulp van mediatie-therapie gesteund kunnen worden. Sorel (1973) toont op basis van sociologi-
sch onderzoek aan dat veel als debiel geregistreerde mensen niet debiel zijn. Hij verwijst naar 
het stigmatiserende karakter van de verwijzing van het bijzonder onderwijs en naar het feit dat 
conform de door hem gekozen definitie van zwakzinnigheid (op grond van in Nederland toen 
geldende conventies) veel jeugdigen die het bijzonder onderwijs bezoeken (daaronder vooral 
jongens) niet zwakzinnig zijn. Hij wijt dit eerder aan het falen van het gewoon lager onderwijs 
en de afwijking van de verwachtingen van de dominante maatschappelijke laag dan aan het ge-
brek aan capaciteiten van de jeugdigen in kwestie. Leppers (1981) haalt Witkin aan die stelt dat 
het verbaal minder begaafde kind een verhoogd risico loopt de selectiefilter in de vorm van 
schooltoetsen etc. niet te passeren en daardoor eerder wordt verwezen naar, en terecht komt bin-
nen het MLK-onderwijs. Onder andere Van Oudenhoven (1968) en Van Gennep (1977) stellen 
dat vooral jeugdigen uit lagere sociale milieus, die over andere vaardigheden beschikken dan 
die, die in het intelligentieonderzoek gevraagd worden, ten onrechte op basis van dit onderzoek 
naar het BLO verwezen worden. Er is hier sprake van een moeilijk lerende jeugdige bij een IQ-
score tussen de vijftig of vijfenvijftig en vijfentachtig. Chorus (1973), Van Oudenhoven (1969; 
1973) en Leppers (1981) wijzen er al op dat de intellectuele prestaties van moeilijk lerende jeug-
digen op latere leeftijd nog belangrijk kunnen toenemen. Deze laatste toont op overtuigende wij-
ze aan dat hier overigens eerder van een absolute dan van een relatieve groei sprake is. In alle 
gevallen wordt door de woordvoerders van dit denken de nadruk gelegd op de cognitieve vaar-
digheden van mensen. Deze nadruk op de cognitieve aspecten vinden we ook terug in het door 
de American Psychiatric Association gehanteerde DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders). Op grond van een medische diagnose worden hierbij vier niveaus van zwak-
zinnigheid onderscheiden, te weten: lichte zwakzinnigheid, matige zwakzinnigheid, ernstige 
zwakzinnigheid en diepe zwakzinnigheid. Van zwakzinnigheid is sprake als betrokkene verstan-
delijk duidelijk onder het gemiddelde functioneert: een IQ heeft van ongeveer zeventig of lager 
bij een individueel toegepaste IQ-test, bij gelijktijdig aanwezige tekorten in of beperkingen van 
het huidige aanpassingsgedrag op tenminste twee van de volgende terreinen: communicatie, 
zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruik maken 
van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen nemen, functionele intellectuele vaar-
digheden, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid, terwijl dit begint voor het achttiende 
jaar (APA, 1994). Een IQ-test is gebaseerd op een statistisch model, waarbij het gemiddelde als 
normaal (of goed of gezond) en het beneden gemiddelde als afwijkend (of slecht of ziek) be-
schouwd wordt. Licht verstandelijk gehandicapten zijn in deze DSM IV classificatie (de DSM 
IV spreekt zoals gezegd van lichte zwakzinnigheid) mensen met een IQ-cijfer tussen de vijftig 
of vijfenvijftig tot ongeveer zeventig. Een afwijking van twee standaarddeviaties onder het ge-
middelde. Mensen die tot de categorie sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten 
(SGLVG) gerekend worden kenmerken zich door een IQ-cijfer tussen vijfenvijftig en negentig 
(College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen; 2004). Blijkbaar rekt de gedragsstoornis het licht ver-
standelijk gehandicapt zijn op. Krayer constateert (1989a) dat testen in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking nogal eens niet op deskundige wijze worden toegepast en dat die 
uitslagen van die testen dan ook vrijwel betekenisloos zijn. Daarnaast stelt hij vast dat er nog 
wel eens afgeweken wordt van de eis dat de IQ-uitslag moet berusten op een individuele, alge-
mene intelligentietest. Te vaak ziet hij dat monodimensionele testen of niet-verbale testen ge-
bruikt worden om een uitspraak te doen over de algemene intelligentie (Krayer, 1989b). Hij pleit 
voor meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten van de intelligentie, het didactische aspect, 
het sociale redzaamheidaspect en het emotionele aspect. Ponsioen pleit ook in 2001 nog voor 
standaardisatie van testgebruik, maar vraagt ook aandacht voor andere dimensies dan de score 
op de IQ-test sec. Hij toont vanuit de literatuur en vanuit eigen onderzoek aan dat licht verstan-
delijk beperkte jeugdigen en normaal begaafde jeugdigen op het terrein van cognitieve vaardig-
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heden, die onder het algemene IQ (waarop beide groepen wel verschillen) schuil gaan, niet we-
zenlijk verschillen. Vooral de LVG jeugdigen die niet in een LVG-centrum zijn opgenomen ver-
schillen op een aantal cognitieve taken met de opgenomen LVG jeugdigen en de jeugdigen met 
een normaal IQ. 
 
Het biomedisch model interpreteert de slechtere prestaties op de IQ-test als “ziek” en dientenge-
volge reageert de maatschappij met een stelsel van speciaal onderwijs en “behandeling”.  
 
3.2.2 Het model van normalisatie en integratie 
 
Het model van normalisatie en integratie op macro- en mesoniveau 
Het normalisatieprincipe houdt in dat mensen met een beperking, voor zover mogelijk, worden 
opgenomen in het gewone systeem van sociale dienstverlening. Te denken valt aan het wonen, 
het werken, het onderwijs en de vrijtijdsbesteding. In Nederland werd dit onder andere door 
Verbraak (1977) bepleit. Maar ook Van Oudenhoven, spreekt hier al in 1974 over. “Toegepast 
houdt dit principe in dat men de zwakzinnige zo gewoon (normaal) mogelijk benadert en een zo 
gewoon mogelijk leven van hem verlangt” (p.116). In een overzichtsartikel van Schipper (1977) 
worden vervolgens de contouren van een veranderd overheidsbeleid geschetst dat de daarop vol-
gende jaren herkenbaar is gebleven in Nederland. Hij stelt dat de “geestelijk gehandicapten” pri-
mair gebruik moeten kunnen maken van algemene voorzieningen in de samenleving, eventueel 
fysiek maar vooral ook mentaal aangepast voor deze groep. Op de tweede plaats, slechts waar 
nodig dienen speciale voorzieningen getroffen te worden onder condities die integratie deson-
danks mogelijk maken. Deze moeten primair gericht zijn op de sociale context van de gehandi-
capte, te weten zijn ouderlijk huis en zijn zelfstandig maatschappelijk functioneren. Okma (in 
een interview met Heerma van Voss, 1977) spreekt over verdunning. Maar hij plaatst dit naast 
de integratiegedachte. Verdunning is een maatschappijvisie, een alternatieve vorm van samenle-
ving waarbij mensen met een verstandelijke beperking en mensen zonder verstandelijke beper-
king samen leven in een wijk of buurt. Over normalisatie en integratie neemt een van de voor-
mannen van dit denken, Nirje (1980) vooral een legalistisch standpunt in: mensen met een ver-
standelijke beperking hebben recht om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Hierbij 
wordt een zwaar accent gelegd op de rol van die samenleving, die mensen met een verstandelij-
ke beperking de mogelijkheid dient te bieden om te kunnen participeren. De samenleving dient 
hiervoor voorzieningen te treffen. Wolfensberger (1994, 2002) legt sterker de nadruk op weder-
kerigheid. Normalisatie (of zoals hij dit noemt, social role valorization) kan alleen dan slagen als 
zowel de samenleving er in slaagt de attitudes ten opzichte van de mens met een beperking te 
veranderen als dat de mens met een beperking competent wordt om in die samenleving te kun-
nen participeren. Training krijgt in dit denken dan ook een belangrijke functie. Van Gennep 
(1997a) laat zien dat dit denken positieve effecten sorteert voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Maar lang niet alle mensen met een verstandelijke beperking profiteren in gelijke 
mate van de vruchten van dit denken. Vooral de mensen met bijkomende problemen blijven ach-
ter in de instituten. Daarnaast is er vooral sprake van fysieke integratie. De persoonlijke contac-
ten van mens tot mens tussen de mens met een beperking en zijn niet-beperkte buurtgenoten 
blijft in de regel beperkt. 
 
In termen van de ICF systematiek is er ook in het normalisatie en integratiemodel sprake van 
het zich eigen maken van vaardigheden om de persoon met een beperking de mogelijkheid te 
bieden beter in de samenleving te kunnen participeren. Wet- en regelgeving is hierop aangepast 
en de algemene maatschappelijke voorzieningen staan ook ten dienste van mensen met een ver-
standelijke handicap. De introductie van het PGB (persoongebonden budget) kan in dit licht 
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gezien worden omdat personen met een handicap door middel van dit budget zelf de zorg kun-
nen organiseren die zij denken nodig te hebben. 
 
Het model van normalisatie en integratie op microniveau 
In dit model van denken ligt de nadruk op het bevorderen van de integratie van de mens met 
een verstandelijke beperking in de samenleving. Daartoe moet de mens met een verstandelijke 
beperking hiervoor zo goed mogelijk worden toegerust. Moeilijk lerend is een term die één van 
de problemen van jeugdigen in kwestie benadrukt namelijk de problemen binnen de onder-
wijsleersituatie. Het zijn vooral Van Weelden en Niessen (1976) die voor deze term pleiten 
“omdat dit de hulpverlening bevordert” (p. 36). Dit kan ook beschouwd worden binnen het 
leertheoretische model, dat onder andere door Duker en Seys (1977) in Nederland in de zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking geïntroduceerd is. Leren staat hierbij centraal. 
De mens met een verstandelijke beperking heeft recht op ontplooiing en ontwikkeling. “Deze 
ontwikkeling vereist primair een constant en stabiel leefmilieu met een programma van dage-
lijks terugkerende activiteiten, waarin verzorging, training van zelfredzaamheid en sociale con-
tacten, spel en recreatie zijn opgenomen” (Duker & Seys, 1997, p.7). Ook het speciaal onder-
wijs richt zich op het bevorderen van vaardigheden van leerlingen. Recent is het MLK-onder-
wijs verdwenen. Jeugdigen gaan “weer samen naar school”, krijgen onderwijs in de SBO (spe-
ciale school voor basisonderwijs) of volgen les aan de school voor praktijkonderwijs. Toch 
worden ze nog steeds met behulp van intelligentietesten gedetecteerd en als bijzonder (dit wil 
ook zeggen met bijzondere, waaronder financiële, faciliteiten) geboekstaafd. De leertheoreti-
sche principes worden in bijna alle settings waar mensen met een (lichte) verstandelijke beper-
king behandeld en begeleid worden toegepast. Leren heeft een vaste plaats gekregen in het le-
ven van heel veel mensen met een verstandelijke beperking. Dit werd nog versterkt door de in-
voering van de zogenaamde zorgplan-methodiek begin jaren negentig van de vorige eeuw. 
Hierbij wordt met individuele leerdoelen gewerkt die op een professioneel-methodische en sys-
tematische wijze gerealiseerd dienen te worden (Mans, 1998, p. 272). Met de opkomst van het 
ontwikkelingsgericht denken, en de implicaties die dit denken biedt, namelijk dat mensen met 
een verstandelijke beperking actief kunnen participeren in maatschappelijke verbanden (waar-
toe zij getraind en opgeleid worden), hebben ook de begrippen probleemgedrag en gedrags-
stoornis meer nadruk gekregen. Was in het medisch model de persoon met een verstandelijke 
beperking vooral levenslang in het instituut, door de opkomst van het ontwikkelingsgerichte 
denken wordt de persoon met een verstandelijke beperking een actieve maatschappelijke 
deelgenoot. Gedrag dat afwijkt van de norm (de gangbare maatschappelijke norm) is storend, 
of problematisch en al snel object van behandeling. In termen van de ICF systematiek wordt 
het functieverlies niet gezien als een fait accompli, maar als een uitdaging om de persoon met 
een verstandelijke beperking te leren om met deze beperking te kunnen participeren in zijn 
dagelijkse context. De nadruk wordt echter op de gedragsverandering bij het individu gelegd. 
 
3.2.3 Het model van emancipatie en ondersteuning 
 
Emancipatie en ondersteuning op macro- en mesoniveau 
“Debiliteit is een uitvinding van de twintigste eeuw” (Van Gennep, 1977; p. 13). Hij breekt een 
lans voor de uniciteit van het individu en benadrukt de maatschappelijke kleuring van de afwij-
king. Hij toont ons de verbondenheid van labels als zwakzinnigheid en debiliteit met het heer-
sende sociale systeem. “Zwakzinnigheid is geen kenmerk van het individu, noch van zijn ge-
drag, maar een sociaal bepaalde status, die hij heeft in bepaalde sociale systemen en niet in an-
dere, afhankelijk van hun normen” (p. 48). Intelligentietesten fungeren als een sociaal selectie-
mechanisme, en er is een grote samenhang tussen debiliteit en een lage sociaal economische 
status aldus Van Gennep. “De formalisering van gedragsnormen in gestandaardiseerde testen 
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maakt de rolverwachtingen en normen van de dominerende groepen in de samenleving tot de 
wettige maatstaf van aanvaardbaar gedrag omdat deze groepen de overweldigende meerderheid 
vormen van de populatie waarop de testen zijn genormeerd” (Van Gennep, 1977; p. 46). De-
bielen zijn vrijwel altijd kinderen en wel vrijwel altijd kinderen uit de arbeidersklasse. Debie-
len zijn kinderen uit de meer benadeelde milieus uit de arbeidersklasse die naar de debielen-
school gaan. Hij vindt de term “moeilijk lerende kinderen” (MLK) en scholen voor MLK ver-
sluierend in deze, omdat de problemen in het kind gepostuleerd worden terwijl hij vooral aan-
dacht vraagt voor de sociaal-economische context. Dit denken past in de denkbeelden van de 
disability school. De disability school valt sterk terug op het gedachtegoed van de mensenrech-
ten als morele code (Van Hove, 1999a). Andere termen in dit verband zijn “self-advocacy be-
weging” (Goodley, Armstrong, Sutherland & Laurie, 2003), inclusie en empowerment (Van 
Hove, 1999b). Van Hove (1992), stelt de persoon van de gehandicapte centraal en niet zijn 
beperking en zoekt “een methodisch-planmatige weg die samen met de persoon met een beper-
king en zijn/ haar steunstructuur moet uitgestippeld worden” (p. 44). Zijn centrale begrip is het 
door Van Gennep (1989) geïntroduceerde emancipatie begrip. Van Gennep ziet dit als een pe-
dagogische hulpverleningsvorm binnen een opvoedingsproces die zich richt op het opheffen 
van de maatschappelijke afhankelijkheid. Van Hove pleit voor een functionele gezagspositie 
van de hulpverlener die samenwerkt met de mentaal gehandicapte (zijn terminologie) op grond 
van bewezen deskundigheid (methodisch-planmatig handelen). Centrale thema’s zijn solidari-
teit, overleg en compromis. Reindal (1995) onderscheidt twee modellen als hij spreekt over ge-
handicapt zijn, namelijk ten eerste de handicap als resultante van individueel disfunctioneren 
en ten tweede, de handicap als sociaal construct. In het individueel-disfunctioneringsmodel is 
er sprake van een biologisch/medisch gefundeerde visie op handicap waarbij het actuele gebrek 
aan competentie van een individu wordt afgezet tegen een, ideaaltypische, visie van wat de 
normale capaciteiten van het betreffende individu zouden moeten zijn. Handicap als sociaal 
construct betekent niet dat afwijkingen ontkend worden, maar benadrukt dat de interpretatie 
van wat deze afwijkingen betekenen in de vorm van categorieën, uitspraken, oordelen, een in-
terpretatie is die maatschappelijk bepaald is. De handicap is geen kwalitatief andere hoedanig-
heid maar een normale variatie binnen het menselijke ras. Een stap verder gaat de door Reindal 
aangehaalde sociaal-creationistische visie van Oliver (1990) waarin deze stelt dat de maat-
schappij mensen gehandicapt verklaart door de wijze waarop gereageerd wordt op deze handi-
caps. De handicap wordt geïnstitutionaliseerd. Goodley en Rapley (2001) werken dit verder uit 
vanuit een poststructuralistische, op Foucault gebaseerde, visie. De mens met een verstandelij-
ke handicap (Goodley en Rapley spreken, geïnspireerd door zelforganisaties van gehandicapten 
over “people with learning disabilities”) wordt in een aantal professionele contexten geplaatst 
en van daaruit “bestuurd” en beschouwd. Verstandelijk beperkt zijn wordt bezien vanuit een 
medisch-biologisch kader, waarin ziekte en genezing centraal staan. De (Nederlandse) lezer 
kan in verwarring gebracht worden omdat de term “learning disability” in de Angelsaksische 
literatuur op dit moment zowel gebruikt wordt om een (specifieke) leerstoornis als om een han-
dicap aan te duiden. In de Verenigde Staten wordt de term learning disability in de regel ge-
bruikt om een (specifieke) leerstoornis aan te duiden, een stoornis in de basale psychologische 
processen die betrekking hebben op het begrip van en het gebruik van taal, waarbij de stoornis 
niet exclusief gebaseerd is op fysieke handicaps, een verstandelijke beperking, emotionele 
stoornissen of ongunstige omgevingsfactoren (USOE, 1977). Finlan (1994) zet zich overigens 
af tegen het gebruik van begrip “learning disability” in de voornoemde context. “Learning dis-
ability means lousy diagnosis” (p. 1). Het label leidt tot lagere verwachtingen bij leerkrachten 
en ouders en tot geleerde hulpeloosheid bij veel kinderen, stelt hij. Een opmerkelijke parallel 
met de emancipatoire visie op het verkeerde gebruik van labels om mensen met een verstande-
lijke beperking te beschrijven! Van Gennep (1997a) bepleit een nieuw paradigma, waarin het 
begrip zorg vervangen dient te worden door het begrip ondersteuning. Iemand hoeft niet 
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“klaar” te zijn om in de samenleving te kunnen wonen, nee het is juist de bedoeling om iemand 
in de door hem of haar gewenste omgeving te plaatsen, daar ervaring op te doen en daar te on-
dersteunen. Van Gennep en Ruigrok (2002) spreken van inclusie. Dit houdt in dat mensen met 
een verstandelijke beperking zonder voorwaarden vooraf moeten kunnen wonen, werken en re-
creëren in de samenleving en hierbij zichzelf moeten kunnen blijven. Ondersteuning dient op 
maat en flexibel gegeven te kunnen worden. Ondersteuning wordt primair vanuit het sociale 
netwerk gegeven en het sociale vangnet is daar aanvullend op. Ondersteunde en ondersteuner 
zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Deze vorm van emancipatoire pedagogiek noemt De 
Winter (2000) participatie-pedagogiek. Als illustratie van emancipatorische orthopedagogiek 
spreekt Van Hove (1999b) van coöperatief onderzoek waarbij de personen met een verstande-
lijke beperking actief betrokken worden bij het onderzoek. Ze zijn betrokken bij het onderzoek 
en worden zelf onderzoeker. Dit ondersteuningsdenken wordt ook verwoord in de laatste 
AAMR definitie (Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter, Craig, Reeve, Schalock & 
Snell, 2002), waarbij in de toelichting expliciet sprake is van ondersteuning, die gerelateerd 
moet zijn aan de sterke kant van een individu en aan zijn behoeften op ieder van de vijf (in het 
AAMR-model) gedefinieerde gebieden, te weten intellectuele capaciteiten, adaptief gedrag, 
participatie, gezondheid en context, en gericht moet zijn op de door de persoon in kwestie ge-
wenste uitkomst. Overigens wordt in de AAMR in 2002 een discussie gevoerd over de term 
“mental retardation” Een keur van sprekers komt daar aan het woord, zonder dat “de oplos-
sing” gevonden wordt. (Danforth, 2002) wijst op de stigmatiserende herkomst van de tot dan 
gebruikte termen uit de medische wereld (defectologie en ziekte) en de technische wereld 
(“deficience” verwijst naar het niet hebben van “efficience”). Hij pleit voor een heroriëntatie 
op de sociale en ethische uitgangspunten. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot een nieuwe, 
algemeen aanvaarde, terminologie. Nakken (2004) gaat in op het gat tussen wens (burgerschap 
en inclusie) en werkelijkheid. Hij geeft drie verklaringen. Ten eerste, de “vereconomisering” 
van de huidige maatschappij. Ten tweede, de deconcentratie die in handen is van grote gezond-
heidszorgaanbieders, die de inclusie tegen houden. Ten derde, het gebrek aan aandacht dat ge-
geven wordt aan de mensen met een verstandelijke beperking in het aangaan van relaties met 
de gewone wereld. Hij presenteert twee oplossingen. Ten eerste, ouders mogen niet vrijblij-
vend opvoeden, ze moeten, ondersteund door leerkrachten hun kinderen trainen in een zo zelf-
standig mogelijke maatschappelijke participatie. En ten tweede In dit verlengde moeten resi-
dentiële instellingen verplicht worden het personeel te trainen in gedeconcentreerd gaan wonen 
of trainen in inclusie. Van Gennep (2003a) schets de contouren van en vernieuwingsbeleid. Hij 
pleit voor een Gehandicaptenwet, waarbij de financiering is afgestemd op de in samenspraak 
van ouders en hulpverleners geconstateerde behoefte aan ondersteuning. Vervolgens vindt hij 
dat alle nieuw aangemelde personen moeten worden opgenomen in de nieuwe wijze van onder-
steunen. Voorts bepleit hij dat de personen die al traditionele ondersteuning krijgen desgewenst 
in het nieuwe systeem moeten worden opgenomen. En tot slot dat naarmate de uitstroom vor-
dert, traditionele instituten moeten worden opgeheven. Jordan en Dunlap (2001) vragen in dit 
verband aandacht voor de bijzondere positie die de adolescentie inneemt in het leven van de 
jongere met een (lichte verstandelijke) beperking. Het transitieproces naar volwassenheid 
vraagt om specifieke ondersteuning op een aantal domeinen, zoals het leren articuleren van je 
recht als vrije burger (bijvoorbeeld het kiesrecht), voorbereiding op (discussie over) het huwe-
lijk en relatievorming, “sexual consent” (het vermogen om zelfstandig en overwogen beslissin-
gen te nemen op het gebied van seksualiteit) en het verlaten van het ouderlijke huis. Ouders en 
ondersteuners hebben hier vaak een uitgesproken eigen mening over, en het is “de kunst” van 
de ondersteuners om hierbij dicht bij de wensen van de persoon met een verstandelijke beper-
king zelf te blijven. 
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Het model van emancipatie en ondersteuning op microniveau 
In termen van de ICF systematiek is er in het model van ondersteuning en emancipatie sprake 
van acceptatie van de persoon met een beperking mèt zijn beperkingen en mogelijkheden. Er 
wordt wel getraind maar deze training is niet gericht op het verkrijgen van vaardigheden om 
daarna maatschappelijk te kunnen participeren maar er wordt in de zelf gekozen omgeving be-
geleid en ondersteund. Doel hiervan is dat de persoon met een verstandelijke beperking een zo 
zelfstandig mogelijk zelfgekozen leven kan leiden. De ondersteuning is op maat, de persoon 
met een beperking en zijn of haar ondersteuner zijn partners. De modernisering van het PGB en 
de introductie van het PVB (persoonsvolgend budget) kunnen in dit licht bezien worden. Het 
budget dat het instituut ontvangt geeft niet meer de maat der mogelijkheden aan voor de per-
soon met een beperking maar hij of zij krijgt zelf de mogelijkheid om een eigen budget naar 
eigen goeddunken te besteden. Maar zoals reeds vermeld moet hier (conform Nakken, 2004) 
gerichter en effectiever aandacht aan besteed worden. 
 
3.3 Definities van het begrip “lichte verstandelijke beperking” en het tijdsge-
bonden taalgebruik: de literatuur in Nederland en het Nederlandstalige 
gebied vanaf 1960 
 
Welke specifieke (metrische) kenmerken worden toegeschreven aan mensen met een lichte ver-
standelijke beperking? Als we de historie van de laatste vijfenveertig jaar in ogenschouw nemen 
aan de hand van een aantal in het Nederlandse taalgebied gebruikte handboeken, onderzoeksver-
slagen en artikelen, komt het onderstaande chronologische overzicht tot stand. 
 
1959-1970 
Heber (1959) in een ook in Nederland invloedrijke uitgave van de American Association on 
Mental Deficiency (AAMD), hanteert in zijn definitie drie elementen te weten het psychometri-
sche criterium, uitgedrukt in een IQ-score, de leerproblemen en het sociaal aanpassingsvermo-
gen. Dit resulteert in de volgende definitie: “mental retardation refers to subaverage general in-
tellectual functioning which originates during the developmental period and is associated with 
impairment in one or more of the following: 1. maturation, 2. learning, 3. social adjustment” 
(p.499). Wat het IQ-cijfer betreft is in deze definitie een persoon met een mentale retardatie 
iemand die één standaardafwijking onder het gemiddelde scoort: dit betekent een IQ-cijfer lager 
dan vijfentachtig. Hij onderscheidt vijf niveaus van mentale retardatie, te weten borderline, licht, 
matig, ernstig en diep. Hart de Ruyter (1961) onderscheidt vier typen “debiele” jeugdigen, de 
(echte) debiel, de pseudo-debiel, de zwakbegaafde en de jeugdige met een vertraagde ontwikke-
ling (zijn terminologie). Hoewel niet exact uitgewerkt stelt hij dat de debiel ongeveer een IQ-
cijfer tussen de vijftig en tachtig heeft en de zwakbegaafde een score tussen tachtig en vijfenne-
gentig. Maar hij stelt ook dat we minder naar de uitslag op de IQ-test moeten kijken dan naar de 
wijze waarop de jeugdige zich in de testsituatie manifesteert. Daardoor kan de echte debiel van 
de drie andere door hem gedefinieerde groepen onderscheiden worden, namelijk de pseudo-de-
biel, de zwakbegaafde en de jeugdige met leermoeilijkheden. Zo kunnen er, stelt hij, debielen 
zijn met een hogere IQ-score, en zwakbegaafden die op moment van testafname duidelijk onder 
de vijfentachtig scoren. Hij waarschuwt ervoor, jeugdigen uit de drie anderen groepen in het 
(toenmalige) buitengewoon onderwijs op te nemen. Slechts de debiel is hierbij gebaat, de andere 
jeugdigen worden hier ondergestimuleerd. “Er kunnen vele oorzaken zijn voor het feit dat een 
zwakbegaafd, en zelfs een potentieel normaal begaafde jeugdige, functioneert op debiel niveau. 
We denken daarbij aan affectief, pedagogisch en didactisch verwaarloosden: aan kinderen met 
emotionele moeilijkheden of organische stoornissen, die zich b.v. uiten kunnen in ernstige en 
hardnekkige concentratiestoornissen” (p. 13). Stolker (1964) stelt: “tot de debielen rekent men 
de groep waarvan het IQ-cijfer tussen ongeveer tachtig en ongeveer vijftig ligt” (p. 44). Van Ou-
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denhoven (1969) noemt in zijn proefschrift over de positie van de ex-leerling van de debielen-
school in de maatschappij, iemand debiel indien het IQ-cijfer varieert van vijftig of vijfenvijftig 
tot zeventig of tachtig. 

1971-1980 
Grossman lanceert in 1973 een nieuwe AAMD definitie. Omdat in de definitie van Heber zes-
tien procent van een bevolking tot de groep verstandelijk gehandicapten gerekend wordt, terwijl 
veel van deze personen, buiten het soms vertraagde schoolse functioneren niet opvallend in de 
samenleving aanwezig zijn, wordt de definitie nu: “mental retardation refers to significantly sub 
average intellectual functioning existing concurrently with deficit in adaptive behavior, and 
manifested during the developmental period” (pp. 5-6). De grensgevallen met een IQ-cijfer ho-
ger dan zeventig (de borderlinegroep) worden in deze definitie niet meer tot de groep mensen 
met een verstandelijke beperking gerekend. Sorel (1973), die in Nederland onderzoek deed naar 
de omvang van de “zwakzinnigenzorg” noemt iemand zwakzinnig als hij of zij een IQ heeft van 
ten hoogste negenenzeventig én niet voldoet aan de verwachtingen die de samenleving onder 
normale omstandigheden van haar leden heeft én deze verschijnselen al op jeugdige wijze, dat 
wil zeggen voor het zestiende levensjaar, zijn gebleken. In een publicatie van Van Oudenhoven 
(1973) komen diverse auteurs aan het woord. Van Oudenhoven zelf legt de bovengrens voor 
debiliteit bij een IQ-cijfer van tachtig (p. 108) Onderzocht met de WISC blijkt uit zijn onderzoek 
uit 1969, zo citeert hij, vijftien procent van de onderzochte jeugdigen uit een steekproef uit het 
BLO niet debiel te zijn. Hij geeft verder een verklaring voor het feit dat er meer jongens dan 
meisjes op de debielenschool onderwijs ontvangen in een verhouding van 3.5: 2. Naast de 
genetisch gebonden causaliteit haalt hij onderzoek aan dat verwijst naar maatschappelijke en 
milieubepaalde persoonlijkheidsfactoren en niet zo zeer naar verschillen in algemene intelligen-
tie. Van Meel (1973) noemt in deze zelfde publicatie, mensen met een IQ-cijfer tussen zeventig 
en tachtig “hoog-zwakzinnig” (p. 87). Zowel Chorus (1973), als Van Oudenhoven als Sorel 
(1973) en Kingma (1973) pleiten in deze publicatie voor een verdere differentiatie van het be-
grip debiliteit. Sorel introduceert naast het IQ-criterium ook twee andere criteria, namelijk het 
criterium van het ontstaan vóór het zestiende levensjaar van de debiliteit én de afwijking van de 
maatschappelijk gangbare norm. Van Oudenhoven legt de nadruk op zeer negatieve invloed van 
het (lage) sociale niveau op de beslissing jeugdige binnen het BLO te plaatsen (ook als het IQ-
cijfer hier niet direct aanleiding voor geeft). Chorus komt tot een verdere classificatie van de 
groep debielen, in hun pubertijd en daarna waarbij hij verder gaat dan een eenmalige indeling op 
grond van één intelligentieonderzoek. Hij onderscheidt zes typen “debielen”. 1. De doorsnee-
ontwikkelden (blijvend debiel). 2. De met moeilijkheden tot rust komenden (blijvend debiel). 3. 
De melioristen (die een aanmerkelijke sprong in hun intellectuele ontwikkeling maken tijdens en 
na hun pubertijd), waarbij hij 3 subgroepen onderscheidt: a. de autochtone narijpers (waarbij 
geen bijzondere factoren kunnen worden benoemd die dit narijpen kunnen verklaren), b. de 
partieel-efficiënten (of leerdebielen) waarbij een grote discrepantie aantoonbaar is tussen verbale 
en praktische kenmerken, en die zich harmonieus ontwikkelen op grond van hun sterke prakti-
sche kant, c. de sociabelen en tevens goed gestabiliseerden, die weliswaar een IQ in de debielen-
range behouden maar anderszins goed geïntegreerd zijn. 4. De milieu-afhankelijken, waarbij de 
invloed van de directe leefomstandigheden bepalend is voor hun maatschappelijke prestaties. 5. 
De deraillerenden, meestal een combinatie van een zwak milieu en van neurotische fixaties die 
maatschappelijk vastlopen. En tot slot, 6. De pejoraten, zij die zonder aanwijsbare oorzaak een 
achteruitgang in geestelijk niveau en algemene persoonlijke structuur vertonen. Van Weelden en 
Niessen (1976) zetten vraagtekens bij de stelling dat debiele kinderen zwakzinnige kinderen 
zijn, maar geven tevens aan dat dit voor de wetgever, het onderwijs en de medicus wel geldt. Ze 
stellen dat het onderwijssysteem debiele kinderen creëert, omdat die kinderen debiel genoemd 
worden die ernstig falen in het onderwijsleersysteem. “Men dient de term zwakzinnig te beper-
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ken voor de aanduiding van hen van wie men verwacht dat ze hun gehele leven in een kunstma-
tige, beschermende, verkleinde wereld moeten leven” (p. 31). Teneinde dit deterministische den-
ken uit te bannen kiezen zij voor de term “moeilijk lerende kinderen”. Zij wijzen erop dat in het 
kader van de dan geldende classificatie in Nederland debiliteit een IQ-cijfer kent tussen de vijf-
tig en negenenzeventig als afronding van het denken in standaardafwijking van het gemiddelde 
waarbij de zwakbegaafdheid één standaarddeviatie van het gemiddelde (dus een IQ-cijfer tussen 
drieëntachtig en achtenzestig) en de debiliteit (moeilijk lerend) twee standaarddeviaties van het 
gemiddelde (dus een IQ tussen zevenenzestig en tweeënvijftig) zou impliceren. Van Gennep 
(1977) legt er de nadruk op dat de gevestigde wetenschap veel waarde hecht aan de Binet IQ –
test die vooral het abstracte denken meet (in tegenstelling tot de parate kennis). Jeugdigen die op 
het verbale abstracte falen worden debiel genoemd. Het langzame en moeilijke leren wordt ge-
weten aan een zwakkere begaafdheid van de jeugdige. Daarbij wordt verondersteld dat er sprake 
is van erfelijkheid. Hij benadrukt het politieke karakter van het label debiel. Debielen zijn vol-
gens hem vrijwel steeds afkomstig uit lagere sociaal economische milieus. Hun IQ is lager dan 
vijfentachtig en hoger dan negenenveertig. Van Weelden (1988) merkt daarbij op dat een statis-
tische norm (uitgedrukt in aantallen standaarddeviaties onder het gemiddelde van de normaal-
verdeling van IQ-scores) niet verward mag worden met een diagnostisch criterium: “we spreken 
slechts van moeilijk lerende (LVG) als de cliënt én een lage begaafdheid heeft én een gegenera-
liseerd leerprobleem” (p. 27). 
 
1981-1990 
Leppers (1981) noemt in zijn proefschrift zijn onderzoeksgroep van moeilijk lerenden de groep 
met een IQ van zestig tot maximaal vierentachtig. Pattijn (1989) bespreekt de ontwikkeling van 
het intelligentiebegrip zoals hier boven genoemd. Daarbij staat hij uitvoerig stil bij de problemen 
van classificatie. “Dé licht-mentale handicap (zijn terminologie) bestaat eigenlijk niet. Enkele 
citaten uit dit boek. “Er bestaan alleen personen die één of meerdere eigenschappen met elkaar 
gemeen hebben en daarom ondergebracht worden in één en dezelfde klasse. Wanneer men een 
aantal personen samen neemt omwille van een aantal gemeenschappelijke eigenschappen, ver-
liest men de eigenschappen die ze niet gemeen hebben uit het oog”. “Daarom gaat de classifica-
tie van een individu in vele gevallen gepaard met de reductie van de persoon tot een exponent in 
een systeem. Door de generalisering verliest men een aantal individuele mogelijkheden uit het 
oog…Volgens de AAMD moet het individu verstandelijk minder begaafd zijn bij het begin van 
zijn ontwikkeling, een IQ bezitten tussen zeventig en vijftig en ernstige moeilijkheden hebben 
om zich in de sociale omgeving te handhaven.” “De IQ-scores zeggen niets over de oorzaak van 
deze zwakke prestaties. Die oorzaak kan voor elk individu verschillend zijn. Voor sommigen is 
dat misschien een motivatietekort, voor anderen een overmatige negatieve of positieve affectie-
ve betrokkenheid op de proefleider en een tekort aan zelfzekerheid, voor nog anderen een orga-
nische stoornis of een gebrekkige genetische constitutionele aanleg, voor nog anderen kan dat 
een gebrekkige strategie ontwikkeling zijn” (pp. 160-161). Vervolgens hanteert hij geen geslo-
ten definitie van lichte geestelijke handicap maar hij richt zich op een grotere groep (met een ho-
ger IQ-cijfer) dan de dan gangbare AAMD-definitie die hij citeert. Krayer (1989b) kiest voor de 
term licht geestelijk gehandicapten. Hij hanteert de definitie van Grossman (1973), waarbij licht 
geestelijk gehandicapten een IQ-cijfer hebben tussen vijftig en zeventig en mensen zwakbegaafd 
genoemd worden als zij een IQ-cijfer hebben tussen eenenzeventig en vierentachtig. Hij bena-
drukt “dat licht zwakzinnigen meestal uit een lagere sociale klasse komen dan dieper zwakzinni-
gen, ook dan (in ieder geval) normaalbegaafden” (p. 99). Overigens wijst Krayer er op dat er re-
kening gehouden moet worden met de standaardmeetfout van een intelligentietest en dat er indi-
viduele algemene intelligentietesten gebruikt moeten worden. Daarnaast bespreekt hij de meting 
van het tweede criterium, de achterstand in sociale redzaamheid door middel van de Sociale 
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Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen (SRZ). Later, in 1997, hebben Krayer en Kema deze 
ook gevalideerd voor de LVG-populatie.  

1991-2000 
Van Hove (1992) bespreekt de ontwikkeling van het begrip zwakzinnigheid door de eeuwen. Hij 
citeert de gangbare psychometrische, medische en sociaal-kritische literatuur en stelt zelf vooral 
de persoon centraal, waarbij het begrip “persoon met een lichte handicap van mentale aard” in-
troduceert.  Hij wenst niet zo zeer de uitslag op een intelligentietest “als waarheid” naar voren te 
schuiven maar vooral de betekenis van een individueel gedrag. Ook vraagt hij aandacht voor 
drie categorieën die behoren tot de categorie mensen met een lichte mentale handicap (zijn ter-
minologie), maar die een opvallende geschiedenis kennen te weten ten eerste ernstig verwaar-
loosde mensen, die in aanleg een normale intellectuele begaafdheid bezitten, ten tweede zwak-
begaafde mensen, die tengevolge van allerlei opvoedings- en emotionele problemen hun intel-
lectuele capaciteiten niet hebben kunnen ontplooien en ten derde mensen met een ontwikkeling 
behorend bij de “vroege ontwikkelingspsychosen” en “borderline persoonlijkheidsstoornissen”. 
De American Association on Mental Retardation (de nieuwe naam voor de AAMD) (Luckasson, 
Coulter, Polloway, Reiss, Schalock, Snell, Spitalnik & Stark, 1992) heeft de definitie van Gross-
man in 1992 aangepast: “mental retardation refers to substantial limitations in present functio-
ning. It is characterized by significantly subaverage functioning, existing concurrently with rela-
ted limitations in two or more of the following applicable adaptive skill areas: communication, 
self-care, home living, social skills, community use, self-direction, health and safety, functional 
academics, leisure, and work. Mental retardation manifests before age 18” (pp. 5-6). De boven-
grens van de IQ-score wordt nu weer opgetrokken naar vijfenzeventig. In de al eerder geciteerde 
DSM IV (1994) van de American Psychiatric Association (APA) worden vier niveaus van 
zwakzinnigheid onderscheiden, te weten: lichte zwakzinnigheid, matige zwakzinnigheid, ernsti-
ge zwakzinnigheid en diepe zwakzinnigheid. Van zwakzinnigheid is sprake als betrokkene ver-
standelijk duidelijk onder het gemiddelde functioneert: een IQ van ongeveer zeventig of lager bij 
een individueel toegepaste IQ-test, bij gelijktijdig aanwezige tekorten in of beperkingen van het 
huidige aanpassingsgedrag op tenminste twee van de volgende terreinen: communicatie, zelfver-
zorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruik maken van ge-
meenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen nemen, functionele intellectuele vaardighe-
den, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid, terwijl dit begint voor het achttiende jaar. 
Barnhard (1994) beschrijft de doelgroep jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap (in be-
handeling in een orthopedagogisch centrum) als volgt: “personen tot eenentwintig jaar die in 
hun ontwikkeling zijn belemmerd en die op grond van hun verstandelijk tekort en beperkte soci-
ale redzaamheid zich niet (zonder hulp) kunnen handhaven in een of meer reguliere maatschap-
pelijke verbanden, maar die met speciale hulp een redelijke kans hebben op een zekere mate van 
zelfstandigheid als volwassenen. Als ondergrens van verstandelijke begaafdheid wordt een IQ-
cijfer van ongeveer vijftig en een bovengrens een IQ-cijfer van ongeveer vijfentachtig gehan-
teerd. Maar een IQ-aanduiding alléén zegt bij deze doelgroep niet zoveel, omdat gedragsproble-
men en sociale factoren meetellen bij opname in een LVG-instelling” (p. 6). “Vorm en Kleur” 
(NVGz, 1995), een beleidsnota samengesteld door de gezamenlijke directeuren van behandelin-
stituten voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen, benoemt de doelgroep, jeugdigen in behan-
deling in een orthopedagogisch centrum, als volgt: “licht verstandelijk gehandicapte jongeren 
zijn personen tot circa eenentwintig jaar die in hun ontwikkeling zijn belemmerd en die zich op 
grond van hun lager intellectueel functioneren én beperkte sociale redzaamheid niet (zonder 
hulp) kunnen handhaven in één of meer reguliere maatschappelijke verbanden (gezin, school, 
werk, groep, leeftijdgenoten, buurt). Met speciale hulp hebben zij een redelijke kans op een ze-
kere mate van zelfstandigheid als volwassene” (p. 14). De jeugdige functioneert lager intellectu-
eel en heeft een beperkte sociale redzaamheid; dit wordt in de regel uitgedrukt in een IQ-cijfer 
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tussen vijftig en vijfentachtig (er wordt gesproken over het gebruik van de WISC-R) eventueel 
aangevuld met classificerend onderzoek rondom het sociaal functioneren. Verder dient er sprake 
te zijn van een belemmering in de ontwikkeling in de vorm van een ernstig stagnerende opvoe-
dingssituatie. Musegaas en De Zwart (1999) stellen in hun op de ICD-10 gebaseerde codelijst: 
de lichte beperking kent een IQ-cijfer van ongeveer vijftig tot en met negenenzestig. In de ICD-
9 werd de groep met een IQ-cijfer van zeventig tot en met vierentachtig nog wel tot de licht ver-
standelijk gehandicapten gerekend, in de ICD-10 wordt deze groep niet meer opgenomen. Van 
Gennep en Schippers (1999) hebben de dan geldende AAMR definitie als volgt vertaald: “een 
verstandelijke handicap verwijst naar substantiële beperkingen in het huidige functioneren. Dit 
wordt gekenmerkt door een beneden gemiddeld intellectueel functioneren van betekenis, dat ge-
lijktijdig bestaat met hiermee verband houdende beperkingen in twee of meer van de volgende 
van toepassing zijnde adaptieve vaardigheidsgebieden: communicatie, zelfredzaamheid (self-
care), wonen, sociale vaardigheden, gebruik van de samenleving, zelfbepaling, gezondheid en 
veiligheid, functionele schoolse vaardigheden, vrije tijd en werk. Verstandelijke handicap wordt 
manifest voor de leeftijd van achttien jaar” (pp. 23-24). In IQ termen wordt van lichte verstande-
lijke handicap gesproken bij een IQ-cijfer van vijftig of vijfenvijftig tot zeventig en van zwakbe-
gaafdheid bij een IQ-cijfer van zeventig tot vijfentachtig of negentig. 
 
2001-2005 
Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (2001) stelt: “op basis van de diverse geraadpleeg-
de informatiebronnen (onderzoeken en deskundigen) kan wel een aantal aanwijsbare of meet-
bare eigenschappen kenmerkend worden geacht voor de sterk gedragsgestoorde licht verstan-
delijk gehandicapte (SGLVG): een IQ-cijfer tussen de vijftig en negentig, wat impliceert dat om 
pragmatische redenen naast licht verstandelijk gehandicapten ook zwakbegaafden (IQ tussen ze-
ventig en negentig) tot de doelgroep behoren; leeftijd vanaf achttien tot vijfenvijftig jaar; er is 
sprake van een hulpverleningsverleden; CEP-score niveau drie en vier (Consensusprotocol Erns-
tig Probleemgedrag), gedragsstoornissen op onvoorspelbare momenten en wisselend in ernst en 
duur” (p. 9). Ponsioen (2001) sluit aan bij de al genoemde werkdefinitie uit de publicatie “Vorm 
en Kleur”: een IQ-cijfer tussen vijftig en vijfentachtig en bijkomende beperkingen in het sociaal 
functioneren. Verder stelt hij “hoewel het sociaal functioneren een wezenlijk deel uitmaakt van 
de term LVG, wordt dit nog nauwelijks systematisch gemeten, in tegenstelling tot het intellectu-
eel functioneren” (p. 5). Verderop citeert hij Embregts (2000) die stelt dat de kennis met betrek-
king tot het sociaal functioneren van LVG-jeugdigen zich in Nederland vooralsnog beperkt tot 
probleemgedrag en psychopathologie. Tymchuk, Lakin en Luckasson (2001) pleiten vanuit het 
dan in ontwikkeling zijnde nieuwe AAMR-model voor aandacht voor mensen die omschrijven 
als mensen met “mild cognitive limitation.” De term wordt gebruikt voor “individuals who have 
fulfilled the criteria for a diagnosis of mild mental retardation at some time in their lives-typical-
ly during their school years, during which they may have received special education. Or, using 
the most recent classification system for mental retardation defined by the American Association 
on Mental Retardation (Luckasson et al., 1992), these individuals may have been labelled as 
having mental retardation with the need for intermittent or limited supports. Out of school, how-
ever these individuals may or may not continue to fulfil existing criteria that are used for deter-
mining service on the basis of mental retardation. Hence because their learning needs go un-
recognized because of discontinuities between school and post school life, these individuals are 
at risk. The term mild cognitive limitations also is being used to describe people who fell outside 
existing diagnostic criteria for mental retardation during school but who nonetheless displayed 
similar learning characteristics, living circumstances, and communities as did people who filled 
those diagnostic criteria” (p. xxv). En verder op deze pagina “mild cognitive limitations also is 
applied to individuals whose measured IQ score is greater than the traditional ceiling of 70-75 
but for whom education and/or support along continua (i.e., from more to less; continuous to 
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periodic) may be essential to their success in more complex situations (e.g., planning for and 
making major decisions, such as consenting to health care or other forms of treatment, participa-
tion in research, or entrance into contractual relationships; evaluating suitability of supports; co-
ping with tragedy; accepting responsibility for self and child health care; protecting self and fa-
mily from harm; responding to accusations of behavioural or criminal misconduct; defending 
self; initiating political self-activism) and in roles that require more complex learning, judge-
ment and other cognitive functions across life span. In effect, this population arguably is the lar-
gest group of individuals who may be seen as having disabilities.” Ze spreken verder over “the 
hidden majority of individuals with mental retardation and developmental disabilities.” De term 
"limitation" verwijst hierbij naar het niet noodzakelijk zijn van een permanente conditie en het 
niet hebben van een “disability” (problemen met het functioneren) of “impairment” (beschadi-
ging). Tymchuck et al. pleiten voor een functionele benadering (in plaats van een categorische 
benadering) met adequate ondersteuning voor deze groep op de terreinen die in de AAMR defi-
nitie van 2002 (zie hierna) centraal staan zoals zelfzorg, sociale vaardigheden, werk, wonen, ge-
zondheid, gezin en civiele rechten. Fujiura (2003), deed verder onderzoek naar de kenmerken 
van deze “forgotten generation.” Op grond van onderzoeksinstrumenten die gebruikt worden bij 
mensen met een verstandelijke beperking (Luckasson et al., 2002) stelt Fujiura vast dat de pre-
valentie van mensen met een verstandelijke beperking in de Verenigde Staten groter is dan tot 
dan gediagnosticeerd (1.27% versus 0.78%). Dit betekent dat als we, geredeneerd vanuit het in 
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking geformuleerde concept van ondersteu-
ningbehoefte, onderzoek doen, er véél meer mensen zijn die ondersteuning, zoals die geboden 
wordt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, nodig hebben. In 2002 is, zoals 
gezegd, de AAMR definitie uit 1992 opnieuw aangepast (Luckasson et al., 2002; Buntinx, 
2003). Op pagina 1 stellen Luckasson et al. “mental retardation is a disability characterized by 
significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in 
conceptual, social, and practical adaptive skills. This disability originates before age eighteen. 
The following five assumptions are essential to the application of this definition. 1. Limitations 
in present functioning must be considered within the context of community environments typical 
of the individual’s age peers and culture. 2. Valid assessment considers cultural and linguistic 
diversity as well as differences in communication, sensory, motor, and behavioural factors. 3. 
Within an individual, limitations often coexist with strengths. 4. An important purpose of descri-
bing limitations is to develop a profile of needed supports. 5. With appropriate personalized sup-
ports over a sustained period, the life functioning of the person with a mental retardation gene-
rally will improve.” De nadruk in dit model van professionele ondersteuning dat  mede op het 
ecologische model van Bronfenbrenner (1979) gebaseerd is, ligt op de ondersteuningsbehoefte 
van mensen met een verstandelijke beperking. De ondersteuning dient op de diverse door Bron-
fenbrenner gedefinieerde niveau’s (microsysteem, mesosysteem en exosysteem) te kunnen ge-
schieden. De IQ-bovengrens (maar dit is zeker niet het enige criterium!) wordt in de definitie 
van Luckasson, Borthwick-Duffy, et al., “soepel” gehanteerd. Tot een IQ-score van ongeveer 
vijfenzeventig behoort men tot de doelgroep. Resink en Blok (2002a; 2002b) pleiten voor een 
ondubbelzinnig systeem voor de classificatie van intelligentiescores. Zij wijzen op het niet ge-
bruiken van ondubbelzinnige labels, vooral in de doelgroep mensen met een lichte verstandelij-
ke beperking. Termen als zwak begaafd, zwakbegaafd en moeilijk lerend worden niet ondubbel-
zinnig gebruikt stellen zij. Op hun artikel komt kritiek op het voorgestelde systeem (Geelhoed & 
Güldner, 2002), die in plaats van de term “beneden gemiddeld” de term “matig lerend” willen 
introduceren en die wijzen op de eventuele problemen met disharmonische intelligentieprofie-
len. Resink en Blok (2002b) riposteren dat de door hen gehanteerde term “beneden gemiddeld” 
neutraler is. Stoll, Bruinsma en Konijn (2004) introduceren een nieuwe term: “jeugdigen met 
meervoudige problemen waaronder een lichte verstandelijke beperking”, als variant op het door 
Geus en Van Gennep (2004) gehanteerde begrip “mensen met lichte cognitieve beperkingen en 
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ernstige psychische en/of gedragsproblemen.” Ze bespreken de definitieproblematiek (en de 
daaraan gekoppelde indicatiestellingproblematiek) die in Nederland bestaat en concluderen dat 
uit pilot-onderzoek blijkt dat vooral de jeugdigen met een IQ-score tussen zeventig en vijfen-
tachtig, het meest profiteren van de geboden combinatie van jeugdzorg hulp en hulp uit de ge-
handicaptenzorg. Verder bespreken zij instrumenten die gebruikt kunnen worden om de drie fac-
toren, waarop de indicatie gestoeld moet zijn (intelligentie, sociale aanpassing en bijkomende 
factoren) vast te stellen. In 2005 verscheen een publicatie van het Landelijk Kenniscentrum 
LVG (Verstegen, 2005), waarin een model gepresenteerd wordt voor de hulp aan mensen met 
een lichte verstandelijke beperking met meervoudige problematiek in relatie tot de indicatie-
stelling. In dit model worden specifieke en algemene kenmerken onderscheiden in relatie tot de 
definitie van “licht verstandelijke handicap” (zijn terminologie). Tot de specifieke problemen 
behoren IQ-cijfer (range vijftig tot vijfentachtig), sociaal aanpassingsvermogen en chroniciteit. 
Tot de algemene problemen (die gerelateerd zijn aan de vraag voor hulpverlening maar niet 
direct aan de handicap) behoren leerproblemen, gezinsproblemen, medische en organische pro-
blemen, psychiatrische problemen en gedragsproblemen. Vervolgens zijn door het Landelijk 
Kenniscentrum LVG in 2005 vier “bijsluiters” gepubliceerd, te weten, ten eerste “beoordeling 
van beperkingen in de intelligentie van LVG-jeugdigen”. Ten tweede “beoordeling van beper-
kingen in de sociale aanpassing van LVG-jeugdigen”. Ten derde “beoordeling van de chronici-
teit zorgbehoefte LVG-jeugdigen”. En ten vierde “beoordeling LVG-jeugdigen met meervoudi-
ge problematiek”, waarmee indicatiestellers de wettelijke zorgaanspraak van een jeugdige zou-
den kunnen beoordelen. De verfijning van dit model zal eind 2005 en in 2006 plaats vinden. 
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Tabel 3.1 Samenvatting kenmerken lichte verstandelijke beperking geciteerd in Nederland en het 
Nederlandstalige taalgebied gebruikte literatuur sinds 1960 
 
Auteur Doel publicatie Terminologie IQ-

grenzen 
Instrument Andere criteria 

Heber 
(1959) 

Definitie mentale 
retardatie 

Mild mental 
retardation 
Borderline 

67-52 
69-55 
83-68 
84-70 

Stanford-Binet 
WISC/WAIS 
Stanford-Binet 
WISC/WAIS 

Ontwikkelings-
stoornis 
Problemen in aan-
passing sociale 
leven 

Hart de 
Ruyter 
(1961) 

Handboek Debiel 
Zwakbegaafde 

50-80 
80-95 

 Testgedrag 

Stolker 
(1964) 

Handboek Debiel 50-80   

Van Ouden-
hoven 
(1969)  

Proefschrift 
Onderzoeks-
verslag 

Debiel 50-80 Binet-Herschêe 
Army Beta Test 

 

Grossman 
(1973) 

Definitie men-
tale retardatie 

Mild mental  
retardation 

50-69  Sociale problemen 
ontstaan in de ont-
wikkelingsperiode 

Sorel (1973) Handboek Debiel 50-69  Niet voldoen aan 
verwachtingen 
maatschappij 
Ontstaan vóór 16e 
jaar 

Van Ouden-
hoven 
(1973) 

Handboek Debiel 50-80 WISC Laag sociale 
niveau 

Van Meel 
(1973) 

Handboek Debiel 
Hoog zwakzinnig 

70-80 
50-70 

  

Rupp (1973) Handboek Debiel   Laag sociaal 
niveau 
Geslacht 
Geboortemaand 
Lastig gedrag 

Van Weel-
den & 
Niessen 
(1976) 

Handboek Debiel 
Zwakbegaafd 
Moeilijk Lerend 

67-52 
83-68 
50-79 

 Problemen in 
sociaal functio-
neren 
Beperkt verstande-
lijk functioneren. 
Problemen in de  
ontwikkelingsgang 

Van Gennep 
(1977) 

Handboek Debiel 49-85  Laag sociaal 
niveau 

Leppers 
(1981) 

Proefschrift, 
onderzoek 

Moeilijk Lerend -84   

Pattijn 
(1989) 

Handboek Lichte mentale 
handicap 

?  Individuele ken-
merken 

Krayer 
(1989) 

Congresbundel Licht geestelijk 
gehandicapt 
Zwakbegaafd 

50-70 
 
71-84 

WPPSI WISC 
WAIS 
idem 

Problemen met de 
sociale redzaam-
heid 
Laag sociaal 
niveau 
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Auteur Doel publicatie Terminologie IQ-
grenzen 

Instrument Andere criteria 

Van Hove 
(1992) 

Proefschrift Persoon met een 
lichte handicap van 
mentale aard 

?  Verwaarlozing 
Opvoedings- en 
emotionele proble-
men 
Borderline per-
soonlijkheid 

Luckasson  
et al. (1992) 

Definitie mental 
retardation 

Mental retardation 
(geen onderscheid 
meer) 

70-75 Gestandaardiseerde 
IQ-test 

Ontstaan vóór 18e 
jaar 
Minimaal 2 
beperkingen op ge-
bied van adaptieve 
vaardigheden 

DSM IV 
(1994) 

Definitie psy-
chiatrische 
problemen 

Lichte zwakzinnig-
heid 
Zwakbegaafd 

50-70 
 
71-84 

 Tekort aanpas-
singsgedrag  
op minimaal twee 
terreinen 
Ontstaan vóór 18e 
jaar 

Barnhard 
(1994) 

Onderzoek. 
Werkdefinitie 
jeugdigen 
opgenomen in 
LVGcentrum 

Lichte 
Verstandelijke 
Handicap 

50-85  Problemen met 
sociale redzaam-
heid  

“Vorm en 
Kleur” 
(1995) 

Beleidsnotitie 
Werkdefinitie 
jeugdigen  
Opgenomen in 
LVGcentrum  

Lichte 
Verstandelijke 
Handicap 

50-85 WISC-RN 
SRZ 

Problemen met 
sociale redzaam-
heid 
Problemen met 
participatie in 
maatschappelijke 
verbanden 
Gedrags- en/of 
emotionele proble-
men  

Mussegaas 
& De Zwart 
(1998) 

Werkdefinitie Lichte beperking 50-69   

Van Gennep 
(1999) 

Vertaling 
AAMR definitie 

Licht Verstande- 
lijke handicap 
Zwakbegaafd 

50/55-70 
 
70-85/90 

 Ontstaan vóór 18e 
jaar 
Minimaal 2 
beperkingen op 
gebied van 
adaptieve  
vaardigheden 

College 
Bouw Zie-
kenhuis-
voorzienin-
gen (2001) 
 

Werkdefinitie 
sterk gedrags-
gestoorde licht 
verstandelijk 
gehandicapten 

(Sterk) gedrags-
gestoorde) licht 
verstandelijk 
gehandicapte 
Licht verstandelijk 
gehandicapt 
Zwakbegaafd 

50-90 
 
 
 
50-70 
 
70-90 

 Hulpverleningsver-
leden 
CEP-score 3 of 4 
Ernstige gedrags-
problemen 
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Auteur Doel publicatie Terminologie IQ-
grenzen 

Instrument Andere criteria 

Ponsioen 
(2001) 

Proefschrift 
 

Licht verstandelijk 
gehandicapt 

50-85  Problemen met 
sociaal functione-
ren  

Tymchuk,  
Lakin & 
Luckasson 
(2001) 

Handboek Mild cognitive 
limitations 

Mensen 
die niet 
voldoen 
aan de 
criteria 
voor 
Mental 
Retar-
dation 

Valide Intelligentie 
test 

Ondersteunings-
behoefte vanuit 
hun specifieke 
achtergrond en 
problematiek ge-
lieerd aan de zorg 
voor mensen met 
een verstandelijke 
beperking 

Luckasson, 
et al. (2002) 

Definitie mental 
retardation 
(intellectual 
disability) 

Mental retardation 
Disability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mild cognitive 
limitations 

2 stan-
daard-
deviaties 
onder 
gemid-
delde 
 

Valide IQ-test 
rekening houdend 
met standaard fout 
tijdens het meten 
Schalen voor adap-
tieve vaardigheden 
 

Ontstaan vóór 18e 

levensjaar 

Stoornis (impair-
ment) 
Problemen met 
actieve maatschap-
pelijke participatie 
Mate van noodza-
kelijke ondersteu-
ning 
 
High needs for 
support 
 

Reesink & 
Blok  
(2002a; 
2002b) 

Voorstel voor 
een eenduidig 
classificatie 
systeem 

Licht zwakzin-
nig/lichte verstan-
delijke beperking 
Laag begaafd 
moeilijk lerend 
Beneden gemid-
deld 

50-69 
 
 
70-79 
 
80-89 
 
 

Noem de gebruikte 
intelligentietest in 
de score, dus 
WAIS-IQ, GIT-IQ 
etc. 
(en redzaamheid-
schalen) 

Noem naast de 
beschrijving van de 
intelligentiescore 
altijd het gedrags-
repertoire 
gekoppeld aan de 
kalenderleeftijd  

College 
Bouw 
ziekenhuis-
voorzien-
ingen  
(2004) 

Beleidsnotitie Licht verstandelijk 
gehandicapt 
Zwakbegaafd 
(Borderline intel-
lectual functioning)

50-75 
 
75-85 

 Ontstaan vóór 18e 
jaar 
Beperkte sociale 
redzaamheid 

Stoll, 
Bruinsma & 
Konijn 
(2004) 

Rapport betref-
fende indicatie-
stelling jeugdi-
gen met lichte 
verstandelijke 
beperking door 
Bureau’s 
Jeugdzorg 

Licht verstandelijk 
beperkt 
Zwakbegaafd 
Worden ook wel 
Jeugdigen met 
meervoudige pro-
blemen waaronder 
een lichte verstan-
delijke beperking 
genoemd 

50-70 
 
70-85 

Valide IQ-test 
rekening houdend 
met standaard fout 
tijdens het meten 
Schalen voor 
sociale redzaam-
heid 
Vragenlijsten voor 
bijkomende 
problematiek 

Laag intellectueel 
functioneren 
Beperkte sociale 
redzaamheid 
Bijkomende pro-
blematiek 
Behoefte aan 
ondersteuning 
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Auteur Doel publicatie Terminologie IQ-
grenzen 

Instrument Andere criteria 

Verstegen 
(2005) 

Handreiking voor 
indicatiestelling 

Mensen met een 
licht verstandelijke 
handicap met meer-
voudige problema-
tiek 

50-85 Valide IQ-test 
Sociale aanpassing 
Chroniciteit 
Meervoudige 
problematiek 
 

Sociaal aanpassings-
vermogen 
Chroniciteit 
Leerproblemen 
Gezinsproblemen 
Medisch-organi-
sche problemen 
Psychiatrische 
Problemen 
Gedragsproblemen 

 
3.4 Kenmerkende gedragingen van mensen (in het bijzonder van jeugdigen) 
met een lichte verstandelijke beperking: de literatuur in Nederland en het 
Nederlandstalige gebied vanaf 1960 
 
Welke specifieke kenmerken worden toegeschreven aan jeugdigen met een lichte verstandelijke 
beperking? Wenar & Kerig (1999) geven aan dat bij de helft van de groep mensen met een ver-
standelijke beperking géén duidelijke organische oorzaak kan worden vastgesteld. Strøme & 
Hagberg (2000) benadrukken dat er bij mensen met lichte verstandelijke beperkingen relatief 
weinig organische oorzaken gevonden worden. Op grond hiervan wordt het vaststellen van psy-
chologische kenmerken van groot belang, wil men de doelgroep goed kunnen onderscheiden. 
Als de historie van de laatste vijfenveertig jaar in het Nederlandse taalgebied in ogenschouw ge-
nomen wordt dan kan op basis van een aantal kenmerkende handboeken, onderzoeksverslagen 
en artikelen een overzicht van de genoemde kenmerken van de doelgroep gemaakt worden. 
 
1960-1970 
Hart de Ruyter (1961) laat aan de hand van testen en testmateriaal dat hij onder andere ontleent 
aan het werk van Piaget, zien wat het onderscheid is tussen de “echte” debiel enerzijds en de an-
dere drie typen jeugdigen, door hem genoemd de pseudodebiel, de zwakbegaafde en de jeugdige 
met leermoeilijkheden, anderzijds. De debiel komt nooit tot het stadium van abstract-logisch 
denken (beredeneren) de zwakbegaafde wel (mits juist gestimuleerd). Waar begrip in het geding 
komt faalt de debiel. Hart de Ruyter doelt hier op het inzicht in samenhangen. “Het kunnen 
produceren van behoorlijke definities pleit tegen debiliteit” (p. 23). Het intellectueel plafond van 
de debiel wordt op elf- twaalfjarige leeftijd bereikt (de betere debiel rond het vijftiende levens-
jaar). Zwakbegaafdheid ziet hij als een minusvariant van het normale, waarbij niet het plafond 
doch slechts het tempo verlaagd is. De debiel kent geen creativiteit slechts imitatie en trial and 
error. Fantasie is in dit verband geen scheppende creativiteit doch slechts brokstukken herinne-
ring. Stolker (1964) onderscheidt twee typen debielen, die verschillen in temperament (maar niet 
in zwakke begaafdheid): de trage, suffe debiel en de primaire, vlugge debiel (zijn terminologie). 
De trage debielen kenmerken zich volgens hem door hun lage tempo, moeite om aan iets te be-
ginnen en de onmogelijkheid om flink voort te maken. Ze lijken verstrooid te zijn en te dagdro-
men. De jeugdigen nemen nauwelijks waar en denken niet, zij suffen. De prikkel van de buiten-
wereld moet de jeugdigen weer op gang brengen. We zien dat ze zich monotoon en stereotype 
voortbewegen en bezig houden. Zelf denken en beslissen, doorgaan en wagen doen de jeugdigen 
niet. De innerlijke dynamiek ontbreekt. De vluggen kenmerken zich door vluchtigheid, geringe 
concentratie, draaitollen, friemelen. Alles is vluchtig en ondoordacht. Ze worden door alles ge-
activeerd maar blijven in die actie steken. Stolker concludeert dat de waarneming, de associatie 
en het geheugen wel problemen opleveren maar nog wel voldoen, maar dat het inzicht, dus het 
denken, veel grotere problemen oplevert. Dit leidt tot gebrek aan belangstelling (die verloren 
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gaat) en derhalve tot het onvermogen tot concentratie, ongeïnteresseerdheid en zelfs luiheid. 
Naast het onderscheid tussen vlugge en trage debielen maakt men ook wel het onderscheid tus-
sen leerdebielen en levensdebielen, stelt Stolker. De leerdebiel heeft primair een tekort aan leer-
vermogen. Bij de levensdebiel zijn juist de aanpassingen aan het gewone leven zwak. Vaak tre-
den beide facetten tegelijkertijd op. De debielen blijken steeds weer gevangen in wat zij geleerd 
of ervaren hebben. Het nieuwe onverwachte verbijstert hen. Zij blijven bij het concreet waarge-
nomene hangen. De associatie werkt traag en primitief. Het waargenomene roept geen vroegere 
herinneringen wakker. Iets nieuws roept weerstand en verzet op. Het geleerde wordt niet blij-
vend ingevoegd bij het reeds verworvene. Emotionele factoren drijven en kleuren het denken en 
oordelen van de debielen. De emoties zijn minder beheerst en minder genuanceerd. Emoties zijn 
haast altijd ik-betrokken. De wil is primitiever. Een wilsimpuls kan zo opkomen, de plotselinge 
aandrift zet gemakkelijk door, ongeacht de redelijkheid van de handeling. “Twee gevolgen ko-
men hieruit voort: de gevoeligheid van de debiel voor suggesties en de noodzaak om hen blij-
vend te leiden” (p. 47). In de puberteit ontbreekt de zelfreflectie; geen dagboeken, gedichten, 
schoonheidsontroeringen, godsdiensttwijfels en levensfilosofieën. “De debiele puberteit is veel 
minder spiritueel en dus ook minder cultuurgevoelig dan de normale. Zo blijft de problematiek 
van deze pubers vaak beperkt tot lichamelijke – en dus seksuele – aan de ene kant, gezagspro-
blemen als rudiment van een geestelijke ontwikkeling aan de andere” (pp. 62-63). Van Ouden-
hoven (1969) stelt dat de wijze van denken van debielen (zijn terminologie) te classificeren is 
als op het niveau van de concrete operaties tot eenvoudige formele operaties (conform Piaget). 
De debiel kan zelfstandig werken dan wel in een beschutte werkplaats. Qua schoolse prestaties 
kan hij zowel praten als lezen en schrijven. In zijn onderzoek naar jeugdigen die tussen 1950 en 
1956 de debielenschool (B.L.O) bezochten vindt hij drieënzestig procent jongens en zevenen-
dertig procent meisjes. Hij vindt geen verschil in intelligentie, sociabiliteit, emotionele stabiliteit 
of schoolprestaties tussen jongens en meisjes. Jeugdigen worden sneller in het B.L.O. geplaatst 
als de ouders uit elkaar zijn en als de indruk van het gezin ongunstig is. Het merendeel van de 
jeugdigen komt uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status. Hét criterium om in het 
B.L.O. geplaatst te worden is een score tussen de vijftig en tachtig op de Binet-Herderschêe IQ-
test. Opvallend is dat vijfenvijftig procent van de mannen en vierentwintig procent van de 
vrouwen in zijn onderzoek, tien tot zestien jaar na het verlaten van de B.L.O. school een IQ ho-
ger dan tachtig (Army Beta Test) heeft. Op volwassen leeftijd zijn ze in de regel onopvallend 
opgenomen in de maatschappij. Overigens komt Van Oudenhoven in zijn bundel uit 1973 terug 
op deze verschillen in IQ-cijfers aan de hand van onderzoek van Geensen (1971). 
 
1971-1980 
Van Oudenhoven (1973) is de samensteller van een bundel waarin de gedragskenmerken van de-
biliteit (de in dit boek gebezigde term) vanuit diverse optieken worden belicht. Bekker, in het 
eerste artikel in deze bundel, spreekt uit eigen ervaring als hij stelt dat, in het kader van therapie 
voor debielen, de therapeut geacht wordt directief op te treden, gericht op concrete situaties en 
voorvallen. Algemene richtlijnen lijken bij debiele patiënten kennelijk minder werkzaam te zijn. 
Daarnaast spreekt hij van zwakke mogelijkheden tot generalisatie (over situaties). In het artikel 
van Den Haan wordt gesproken van harmonische versus disharmonische debielen. “Zijn harmo-
nische debielen dom over de gehele lijn en geholpen met een aangepaste didactiek op hun ni-
veau, de disharmonische hebben uitvallen of soms typische pluspunten, die kunnen liggen op al-
le gebieden van het menszijn. Deze jeugdigen vragen nadrukkelijk een individuele aanpak, reke-
ning houdende met hun tekorten en soms uitspringende mogelijkheden” (p. 54). Kingma pleit 
voor een scherper pedagogisch-didactisch toelatingsonderzoek om het verschil tussen geregis-
treerde en gedefinieerde debielen (conform Sorel, 1970) te verkleinen. Hij gebruikt in dit ver-
band het woord “schooldebiel” (die in zijn of haar later leven geen gebruik meer maakt van 
voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking). Van Meel gaat in op de cognitie 
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van het debiele kind. Onder cognitie verstaat hij het geheel van activiteiten waardoor het indivi-
du uit zijn omgeving kennis opneemt, verwerkt en toepast. Hij presenteert de resultaten van zijn 
onderzoek uit 1968. Gematched voor mentale leeftijd blijken debiele jeugdigen de taken die een 
beroep doen op taal slechter uit te voeren dan normaal begaafde jeugdigen en relatief een betere 
prestatie te leveren op niet-verbale ruimtelijke subtesten van de WISC (Wechsler Intelligence 
Scale for Children). Filtert men echter de testen die te maken hebben met de schoolse voorge-
schiedenis uit (algemene ontwikkeling en rekenen) dan blijken debiele jeugdigen beter te preste-
ren op de subtesten “Object Assembly”en “Doolhoven” en wijken ze niet noemenswaardig af op 
de verbale subtest “Comprehension” die het inzicht in sociale situaties meet. De vergelijking 
geeft voeding aan de veronderstelling dat achterblijvende schoolse prestaties sec leiden tot ver-
wijzing naar het B.L.O. De subtest “Woordenschat” die het niveau van passieve taalbeheersing 
meet, was voor beide subgroepen ongeveer gelijk, maar bij de subtest “Overeenkomsten”, waar 
actief een met beide aangeboden begrippen geassocieerd verbaal symbool moet worden gevon-
den, bleef de B.L.O-groep vrij aanzienlijk achter. Dit duidt op het minder kunnen spelen met 
taal. Ook blijken debielen minder goed te kunnen associëren en abstraheren. Dit blijkt uit zijn 
onderzoek naar het groeperen van voorwerpen en het kunnen herinneren van gegroepeerde voor-
werpen. De debiele jeugdige maakt grotere groepen, brengt niet alle voorwerpen in groepen on-
der en somt voorwerpen kriskras uit zijn herinnering op. De begripsmatige greep op de aangebo-
den informatie is bij de debiele jeugdige zwak. Daarnaast is “het antwoordrepertoire van de de-
biele jeugdige beperkter in omvang. De jeugdige heeft minder mogelijkheden beschikbaar om 
op een bepaalde prikkelsituatie met uiteenlopende, onderling verschillende gedragingen te rea-
geren. Dit beperkter antwoordrepertoire beperkt uiteraard ook zijn mogelijkheden om op nieuwe 
situaties nieuwe reacties te geven. Dit zal soms kunnen leiden tot een situatie waarin de debiele 
jeugdige zijn toevlucht neemt tot een antwoord of reactie, die het in een voorgaande situatie al 
gegeven had. Ook zijn er aanwijzingen dat de debiele jeugdige minder behoefte heeft aan nieu-
we stimulering en langer volhardt in bezigheden, die een geringe verandering van stimulering tot 
gevolg hebben. Er zijn echter géén aanwijzingen, dat wanneer de situatie - buiten de controle 
van de jeugdige – zich zodanig wijzigt dat een nieuwe reactie wordt vereist én wanneer deze 
reactie in het gedragsrepertoire van de debiele jeugdige voorradig is, het meer moeite zou heb-
ben met de omschakeling van zijn gedrag” (pp. 90-91). Ook is er géén sprake van een gestoorde 
aandachtsfunctie bij de debiele jeugdige. Van Meel toont in zijn onderzoek aan dat debiele jeug-
digen binnen het denken in een gesloten systeem (er is maar één juiste oplossing) géén ontwik-
kelingsachterstand vertonen vergeleken met hun in mentale leeftijd evenwaardige GLO-jeugdi-
gen. Wat betreft het divergente denken (meerdere oplossingen of antwoorden zijn denkbaar en 
bruikbaar) presteert de debiele jeugdige statistisch significant lager dan de voor mentale leeftijd 
gematchte GLO-jeugdige. Van Meel spreekt van een specifiek dieptepunt in de intellectuele 
structuur (p. 99). Uit factoranalyse kan geconcludeerd worden dat de GLO-jeugdige en de debie-
le jeugdige significant verschillen op wat van Meel de associatieve productiefactor noemt. Het 
debiele kind heeft een achterstand in de associatieve productie. Dit verwijst naar de specifieke 
wijze waarop de door het kind verworven kennis en ervaring beschikbaar is. “Het ziet er naar uit 
dat de onderlinge verbindingen tussen elementen van kennis en ervaring een minder complex en 
dicht netwerk vormen….. De associaties van het debiele kind blijven beperkt tot een vrij nauwe 
cirkel rondom het gegeven element. Sprongen naar meer heterogene elementen komen moeilijk 
of niet tot stand” (p. 100). Van Weelden en Niessen (1976) presenteren een boek voor hen die 
als groepsopvoeders of onderwijzers dagelijks werken met moeilijk lerende kinderen (de in dit 
boek gehanteerde term). Deze jeugdigen hebben problemen met symboolsystemen, kennen een 
ongerichte exploratie, onthouden minder, kunnen minder reproduceren en hebben moeite met de 
transfer over situaties, tijd en personen en tijd en causaliteit zijn problematisch. Ze hebben moei-
te met het richten van de aandacht, zijn vluchtig en snel afleidbaar, hebben moeite met het diffe-
rentiëren van de waarneming, zijn rigide in denken, veelal passief en afwachtend en er is veel 
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sprake van gissen en missen. Ze hebben grote problemen in het geheugen, zowel bij de opslag 
als bij het kunnen reproduceren van kennis en ervaringen. Er is dan ook sprake van geringe crea-
tiviteit bij de meeste moeilijk lerende kinderen. Opvallend is dat het weten en het kunnen toe-
passen van het gekende bij moeilijk lerende kinderen vaak niet echt verbonden is. Wat betekent 
dit nu voor de taal van het moeilijk lerende kind? Van Weelden en Niessen stellen dat het een 
groot verschil maakt of het kind in een taalarm of taalrijk milieu opgroeit. Desalniettemin is er 
wel een aantal algemene kenmerken te noemen. Denken en taal zijn minder hecht verbonden dan 
bij gewoon lerende kinderen. Ze kunnen zich moeilijker mondeling uiten en moeilijker hun ge-
dachtegang vasthouden en afwikkelen. Bij het technisch lezen en het schrijven worden veel fou-
ten gemaakt en het automatisch lezen is moeizaam ontwikkeld. Moeilijk lerende jeugdigen heb-
ben moeite met zowel de tijdsregistratiecodes (klok en kalender) als de tijdsoriëntatie (relateren 
van de tijd aan dagelijkse gebeurtenissen). Ze citeren onderzoek waarin geconcludeerd wordt dat 
de toekomst bij gewoon lerende kinderen een grotere rol speelt dan bij moeilijk lerende kinde-
ren. “Daar waar bij deze laatsten wel een gerichtheid op de toekomst is, doen ze vanuit zichzelf 
toch niets aan de verwezenlijking ervan. Zelfs bij moeilijk lerende kinderen die al dertien of 
veertien jaar zijn, treft men nog zeer irreële verwachtingen aan, naast een foutieve inschatting 
van eigen capaciteiten. Ten dele komt dit ook, omdat het chronologisch causale tijdsverband 
voor hen onvoldoende samenhang vertoont” (p. 84). Het leven in het hier en nu heeft ook tot ge-
volg dat moeilijk lerende kinderen moeilijk hun bevredigingsdrang kunnen uitstellen; ze zijn 
veelal impulsief. De directe lichamelijkheid treedt op de voorgrond, terwijl het moeilijk lerende 
kind minder “de weg weet in zijn eigen lichaam” (verminderde lichaamsoriëntatie). Het kind 
kan een gebrek aan eigen uniciteit tonen en heeft moeite een eigen echtheid te ontwikkelen. Van 
Gennep (1977) rangschikt de schoolproblemen van debielen (de in dit boek gehanteerde term) 
rond vier thema’s: het concrete denken, geheugen en concentratie, beperkt ongestructureerd le-
ren en taalmoeilijkheden. Bij het concreet denken is er vooral sprake van kennen op iconisch ni-
veau en van onderontwikkeld symbolisch kennen. Het leren is vooral situatiespecifiek (concreet) 
en minder principespecifiek (algemeen). Er is sprake van geringere creativiteit en verbeeldings-
kracht dan bij normaal begaafde kinderen. Het geheugen functioneert slechter dan bij normaal 
begaafden, met in het bijzonder het overbrengen van iets van het korte termijn geheugen naar 
het lange termijn geheugen. Ook de aandachtsspanne is geringer. Debielen hebben vooral baat 
bij gepland, gestructureerd leren. Ze leren weinig vanzelf. Naast de bovengenoemde problemen 
met de symbolische functie van taal zijn er ook problemen met de taalexpressie. Van Gennep 
haalt het onderzoek van Van Meel (1973) aan. Deze onderzocht vier kernactiviteiten: ten eerste, 
ordenen en groeperen, ten tweede,  rigiditeit en perseveratie, ten derde, aandacht en ten vierde 
denken. Bij het ordenen en groeperen hebben debiele jeugdigen meer moeite om informatie te 
rangschikken, te schematiseren en op een bruikbare wijze voorradig te hebben. Qua rigiditeit en 
perseveratie blijkt het antwoordrepertoire van debiele jeugdigen geringer te zijn en blijken zij 
minder behoefte aan nieuwe stimulering te hebben. Indien een nieuwe reactie vereist wordt kun-
nen ze evenwel wel omschakelen van gedrag. De aandacht is niet verstoord. Ook het denken in 
een gesloten systeem is niet verstoord. Wat het meest opvallend afwijkend is van de jeugdige in 
het GLO, is het divergente denken. Vanuit het gedachtegoed van Vygotsky benadrukt Van Gen-
nep een aantal richtlijnen voor het leren en opvoeden van debiele jeugdigen. De jeugdige moet 
bij het verwerven, inprenten en toepassen van kennis sterk ondersteund worden. De eerste 
schooljaren verlopen, ondanks deze intensieve ondersteuning, zeer traag. Pas in de derde en 
vierde klas (groep vijf en zes) werpt dit zichtbaar vruchten af. Verbaal onderwijs heeft onvol-
doende rendement. Naast visuele middelen moeten er veel zinvol uit te voeren praktische activi-
teiten plaats vinden. 
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1981-1990 
Leppers (1981) stelt zich in zijn proefschrift de volgende vraag: “een maatschappij die een groot 
aantal speciale voorzieningen heeft gecreëerd voor de scholing, opvang en begeleiding van kin-
deren met leermoeilijkheden, is - zo stellen wij ons tenminste voor - vooral geïnteresseerd te 
vernemen of dergelijke inspanningen het beoogde doel bereiken. In het algemeen laat dit doel 
zich omschrijven als de bevordering van het autonome handelen van het individu in het latere 
leven” (p. 1). Hij is in zijn onderzoek geïnteresseerd in het verloop van de cognitieve ontwikke-
ling (het geheel van centrale processen dat bij de opname, verwerking en reproductie van infor-
matie betrokken is) om van daaruit de terugloop in geregistreerde frequentie van oorspronkelijk 
moeilijk lerenden (de in dit boek gehanteerde term) in de jonge volwassenheid te verklaren. Om 
methodologische redenen beperkt hij zijn onderzoek tot moeilijk lerende jongeren en jongvol-
wassenen van dertien tot vijfentwintig jaar met een IQ-cijfer tussen de zestig en vierentachtig bij 
wie grove neurologische en/of somatische afwijkingen afwezig zijn. Leppers toont aan dat de 
personen die moeilijk lerend zijn weliswaar een groei doormaken vanaf hun dertiende tot hun 
negentiende jaar (waarna stabilisatie optreedt) maar dat de relatieve afstand tot de personen die 
niet moeilijk lerend zijn (die eenzelfde proces van intelligentieontwikkeling als de moeilijk le-
renden kennen) gelijk blijft. Vooral de actieve verbaliteit en het vermogen tot verbaal redeneren 
blijven bij de MLK-populatie relatief achter. Vervolgens heeft hij de cognitieve structuur van 
personen die wel en van personen die niet moeilijk lerend zijn geanalyseerd. De overeenkomst 
in cognitieve structuur van moeilijk lerenden en normaal begaafden is vrijwel perfect. Hij vindt 
geen enkele aanwijzing voor een gestoorde ontwikkelingsgang bij de MLK-populatie. De 
vaardigheden zijn niet anders ontwikkeld maar wel op een lager niveau. Vooral de minder sterke 
groei in de richting van veldonafhankelijkheid is tamelijk karakteristiek voor moeilijk lerende 
mensen. Veldafhankelijkheid en veldonafhankelijkheid duiden op de scheiding tussen het niet-
zelf en het zelf, waarbij een tweetal subgebieden te onderscheiden zijn: autonomie in interper-
soonlijke relaties en het herstructureringsvermogen. Gedragskenmerken die hiermee samenhan-
gen (in door Leppers aangehaald onderzoek) zijn: grote neiging tot sociale wenselijkheid, eerder 
toeschouwers dan actieve deelnemer zijn, meer extrinsieke dan intrinsieke motivatie, minder 
autonomie in het handelen, geneigdheid om met stress (verhoogde hartslag) op nieuwe situaties 
te reageren. Dit blijkt overigens ook uit Leppers eigen onderzoek (p. 101). Veldafhankelijken 
zijn extraverter en kennen de neiging tot verdringing. Veldafhankelijken blijken doorgaans 
slechtere schoolprestaties te leveren, vooral generalisatie van het geleerde is dan een probleem. 
Leppers ontkracht de op Piaget gebaseerde stelling van Hart de Ruyter (1961) en Van Ou-
denhoven (1969) dat alle normaal begaafde mensen altijd tot het stadium van de formeel-logi-
sche oplossingen komen en de mensen met een lichte verstandelijke beperking nooit. Een groot 
deel van de normaal begaafden komt in zijn onderzoek niet tot probleemoplossingen die ge-
relateerd zijn aan dit stadium, terwijl een aantal moeilijk lerenden dit stadium wel bereikt.  
Op het terrein van reflexiviteit en impulsiviteit vindt Leppers resultaten die in de richting van 
een impulsieve stijl van informatieverwerking wijzen. Daarbij heeft hij de indruk dat moeilijk 
lerenden een andere (inefficiënte) taakstrategie volgen. Namelijk een die er op gericht is fouten 
te vermijden in plaats van de taak, conform de instructie, zo snel mogelijk te volbrengen. Wat 
betreft de divergente denkprocessen citeert Leppers Van Meel (1968) die stelt dat het moeilijk 
lerende kind gekenmerkt wordt door een beperkt associatief netwerk. Moeilijk lerende kinderen 
zijn minder in staat tot het leggen van verbindingen, vooral tussen begrippen die infrequent zijn 
geassocieerd. In het bijzonder het overschakelen op andere begrippen of thema’s is een vaardig-
heid die hun niet gegeven is. Leppers vindt hier in zijn onderzoek bevestiging voor vooral op het 
terrein van verbale divergente denktaken. Tot slot vindt Leppers in zijn onderzoek bevestiging 
voor de hypothese dat korte termijn geheugen verrichtingen zowel visueel als auditief, maar het 
duidelijkst de auditieve taken, op een beduidend lager niveau liggen dan bij mensen met een 
normale intelligentie. Herkenning, in geval van een visuele taak, is doorgaans makkelijker dan 
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herinnering, wat gekoppeld is aan een auditieve taak. Pattyn (1989) geeft een overzicht van 
interventie programma’s die gebruikt worden om de cognitieve en sociale capaciteiten van licht 
geestelijk gehandicapten (zijn terminologie) te vergroten. Uit het werk van de Amerikaanse in-
terventiebeweging in de jaren zestig, is bekend dat er een samenhang is tussen gemeten intelli-
gentie en sociale status. Interventieprogramma’s kunnen invloed hebben op het affectieve kli-
maat (moeder-kind), de cognitieve stimulatie of de taal, naar gelang de doelstelling van het pro-
gramma. De uitgangssituatie in termen van specifieke gedragskenmerken van licht geestelijk ge-
handicapten beschrijft hij niet. In zijn bespreking van Feuersteins mediatiebegrip parafraseert hij 
Feuerstein (1980) als die spreekt over “culturele deprivatie van mentaal gehandicapten”, waar-
mee Feuerstein bedoelt “de toestand waarbij een individu beperkt is in zijn cognitief aanpas-
singsvermogen wanneer hij moet reageren op onmiddellijk aanwezige stimuli” (Pattyn, pp. 173-
174). Het cognitieve niveau van de mentaal gehandicapten kenmerkt zich door ongespecifi-
ceerdheid. Gelet op de context van het boek zullen hier in ieder geval ook licht geestelijk gehan-
dicapten mee bedoeld worden, Pattyn spreekt daarnaast ook van cultureel gedepriveerde kinde-
ren, een term die elders in zijn boek weer geassocieerd wordt met een gemeten IQ-cijfer onder 
de vijfentachtig. Kenmerken van de naar Feuerstein genoemde culturele deprivatie zijn: een on-
zuivere en oppervlakkige waarneming, impulsiviteit, een tekort aan verbale vaardigheden, een 
verzwakt ruimte- en tijdsbesef, het ontbreken van een blijvend karakter van inhouden en toestan-
den, het tekort of gebrek aan precisie en accuratesse, niet of slechts gedeeltelijk gebruik kunnen 
maken van meerdere informatiebronnen tegelijk, niet in staat zijn relevante eigenschappen van 
de irrelevante te onderscheiden, gebrekkig of zwak ontwikkeld vergelijkingsgedrag, vernauwing 
van het mentale veld (moeilijk informatie kunnen combineren en coördineren), niet spontaan 
kunnen tellen bij het handelen, niet of slechts gedeeltelijk kunnen projecteren van virtuele rela-
ties (niet concrete relaties die in het voorstellingsvermogen van het individu bestaan), een tekort 
aan geïnterioriseerde (zijn terminologie) voorstellingen (slechts uitgaan van het concrete), wei-
nig of geen plangedrag, egocentrische communicatie, blokkeren, fouten door gissen en missen, 
deficiënt visueel transport, episodisch vatten van de realiteit (energetisch, ontregeld behoeften 
systeem en structureel, het ontbreken van referentieschema’s). Door middel van Feuersteins “In-
strumenteel Verrijkingsprogramma” zouden deze deficiënties positief te beïnvloeden zijn. 
Krayer (1989b), zich baserend op een intramurale populatie, stelt dat de hoeveelheid storend ge-
drag bij licht zwakzinnigen lager ligt dan bij dieper zwakzinnigen. Ook is er sprake van een an-
der storend gedragsrepertoire dan bij dieper zwakzinnigen, bijvoorbeeld schelden en pesterige 
opmerkingen maken. Het blijkt wel dat er een ander verwachtingspatroon heerst ten aanzien van 
lichter zwakzinnigen. Ze worden eerder gedragsgestoord genoemd, hierbij weegt vooral licha-
melijk agressief gedrag bijzonder zwaar. Samenvattend komt hij tot de volgende conclusies: 
“hoewel met name de verbale mogelijkheden van licht zwakzinnigen duidelijk beperkt zijn, lij-
ken hun psychische stoornissen in uitingsvorm en herkenbaarheid meer overeenstemming te ver-
tonen met die van normaal begaafden dan met die van dieper zwakzinnigen, vooral die van ern-
stig en diep zwakzinnigen. Psychische stoornissen komen meer voor bij licht zwakzinnigen dan 
bij normaal begaafden. Hun tekort aan “innere Halt”…intellectueel, emotioneel en sociaal over-
zicht hebben over en greep hebben op de werkelijkheid, lijkt hier verantwoordelijk voor te zijn” 
(p. 103). 
 
1991-2000 
Van Hove (1992) stelt de persoon centraal en niet de stoornis. Hij gebruikt dan ook de term 
“persoon met een lichte handicap van mentale aard” (p. 44). Naast de reeds in het boek van Van 
Gennep (1977) genoemde kenmerken voegt Van Hove nog de volgende kenmerken toe: een on-
realistisch zelfbeeld (óf ze overschatten zich zelf óf ze zijn vreselijk geremd) en gedrags- of psy-
chische problemen. Op grond van een werkhypothese (p. 57) concludeert hij dat licht mentaal 
gehandicapten op grond van hun specifieke dispositie (angst eenzaamheid, getormenteerdheid, 
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beperkte verbale mogelijkheden) en van hun omgevingskenmerken (geen responsieve relatie 
met de gehandicapte aangaan) in een chaos terecht kunnen komen (het hiaat tussen interne vei-
ligheid, de eigen mogelijkheden van een individu om zich in de maatschappij staande te houden 
en externe veiligheid, de geboden ondersteuning vanuit de omgeving), waarop ze emotioneel 
reageren wat ontaardt in fight of flight gedrag. 
 
2001-2005 
Ponsioen (2001) onderzoekt in zijn proefschrift de cognitieve vaardigheden van licht verstande-
lijk beperkte kinderen en jongeren. Hij wijst er nadrukkelijk op dat de Nederlandse term LVG 
niet zonder meer te vergelijken is met de termen (mildly) mentally retarded, educable mentally 
retarded en learning disabled. Op diverse plaatsen in zijn boek (bijvoorbeeld op p. 111) houdt hij 
een pleidooi om “de verschillende domeinen van cognitief functioneren afzonderlijk te verken-
nen en daarvoor niet het globale intellectuele functioneren als maatstaf te nemen”. Vooral de 
jeugdigen die in een LVG-instituut verblijven en een hoger IQ-cijfer (hoger dan zeventig) heb-
ben, worden meer gekenmerkt door leerstoornissen dan door een algemeen intelligentietekort (p. 
65). Een IQ-cijfer zegt niets over de onderliggende cognitieve structuur. Ook aan de interpreta-
tieve waarde van de veel gebruikte Kaufman- en Bannatyne factor-schema’s kan volgens Pon-
sioen getwijfeld worden. Vervolgens toont hij aan dat LVG jeugdigen op veel cognitieve taken 
niet significant afwijken van normaal begaafde jeugdigen. Het lange termijn geheugen is intact. 
De problemen die LVG jeugdigen laten zien met cognitieve taken hebben veelal te maken met 
de nauwkeurigheid waarmee de taak wordt uitgevoerd. Complexere taken worden daarnaast tra-
ger uitgevoerd. Vooral op het terrein van de sociale cognitie (met name het “Theory of Mind” 
onderzoek) blijken LVG jeugdigen moeite te hebben met het selecteren van relevante cues. 
Sociale cognitie wordt in dit proefschrift opgevat als het betrekken van eigen en andermans ge-
dachten, gevoelens en intenties bij het planmatig denken en handelen, sociale kennis en vaardig-
heden (p. 42). In een laboratoriumsituatie komen LVG jeugdigen “verrassend genoeg” (p. 187) 
tot respons-inhibitie, tot mentale flexibiliteit en het benutten van het werkgeheugen. Hij citeert 
onderzoek waarbij aangetoond wordt dat LVG jeugdigen op het gebied van “Theory of Mind” 
een achterstand in ontwikkeling hebben, waarbij ze moeite hebben met het adequaat duiden van 
sociale cues, vooral die met een positieve emotionele lading en waarbij ze in sociale situaties, 
die als onduidelijk beleefd worden, kiezen voor negatief, bijvoorbeeld agressief, gedrag. In Pon-
sioens eigen onderzoek wordt de verwachting dat LVG jeugdigen tenminste een achterstand ver-
tonen op het gebied van sociale cognities ten dele bevestigd. Ponsioen verzucht overigens “het 
operationaliseren van sociale cognitie is vanwege de complexiteit en multipliciteit van de pro-
cessen en factoren die in het geding zijn geen sinecure” (p. 230). Hij pleit voor de standaardisa-
tie van testmateriaal en voor protocollisering van testafname die nog steeds ontbreken. Van 
Nieuwenhuijzen (2004) bespreekt in haar proefschrift de sociale informatieverwerking van kin-
deren met een lichte verstandelijke beperking. Deze kinderen lossen sociale problemen op een 
andere manier op dan kinderen zonder lichte verstandelijke beperking. Ze hebben minder asser-
tieve oplossingsvaardigheden en zijn vlugger geneigd niet-assertieve oplossingen te hanteren. 
Kinderen met bijkomend probleemgedrag reageerden in haar experimenten vooral agressief, die 
zonder probleemgedrag vooral passief. De kinderen die agressieve oplossingen kiezen hebben 
wel kennis van de verschillende oplossingsmogelijkheden maar passen deze kennis gewoon niet 
toe: na de waarneming handelen ze meteen. Van Nieuwenhuijzen zoekt een verklaring in het ge-
brek aan emotie- en impulscontrole maar dat vraagt verder onderzoek. Collot d’Escury, Barn-
hard & Hartsink (2004) richten zich ook op sociale informatieverwerking, in het bijzonder het 
perspectief nemen door kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Uit onderzoek is be-
kend dat deze kinderen de daartoe benodigde deelvaardigheden weliswaar beheersen maar dat 
vooral de onderlinge afstemming van deze deelvaardigheden een probleem is. De kinderen lopen 
beduidend achter in de ontwikkeling van perspectief nemen ten opzichte van leeftijdsgenoten 
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zonder verstandelijke beperking, maar op termijn vertonen zij het zelfde ontwikkelingsverloop 
bij eenvoudige taken maar niet bij complexe taken. En door het trage tempo van ontwikkeling 
ondervinden de kinderen in belangrijke fasen in de adolescentie hier last van. Een aangepaste 
training is dan ook vereist. Van Gennep (2004) somt een grote hoeveelheid risicofactoren op, die 
in de literatuur genoemd worden en die verbonden zijn met een lichte verstandelijke beperking. 
Hij onderscheidt risicofactoren in het kind, in het gezin, in de maatschappij en in een instituut. 
Vooral het ontbreken van eventuele beschermende factoren kan leiden tot ernstige problemen en 
ontregeling op volwassen leeftijd. Elias (2005) doet in haar proefschrift verslag van haar onder-
zoek naar competentiebeleving bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Uit haar on-
derzoek blijkt dat de ontwikkeling van een accuraat zelfbeeld trager verloopt bij kinderen met 
een lichte verstandelijke beperking. Ook laten deze kinderen minder transfer zien in de tijd, na 
een training. Wel blijkt dat, wanneer ze zich vergelijken met de problemen van andere kinderen 
met een lichte verstandelijke beperking, dit goed is voor hun zelfwaargenomen competentie. 
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Tabel 3.2 Samenvatting kenmerkende gedragingen van mensen (in het bijzonder jeugdigen) met 
een lichte verstandelijke beperking geciteerd in in Nederland en het Nederlandse taalgebied ge-
bruikte literatuur sinds 1960 
 
Auteur Kenmerkende gedragingen van mensen met een verstandelijke beperking, in 

het bijzonder kinderen en jongeren 
Hart de Ruyter 
(1961) 

Bereikt nooit stadium abstract-logisch denken. Faalt op het terrein van begrip. Kan 
geen behoorlijke definities produceren. Geen creativiteit. 

Stolker (1964) Suf, onmogelijkheid om flink voort te maken óf vluchtig, geringe concentratie. Pro-
blemen met het inzicht. Impulsief. 

Van Oudenhoven 
(1969) 

Instaat tot concrete operaties, enige formele operaties. 

In: Van 
Oudenhoven 
(1973) 

Zwakke mogelijkheden tot generalisatie. Problemen op het gebied van taal vooral 
associëren en abstraheren. Beperkter antwoordrepertoire. Slechter in divergent den-
ken minder uitgesponnen associatief netwerk. 

Van Weelden & 
Niessen (1976) 

Problemen met symboolleren. Ongerichte exploratie. Onthouden minder en kunnen 
minder reproduceren. Moeite met transfer. Vluchtig, snel afleidbaar. Problemen met 
de waarneming. Denken en taal zijn minder Moeite met tijdregistratie codes. Ver-
minderde lichaamsoriëntatie. 

Van Gennep 
(1977) 

Situatiespecifiek denken. Onderontwikkeld symbolisch denken. Transferproblemen. 
Problemen met lange termijngeheugen. Geringere aandachtsspanne. 

Leppers (1981) Achterblijvend vermogen tot verbaal redeneren. Meer veldafhankelijkheid. Impul-
sieve stijl van informatieverwerking. Inefficiënte planningsstrategie. Korte termijn-
geheugen problemen. 

Pattijn (1989) Beperkt cognitief aanpassingsvermogen . Impulsiviteit. Tekort aan verbale mogelijk-
heden. Verzwakt ruimte- en tijdsbesef. Het ontbreken van besef van een blijvend ka-
rakter van inhouden en toestanden. Het tekort of gebrek aan precisie en accuratesse. 
Niet of slechts gedeeltelijk gebruik kunnen maken van meerdere informatiebronnen 
tegelijk. Niet in staat zijn relevante eigenschappen van de irrelevante te onderschei-
den. Gebrekkig of zwak ontwikkeld vergelijkingsgedrag. Vernauwing van het men-
tale veld (moeilijk informatie kunnen combineren en coördineren). Niet spontaan 
kunnen tellen bij het handelen. Niet of slechts gedeeltelijk kunnen projecteren van 
virtuele relaties (niet concrete relaties die in het voorstellingsvermogen van het indi-
vidu bestaan). Een tekort aan geïnterioriseerde voorstellingen (slechts uitgaan van 
het concrete). Weinig of geen plangedrag. Egocentrische communicatie. Blokkeren. 
Fouten door gissen en missen. Deficiënt visueel transport. Episodisch vatten van de 
realiteit.  

Krayer (1989) Meer psychische stoornissen. 
Van Hove (1992) Onrealistisch zelfbeeld. Gedrags- en psychische problemen. 
Ponsioen (2001) Leerstoornissen. Trager uitvoeren complexe taken. Moeite met relevante cues in so-

ciale situaties. Minder nauwkeurig bij uitvoering taken. Trager uitvoeren taken. 
Van 
Nieuwenhuijzen 
(2004) 

Minder assertieve en meer niet assertieve oplossingsstrategieën in sociale situaties. 
Kinderen met probleemgedrag kiezen agressieve strategieën die zonder probleemge-
drag vooral  passieve strategieën. Kennis van strategieën leidt niet tot weloverwogen 
keuzes: waarnemen leidt meteen tot handelen bij agressieve kinderen met een lichte 
verstandelijke beperking. 

Collot d’Escury, 
Barnhard & 
Hartsink (2004) 

Problemen met perspectief nemen vooral integratie van deelvaardigheden is een pro-
bleem. Lopen achter bij leeftijdsgenoten. Er zijn aanwijzingen dat er een (negatieve) 
kwalitatieve afbuiging bij lagere IQ’s is. Veel sociale problemen ten gevolge van in-
adequaat perspectief nemen. 

Van Gennep 
(2004) 

Risico factoren in het kind, het gezin, de maatschappij en in een instituut. Vooral het 
ontbreken van beschermende factoren kan leiden tot problemen in de (vroege) vol-
wassenheid. 

Elias (2005) Ontwikkeling van zelfbeeld verloopt trager. Meer kans op negatieve ervaringen. 
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3.5 Discussie 
 
Uit de bespreking van het voorafgaande zijn drie discussie thema's te onderscheiden. 
 
Ten eerste de terminologie. Hoe duiden we de groep jongeren die in dit onderzoek centraal staan 
aan? In dit proefschrift wordt gekozen voor de term jongeren met een lichte verstandelijke be-
perking. Ten tweede de paradigma's. Hoe kijken we tegen deze jongeren aan? Als uitvloeisel 
van het burgerschapsmodel beschouwen we deze jongeren als participanten in het onderzoek. 
Ten derde de heterogeniteit. Elke jongere is uniek. Daarom wordt voor een kwalitatieve benade-
ring (de benadering van het unieke geval) gekozen. 
 
Een nadere toelichting. 
 
De terminologie 
Gedurende de laatste vijfenveertig jaar is er een voortdurende aanpassing van de terminologie te 
zien. De doelgroep heeft de afgelopen vijfenveertig jaar vele benamingen gekregen. In een 
aantal gevallen is de keuze voor een bepaalde terminologie verbonden met de paradigmatische 
discussie waarmee de betreffende auteur zich verbonden voelt. In andere gevallen is de termino-
logie gekoppeld aan specifieke kenmerken van de door de auteur gedefinieerde doelgroep, die 
hij wilde benadrukken. De discussie wordt zowel in het Engelstalige als in het Nederlandstalige 
taalgebied nog volop gevoerd. Het is de wetenschap en het (ortho)pedagogische veld nog niet 
gelukt om tot een ondubbelzinnige terminologie te komen. In dit onderzoek zullen jongeren aan 
het woord komen die op dit moment in de LVG-centra verblijven. Deze jongeren voldoen alle-
maal aan de criteria zoals door Verstegen (2005) geschetst. Daarbij wordt de term jongeren met 
een lichte verstandelijke beperking gebruikt, om te benadrukken dat aansluiting gezocht wordt 
bij het model van emancipatie en ondersteuning. 
 
Conceptueel paradigmatische overwegingen 
Het begrip debiel, zwakbegaafd, moeilijk lerend, persoon met een lichte verstandelijke beper-
king, of welke term er ook in de tijd gebruikt wordt, is een construct. Hierbij worden personen 
op grond van een beperkt aantal, soms zelfs arbitraire, eigenschappen aan een groep toebedeeld. 
Kenmerken van die groep worden aan ieder van de leden van die groep doorgegeven en de 
persoon in kwestie wordt vervolgens nog slechts gekarakteriseerd aan de hand van die kenmer-
ken. De discussie betreffende criteria zou gezien kunnen worden als een vooral, wetenschappe-
lijke discussie waarbij nieuwe inzichten over de achtergronden van deze criteria zouden kunnen 
leiden tot bijstelling en/of verscherping er van. Dit is ten dele waar. Er kan geconstateerd wor-
den dat in de laatste vijfenveertig jaar geleidelijk aan het IQ-cijfer als enig criterium voor het 
bepalen van een (lichte) verstandelijke beperking is losgelaten. Het accent verschuift van IQ-be-
grenzing naar ondersteuningsbehoefte en de (on)mogelijkheid van actieve maatschappelijke 
participatie en problemen in het sociaal functioneren. Pas vanaf de jaren tachtig krijgt de sociale 
redzaamheid hetzelfde gewicht in de definitie van verstandelijke beperking als het door middel 
van de IQ-test gemeten intellectueel functioneren (Huizinga, 1999). Gaat het om intramurale op-
vang en behandeling van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, dan komen ook cri-
teria die te maken hebben met probleemgedrag om de hoek kijken. Dan wordt de doelgroep ook 
groter. Zowel in de LVG-instituten als in de SGLGV-instituten worden mensen die zwakbe-
gaafd genoemd worden ook tot de populatie van mensen met een lichte verstandelijke handicap 
gerekend. In het Eindrapport van de Begeleidingscommissie Sterk Gedragsgestoorde Licht 
Geestelijk Gehandicapten (1991) wordt geconstateerd dat zwakbegaafden niet tot de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking behoren. Maar als er sprake is van een disharmonisch 
profiel behoren ze tot degenen wier behandelbehoefte het meest adequaat kan worden opgepakt 
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door de SGLVG-centra, omdat deze mensen adaptatiestoornissen kunnen hebben die het meest 
verwant zijn aan die van mensen met een sterke gedragsstoornis en een lichte verstandelijke be-
perking. Ook in het rapport “Vorm en Kleur” (NVGz, 1995) lezen wij een dergelijke pragmati-
sche invalshoek. “In onze definitie omvat licht verstandelijk gehandicapt dus zowel de licht ver-
standelijk gehandicapte als de zwakbegaafdheid. Het komt echter regelmatig voor dat er jonge-
ren aangemeld worden met een gemiddelde intelligentie (of net boven de vierentachtig), maar 
met een lage sociale redzaamheid. Deze jongeren vallen in de reguliere jeugdhulpverlening bui-
ten de boot. Een individuele beoordeling moet dan uitwijzen of een dergelijke jongere alsnog tot 
de doelgroep gerekend kan worden” (p. 14). Tymchuk et al. (2001) pleiten voor ondersteuning 
zoals geboden wordt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking voor die mensen 
die een aantal kenmerken hebben van mensen die op indicatie in die zorg geholpen worden maar 
waarvoor die indicatiecriteria niet in volle omvang gelden. De discussie over de omvang van de 
doelgroep (om louter politieke redenen) verengen tot de IQ-score doet geen recht aan de (oplos-
singsmogelijkheden voor de) problemen van deze mensen. 
 
De discussie over criteria heeft echter ook een maatschappelijke en gezondheidspolitieke lading. 
Door mensen “verstandelijk gehandicapt” te noemen, of “moeilijk lerend” of “behept met soci-
ale informatieverwerkingsproblemen”, bestaat de kans dat ze gemarginaliseerd worden tot dom-
me en minder productieve mensen. Dit spreekt tegen het gebruik van dergelijke terminologieën 
zeggen onder andere Reindal, 1995 en Goodley en Rapley, 2001. Maar dit heeft ook een keerzij-
de. Door de criteria te verbreden of te versmallen kan daarnaast de toegang tot (vaak relatief 
kostbare) hulp door de overheid en de zorgverzekeraars gereguleerd worden. Dit speelt ook in 
Nederland. Zowel in het onderwijs als in de gezondheidszorg wordt op dit moment een discussie 
over de omvang van de doelgroep gevoerd, vaak verengd tot uitsluitend één criterium, het IQ-
cijfer. In dit hoofdstuk is aangetoond dat er in Nederland, in de praktijk van de zorg voor men-
sen met een (lichte) verstandelijke beperking, gedurende de laatste vijfenveertig jaar hieromtrent 
een min of meer consistent beleid is gevoerd, waarbij het IQ-cijfer als criterium globaal geno-
men steeds tussen de vijftig en vijfentachtig gelegen is. De mondiaal toonaangevende AAMR 
heeft het IQ-cijfer als criterium een aantal keren naar beneden en naar boven bijgesteld, maar 
pleit daarbij ook voor aandacht voor hen die zij niet (meer) tot de (kern)doelgroep van de zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking rekenen (Tymchuck et al., 2001). Vervolgens 
heeft de AAMR, en dat is in Nederland steeds ook direct door wetenschappers en “het veld” ver-
taald, sinds 1960 ook steeds meer criteria aan de definitie toegevoegd die naast het criterium IQ-
cijfer gehanteerd dienen te worden. In 1994 publiceerde Bakker een overzichtsartikel over het 
westerse IQ-denken dat nog steeds niets van zijn actualiteit verloren heeft, en aansluit bij het ge-
citeerde artikel van Rupp (1973). Bakker stelt dat politieke, maar ook wetenschappelijke denk-
beelden, het IQ tot een synoniem voor intelligentie maken, en het tot een nauwelijks aan veran-
dering onderhevige, biologisch verankerde grootheid verklaren. Dit, terwijl uit veel wetenschap-
pelijk onderzoek bekend is dat het gemeten IQ in de loop van een mensenleven aan veel veran-
deringen onderhevig is. Dit rigide denken lijkt volgens hem een rechtvaardiging te bieden voor 
ongelijkheid van kansen, in onderwijs en maatschappij. Hij citeert daarbij een grote hoeveelheid 
onderzoek dat de relativiteit van het concept intelligentietest benadrukt. Beleidsmakers, zijnde 
niet-professionals, lijken soms behoefte te hebben aan ondubbelzinnige criteria. Een IQ-cijfer 
lijkt die duidelijkheid te bieden. Iedere professional weet echter dat er een wereld van vragen en 
nuanceringen achter dat betreffende cijfer schuil gaat. Deze cijfers bieden schijnzekerheid en bij 
een ongepaste, onwetenschappelijke, rigide hantering blijven mensen die hulp hard nodig heb-
ben, mogelijk verstoken van adequate professionele hulp. Door echter de nadruk veel meer te 
leggen op de voortdurende problemen die mensen ervaren in hun omgang met de voor hen rele-
vante sociale omgeving, kan de doelgroepdiscussie in de zorg voor mensen met een verstandelij-
ke beperking (maar ook in de discussie over de toegang tot het speciale onderwijs), en vooral 
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voor jongeren die wij licht verstandelijk beperkt noemen, nieuwe impulsen krijgen. Recent we-
tenschappelijk onderzoek (Van Nieuwenhuijzen, 2004; Ponsioen, 2001) toont aan dat hierin de 
kernproblematiek van de doelgroep schuilt. Het gaat fout in de sociale omgeving en dit wordt 
vertaald in (chronische) leer- en/of gedrags- en of gezinsproblemen. De uitdaging voor het we-
tenschappelijke- en praktijkveld bestaat er in om het concept dat door Versteegen (2005) is aan-
gereikt, te verfijnen en te verdiepen zodat hulpverlening nog gerichter en effectiever kan worden 
aangeboden. Hulpverlening aan mensen met een beperking dient daarbij echter wel gezien te 
worden als aanvullend aan de steun die mensen vanuit hun sociale netwerk ontvangen. Hulp 
dient proportioneel en gewenst te zijn. Hulp dient aan te sluiten op de mogelijkheden van men-
sen en niet hun onmogelijkheden te benadrukken. In dit denken past het ook om de persoon na-
drukkelijker zelf aan het woord te laten komen. Hem of haar zelf te laten articuleren hoe hij of 
zij de gegeven situatie ervaart en welke wensen betrokkene heeft. Daarbij past het vanuit respect 
en een positie van evenwaardigheid te vertrekken. Echter er zal ook oog moeten zijn voor be-
moeizorg. Pijnenburg (1997) formuleert dit als volgt: “we denken echter ook dat in bepaalde si-
tuaties ‘bemoeizorg’ legitiem is, ondanks het imperatief volledige overeenstemming te realise-
ren. Het betreft dan het nemen van beslissingen van een deskundige hulpverlener over wat heil-
zaam is voor het kind zonder dat het mogelijk is om ouders hiervan te overtuigen” (p. 84). Hier-
aan dient toegevoegd te worden dat het soms ook niet mogelijk is om met de cliënt zelf te over-
eenstemming te komen. 
 
In hoofdstuk 2 werden gegevens gepresenteerd waaruit blijkt dat er in toenemende mate onder-
zoek wordt gedaan naar de ervaringen van jeugdigen die intramuraal zijn opgenomen. Dit is ook 
het onderwerp van het onderhavige onderzoek. In dit onderzoek wordt er voor gekozen om zo-
wel vanuit methodologische als vanuit ideologisch-emancipatoire optiek, de jeugdigen zelf in-
tensief bij het onderzoek te betrekken (conform Kiernan, 1999; Stalker, 1998). 
 
Heterogeniteit  
Bestaan de doelgroep “mensen met een lichte verstandelijke beperking” eigenlijk wel als her-
kenbare entiteit? Als construct op grond van een beperkt aantal kenmerken, zoals hierboven ver-
woord, natuurlijk wel. Het centrale kenmerk, problemen met de sociale aanpassing, dat zich uit 
in (chronische) gezins- leer- en gedragsproblemen staat centraal in het huidige werken met de 
jeugdigen die behandeld worden in de LVG-centra. De individuele ontwikkeling van iedere 
jeugdige is daarbij uniek. De jongeren die in de LVG-centra behandeld worden vormen een he-
terogene groep. Soms is er sprake van een aanwijsbare medisch-neurologische beschadiging, 
soms van een aperte psychiatrische problematiek. Maar er is ook een oververtegenwoordiging 
van jeugdigen uit de lagere sociaal-economische klassen, wat zou kunnen wijzen op een leerach-
terstand opgrond van sociale deprivatie. Er wordt een toenemend aantal jeugdigen uit zogenaam-
de etnische minderheidsgroeperingen ter behandeling opgenomen. Het is opmerkelijk dat in de 
aangehaalde literatuur geen opmerkingen worden gemaakt over taal- en andere culturele en 
hulpverleningstechnische problemen met betrekking tot mensen die behoren tot etnische minder-
heidsgroeperingen en die licht verstandelijk beperkt genoemd worden. Iedere jeugdige kent een 
eigen individuele ontwikkeling en zijn of haar eigen unieke combinatie van bedreigende en be-
schermende factoren. Daarom is het maken van een toekomstprognose over de individuele kwa-
liteit van leven niet gemakkelijk. Mede op grond van deze heterogeniteit wordt er in dit onder-
zoek voor gekozen om de uniciteit van iedere jongere zelf te benadrukken door hem of haar uit-
gebreid zelf aan het woord te laten komen. 
 
Op basis van onderzoek zoals gepresenteerd in paragraaf 3.4 blijkt dat mensen met een lichte 
verstandelijke beperking qua cognitieve structuur niet afwijken van normaal begaafde mensen. 
Grote problemen vormen echter de taal en het sociale gedrag. Vooral het flexibel en creatief om-
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gaan met taalinhouden is gestoord. Daarbij zijn er problemen met de transfer, problemen het ge-
leerde in andere situaties toe te passen. Complexere taken worden trager en minder nauwkeurig 
uitgevoerd. Voor dit onderzoek is van belang dat er rekening gehouden moet worden met de 
taalproblemen, de transferproblemen en de problemen met flexibel en creatief gedrag in comple-
xe situaties die de jongeren kenmerken. 
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4.1 Inleiding 
 
Dit onderzoek heeft betrekking op jongeren van twaalf jaar en ouder die voor behandeling in een 
LVG-instituut zijn geïndiceerd en daar klinisch zijn opgenomen: dus jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking met een indicatie voor 24-uurs behandeling. Uitgesloten zijn jongeren 
met een bijzondere pathologie (bijvoorbeeld een acute psychose). In hoofdstuk twee en drie is 
de literatuur verkend. In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet en het onderzoeksproces ge-
presenteerd. Er zijn drie onderzoeksfasen. In hoofdstuk 1 werden de centrale vraagstellingen be-
sproken die hier nog even herhaald wordt: 

1. hoe ervaart een jongere met een lichte verstandelijke beperking die opgenomen is in een 
LVG-instituut zijn of haar verblijf en 

2. komt de beschrijving van de ervaring van de jongere overeen met de beschrijving van 
zijn of haar ervaring door de ouder, de direct betrokken persoonlijke begeleider en de di-
rect betrokken behandelaar? 

 
Om deze centrale vraagstellingen te beantwoorden moeten zes vragen beantwoord worden. 

1. Welke thema’s die betrekking hebben op hun leef- en ervaringswereld in een LVG-insti-
tuut worden door jongeren, met een (lichte) verstandelijke beperking die opgenomen zijn 
in een LVG-instituut, van belang geacht? (Onderzoeksvraag 1). 

2. Hoe ervaren jongeren met een lichte verstandelijke beperking die in een LVG-instituut 
zijn opgenomen hun verblijf? (Onderzoeksvraag 2). 

3. Hoe denken de ouders dat de jongeren het verblijf in het LVG-instituut ervaren? (Onder-
zoeksvraag 3). 

4. Hoe denken de direct betrokken persoonlijke begeleiders dat de jongeren het verblijf in 
het LVG-instituut ervaren? (Onderzoeksvraag 4). 

5. Hoe denken de direct betrokken behandelaars dat de jongeren het verblijf in het LVG-in-
stituut ervaren? (Onderzoeksvraag 5). 

6. Komen de ervaringen van de opgenomen LVG-jongeren overeen met de kijk die de ou-
ders, persoonlijke begeleiders en direct betrokken behandelaars op die ervaringen heb-
ben? (Onderzoeksvraag 6). 

Tot slot worden, zoals in de inleiding is vermeld, enkele handreikingen gepresenteerd, waarmee 
de ervaring met het verblijf van de jongeren een plek kan krijgen in de behandeling. 
 
4.2 Coöperatief onderzoek 
 
In hoofdstuk 2 werden reeds argumenten gegeven om te kiezen voor een vorm van peerresearch 
en coöperatief onderzoek, dit wil zeggen het actief betrekken van cliënten bij het doen van 
onderzoek. In dit kader is er voor gekozen om een tweetal medeonderzoekers, met name jon-
geren met een lichte verstandelijke beperking, intensief in het onderzoek te laten participeren. 
Daartoe is in september 2002 een advertentietekst gemaakt die uitgereikt is aan alle jongeren 
van twaalf jaar en ouder die residentieel opgenomen waren in één instelling voor de behandeling 
van jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking in het zuiden van Nederland (zie bijlage 
3). Op deze advertentietekst reageerden twaalf jongeren, zes jongens en zes meisjes. Met al deze 
jongeren is een gesprek gevoerd over hun motieven om mee te doen aan het onderzoek. Alle 
jongeren toonden belangstelling omdat ze, zo vertelden ze, geïnteresseerd waren in het praten 
met andere jongeren. Daarnaast was voor een aantal jongeren het aanbod van een vergoeding 
mede een argument om te reageren. Uiteindelijk zijn er, op basis van de in het gesprek genoem-
de argumenten, en ook om pragmatische redenen bijvoorbeeld de afstand van de woonplaats van 
de jongeren en de woonplaats van de hoofdonderzoeker, twee jongeren, één jongen van, op dat 
moment, vijftien jaar en één meisje van, op dat moment, achttien jaar gekozen om als medeon-
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derzoeker betrokken te zijn bij de uitvoering van het onderzoek. Beiden woonden bij aanvang 
van hun werkzaamheden ongeveer één jaar in de LVG-instelling. Daarvoor waren beiden in een 
andere instelling voor jeugdzorg opgenomen geweest. Beiden bezochten op het moment van het 
kennismakingsgesprek het speciaal onderwijs en waren in staat zelfstandig te reizen. De ouders 
van beide jongeren stemden in met de deelname van deze jongeren als medeonderzoeker aan het 
project. Alle keuzes in de onderzoeksopzet en alle stappen in de uitvoering van het onderzoek 
zijn vervolgens steeds vooraf met de medeonderzoekers besproken. De medeonderzoekers heb-
ben als klankbord gefungeerd voor de hoofdonderzoeker. De medeonderzoekers hebben ook ge-
participeerd in video- en filmopnames en zijn aanwezig geweest tijdens een wetenschappelijk 
congres waar enkele eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd werden. De medeonder-
zoekers kregen per maand, onafhankelijk van de mate van hun inzet die maand, een kleine ver-
goeding (€ 25). Over de hoogte van deze vergoeding is vooraf met hun overleg gevoerd. Daar-
naast werden alle reis- en verblijfkosten vergoed. 
 
Een verdere vorm van coöperatief onderzoek was het doen van peerinterviews. Dit wordt in pa-
ragraaf 4.4.2 verder toegelicht. 
 
4.3 Onderzoeksfase 1 Welke thema’s vinden jongeren belangrijk? 
 
Onderzoek door middel van focusgroepen 
Om onderzoeksvraag 1 “welke thema’s die betrekking hebben op hun leef- en ervaringswereld 
in een LVG-instituut worden door jongeren, met een (lichte) verstandelijke beperking die opge-
nomen zijn in een LVG-instituut, van belang geacht?” te kunnen beantwoorden is gebruik ge-
maakt van het focusgroep interview (Krueger & Casey, 2000; Moonen, Vermeer & ’t Hart, 
2004; USAID, 1996), aangevuld met werkwijzen die gebruikt worden in de zogenaamde con-
cept-mapping methodiek (Lemmens & Van der Kooi, 1991; Trochim, 1989; 2002). Gekozen is 
voor het focusgroep interview omdat dit type interview een schat aan kwalitatieve informatie 
kan opleveren over activiteiten, diensten en visies. Het focusgroep interview is primair een inter-
view, geen probleemoplossingsessie, geen beslisgroep (Patton, 2002). Focusgroep interviews 
zijn vooral belangrijk als de mening van de geïnterviewde van belang is. Kenmerkend voor een 
focusgroep interview is dat deelnemers in een groep van zes tot tien mensen, onder leiding van 
een “facilitator” (verder te noemen “de gespreksleider”) intensief kunnen discussiëren over hun 
ervaringen, gevoelens en voorkeuren voor bepaalde onderwerpen. De groep dient homogeen van 
samenstelling te zijn qua sociale achtergrond, ervaring en status. De groep bestaat uit mensen 
die kennis hebben van een onderwerp en die door gezamenlijke discussie deze kennis kunnen 
verdiepen en alle aspecten van het betreffende onderwerp voldoende aan bod kunnen laten ko-
men. De gespreksleider is de spil van het interview. Hij gaat in op de doelstelling van de bijeen-
komst, stelt onderwerpen aan de orde, vraagt naar kijk en ideeën van de deelnemers en maakt 
een samenvatting van de conclusies. De gespreksleider dient veel kennis van en ervaring te heb-
ben met de specifieke hoedanigheden van de groep. Voordelen van het focusgroep interview zijn 
dat er snel tot resultaten gekomen wordt en dat er flexibel op onderwerpen die aan de orde ko-
men kan worden ingespeeld. De groepsdiscussie zorgt er voor dat extreme standpunten minder 
snel ingenomen zullen worden (Krueger & Casey, 2000). Er zijn ook nadelen. Focusgroep inter-
views zijn minder geschikt voor het vergaren van kwantitatieve informatie. De rol van de ge-
spreksleider is van eminent belang. Beïnvloeding door de gespreksleider kan leiden tot onder-
mijning van de validiteit van de resultaten van het focusgroep interview. Deelnemers zouden in 
geval van beïnvloeding in een bepaalde richting “gemanoeuvreerd” kunnen worden of andere 
antwoorden kunnen geven dan ze van plan waren. De antwoorden die de deelnemers aan een fo-
cusgroep sessie geven moeten in de eerste plaats beschouwd worden in de context van de 
groepssituatie. 
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Onderzoek door middel van focusgroepen in de LVG-zorg 
Dit betekent in dit onderzoek dat de gespreksleider naast algemene kennis van gespreks- en mo-
tiveringstechnieken, ook specifieke kennis van de doelgroepen (jongeren met een lichte verstan-
delijke beperking, ouders van jongeren die opgenomen zijn in een LVG-instituut, groepsleiding 
en gedragswetenschappers die als behandelaars werkzaam zijn in een LVG-instituut) dient te 
hebben. Daarbij zijn de aanbevelingen betreffende de specifieke kenmerken van de doelgroep 
jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking, zoals genoemd in paragraaf 2.9 van groot 
belang. Te denken valt aan onderwerpen als doorvragen (nooit tevreden zijn met makkelijk ge-
geven antwoorden, het niet-stellen van suggestieve vragen, concreet maken van het onderwerp 
door een dag in het instituut met de deelnemers aan de focusgroep de interviewsessie door te ne-
men, hulpzinnen als “weet iemand nog…” en “zijn er anderen die…” etc.). Naast de gespreks-
leider is de rol van de rapporteur in een focusgroep sessie erg belangrijk. Wat gezegd wordt 
dient in alle nuances zo helder en onbevooroordeeld als mogelijk genoteerd te worden. Daarbij 
dient ook aandacht te zijn voor non-verbaal gedrag. 
 
Eindproduct van ieder van de sessies is een hoeveelheid kaartjes met daarop onderwerpen en een 
aantal kaartjes met aan deze onderwerpen gerelateerde thema’s die betrekking hebben op de 
leef- en ervaringswereld van de deelnemende jongeren met een lichte verstandelijke beperking. 
 
Om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te maximaliseren zijn alle focusgroep 
sessies integraal met een minidiskrecorder opgenomen, zodat de aantekeningen tijdens de sessie 
gemaakt, vergeleken en aangevuld konden worden. Daarnaast zijn twee focusgroep sessies door 
twee personen onafhankelijk van elkaar geanalyseerd. Gekeken is naar de volgende onderwer-
pen: welke potentiële onderwerpen zijn door een lid van de focusgroep genoemd, is hier in de 
discussie aandacht aan besteed door de deelnemers en beslisten de deelnemers uiteindelijk geza-
menlijk of het thema wel of niet in de uiteindelijke set is opgenomen. De mate van interbeoorde-
laar-betrouwbaarheid is vastgesteld door gebruik te maken van Cohen’s Kappa. 
 
Een standaard focusgroep sessie duurt in de regel een à twee uur. Rekening houdend met de in 
paragraaf 2.9 gemaakte opmerking over de specifieke kenmerken van jeugdigen met een lichte 
verstandelijke beperking zouden de focusgroep sessies met jongeren met een lichte verstandelij-
ke beperking minder dan twee uur moeten bedragen. 
 
De focusgroep sessies werden in vier verschillende LVG instituten gehouden om eventuele spe-
cifieke instituutseffecten uit te sluiten. De sessies zijn ook in vier Nederlandse landsdelen ge-
pland om te voorkomen dat eventuele regionale voorkeuren een te grote rol zouden spelen. Er 
namen twee zogenaamde regionaal werkende instituten en twee zogenaamde drieleefsferen insti-
tuten deel. In de regel verblijven de jeugdigen met de meest zware emotionele en/of gedragspro-
blemen in de drieleefsferen instituten; instituten waar verblijf, onderwijs en recreatie op één in-
stituutsterrein plaats heeft. De jeugdigen met minder zware en gemiddeld zware emotionele 
en/of gedragsproblemen verblijven in de regel in de regionaal werkende instituten. Indien er na 
vier focusgroep sessies sprake zou zijn van verzadiging (Krueger & Casey, 2000) (dit wil zeg-
gen dat de vierde focusgroep sessie niet heel veel nog niet eerder genoemde onderwerpen en the-
ma’s zou opleveren) zouden er geen volgende focusgroep sessies meer gehouden worden. 
 
De onderzoeksgroep die in de focusgroep sessies participeerde, bestond uit vier deelgroepen van 
ongeveer acht jongeren (vier of vijf jongens en twee of drie meisjes) afkomstig uit de populatie 
van vier LVG-instituten. Alle jongeren van twaalf jaar en ouder van de desbetreffende instituten 
waren door de onderzoeker per brief op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om aan een 
dergelijke sessie deel te nemen en kregen voor hun deelname € 5 (oudere jeugdigen) respectie-
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velijk € 4 (jongere jeugdigen). Deelname was geheel vrijwillig, met instemming van de jongere 
én de ouders (schriftelijk). Deelname was onder het motto wie het eerst komt het eerst maalt, 
totdat de groep van maximaal acht jongeren (conform bovenstaande criteria) bereikt was. Omdat 
het niet ondenkbaar was dat jonge jeugdigen met een verstandelijke beperking andere thema’s 
zouden noemen dan oudere jeugdigen en omdat jongere jeugdigen mogelijk geïmponeerd zou-
den kunnen worden door (de antwoorden van) oudere jeugdigen werd er voor gekozen om twee 
focusgroep sessies uit te voeren met jongere jeugdigen (twaalf tot vijftien jaar) en twee met ou-
dere jeugdigen (zestien jaar en ouder). 
 
De focusgroep sessies werden geleid door een ervaren gespreksleider en er was een rapporteur. 
De ruimte waarin de sessies plaats vonden moest voldoende groot zijn om tien mensen genoeg 
loop- en zitruimte te bieden. Verder dienden er in de ruimte minimaal twee flip-overs te staan. 
Er moest muurruimte zijn om twee posters op te kunnen hangen. Eén poster waarop de spelre-
gels van de focusgroep sessie geschreven stonden (zie hierna) en één waarop de kleuren van de 
beoordeling van de onderwerpen werden toegelicht (zie hierna). Er werd voor gezorgd dat de 
deelnemers niet gestoord konden worden. Verzocht werd om alle gsm’s uit te zetten. Er werd 
verder voor voldoende frisdrank en versnaperingen gezorgd, die zichtbaar voor de jongeren in 
de ruimte aanwezig waren. 
 
Uitleg 
Bij aanvang van de focusgroep sessie werd aan de jongeren uitgelegd dat zij meewerkten aan de 
eerste fase van een onderzoek waarin de onderzoekers te weten wilden komen hoe het is om in 
een internaat als (naam van het LVG-instituut waar ze nu te gast waren) te wonen. Wat de on-
derzoekers van hen vandaag te weten wilden komen was waar ze bij jongeren naar moesten vra-
gen als ze wilden weten hoe het is om in een internaat als (naam van het LVG-instituut waar ze 
nu te gast waren) te wonen. Daarna vertelde de gespreksleider iets over zijn rol en die van de 
rapporteur en over de opnameapparatuur en de privacy (er werd hierbij een verklaring uitgereikt 
waarin stond wat er met de informatie gebeurde). Ook vertelde hij over de werkwijze in deze fo-
cusgroep sessie, de spelregels (elkaar laten uitpraten, elkaar serieus nemen), waarbij gewezen 
werd op de daartoe bestemde poster, de functie van de flip-over en de kaartjes en de beloning 
die ieder van de deelnemers aan het eind van de sessie kreeg. Daarna begon de gespreksleider 
met het centrale deel van de focusgroep sessie. 
 
Opwarmronde 
De focusgroep sessie startte met een “opwarmronde” waarin de jongeren vertelden hoe ze heet-
ten (ze dienden daarbij hun voornaam op een naamkaartje dat voor hen stond te noteren) en in 
welke plaats hun ouders woonden. 
 
Onderwerpen 
Daarna werd aan de jongeren gevraagd: “als we willen weten hoe het is om in een internaat als 
(naam van het internaat) te wonen, waar moeten we dan zeker naar vragen? Welke onderwerpen 
zijn dan belangrijk?” De jongeren dienden hier gezamenlijk over te discussiëren en de antwoor-
den (de onderwerpen die te maken hadden met de leef- en ervaringswereld van de jongeren) 
werden door de rapporteur hardop herhaald en vervolgens op kaartjes (post-its) geschreven. Dit 
werd gedaan om de jongeren duidelijk te maken dat alles wat zij zeiden belangrijk was. Daar-
naast boden de post-its een visuele steun voor hen. De gespreksleider bepaalde na de openings-
zin niet zelf de volgorde van de vragen meer. Wel diende hij in de gaten te houden dat alle jon-
geren aan de beurt kwamen en diende hij stimulerende vragen te stellen als “wie kan hier nog 
meer over vertellen”, “wie heeft er nog andere voorbeelden”, “denk aan de afgelopen week” en 
“waar heb je het meest aan gedacht de afgelopen week en kun je het in geuren, kleuren of sma-
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ken beschrijven”. Als jongeren antwoordden diende hier altijd aandacht aan besteed te worden, 
vooral aan de exclusiviteit versus de generaliseerbaarheid van het betreffende antwoord. Daartoe 
diende de gespreksleider te vragen “herkennen ook anderen dit”, “is dit een uitzondering of gaat 
het altijd zo” en “wie kan dit nog verder aanvullen”. De rapporteur noteerde ieder onderwerp op 
een kaartje (post-it), las dit hardop voor en de jongeren moesten samen beslissen of het onder-
werp tot hun leef- en ervaringswereld hoorde. De slotvraag van dit deel van de focusgroep sessie 
luidde: “hebben we nu alle onderwerpen gehad en heeft nu iedereen alle onderwerpen die hij of 
zij belangrijk vindt genoemd?” Indien niemand meer aanvullingen had werd er een korte pauze 
gehouden, waarin iets te drinken en te snoepen werd aangeboden. De rapporteur plakte alle kaar-
tjes met onderwerpen op de tafels. De jongeren hadden zodoende een overzicht van alle onder-
werpen die genoemd waren.  
 
Clusteren 
Vervolgens vroeg de gespreksleider de jongeren om om beurten kaartjes die bij elkaar hoorden 
op de flip-over te plakken. Daarna gingen de jongeren met de gespreksleider rond het bord staan 
waarop de (al dan niet geclusterde) kaartjes geplakt waren. Als een kaartje met daarop vermeld 
een onderwerp niet geclusterd mocht worden van één van de jongeren dan werd dit ge-
respecteerd. Om de jongeren de mogelijkheid te bieden van gedachten te veranderen vroeg de 
gespreksleider “welke kaartjes horen bij een ander rijtje?”. De jongeren praatten hier samen 
over. Als jongeren beslisten dat een kaartje eigenlijk op een andere plaats moest hangen, beslis-
ten ze hier over samen, waarbij de meeste stemmen golden.  
 
Themanaam 
Daarna werd aan de jongeren gevraagd of ze een gezamenlijke naam konden geven aan de on-
derwerpen die op de (geclusterde) kaartje(s) genoemd werden: het thema. De meeste stemmen 
telden in deze fase. Uiteindelijk kleefden op de flip-over grote kaarten met daarop geschreven de 
namen van de thema’s die deze jongeren van belang achtten als het ging om de vraag te beant-
woorden “als we willen weten hoe het is om in een internaat als (..naam van het internaat) te wo-
nen, waar moeten we dan zeker naar vragen?”  
 
Prioritering 
Daarna gaven alle jongeren individueel (zonder dit vooraf met elkaar te bespreken) een score 
van de belangrijkheid aan ieder van de op het bord zichtbare thema’s op grond van de vraag “als 
je met jongeren gaat praten dan vind ik dit thema/deze thema’s het meest belangrijk, respectie-
velijk een beetje belangrijk, respectievelijk onbelangrijk om met jongeren te bespreken als je te 
weten wilt komen hoe het is om in een internaat te wonen”. 
 
Afsluiting 
Tot slot gingen alle jongeren weer aan de tafel zitten en werd de focusgroep sessie door de ge-
spreksleider afgesloten. De gespreksleider bedankte de jongeren en de jongeren kregen hun fi-
nanciële beloning. Het eindresultaat per focusgroep was een stapel kaartjes met daarop de the-
ma’s (de leef- en ervaringsgebieden) de die de deelnemende jongeren genoemd hadden als mede 
een grote stapel kaartjes met daarop vermeld onderwerpen die ten grondslag lagen aan deze the-
ma’s. Daarnaast was er per jongere een overzicht van de volgorde van belangrijkheid van de di-
verse thema’s. 
 
Het structureren van de antwoorden uit de focusgroep sessie, het geven van een (thema)naam 
aan de door de focusgroepsleden samengevoegde kaartjes en het prioriteren van de thema’s zijn 
technieken die terug te vinden zijn in de conceptmapping strategie. Additioneel aan de in focus-
groepen gebruikelijke werkwijze, aangevuld met de uit de conceptmapping procedure overgeno-
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men strategieën werd uit de methodiek van de interactieve planvorming (Hendriks, Tops, 
Hisschemoller, Peterse & Wolters, 1999) gebruik gemaakt van een flip-over waarop kaartjes be-
vestigd werden met de namen van de genoemde thema’s. Dit om de uitkomsten van de discussie 
voor alle deelnemers overzichtelijk te maken. Het werken met jongeren uit de doelgroep zelf in 
focusgroep sessies kan tevens beschouwd worden als een vorm van coöperatief onderzoek (Van 
Hove, 1999b). 
 
De uitvoering van de focusgroep interviews in dit onderzoek 
Conform de hiervoor vermelde procedure werden er vier focusgroep interviews gehouden tussen 
maart en mei 2003. De groepen hadden een omvang van zes of zeven deelnemers. Alle jongeren 
waren langer dan drie maanden opgenomen in het instituut. Er deden in het totaal vijfentwintig 
jongeren mee, vijftien jongens (zestig procent) en tien meisjes (veertig procent), in leeftijd va-
riërend van elf jaar en zeven maanden tot achttien jaar en een maand (gemiddelde leeftijd vijf-
tien jaar en vier maanden). Een jongere bleek bij aanvang van de sessie dus jonger dan de ver-
eiste twaalf jaar maar omdat de jongere gemotiveerd aanwezig was heeft deze verder gewoon 
geparticipeerd in de sessie. De verdeling zestig procent jongens versus veertig procent meisjes 
voldoet ongeveer aan de verdeling naar geslacht zoals die bekend is in de populaties in de LVG-
instituten. Veertien jongeren waren met ondersteuning van een ondertoezichtstelling (OTS) ge-
plaatst (zesenvijftig procent) en elf jongeren waren zonder OTS geplaatst (vierenveertig pro-
cent). In de focusgroep interviews met jongere jeugdigen participeerden gemiddeld drie jeugdi-
gen die in het betreffende instituut geplaatst waren terwijl er sprake was van een zogenaamde 
OTS maatregel in het kader van Burgerlijk Wetboek artikel 254. In de focusgroep interviews 
met oudere jeugdigen waren dat er gemiddeld vier. Ook de verdeling OTS niet OTS voldoet aan 
bekende landelijke gegevens. 
 
De intelligentie van de deelnemende jongeren, die met diverse intelligentietests was vastgesteld, 
varieerde, uitgedrukt in één IQ-cijfer, van achtenvijftig tot honderddrie. In eenentwintig gevallen 
was de WISC RN gebruikt. De gemiddelde WISC RN Score bedroeg vierenzeventig. 
 
Alle jongeren waren door een daartoe bevoegd, onafhankelijk, indicatieorgaan geïndiceerd voor 
behandeling in een orthopedagogisch behandelingsinstituut voor jeugdigen met een lichte ver-
standelijke beperking op basis van landelijke uniforme regelgeving. In tabel 4.7 zijn deze gege-
vens samengevat. 
 
De tijdsduur van de focusgroep interviews besloeg gemiddeld 112.5 minuten, variërend van 105 
tot 120 minuten. Met inachtneming van een pauze van ongeveer tien minuten halverwege, waren 
alle jongeren in alle focusgroepen prima in staat om actief, zonder zichtbare verslapping, deel te 
nemen. 
 
De focusgroep sessies werden geleid door een ervaren gespreksleider met reeds achttien jaren 
ervaring in de begeleiding van LVG-jeugdigen in een LVG-instituut. De rapporteur was de 
hoofdonderzoeker (die eveneens achttien jaar ervaring met de omgang met LVG-jeugdigen had). 
De focusgroep sessies werden in ruimtes van minimaal vijfendertig vierkante meter gehouden. 
De focusgroep interviews zijn conform de boven beschreven procedure uitgevoerd met uitzon-
dering van het onderdeel prioritering. Geprobeerd is om de jongeren individueel (zonder dit 
vooraf met elkaar te bespreken) een score van de belangrijkheid aan ieder van de op het bord 
zichtbare thema’s te geven op grond van de vraag “als je met jongeren gaat praten dan vind ik 
dit thema, respectievelijk deze thema’s het meest belangrijk, respectievelijk een beetje belang-
rijk, respectievelijk onbelangrijk om met jongeren te bespreken als je te weten wilt komen hoe 
het is om in een internaat te wonen”. Het bleek dat de deelnemende jongeren deze (meta)vraag 
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niet anders dan vanuit hun eigen perspectief wilden of konden beantwoorden (in casu als je met 
mij praat dan vind ik dat thema al dan niet belangrijk). Omdat dit niet in overeenstemming was 
met de uitgangspunten van het onderzoek (in het bijzonder wat moet er aan ándere jongeren ge-
vraagd worden) is de prioritering verder niet in het onderzoek meegenomen. 
 
Bij twee van de vier focusgroepen, at random gekozen, werd de interbeoordelaar-betrouwbaar-
heid vastgesteld. Een tweede beoordelaar luisterde daartoe de opname van het focusgroep inter-
view af en noteerde alle onderwerpen die door jongeren tijdens die bijeenkomst werden ge-
noemd. De interbeoordelaar-betrouwbaarheid werd gemeten met behulp van Cohen’s Kappa en 
varieerde zoals te lezen valt in tabel 4.1 tussen .83 en .99 (goed tot zeer goed). 
 
De verschillen in scores kunnen in een aantal gevallen verklaard worden doordat de eerste ob-
servator een aantal overeenkomstige begrippen tijdens de focusgroep sessie samengevoegd 
heeft (op één kaartje) terwijl de tweede observator deze apart genoteerd heeft. 
 
Tabel 4.1 Interbeoordelaar-betrouwbaarheid bij twee focusgroepen 
 
Focusgroep nummer Aantal malen 

onderwerp 
gescoord 

Aantal malen 
onderwerp niet 

gescoord 

Totaal aantal 
gescoorde 

onderwerpen 

Cohen’s 
kappa 

Focusgroep 1 87 8 95  .83 
Focusgroep 2 119 1 120  .99 

 
De jongeren benoemden in de vier focusgroepen samen 43 thema’s gebaseerd op 392 onderwer-
pen. In tabel 4.2 is te lezen dat het aantal thema’s varieerde van 2 tot 20 (gemiddeld 11) terwijl 
het aantal onderwerpen varieerde van 84 tot 125 (gemiddeld 98). 

Tabel 4.2 Aantal thema’s en aantal onderwerpen per focusgroep sessie 
 
Focusgroep nummer Aantal thema’s  Aantal onderwerpen 
Focusgroep 1 8  99  
Focusgroep 2 20  84  
Focusgroep 3 13  125  
Focusgroep 4 2  84  
Totaal 43  392  

 
In de bijlagen 9, 10, 11 en 12 staat telkens een tabel met de thema’s en onderwerpen per focus-
groep sessie. Enkele opvallende kenmerken zijn de volgende. Er worden in iedere focusgroep 
véél onderwerpen door de jongeren genoemd. De onderwerpen betreffende de thuissituatie, het 
leven in de groep, de dagelijkse activiteiten in de groep en de groepsleiding komen in iedere fo-
cusgroep sessie terug. Veruit de meeste onderwerpen hebben een neutrale connotatie (zoals lei-
ding, theedrinken en op je zelf wonen). Tussen 10 en 37% (per focusgroep) van de onderwerpen 
heeft een negatieve connotatie (zoals fysiek geweld, beloften niet nakomen en ruzie met de lei-
ding). Slechts een beperkt aantal onderwerpen (11) heeft een duidelijk positieve connotatie (zo-
als supergezellige leuke dingen in weekend, leuke leiding en gezellig). In één focusgroep wer-
den alleen maar onderwerpen met een negatieve of neutrale connotatie genoemd, in de drie an-
dere focusgroepen werden ook onderwerpen met een positieve connotatie genoemd. Het aantal 
onderwerpen dat verband hield met de behandeldoelstelling van de internaten was eveneens zeer 
beperkt. Als zodanig zijn aan te merken de onderwerpen “dingen leren, problemen oplossen, 
mentor, therapie, psychiater, pedagoog, behandelcoördinator, leiding en je komt hier om dingen 
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te leren”. Waarschijnlijk staat die behandeldoelstelling de meeste deelnemers aan de focusgroep 
bijeenkomsten niet helder voor ogen. 
 
In tabel 4.3 staan de in de vier focusgroepen genoemde thema’s op alfabet gerangschikt en ver-
melding in welke focusgroep het thema genoemd is. 

Tabel 4.3 Thema’s op alfabet gerangschikt en in welke focusgroep genoemd 
 
Thema Genoemd in focusgroep nummer 
Afspraken/regelingen 1 
Beheer eigen kamer 2 
Belangrijke mensen 2 
Criminaliteit 3 
Dagelijkse activiteiten 1 
Dingen op het internaat 1 
Dossier/belangrijke map 1 
Eten 2 
Familie en thuissituatie 1 
Financiën 3 
Gedrag 1 
Geldzaken 2 
Gezinssituatie 2 
Hulpvragen 2 
In veel internaten wonen 2 
Leuke dingen doen 2 
Leefgroepregels 3 
Leven op de groep 2 
Macht 3 
Mensen waar je mee te maken hebt 3 
Negatieve zaken van het internaat 4 
Omgang in de groep 3 
Onderwijs 3 
Opvanggezin 1 
Positieve zaken van het internaat 4 
Regels 2 
Relaties 2 en 3 
Roken  2 
Rustiger voor de leiding 2 
Ruzie 2 
Schoolsituatie 1 
Slechte dingen doen 2 
Thuissituatie 3 
Toekomst 3 
Uithuis plaatsen 2 
Van weekend terugkomen 2 
Veiligheid 3 
Verboden in de groep 3 
Verleden 3 
Weekend gaan 2 
Wonen op het internaat 2 
Zelfstandigheid 1 

 
Een negatieve connotatie hebben de thema’s “criminaliteit”, “macht”, “negatieve zaken van het 
internaat”, “ruzie”, “slechte dingen doen” en “verboden in de groep”. Een positieve connotatie 
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hebben de thema’s “leuke dingen doen” en “positieve zaken van het internaat” terwijl de overige 
thema’s een neutrale connotatie hebben. Alleen in het thema “hulpvragen” komt de specifieke 
behandeltaak van het internaat naar voren. 
 
Reductie van de onderwerpen  
Na vier focusgroep sessies resteerden vier lijsten met thema’s en vier lijsten met onderwerpen. 
Twee beoordelaars werd gevraagd om deze vier lijsten te reduceren tot één lijst thema’s met de 
daarbij behorende onderwerpen per thema. Deze twee beoordelaars waren de beide medeonder-
zoekers. De medeonderzoekers waren betrokken bij de opzet, maar niet bij de uitvoering van de 
focusgroep interviews en waren op het moment van beoordeling niet op de hoogte van de uit-
komsten van de focusgroep sessies. 
 
Het reductieproces verliep in vier stappen. 
 
Stap 1  
Deze stap behelsde dat de twee medeonderzoekers, in gezamenlijk overleg, het aantal thema’s 
van alle vier focusgroepen gezamenlijk reduceerde. Op grond van ervaringen in het project 
“vraag het ons” (NIZW, 2000) werd besloten dat een te houden peergroep interview niet langer 
dan vijf en veertig minuten zou mogen duren. Met het oog hierop werd het aantal thema’s gere-
duceerd. Gekozen werd voor acht à twaalf thema’s. Met die acht à twaalf thema's moesten wel 
alles dat te maken heeft met de vraag “hoe het is om in een internaat te wonen?” beantwoord 
kunnen worden. 
 
Stap 2 
Hierin gaven de beide beoordelaars gezamenlijk die acht à twaalf thema’s een naam, waarbij 
ze, als het enigszins aansloot op hun ideeën, de namen die de jongeren in de vier voorafgaande 
focusgroepen gebruikt hadden, gebruikten. 
 
Stap 3  
Vervolgens deelde iedere beoordelaar, onafhankelijk van de ander de, op kaartjes geschreven, 
onderwerpen uit de vier focusgroep sessies toe aan de nieuwe (door beiden genoemde) thema’s. 
Indien er onderwerpen waren die niet aan de nieuwe thema’s konden worden toebedeeld kon een 
nieuw thema gemaakt worden, dat ook van een naam moest worden voorzien. Overigens werden 
onderwerpen die specifiek naar kenmerken van een instituut verwezen veralgemeniseerd. Bij-
voorbeeld het onderwerp “vriend in …” (hier volgde de naam van het betreffende internaat) 
werd veranderd in “vriend in internaat”. 
 
Van deze twee lijsten werd de overeenkomst en het verschil in onderwerpen toegedeeld aan de 
diverse thema’s tussen de twee beoordelaars genoteerd, om de specificiteit van de thema’s vast 
te kunnen stellen. 
 
Stap 4  
Tot slot overlegden de twee beoordelaars gezamenlijk welke onderwerpen het best bij welke the-
ma’s pasten, waarbij ze hun oorspronkelijke toedeling toelichtten en gezamenlijk voor één van 
de thema’s kozen. De veranderingen in keuze werden eveneens vastgelegd, om te zien of één 
van de beide beoordelaars de discussie domineerde. Uiteindelijk bleef zo één lijst thema’s over 
(gebaseerd op één lijst van onderwerpen), die in het verdere onderzoek gebruikt kon worden. 

Conform de hierboven geschetste werkwijze reduceerden de twee beoordelaars de vier uit de fo-
cusgroepen afkomstige lijsten tot één lijst met thema’s met de daarbij behorende onderwerpen 
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per thema. In overleg met de medeonderzoekers werd besloten om de vraag “hoe het is om in 
een internaat te wonen” te verbijzonderen naar de vragen “hoe is het om in een leefgroep te wo-
nen” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je daar van?” Dit omdat het de bedoeling 
was dat er in de interviews niet alleen naar een beoordeling gevraagd zou worden maar ook naar 
een beschrijving aan de hand van thema’s van het leven in het internaat, zoals de betreffende 
jongere dat ervoer. 
 
Stap 1: eerste reductie: aantal thema’s van 43 naar 8. 
In de vier focusgroep sessies werden in het totaal drieënveertig thema’s genoemd. Eén focus-
groep benoemde maar twee thema’s, te weten “positieve zaken in het internaat” en “negatieve 
zaken in het internaat”. Deze twee thema’s waren te weinig specifiek om te dienen als thema om 
in fase twee van het onderzoek gebruikt te worden. Wel werd besloten om het onderwerp met de 
beoordeling van het verblijf dat uit te drukken valt met de woorden “positief” respectievelijk 
“negatief” in fase twee van het onderzoek (de peergroep interviews) aan bod te laten komen, ge-
concretiseerd in de vraag “wat vind je er van” (bij het doorlopen van de lijst met thema’s). Ove-
rigens waren tussen de eenenveertig overige thema’s die in de drie overige focusgroep sessies 
genoemd waren, nogal wat (inhoudelijke) overlappingen. 
 
Op grond van gezamenlijk overleg reduceerden de twee beoordelaars de eenenveertig thema’s 
tot acht thema’s. Meer vonden zij op dat moment niet nodig. 
 
Stap 2: namen geven aan de acht thema’s. 
In alle gevallen werd door de twee beoordelaars een themanaam gebruikt die door de jongeren 
van één van de vier focusgroepen al bedacht was, te weten: “financiën”, “zelfstandigheid”, “fa-
milie- en thuissituatie”, “leven op de groep”, “dagelijkse activiteiten”, “leefgroepregels”, “ge-
drag” en “dossier, belangrijke map”. Aan het thema “zelfstandigheid” werd een omschrijving 
toegevoegd, “alles wat met je toekomst te maken heeft” om verwarring te voorkomen omdat in 
het LVG-instituut waar de beoordelaars verbleven, en dat in fase 2 van het onderzoek zou parti-
ciperen, het begrip zelfstandigheid ook gebruikt werd als synoniem voor “bewegingsvrijheid” 
(de mogelijkheid om zonder toezicht buiten de behandelgroep of het internaatsterrein te vertoe-
ven). Deze vorm van zelfstandigheid was niet bedoeld, vandaar de toevoeging. Aan het thema 
“financiën” werd de omschrijving “geldzaken” toegevoegd omdat de beoordelaars meenden dat 
niet alle jongeren het woord financiën zouden kennen en het thema geldzaken ook in de lijst 
voorkwam. 
 
Stap 3: onderwerpen toedelen aan de thema’s. Een negende thema blijkt nodig. 
Daarna deelde ieder van de beoordelaars, onafhankelijk van de ander, de 392 onderwerpen, die 
op kaartjes geschreven waren (één set kaartjes voor ieder van hen) uit de vier focusgroep sessies, 
toe aan de nieuwe thema’s. Indien er onderwerpen waren die niet aan de nieuwe thema’s konden 
worden toebedeeld kon een nieuw thema gemaakt worden, dat ook van een naam moest worden 
voorzien. Het bleek dat beide beoordelaars een negende thema nodig achtten. Dit thema werd na 
gezamenlijk overleg “instanties, mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt” ge-
noemd. Van deze twee sets werd de overeenkomst en het verschil in onderwerpen toebedeeld 
aan de diverse thema’s tussen de twee beoordelaars genoteerd, om de specificiteit van de 
thema’s te bepalen (zie tabel 4.4) uit deze tabel valt op te maken dat de specificiteit van de on-
derwerpen die behoorden tot één thema gering is. Blijkbaar konden onderwerpen, in de ogen van 
de beoordelaars, makkelijk aan verschillende thema’s gekoppeld worden. Daarbij speelde een 
rol dat sommige onderwerpen bij meerdere thema’s voorkwamen. 

 96



hoofdstuk 4  De opzet van het onderzoek 

De beoordelaars vonden dat de uiteindelijk gevonden thema’s goed te gebruiken waren om de 
onderzoeksvragen “hoe is het om in een leefgroep te wonen” en “wat gebeurt er bij jou allemaal 
en wat vind je daar van?” te beantwoorden. De thema’s leken aldus bruikbaar om in de peer-
groep interviews gebruikt te worden. 
 
Tabel 4.4 Thema’s (op alfabet), aantal onderwerpen per thema en overeenkomsten in toedeling 
van onderwerpen aan thema’s tussen de twee beoordelaars 
 
Thema Totaal aantal 

onderwerpen 
Totaal overeenstem-
ming onderwerpen 

per thema 

% 
Overeen-

komst 
Dagelijkse activiteiten 53  25  47  
Dossier (belangrijke map) 4  0  0  
Familie- en thuissituatie 54  34  63  
Financiën (geldzaken) 8  3  38  
Gedrag 26  16  62  
Instanties (mensen waar je mee te 
 maken hebt buiten het internaat) 

19  5  26  

Leefgroepregels 53  23  43  
Leven op de groep 115  31  27  
Zelfstandigheid (alles wat met je 
 toekomst te maken heeft) 

60  32  53  

Totaal 392  169  43  
 
Stap 4: gezamenlijk toedelen van de 392 onderwerpen aan de negen thema’s 
Tot slot overlegden de twee beoordelaars gezamenlijk welke onderwerpen het best bij welke 
thema’s pasten en kozen zij gezamenlijk voor ieder onderwerp voor één van de thema’s. De 
veranderingen in keuze werd eveneens vastgelegd, om te zien of één van de beide beoordelaars 
de discussie domineerde (zie tabel 4.5). Geconstateerd kan worden dat er geen sprake was van 
een overwegende invloed van één van de beoordelaars op de discussie. 
 
Tabel 4.5 Aantal keren verandering van toedeling van onderwerpen per thema per beoordelaar 
 
Thema Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 
Gelijk gebleven 260 237 
Veranderd 132 155 
Totaal 392 392 

 
Uiteindelijk bleef één lijst van thema’s over (gebaseerd op één lijst van onderwerpen), die in 
het verdere onderzoek gebruikt kon worden (zie bijlage 13). 
De negen thema’s die uiteindelijk overbleven en die in de in fase twee van het onderzoek ge-
bruikt zijn geworden, zijn (in alfabetische volgorde):  
(1) dagelijkse activiteiten, 
(2) dossier de belangrijke map, 
(3) familie en thuissituatie, 
(4) financiën (geldzaken), 
(5) gedrag,  
(6) instanties, mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt,  
(7) leefgroepregels, 
(8) leven op de groep, 
(9) zelfstandigheid alles wat met je toekomst te maken heeft. 
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Deze negen thema’s hebben alle een neutrale connotatie. Géén van de thema’s verwijst direct 
naar de behandeltaak van het LVG-instituut. 
 
4.4 Onderzoeksfase 2 De ervaringen van de jongeren, hoe kijken ouders, 
persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers hier tegenaan en de 
overeenkomst hierin 
 
4.4.1 Inleiding 
 
In deze fase werden de onderzoeksvragen 2, 3, 4, 5 en 6 beantwoord (zie paragraaf 4.1). 
 
De onderzoeksgroep die in dit onderzoek benaderd werd bestond uit alle jongeren van twaalf 
jaar en ouder van één LVG-instituut in het zuiden van Nederland. Dit LVG-instituut heeft zo-
wel een zogenaamde driesleefsferen voorziening als regionaal werkende voorzieningen. De 
jongeren van dit instituut waren niet betrokken bij de focusgroep interviews in onderzoeksfase 
1. De beide beoordelaars die betrokken waren bij de reductie van de thema’s en onderwerpen 
tot één verzameling waren wel afkomstig uit dit instituut. De directie en de cliëntenraad van het 
desbetreffende instituut hadden alle medewerking toegezegd en alle medewerkers werd ver-
zocht om desgevraagd aan het onderzoek te participeren. Alle jongeren van twaalf jaar en 
ouder en de ouders van die jongeren werd per brief (zie bijlagen 4 en 5) gevraagd om aan het 
onderzoek te participeren. 
 
4.4.2 Onderzoek naar de ervaringen van jongeren 
 
De onderzoeksvraag (onderzoeksvraag 2), die samen met de jongeren beantwoord moest wor-
den, luidde: hoe ervaren jongeren met een lichte verstandelijke beperking die in een LVG-insti-
tuut zijn opgenomen hun verblijf? 
 
In hoofdstuk 2 werd de mogelijkheid van het direct betrekken van jeugdigen bij de uitvoering 
van onderzoek besproken. In hoofdstuk 2 werd Cotterel (1996) aangehaald die stelt dat jeugdi-
gen die tot dezelfde groep behoren meer invloed op elkaar hebben dan mensen die buiten die 
groep staan. Van Bemmel (2001) werkte met jongeren die jongeren interviewen. Van Hove 
(1999b) spreekt dan van coöperatief onderzoek. Er werd aangenomen dat jongeren makkelijker 
antwoorden zouden geven over hun persoonlijke ervaring van hun verblijf in de instelling als zij 
door leeftijdgenoten en lotgenoten geïnterviewd werden, dan als zij door volwassenen geïnter-
viewd werden. Er werd verwacht dat er minder sprake zou zijn van sociaal wenselijke antwoor-
den. Verder werd aangenomen dat leeftijd- en lotgenoteninterviews de problemen die door Mat-
tika en Vesala (1997) genoemd worden, zoals geciteerd in paragraaf 2.9 veelal zouden kunnen 
worden ondervangen. Derhalve werd gekozen voor interviews door leeftijdgenoten, het zoge-
naamde peerresearch (De Winter & Noom, 2003). Op grond van onderzoek, geciteerd in para-
graaf 2.5, is bekend dat peerresearch een beter beeld geeft van de ervaringen van jeugdigen dan 
onderzoek door volwassenen. Lincoln en Guba (1985) vervangen in hun boek over kwalitatief 
onderzoek het begrip validiteit door het begrip “trustworthiness”, te vertalen met eerlijkheid, de 
waarheid vertellende. Door jongeren te interviewen en te focussen op de mening van deze jonge-
ren zou het gevaar van systematisch foute antwoorden voorkomen kunnen worden en zou zo-
doende de validiteit gewaarborgd zijn. Het interview is bij uitstek geschikt om te weten te ko-
men hoe mensen een bepaalde situatie ervaren. Seidman (1998) maakt veel gebruik van inter-
views in onderwijsleersituaties. “If the researcher is interested, however, in what it is like for 
students to be in the classroom, what their experience is, and what meaning they make out of 
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that experience - if the interest is in what Schutz (1967) calls their ‘subjective understanding’ – 
then it seems to me that interviewing, in most cases, be the best avenue of inquiry” (Seidman, 
1998, p. 5). Interviewers kunnen bij uitstek sensitief inspelen op situationele omstandigheden. 
“Rather than decrying the fact that the instrument used to gather data affects this process, we say 
the human interviewer can be a marvellously smart, adaptable, flexible instrument who can res-
pond to situations with skill, tact, and understanding (Lincoln & Guba, 1985 p. 107). Baarda, De 
Goede en Teunissen (2001) formuleren het kort en bondig: “het doel van een interview is het 
verzamelen van informatie uit mededelingen van ondervraagde personen, ter beantwoording van 
een vooraf geformuleerde probleemstelling. Deze informatie kun je meer of minder gestructu-
reerd verzamelen” (p. 130). De methoden “Ask-Me” en zijn Nederlandse equivalent “Zeg het 
ons” (Bonham e.a., 1998; Bonham e.a., 2004; NIZW, 2000) die beiden gebruik maken van peer-
interviews, zijn ontworpen voor volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking. De me-
thode werkt met gesloten vragen. In dit onderzoek werd met jongeren gewerkt en omdat het 
deels een exploratieve vraagstelling betrof lag het voor de hand om behalve met gesloten vragen 
ook met open vragen te werken. Daar er, voor deze onderzoeksdoeleinden, geen direct bruikbare 
interviewmethode voorhanden was, werd besloten zelf een dergelijke onderzoeksmethode te ont-
werpen. De training die aan de peerinterviewers gegeven werd, werd “samen-werken” genoemd. 
 
Er werd gekozen voor een vorm van peerresearch, waarbij steeds één jongere, die zich daar 
vrijwillig voor had opgegeven, werd geïnterviewd door twee, daartoe door middel van de me-
thode “samen-werken” getrainde jongeren. Daarbij mochten interviewers en geïnterviewden el-
kaar niet goed kennen (bijvoorbeeld geen groepsgenoten zijn). 
 
4.4.3 De structuur van het interview 
 
Het interview bestond uit een inleiding, vier interviewonderwerpen en een afsluiting (zie tabel 
4.6 voor de structuur van het interview en bijlage 6 voor de interviewhandleiding). 
 
Er werd gekozen voor verschillende interviewmethoden die door de peerinterviewers gebruikt 
werden. Een retrospectief open interview, een halfgestructureerd interview (Baarda e.a. 2001), 
en een prospectief halfgestructureerd interview. In het open interview was er een startvraag en 
waren er hulpvragen die de peerinterviewers desgewenst konden gebruiken. In het halfgestructu-
reerde interview waren naast de startvraag en de hulpvragen ook de thema’s tevoren vastgesteld. 
Deze thema’s waren deels in onderzoeksfase 1 (paragraaf 4.3) verzameld. In het prospectief 
halfgestructureerd interview werden onderwerpen die met de kijk op de toekomst van de geïnter-
viewde jongere te maken hadden systematisch doorlopen, maar er was ook ruimte voor de geïn-
terviewde om zelf onderwerpen aan te dragen. Vanwege de zorg voor de ecologische validiteit 
van het interview werd het interview in de context van verleden, heden en toekomst geplaatst. In 
overleg met de peerinterviewers werden de inleidende vraag, de vragen behorende bij de the-
ma’s over het leven tot nu toe en de toekomst en de hulpvragen ontwikkeld. Bij de inleidende 
vraag was de verwachting dat de geïnterviewden een aantal belangrijke gebeurtenissen uit hun 
verleden met elkaar in verband zouden brengen in relatie tot hun huidige situatie. Er werd expres 
vermeden om de vraag “waarom” te stellen, omdat niet gezocht werd naar een korte, allesomvat-
tende verklaring maar naar voor de geïnterviewde significante elementen uit haar of zijn voorge-
schiedenis in relatie tot de huidige situatie. De vragen over de toekomst over één, respectievelijk 
vijf jaar waren verdere uitwerkingen van het thema “zelfstandigheid (alles wat met je toekomst 
te maken heeft)”. Volgens de peerinterviewers moest het interviewonderwerp “hoe ziet je toe-
komst er uit” beslist in het interview opgenomen worden. Het thema “zelfstandigheid (alles wat 
met je toekomst te maken heeft)” vonden zij té weinig specifiek om jongeren hierover veel te la-
ten vertellen. Jongeren zouden immers ook alleen maar over zelfstandigheidtraining en bewe-
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gingsvrijheid kunnen vertellen volgens de peerinterviewers. Volgens hen moesten de te intervie-
wen jongeren concreet bevraagd worden naar hun kijk op de toekomst. De diverse onderwerpen 
behorende tot de vragen “je leven over één jaar”, respectievelijk “je leven over vijf jaar”, zijn 
vervolgens met de peerinterviewers doorgenomen en de vragen zijn desgewenst aangepast. Hier-
bij is ook gekeken naar de onderwerpen die de basis vormden voor opnieuw samengestelde the-
ma’s na consensus door de twee beoordelaars (zie bijlage 13 en paragraaf 4.3). 
 
In de inleiding van het interview stelden de peerinterviewers zich voor, waarbij de ze benadruk-
ten dat ook zij jongeren waren die in het internaat opgenomen waren. Het doel van het interview 
werd uitgelegd, evenals de rol van de beide interviewers, de werking en bedoeling van de opna-
meapparatuur, de vertrouwelijkheid van het interview, de waarborg van anonimiteit van de res-
pondent en het verloop van het interview. Deze inleiding hadden de peerinterviewers op een 
blad (A4) bij zich, terwijl een kopie van dit blad aan de geïnterviewde werd uitgereikt zodat de-
ze, desgewenst, kon meelezen. 
 
Daarna volgde het centrale deel van het interview. Analoog aan Seidman (1998) werd in dit cen-
trale deel gekozen voor een interview in drie fases. Het drie fase-interview model ging uit van 
het onderstaande schema. 
 
Fase 1 (retrospectief open interview).  
Onderwerp: “je leven tot nu toe”. De startvraag (thematische vraag5) luidde, “kun je ons iets 
over je leven tot nu toe vertellen?”. Indien de geïnterviewde onvoldoende haar of zijn verhaal 
vorm kon geven had de interviewer hulpzinnen ter beschikking: “(1) waar ben je geboren, (2) 
hoe ging het toen verder, (3) hoe is het de laatste jaren gegaan, (4) vertel eens iets meer, (5) heb 
je nog andere herinneringen, (6) wat is er allemaal gebeurd in je leven, (7) wat vond je daar van, 
(8) je mag zowel leuke als vervelende dingen vertellen, en (9) denk je dat je genoeg verteld hebt 
over je leven tot nu toe?” De interviewer had deze (en in de andere fases gebruikte hulpzinnen), 
telkens op een kaartje voor zich liggen. Deze hulpzinnen bevatten géén informatie die “acquie-
scence” (zie paragraaf 2.9) zou kunnen uitlokken. 
 
Fase 2 (halfgestructureerd open interview).  
Onderwerp: “wonen in een internaat”. De startvraag (thematische vraag) luidde “hoe is het om 
in een leefgroep te wonen?” En als tweede werd de (thematische)vraag gesteld: “wat gebeurt er 
bij jou allemaal en wat vind je daar van?” Ook in deze fase hadden de interviewers hulpzinnen 
ter beschikking. “(1) kun je een dag in gedachten nemen? (2) welke dag heb je in gedachten, (3) 
hoe ging het toen verder, (4) zou je misschien wat meer kunnen vertellen, (5) heb je nog andere 
herinneringen, (6) wat is er allemaal gebeurd, (7) wat vond je daar van, (8) gebeurt dat altijd of 
af en toe, (9) heb je nog andere voorbeelden”. Als de geïnterviewde uitgepraat was, gingen inter-
viewers en geïnterviewde de lijst met de negen thema’s (uit onderzoeksfase 1) na, en wel op de 
volgende manier: 
 “Jij hebt heel wat verteld over je leven in het internaat. Wij hebben een lijst van onderwerpen 
die wij belangrijk vinden. Zullen we eens kijken of je over al die onderwerpen al iets verteld 
hebt? De dagelijkse activiteiten. Heb je daar wat over verteld? Denk je dat je genoeg verteld 
hebt over de dagelijkse activiteiten? En wat vind je er van? Het dossier, de belangrijke map, heb 
je daar wat over verteld? Denk je dat je genoeg verteld hebt over het dossier, de belangrijke 
map? En wat vind je er van? De familie- en thuissituatie, heb je daar wat over verteld? Denk je 
dat je genoeg verteld hebt over de familie- en thuissituatie? En wat vind je er van? De financiën 

                                                 
5 De drie thematische vragen zijn brede vragen als inleiding op de negen, respectievelijk twee maal 
zeven thema’s. 
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de geldzaken heb je daar wat over verteld? Denk je dat je genoeg verteld hebt over de financiën, 
de geldzaken? En wat vind je er van? Je gedrag heb je daar wat over verteld? Denk je dat je 
genoeg verteld hebt over gedrag? En wat vind je er van? De instanties, de mensen buiten het 
internaat waar je mee te maken hebt, heb je daar wat over verteld? Denk je dat je genoeg verteld 
hebt over de instanties, mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt? En wat vind je 
er van. De leefgroepregels, heb je daar wat over verteld? Denk je dat je genoeg verteld hebt over 
de leefgroepregels? En wat vind je er van? Het leven op de groep, heb je daar wat over verteld? 
Denk je dat je genoeg verteld hebt over het leven op de groep? En wat vind je er van? Zelfstan-
digheid, alles wat met je toekomst te maken heeft, heb je daar wat over verteld? Denk je dat je 
genoeg verteld hebt over zelfstandigheid, alles wat met je toekomst te maken heeft? En wat vind 
je er van?” 
 
Fase 3 (prospectief halfgestructureerd interview).  
Onderwerpen: “je leven over één jaar” respectievelijk “je leven over vijf jaar”. Er waren twee 
startvragen: “Hoe ziet je leven er over één jaar uit”, respectievelijk “hoe ziet je leven er over vijf 
jaar uit”. De interviewers moesten hierover een aantal vragen over stellen: “(1) waar woon je 
dan, (2) wat doe je dan overdag, (3) wie bepaalt dan hoe je leven verloopt, (4) wat doe je dan in 
je vrije tijd, (5) hoe zien dan de contacten met je familie er uit, (6) met wie heb je dan nog meer 
contact behalve met je familie, (7) vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over één 
(respectievelijk vijf) jaar”. Hulpvragen hierbij waren “(1) kun je nog meer vertellen en (2) kun je 
hier nog wat meer over vertellen”. 
 
Afsluiting 
Tijdens de afsluiting vroegen de interviewers of er nog onderwerpen waren die niet aanbod ge-
komen waren door middel van de zin “we hebben nu een hele tijd samen gepraat. Is alles ge-
zegd wat er gezegd moest worden, of wil je nog iets vertellen?”. Vervolgens informeerden de 
interviewers naar de ervaring van de geïnterviewde met dit interview door middel van de zin 
“we zijn erg blij dat je zo goed meegewerkt hebt aan ons interview. Vond je het leuk of niet 
leuk?” 
 
Tot slot beloonden en bedankten de interviewers de geïnterviewde “zoals je weet krijg je 5 euro 
als je goed meewerkt aan het interview. Jij hebt goed meegewerkt! 
Hartelijk dank voor je medewerking en hier zijn de 5 euro”. 
 
In tabel 4.6 staat de structuur van het peerinterview zoals hierboven geschetst. 
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Tabel 4.6 Structuur van het peerinterview 
 
Delen 
interview 

Fasen Interview 
onderwerp 

Thema Interviewvraag 

Inleidend deel   
Centrale 
deel 

1 Je leven tot nu toe Kun je ons iets over je leven tot nu toe vertellen?* 

 2 Wonen in een internaat Hoe is het om in een leefgroep te wonen?* 
  Wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je daar van?* 
 De dagelijkse 

activiteiten 
Denk je dat je genoeg verteld hebt over de dagelijkse 
activiteiten? En wat vind je er van? 

 Dossier Denk je dat je genoeg verteld hebt over het dossier? En wat 
vind je er van? 

 Familie- en thuissituatie Denk je dat je genoeg verteld hebt over de familie en 
thuissituatie? En wat vind je er van? 

 Financiën  Denk je dat je genoeg verteld hebt over de financiën de 
geldzaken? En wat vind je er van? 

 Gedrag Denk je dat je genoeg verteld hebt over je gedrag? En wat 
vind je er van? 

 Instanties Denk je dat je genoeg verteld hebt over de instanties, 
mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt? En 
wat vind je er van? 

 Leefgroepregels Denk je dat je genoeg verteld hebt over de leefgroepregels? 
En wat vind je er van?  

 Leven op de groep Denk je dat je genoeg verteld hebt over het leven op de 
groep? En wat vind je er van?  

 Zelfstandigheid  Denk je dat je genoeg verteld hebt over zelfstandigheid alles 
wat met de toekomst te maken heeft? En wat vind je er van?

 3 Je leven over één jaar  
   Wonen  Waar woon je dan? 
 Overdag Wat doe je overdag? 
 Wie bepaalt leven Wie bepaalt dan hoe je leven verloopt? 
 Vrije tijd Wat doe je in je vrije tijd? 
 familiecontact Hoe zien dan de contacten met je familie er uit? 
 Anderen dan familie Met wie heb je dan nog meer contact behalve met je 

familie? 
 Omgang vrienden Vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over 

één jaar 
 Je leven over vijf jaar  
  Wonen Waar woon je dan? 
  Overdag Wat doe je overdag? 
  Bepalen leven Wie bepaalt dan hoe je leven verloopt? 
  Vrije tijd Wat doe je in je vrije tijd? 
  Familiecontact Hoe zien dan de contacten met je familie er uit? 
 Anderen dan familie Met wie heb je dan nog meer contact behalve met je 

familie? 
 Omgang vrienden Vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over 

één (respectievelijk vijf) jaar 
Afsluitend deel Slotvraag We hebben nu een hele tijd samen gepraat. Is alles gezegd 

wat er gezegd moest worden, of wil je nog iets vertellen? 
 Appreciatie Vond je het leuk of niet leuk? 

 
* Thematische vraag 
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4.4.4 De populatie en de geïnterviewden 
 
In september 2003 werden alle jongeren (N=150) van twaalf jaar en ouder die minimaal drie 
maanden in een LVG-instituut in het zuiden van het land verbleven en hun ouders aangeschre-
ven met het verzoek om deelname aan het onderzoek (zie bijlage 4 en 5). Het betrof honderdvijf-
tig jongeren. Wanneer de ouders gescheiden leefden hebben beide ouders een brief gekregen (in-
dien het adres bij de instelling bekend was). Van deze honderdvijftig jongeren gaven zevenen-
twintig jongeren en hun ouders samen toestemming om geïnterviewd te worden. Tussen het mo-
ment van de toestemming en het moment van het peerinterview lagen minimaal drie maanden. 
In die tijd hadden vier jongeren de instelling al verlaten en twee jongeren verbleven niet meer in 
het instituut maar bezochten alleen de dagbehandeling van het instituut. Deze zes jongeren heb-
ben ook niet meer deelgenomen aan het onderzoek. De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond 
daarom uit eenentwintig jongeren. Al deze jongeren waren door een daartoe bevoegd, onafhan-
kelijk, indicatieorgaan geïndiceerd voor behandeling in een orthopedagogisch behandelings-
instituut voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking op basis van landelijke unifor-
me regelgeving. De redenen van opname voor deze eenentwintig jongeren waren heel divers. Er 
waren jongeren met gedragsproblemen die thuis of op school en in de buurt geëscaleerd waren. 
Er waren jongeren die op grond van (licht) crimineel gedrag ter behandeling waren opgenomen. 
Een aantal jongeren had te maken gehad met misbruik, verwaarlozing en mishandeling in de 
thuissituatie. Tot slot was een aantal jongeren ter behandeling opgenomen omdat ze thuis 
vreemd en onhanteerbaar gedrag lieten zien. 
 
Tabel 4.7 Kenmerken van de populatie, van de geïnterviewde jongeren en van de interviewers 
 
 Kenmerken 

populatie 
(N=150) 

Kenmerken 
geïnterviewde
jongeren 
(N=21) 

Kenmerken 
interviewers 
(N=7) 

Kenmerken 
jongeren 
focusgroepen 
(N=25) 

Gemiddelde leeftijd 16.2 15.7 17.7 15.4 
Leeftijd jongste 12 13 16 11,7 
Leeftijd oudste 26.11 18.5 19.6 18.1 
Gemiddeldeverblijfsduur 
instelling (jaren) 

3.8 2.5 4.6 Onbekend 

Spreiding verblijfsduur in 
maanden 

3-170  4-97  21-109  Onbekend 

% jongens 65 62 43 60 
% meisjes 35 38 57 40 
Intelligentie (WISC-RN) Onbekend 73 79 73 
Spreiding IQ Onbekend 58-97 66-88 58-103 
% Ondertoezicht gestelden 39 52 43 56 
% drieleefsferen instituut 32 33 0 48 
% regionaalwerkend instituut 68 67 100 52 
Aantal verschillende 
behandelgroepen 

20 12 6 Onbekend 

 
In tabel 4.7 zijn de belangrijkste kenmerken opgenomen van de aangeschreven jongeren (de 
populatie), van de jongeren die uiteindelijk geïnterviewd zijn (de onderzoeksgroep), van de in-
terviewers en van de jongeren die deelgenomen hebben aan de focusgroepen. De geïnterviewde 
jongeren waren gemiddeld iets jonger dan die van de populatie. In de populatie was echter een 
beperkt aantal oudere jongeren, die dit gemiddelde beïnvloedde, en die zich niet opgegeven 
hadden voor deelname aan het onderzoek. Wat betreft de verdeling naar geslacht kwamen de 
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onderzoeksgroep en de populatie overeen, evenals als in de herkomst uit een drieleefsferen in-
stituut versus een regionaal werkend instituut. Er waren wel meer jongeren met een ondertoe-
zichtstelling (OTS) in de groep geïnterviewden dan in de populatie. De maatregel waarbij een 
OTS van toepassing is bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, en de groep tot achttien 
jaar was oververtegenwoordigd, zodat dit ook het hogere percentage jongeren met een OTS 
verklaart. De gemiddelde verblijfsduur van de jongeren die geïnterviewd zijn, was lager dan 
die van de populatie. Ook hier lijkt de verklaring onder andere te liggen in het feit dat een be-
perkt aantal oudere, en al langdurig in het internaat verblijvende, jongeren niet geïnterviewd 
wenste te worden. Niet van alle jongeren die in het betreffende internaat verbleven was de 
WISCRN IQ-score bekend. Derhalve kan de groep geïnterviewde jongeren op dit punt niet met 
de populatie vergeleken worden. Wel kunnen de intelligentiescores van de geïnterviewden ver-
geleken worden met die van de jongeren van vier andere LVG-instituten die aan de focusgroe-
pen deelgenomen hebben. De gemiddelde IQ-score voor deze twee groepen was nagenoeg ge-
lijk en bedroeg voor de jongeren uit de focusgroepen 73, voor de geïnterviewden 74. Ook qua 
geslacht weken de geïnterviewden niet significant af van dat van de jongeren in de focusgroe-
pen. Dat het percentage jongeren met een OTS hoger was werd beïnvloed door het feit dat er 
gekozen was voor twee focusgroepen in twee drieleefsferen instituten, waar het aantal geplaat-
ste jongeren met een OTS in de regel groter is. 
 
De eenentwintig jongeren van de onderzoeksgroep woonden in veertien verschillende behan-
delgroepen. Drie jongeren woonden in één behandelgroep samen en vijf jongeren verbleven in 
een behandelgroep met een andere geïnterviewde. De interviewers verbleven in zes verschil-
lende behandelgroepen; twee interviewers verbleven in één groep. Interviewers en geïnterview-
den samen verbleven in zeventien verschillende groepen. Dit betekent dat bijna van alle groe-
pen van de betreffende instelling een jongere op de een of andere wijze aan het onderzoek 
deelgenomen heeft. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de groep geïnterviewde jongeren goed vergelijkbaar is met de 
gehele populatie van het LVG-instituut en dat er ook geen redenen zijn om aan te nemen dat de 
groep geïnterviewden afwijkt van andere jongeren van twaalf jaar en ouder die ter behandeling 
in LVG-instituten in Nederland opgenomen zijn. 
 
4.4.5 Training van de interviewers: de methode “samen-werken” 
 
Voorafgaand aan de peerinterviews werden de jongeren die als interviewer optraden, uitge-
breid getraind met het oog op het peerinterview. De jongeren werden samen met vijf studenten 
getraind, die samen met de auteur de ouders, persoonlijke begeleiders en gedragswetenschap-
pers zouden interviewen (zie paragraaf 4.4.6). Met de tien jongeren die niet in aanmerking 
kwamen voor de functie van medeonderzoeker, is overleg geweest over hun verdere participa-
tie aan het onderzoek. Eén jongere zou de instelling kort na het gesprek verlaten en zij heeft af-
gezien van verdere deelname. Bij één jongere was sprake van een specifieke pathologie. Omdat 
dit vooraf reeds geformuleerd was als een bijzondere categorie die niet in het onderzoek be-
trokken zou worden is deze jongere meegedeeld dat hij niet verder aan dit onderzoek mee kon 
doen. Eén jongere kreeg geen toestemming van zijn ouders voor verdere deelname aan het on-
derzoek, terwijl één jongere er uiteindelijk om hem moverende redenen van af zag om nog 
verder te participeren. Met de overige zes jongeren is afgesproken dat zij, samen met de twee 
medeonderzoekers, opgeleid zouden worden tot interviewer met behulp van de methode 
“samen-werken”. 
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Deelname als interviewer aan het onderzoek was, bleek uit de aanmeldingen, vooral voorbe-
houden aan jongeren die al wat langer in het instituut verbleven, wat meer verblijfservaring 
hadden, wier behandeling al wat verder gevorderd was, die zich daarom wat zelfstandiger kon-
den bewegen buiten de behandelgroep en die daarnaast ook de mogelijkheid hadden om zelf-
standig te reizen. Dit verklaart dat de kenmerken van de interviewers enigszins afwijken van 
die van de populatie en de geïnterviewde jongeren (zie tabel 4.7). De interviewers waren ge-
middeld iets ouder, hadden gemiddeld een iets hoger IQ en verbleven gemiddeld iets langer in 
het LVG-instituut. Géén van de interviewers verbleef op het moment van interviewen in een 
drieleefsferen instituut, maar uit gesprekken met hen bleek dat vier van hen hier wel in het ver-
leden enige tijd behandeld waren geworden. Overigens was het als interviewer deelnemen aan 
het onderzoek voor jongeren die in een drieleefsferen instituut behandeld worden in ieder geval 
moeilijk geweest omdat de behandeling hier veel sterker gestructureerd is en er veel minder 
mogelijkheden zijn om zelfstandig “op pad” te gaan. Dit alles in ogenschouw nemende kan ge-
steld worden dat de acht jongeren uitstekend in staat geacht konden worden om als interviewer 
een peerinterview te houden. Van Beek en Gramberg (2004) merken in hun onderzoek op dat 
jongeren met een lichte verstandelijke beperking voor hun problemen hulp zoeken in hun eigen 
omgeving bij oudere lotgenoten en niet bij leeftijdsgenoten. Naar analogie hier van zou gesteld 
kunnen worden dat ook in dit geval interviews door iets oudere lotgenoten beter aansluiten bij 
de verwachtingen van de te interviewen jongeren. 
 
Alle acht interviewers zijn samen met de studenten (zie paragraaf 4.4.7) getraind met behulp 
van de methode “samen-werken”. De auteur (als hoofdonderzoeker) en de beide medeonder-
zoekers hadden hiervoor een geschreven instructie gemaakt en een videoband samengesteld6. 
De geschreven instructie is uiteindelijk verwerkt in de interviewhandleiding (zie bijlage 6). De 
videoband kregen alle interviewers na de eerste training mee naar huis met de opdracht die een 
aantal keren te bekijken. De videoband bestond uit volgende drie onderdelen: 

- een overzicht van de structuur van het peerinterview, toegelicht door de onderzoeker; 
- een gestileerd voorbeeld van het peerinterview, met de medeonderzoekers als spelers; 
- toelichting op interviewtechnieken die gebruikt zouden moeten worden door de inter-

viewer. 
 
De training werd twee maal gehouden, tien weken respectievelijk twee weken voorafgaande 
aan het eerste peerinterview. Dit werd gedaan om enerzijds ruim de tijd te hebben om de jonge-
ren goed te trainen en om hun mogelijkheden goed te leren kennen. Anderzijds als een opfris-
sing vlak voordat de eigenlijke interviews plaats zouden vinden. De tweede training was qua 
structuur gelijk aan de eerste training maar aangepast op grond van in de eerste training opge-
dane ervaringen en gemaakte opmerkingen van de jongeren. Een aantal jongeren, die niet bij 
een van de beide gezamenlijke trainingen aanwezig konden zijn, werd vervolgens door de 
hoofdonderzoeker nog apart getraind. 
 
De twee gezamenlijke trainingen duurden telkens drie uur, inclusief een versnaperingpauze. De 
trainingen vonden plaats in een ruimte waarin de jongeren niet gestoord konden worden. Er 
was tijd voor een kwinkslag maar er werd ook serieus werken vereist. Dat werd door vier pos-
ters die in de ruimte aan de muur bevestigd waren ondersteund. De tekst op de posters luidde: 
“neem elkaar serieus”, “laat elkaar uitpraten”, “help elkaar” en “wat er gezegd wordt is ver-
trouwelijk”. 
 

                                                 
6 Een kopie van deze videoband is verkrijgbaar bij de auteur. 
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De trainingen hadden het volgende verloop. 
1. Kennismaking van de deelnemers (alleen eerste keer). 
2. Opwarmoefening. Dit werd gedaan om de jongeren “los” en aan het praten te krijgen, 

en om hun te leren op elkaar te reageren. 
3. Uitleg over doel en organisatie van het onderzoek, en de plaats van het peerinterview in 

het onderzoek. Uitleg over de vergoeding voor de peerinterviewers. 
4. Tonen van de videoband met het overzicht van de structuur van het peerinterview. 
5. Uitleg over de werking van de minidiskrecorder. 
6. Oefenen met de minidiskrecorder en de interviewtechniek. 
7. Uitreiking van de geschreven instructie, de interviewhandleiding en de hulpzinnen. 
8. Pauze, waarin iets gegeten en gedronken werd. 
9. Oefenen van het doen van interviews met elkaar aan de hand van de geschreven in-

structie, de interviewhandleiding en de hulpzinnen. Hierbij coachte de auteur. 
10. Gezamenlijk naar één live gespeeld peerinterview kijken dat door twee van de deelne-

mers werd uitgevoerd, waarbij alle deelnemers het interview stop mochten zetten om 
elkaar aanwijzingen te geven. 

11. Evaluatie van de training. 
12. Uitreiken van de beloning en sluiting van de trainingsdag. 

 
Gekozen werd voor deze opzet omdat op grond van de kenmerken van de doelgroep (zie para-
graaf 2.9) er enerzijds voldoende concrete oefeningen noodzakelijk waren, anderzijds ook vol-
doende afwisseling moest zijn. Daarnaast is herhaling voor jongeren met een lichte verstande-
lijke beperking ook van groot belang. 
 
In paragraaf 2.9 werd besproken waarmee rekening moet worden gehouden indien men mensen 
met een lichte verstandelijke beperking naar hun ervaringen vraagt. Daarnaast zijn er algemeen 
geldende regels voor wat te doen en wat niet te doen in interviewsituaties (Baarda e.a. 2001, 
pp. 144-149) In de training werd hier expliciet aandacht voor gevraagd. De (algemene en 
LVG-specifieke) vuistregels werden in rollenspelen op videoband getoond en de deelnemers 
kregen ze ook op papier uitgereikt en werden aan de interviewhandleiding toegevoegd (zie 
bijlage 6). 
 
4.4.6 De uitvoering van de peerinterviews 
 
Op grond van de evaluatie van de training met behulp van de methode “samen-werken” is door 
de hoofdonderzoeker het besluit genomen om met de acht interviewers verder te gaan. In be-
ginsel zijn er vier groepjes van twee interviewers gemaakt en zijn de eenentwintig te interview-
en jongeren tussen de vier groepjes verdeeld. De interviews moesten altijd, conform de instruc-
tie, door twee interviewers afgenomen worden. Er was echter ook een aanvullende eis, name-
lijk dat de interviewers de geïnterviewden niet mochten kennen. Aan de interviewers zijn de 
namen en telefoonnummers verstrekt van de te interviewen jongeren met het verzoek om de in-
terviews zelfstandig te plannen. Indien er problemen zouden optreden met vervoer was een 
aantal mensen beschikbaar om te helpen. Het lukte de interviewers niet om zelfstandig deze af-
spraken te maken. Het eerste probleem was de onderlinge afstemming tussen de twee inter-
viewers. De meeste interviewers woonden in verschillende behandelgroepen en hadden een ei-
gen daginvulling die vaak niet synchroon liep met die van de collega-interviewer. De te inter-
viewen jongere had eveneens een eigen daginvulling en ook de groepsleiding van deze jongere 
bleek betrokken te willen worden bij de keuze van het interviewmoment (iets wat vooraf niet 
voorzien was). Dit gekoppeld aan vervoersproblemen maakte dat de jongeren de afspraken niet 
gepland kregen. De hoofdonderzoeker heeft, met hulp van een aantal medewerkers van het be-
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treffende internaat, vervolgens de planning van de interviews ter hand genomen. Daarnaast ont-
stonden er tussen sommige interviewers wat spanningen in de loop van het interviewproces zo-
dat sommige combinaties van interviewers niet meer mogelijk bleken. In tabel 4.8 valt te lezen 
in welke combinaties de interviews zijn uitgevoerd. Hieruit blijkt dat alle meisjes tenminste één 
meisje als interviewer hebben gehad en dat tien van de dertien jongens tenminste één jongen 
als interviewer hebben gehad. Gebaseerd op de aanname dat jongeren het prettig vinden ten-
minste door één interviewer van het zelfde geslacht geïnterviewd te worden betekent dit dat dit 
in 86% van de gevallen gerealiseerd is. 
 
Tabel 4.8 Geslacht interviewers en geslacht geïnterviewde 
 
Interviewer Geïnterviewde 

 jongen 
Geïnterviewde 

 meisje 
Totaal aantal 
geïnterviewden 

Jongen/meisje 8 3 11 
Meisje/meisje 2 4 6 
Jongen 2  2 
Meisje 1  1 
Jongen/meisje/meisje  1 1 
Totaal 13 8 21 
 
De interviews zijn gevoerd aan de hand van een gedetailleerde instructie die vastgelegd was in 
een handleiding (zie bijlage 6). Dit is gedaan om de interviews te kunnen vergelijken. Nadeel 
van een dergelijke gedetailleerde handleiding is dat interviews iets kunstmatigs kunnen krijgen. 
Er is echter voor een dergelijke gedetailleerde instructie gekozen om te voorkomen dat de inter-
viewers op eigen initiatief vragen, hulpzinnen en aanvullende voorbeelden zouden gaan gebrui-
ken. Dit kan in een “normaal” interview heel vanzelfsprekend zijn en de kwaliteit van het inter-
view zelfs bevorderen, maar in dit onderzoek, waarbij de vergelijking tussen de vragen en ant-
woorden zo belangrijk was, zou dit de vergelijkbaarheid ernstig hebben kunnen schaden. Daar-
bij werd bij de instructiebijeenkomsten duidelijk dat deze interviewers met een licht verstande-
lijke beperking, eenmaal los van het strakke keurslijf van het interviewprotocol, wel erg mak-
kelijk ongebreideld vragen zouden kunnen formuleren. Interviewers hebben overigens terugge-
rapporteerd dat zij bij tijd en wijle last gehad hebben van het strakke protocol. De hulpzinnen 
pasten volgens de interviewers niet altijd in de specifieke interviewsituatie waarin zij zich be-
vonden. Toch is het overgrote deel van de interviews conform de handleiding uitgevoerd. Vol-
ledig conform de handleiding zijn elf interviews afgenomen. Het betreft hier interviews waar 
geen of nauwelijks (minder dan 5) eigen bewoordingen gebruikt zijn en geen of nauwelijks 
(minder dan 5) woorden en zinnen vergeten zijn. Vier interviews zijn overwegend correct uit-
gevoerd. Hierbij heeft de interviewer of interviewster in plaats van de voorgeschreven zinnen 
zelfbedachte woorden en zinnen gebruikt, die overigens qua inhoud wel overeenkwamen met 
de standaardzinnen. Een voorbeeld: “het interview is erg belangrijk dus we moeten wel serieus 
blijven, maar een geintje af en toe mag best; gaan we niet moeilijk over doen” in plaats van de 
voorgeschreven standaardzin “het interview is erg belangrijk dus we moeten het wel serieus 
doen, maar een grapje maken mag natuurlijk wel”. In één interview werden de vragen enigszins 
verwisseld maar bleef de interviewer zich verder wel correct aan de handleiding houden. Bij 
vijf interviews hebben de interviewers zich niet steeds aan de volgorde van het interview ge-
houden of hebben vragen overgeslagen. In drie gevallen betrof het ook te interviewen jongeren 
die wat minder makkelijk praatten. Uit nagesprekken bleek dat dit de interviewers erg onzeker 
maakte. Bij één vraag werd regelmatig van de handleiding afgeweken. Namelijk de vraag naar 
de instanties. Het woord instanties kende waarschijnlijk geen van de geïnterviewde jongeren. 
Toch is het begrip in de focusgroepen en de sorteerronde daarna naar boven gekomen en als be-
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langrijk voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in het interview opgenomen. De inter-
viewers hadden al snel in de gaten dat jongeren dit woord niet kenden en voegden in bijna de 
helft van de gevallen aan de vraag (en dat stond niet in de handleiding!) begrippen toe zoals 
“SPD, je voogd en Bureau Jeugdzorg”. 
 
De hoofdonderzoeker heeft met de diverse interviewers ieder interview voor besproken. Hierbij 
is er steeds de nadruk opgelegd de handleiding correct te gebruiken. Daarnaast is ook na ieder 
interview met de interviewers gesproken. Doel was het bieden van emotionele steun. Ging het 
goed: prima mensen. Ging het minder goed, niet erg volgende keer beter. 
 
4.4.7 Onderzoek bij ouders, persoonlijke begeleiders en gedragsweten-
schappers 
 
Onderzoeksvraag 3 luidde: “hoe denken de ouders dat de jongeren het verblijf in het LVG-in-
stituut ervaren?” 
Onderzoeksvraag 4 luidde: hoe denken de direct betrokken persoonlijke begeleiders dat de jon-
geren het verblijf in het LVG-instituut ervaren? 
Onderzoeksvraag 5 luidde: “hoe denken de direct betrokken behandelaars dat de jongeren het 
verblijf in het LVG-instituut ervaren?” 
Deze drie onderzoeksvragen zijn de voorlopers tot beantwoording van de tweede centrale on-
derzoeksvraag die immers luidde: komt de beschrijving van de ervaring van de jongere overeen 
met de beschrijving van zijn/haar ervaring door de ouder, de direct betrokken persoonlijke be-
geleider en de direct betrokken behandelaar? Derhalve luidde  
Onderzoeksvraag 6: “komen de ervaringen van de opgenomen LVG-jongeren overeen met de 
kijk die de ouders, persoonlijke begeleiders en direct betrokken behandelaars op die ervaringen 
hebben?” 
 
Om dit te kunnen vaststellen moest eerst van elke geïnterviewde jongere ook één van zijn of 
haar ouders, de persoonlijke begeleider en de behandelend gedragswetenschapper geïnterviewd 
te worden. Op grond van onderzoek van Hertz (1995) en Boeije (2004) is bekend dat mensen 
in tegenwoordigheid van hun partner anders antwoorden dan als zij alleen zijn. Daarom werden 
ouders individueel geïnterviewd, waarbij per jongere één ouder participeerde. Dit kon de biolo-
gische ouder zijn maar ook een stief- of pleegouder indien die al enkele jaren een substantiële 
bijdrage aan de opvoeding van de jongere leverde. Er werd getracht even zo veel moeders dan 
vaders te interviewen, om vast te stellen of moeders mogelijk systematisch anders als vaders 
zouden antwoorden. Mogelijk dat jongeren thuis zouden praten over de door hen gegeven ant-
woorden in het interview en dat dit de antwoorden van de ouder zou kunnen kleuren. Om te 
kunnen vaststellen of het uitmaakt of jongeren voorafgaande aan hun ouder worden geïnter-
viewd was gepland om de helft van de ouders voorafgaande aan hun kind te interviewen en de 
andere helft na het interview met hun kind. 
 
Verder werd van iedere jongere zijn of haar persoonlijke begeleider en de behandelend ge-
dragswetenschapper geïnterviewd. Deze interviews waren in de regel gepland nadat de inter-
views met de jongeren hadden plaatsgevonden. Iedere jongere in het betreffende LVG-instituut 
heeft een persoonlijke begeleider, een groepsleider of leidster die de directe belangen van de 
jongere in de behandelgroep behartigt en die regelmatig met de jongere rond de tafel zit om 
met hem of haar de voortgang van de behandeling te bespreken. Daarnaast heeft iedere jongere 
een behandelend gedragswetenschapper. Dit is een orthopedagoog of (GZ)psycholoog die ver-
antwoordelijk is voor de behandeling en het behandelplan. 
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De onderzoeksmethode, die gebruikt werd voor de beantwoording van de onderzoeksvragen 3, 
4 en 5 was een mondeling interview, aan de hand van een interviewhandleiding (zie bijlage 7 
en bijlage 8), uitgevoerd door volwassen interviewers. Er was niet voor gekozen om de ouders 
ook door middel van peerinterviews (in casu door andere ouders) te laten interviewen, en wel 
om de volgende redenen. Ten eerste was de veronderstelling dat ouders voldoende in staat wa-
ren om zich desgevraagd te kunnen verplaatsen in de gedachtewereld van hun kind. Ten tweede 
was het interview primair gericht op de metavraag “hoe denkt u dat uw kind denkt over…?” en 
dit rechtvaardigde niet per se een peerinterview waarbij het uitgangspunt veeleer zou zijn ge-
weest: “hoe vind ik als ouder het dat mijn kind in een instituut is opgenomen…?” Ten derde 
was er ook het argument van privacy: “waarom zou ik met een andere ouder/interviewer over 
mijn ervaringen ga praten?” De interviewers waren vijf studenten pedagogiek van de universi-
teit Utrecht en de hoofdonderzoeker. De interviewers hadden een training van minimaal twee 
maal drie uur ontvangen in het doen van deze interviews aan de hand van de onderzoekshand-
leiding (zie bijlage 7 en bijlage 8). 
 
De interviewers stelden zich voor als werkzaam bij de universiteit Utrecht om hun onafhanke-
lijkheid van het instituut te benadrukken en om zoveel mogelijk sociaal wenselijke antwoorden 
te voorkomen. De veronderstelling was dat ouders, persoonlijk begeleiders en gedragsweten-
schappers ten opzichte van een onafhankelijke onderzoeker eerder bereid zouden zijn om te 
vertellen wat zij zelf dachten. De basis van het interview werd gevormd door de vragen en de 
structuur die in de peerinterviewmethodiek gebruikt werden, maar dan in vorm “hoe denkt u 
dat uw zoon/dochter c.q. de jongere er over denkt?” Dus bijvoorbeeld “Wij stellen uw zoon/ 
dochter de volgende vraag: kun je ons iets over je leven tot nu toe vertellen? Met als toelichten-
de vragen, waar ben je geboren, hoe ging het toen verder en hoe is het de laatste jaren gegaan? 
Hoe denkt u dat uw zoon/dochter over zijn of haar leven tot nu toe denkt?” Om te voorkomen 
dat de geïnterviewden dit als een soort quizvraag zouden kunnen beschouwen werd tijdens het 
inleidende gesprek aan de ouders en professionals duidelijk gemaakt dat aan hen gevraagd zou 
worden zich in hun kind, respectievelijk de jongere, te verplaatsen. De interviewers werden ook 
geïnstrueerd om de geïnterviewden zodanig te bevragen dat ze aan de hand van het antwoord 
als het ware een foto of film zouden kunnen maken (met andere woorden zich een duidelijk 
beeld zouden kunnen vormen van de inhoud van het antwoord op de desbetreffende vraag). 
Ook werd de hulpzin “denkt u er aan dat de vraag luidt: hoe denkt u dat uw zoon of dochter 
over zijn of haar leven tot nu toe denkt? Hoe u zelf er over denkt komt dadelijk nog als vraag”, 
respectievelijk voor de persoonlijke begeleider en de gedragswetenschapper “denkt u er aan dat 
de vraag luidt: hoe denkt u dat de jeugdige over zijn of haar leven tot nu toe denkt? Hoe u er 
zelf over denkt is op dit moment minder relevant” is aan de beide handleidingen toegevoegd. 
Tenslotte was in het voorgesprek ter sprake gekomen dat de jongere door twee andere jongeren 
geïnterviewd was. 
 
Omdat uit vooronderzoek gebleken was dat ouders en professionals ook graag over hun eigen 
ervaringen met de opname van hun kind c.q. de jongere in het internaat wilden vertellen, wer-
den aan hen ook vragen gesteld over hun eigen ervaringen met de opname van en het verblijf in 
het LVG-internaat van de jongere. Dit deel van het interview is dus vooral uit onderzoeksethi-
sche motieven uitgevoerd, maar daar de antwoorden géén directe relatie hadden met de centra-
le onderzoeksvraag zijn de antwoorden in het kader van dit onderzoek niet verder uitgewerkt. 
Het materiaal is wel beschikbaar en zal in de toekomst in een aparte publicatie worden ver-
werkt. Dit onderzoeksmateriaal kan daarbij dienen om na te gaan in hoeverre de informant zich 
laat leiden door het antwoord op de vraag hoe de jeugdige op een bepaalde vraag geantwoord 
zal hebben. Het is namelijk ook mogelijk dat het eigen perspectief van de ouder of professional 
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op de instelling overheerst. Deze vraag, wordt om redenen van tijd in dit proefschrift niet be-
antwoord. 
 
De onderzoeksgroep 
De eenentwintig jongeren hadden negentien ouders die aangegeven hadden geïnterviewd te 
willen worden (één ouder had drie kinderen in het internaat). Deze ouders zijn geleidelijk aan 
benaderd om geïnterviewd te worden. Om te kunnen onderzoeken of het verschil zou uitmaken 
of jongeren voorafgaande aan de ouders zouden worden geïnterviewd of nadat de ouders waren 
geïnterviewd was gepland om tien ouders te interviewen voorafgaande aan het interview met 
de jongere en negen na het interview met de jongere. Omdat een tweetal interviews met jonge-
ren technisch mislukte (er stond niets op de minidisk) en omdat een drietal ouders (van in to-
taal vijf jongeren) uiteindelijk niet geïnterviewd bleek te kunnen worden zijn uiteindelijk 
slechts vijf jongeren voorafgaande aan het interview met hun ouder geïnterviewd. Door voor-
noemde problemen zijn er ook minder vaders dan moeders geïnterviewd, namelijk zeven va-
ders en negen moeders. Drie ouders participeerden zoals gezegd uiteindelijk niet in het onder-
zoek. Eén ouder bleek zo weinig contact met zijn kind te hebben zoals uit telefonisch overleg 
bleek, dat die ouder de onderzoeksvragen onmogelijk kon beantwoorden. Eén ouder bleek de 
Nederlandse taal onvoldoende machtig en met één ouder (de ouder van drie geïnterviewde jon-
geren) kon ondanks intensieve pogingen geen contact gelegd worden. 
De LVG-instelling had alle medewerkers verzocht aan het onderzoek mee te werken en toen de 
persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers benaderd werden stemden allen in met het 
interview. Echter één van de persoonlijke begeleiders verliet plotseling de instelling en kon 
niet meer geïnterviewd worden. 
 
Alle jongeren hadden, zoals al vermeld, een persoonlijke begeleider en een behandelend ge-
dragswetenschapper. Eén persoonlijke begeleider kon meerdere jongeren in begeleiding heb-
ben. In het onderzoek zijn zeventien persoonlijke begeleiders van twintig jongeren geïnter-
viewd. Veertien persoonlijke begeleiders hadden daarbij één jongere onder hun hoede en drie 
persoonlijke begeleiders hadden twee jongeren onder hun hoede. 
 
Eén gedragswetenschapper begeleidde in de regel twee á drie behandelgroepen. Er zijn acht 
verschillende gedragswetenschappers geïnterviewd. Bij één gedragswetenschapper werd één 
interview afgenomen, bij twee gedragswetenschappers twee, bij vier gedragswetenschappers 
drie en bij één gedragswetenschapper vier interviews. 
 
De zevenenvijftig interviews met ouders, persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers 
zijn door zes interviewers gehouden. Het aantal interviews per interviewer varieerde van zeven 
tot elf. 
 
In tabel 4.9 staat vermeld hoeveel personen er van elke onderzoeksgroep uiteindelijk geïnter-
viewd zijn. 
 
Tabel 4.9 Categorie en aantal interviews en aantal geïnterviewden 
 
Categorie geïnterviewden Aantal 

interviews 
Aantal geïnterviewden 

Jongeren 21 21  
Ouders 16 16  
Persoonlijke begeleiders 20 17  
Gedragswetenschappers 21 8  
Totaal aantal interviews 78 62  
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Iedere ouder geeft informatie over één jeugdige. De informatie over twintig, respectievelijk 
eenentwintig jeugdigen wordt verkregen bij zeventien persoonlijke begeleiders, respectievelijk 
acht gedragswetenschappers. De vraag is dan aan de orde of deze informanten er daadwerkelijk 
in slagen te antwoorden vanuit het perspectief van de jeugdige óf dat hun antwoorden onder-
ling afhankelijk zijn. Dit wil zeggen dat het eigen perspectief overheerst. In het laatste geval 
zou de steekproef, zeker in het geval van de gedragswetenschappers, wel erg drastisch geredu-
ceerd worden, en kunnen analyses overwogen worden die met dit verschijnsel rekening hou-
den. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt hier op terug gekomen. 
 
Alle achtenzeventig interviews werden op een minidisk opgenomen en vervolgens letterlijk uit-
getypt. Ten behoeve van het vaststellen van de procedurele validiteit (met betrekking tot de 
structuur van de interviews) werden twee interviews van iedere onderzoeksgroep (in het totaal 
dus acht interviews) beoordeeld. Deze opnames waren at random gekozen door middel van het 
programma research randomizer (Urbaniak & Plous, 2005). Twee onderzoekers beoordeelden, 
onafhankelijk van elkaar de opnames. Zij stelden aan de hand van de handleiding vast, of de 
juiste vragen gesteld waren en of de vragen in de juiste volgorde gesteld waren. De mate van 
interbeoordeelaar-betrouwbaarheid werd vastgesteld door gebruik te maken van Cohen’s Kap-
pa. 
Zijn de juiste vragen gesteld? Cohen’s Kappa 0.99. 
Zijn de vragen in juiste volgorde vragen gesteld? Cohen’s Kappa 0.98. 
De achtenzeventig interviews zijn door tien transscribenten uitgetypt (variërend van één tot 
achttien interviews per transscribent). Tien interviews (één per transscribent) zijn, na uitgetypt 
te zijn, door de hoofdonderzoeker gecontroleerd door het transcript aan de hand van de mini-
diskopname na te luisteren. Er werden geen andere onvolkomenheden dan typefouten en taal-
fouten geconstateerd. In zeven interviews hadden de transscribenten wel moeite met door de 
geïnterviewde gebruikte eigennamen, groepsnamen en namen van (onder jongeren populaire) 
merkkleding. Deze gegevens zijn later door de hoofdonderzoeker aan de manuscripten toege-
voegd. 
 
4.5 Onderzoeksfase 3 Handreikingen voor de praktijk 
 
Volgens Swaans-Joha (1988) moeten inzichten die verkregen worden uit praktijkonderzoek 
ook direct bruikbaar zijn voor de betrokkenen. Op grond van de door de geïnterviewde jonge-
ren genoemde ervaringen met hun verblijf in het LVG-instituut kunnen inzichten verworven 
worden die de dagelijkse behandelingspraktijk in het LVG-instituut kunnen verbeteren. Op ba-
sis van een kwalitatieve analyse van de interviews van de jongeren en de ouders, de persoon-
lijke begeleiders en de gedragswetenschappers met behulp van WinMAX97professional (Kuc-
kartz, 1998; 1999) zal hierover verslag gedaan worden in hoofdstuk 10. 
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5.1 Inleiding 
 
De eenentwintig op minidisks opgenomen interviews met de jongeren zijn individueel getrans-
cribeerd tot een geschreven tekst. Deze geschreven teksten zijn in eerste instantie volledig ge-
analyseerd voor de vragen “hoe is het om in een leefgroep te wonen?” en, “wat gebeurt er bij jou 
allemaal en wat vind je daar van?” Daarna zijn de teksten in het kwalitatieve dataverwerkings-
programma WinMAX97professional ingevoerd en aan de hand van een codeboek (zie tabel 5.1) 
geanalyseerd. Hierbij zijn tekstfragmenten geïdentificeerd en gelabeld met betrekking tot de di-
verse aspecten van het leven van de jongere zoals ze in het interview aan de orde geweest zijn. 
Het codeboek was gebaseerd op de interviewvragen met de jongeren (zie paragraaf 4.4.3). Tabel 
5.1 toont de structuur van het codeboek met de daarbij behorende codenummers. De codenum-
mers met vier cijfers zijn extra coderingen voor onderwerpen die opvielen tijdens het coderen, te 
weten “wat is er met mij aan de hand”, “problemen waar aan gewerkt wordt” en “over groeps-
leiding”. De vragen “hoe is het om in een leefgroep te wonen” en “wat gebeurt er allemaal bij 
jou en wat vind je daar van” zijn, in het kader van de beantwoording van onderzoeksvraag 2, ge-
zamenlijk geanalyseerd. 
 
Tabel 5.1 Structuur codeboek met bijbehorende codenummers 
 
Code Omschrijving Code Omschrijving 

    
000 Inleiding interviewer  012 Wonen over een jaar 
001 Leven tot nu toe 013 Overdag over een jaar 
0011 Wat is er met me aan de hand 014 Wie bepaalt leven over een jaar 
0012 Problemen waar aan gewerkt wordt 015 Vrije tijd over een jaar 
002 Hoe is het om in een leefgroep te wonen 016 Familiecontact over een jaar 
002a Wat gebeurt er allemaal bij jou en wat 

vind je daar van 
017 Anderen dan familie over een jaar 

003 De dagelijkse activiteiten 018 Vrienden over een jaar 
004 Het dossier de belangrijke map 019 Wonen over vijf jaar 
005 De familie en thuissituatie 020 Overdag over vijf jaar 
006 De financiën  021 Wie bepaalt leven over vijf jaar 
007 Het gedrag 022 Vrije tijd over vijf jaar 
008 De instanties 023 Familiecontacten over vijf jaar 
009 De leefgroepregels 024 Anderen dan familie over vijf jaar 
010 Leven op de groep 025 Vrienden over vijf jaar 
0101 Over groepsleiding 026 Slotvraag 
011 Zelfstandigheid 027 Tevredenheidvraag 

 
Hieronder volgt een analyse van de interviews van de eenentwintig jongeren. In dit hoofdstuk, 
en in de volgende hoofdstukken zal veelvuldig gebruik gemaakt worden van citaten (Sandelow-
ski, 1994). De transcripties van de interviews vormden hiervoor de basis. Deze transcripties zijn, 
in anonieme vorm, voor verder onderzoek beschikbaar. Toch blijft het in enkele gevallen moge-
lijk om op grond van unieke antwoorden of een combinatie van antwoorden in een specifieke 
context, antwoorden te herleiden tot een persoon. Deze passage is dan niet als tekst weergege-
ven. In dergelijke gevallen is er in de analyse voor gekozen om dit in de tekst met “xxx” aan te 
geven. Letterlijke passages uit het interview worden tussen aanhalingstekens weergegeven. De 
tekst van de interviewer wordt in cursieve vette letters weergegeven en de tekst van de geïnter-
viewde wordt in cursieve letters weergegeven. Zo wordt de passage: (interviewer) mmm wat doe 
je wat doe je dan in je vrije tijd? (Geïnterviewde) voetballen in de tuin werken of eh spelletjes 
doen, computeren of naar de kinderboerderij. (Interviewer) wie bepaalt dan hoe je leven ver-
loopt? (Geïnterviewde) ik bepaal het leven. (Interviewer) hoe zien der hoe zien dan de contac-
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ten met je familie er uit? (Geïnterviewde) goed. (Interviewer) vertel eens iets meer over hoe het 
gaat met vrienden over één jaar. (Geïnterviewde) met mijn vrienden gaat het goed ik speel elke 
dag met hun emm we voetballen met hun, weergegeven als: mmm wat doe je wat doe je dan in 
je vrije tijd? Voetballen in de tuin werken of eh spelletjes doen, computeren of naar de kinder-
boerderij. Wie bepaalt dan hoe je leven verloopt? Ik bepaal het leven. Hoe zien der hoe zien 
dan de contacten met je familie er uit? Goed. Vertel eens iets meer over hoe het gaat met 
vrienden over één jaar. Met mijn vrienden gaat het goed ik speel elke dag met hun emm we 
voetballen met hun. 
 
Daarnaast kan het zijn dat slechts een deel van een antwoord relevant is in de context van het 
onderwerp dat aan de orde is. Dan wordt slechts een deel van de tekst gebruikt, of wordt een 
deel van de tekst weggelaten. Dit is aangegeven met “….tekst”. Als de relevante tekstpassage 
midden in een tekst begint met “tekst….tekst” (uit de tekstpassage is dan een niet relevant deel 
weggelaten). Spreektaalfouten die niet functioneel zijn binnen de gebruikte context zijn in de 
aangehaalde tekst verbeterd. Tot slot zijn de in de transcriptie opgenomen woorden als “mmm” 
en “oké” weggelaten als dit storend is in die aangehaalde tekst. 
 
De interviews zijn op twee manieren geanalyseerd. De analyses aan de hand van de vier inter-
viewonderwerpen (1. je leven tot nu toe, 2. hoe is het om in een internaat, in een groep te wonen, 
3. je leven over één jaar en 4. je leven over vijf jaar) zijn te vinden in de paragraaf 5.4. Maar 
voordat de eenentwintig interviews geanalyseerd zijn aan de hand van de vier interviewonder-
werpen is getracht aan de hand van een model te verklaren waarom de jeugdigen zo geantwoord 
hebben als ze gedaan hebben. Wanneer er meer zicht is op de achtergronden die leiden tot een 
uitspraak van een jongere over zijn of haar ervaring kan er met de jongere ook gerichter over die 
ervaring gesproken worden. De achtergronden van dit model zijn te vinden in paragraaf 5.2 en 
de analyses van de eenentwintig interviews aan de hand van het model in paragraaf 5.3. Hierbij 
is ook de analyse aan de hand van de in hoofdstuk 4 vastgestelde negen thema’s betrokken. In 
paragraaf 5.4 zijn de vier interviewonderwerpen verder geanalyseerd terwijl in paragraaf 5.5 op-
vallende aspecten zullen worden vermeld. 
 
5.2 Het interview in zijn context geplaatst 
 
De beoordeling die een jongere aan zijn verblijf in de leefgroep kan geven kan positief, neu-
traal of negatief zijn. Hier wordt in paragraaf 5.3.1 op teruggekomen. Maar eerst is een andere 
vraag aan de orde: waarom geeft een jongere een bepaalde beoordeling van een ervaring? Is de 
beoordeling van de ervaring gebaseerd op een optelsom van deelervaringen die beïnvloed is 
door diverse aspecten in en rond die jongere? Of wordt de beoordeling van de ervaring ge-
kleurd door een a-priori positie die een jongere inneemt bij tot één of meerdere van die aspec-
ten? Beide opties zijn mogelijk. Uitgangspunt van de analyses vormt een werkmodel, model 
5.1, waarin de dynamiek van beide invloeden zichtbaar is. 
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Model 5.1 Invloeden op en van de beoordeling van de ervaringen van een jongere 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn in dit model vier invloeden te onderscheiden die de beoordeling van de ervaring kunnen 
kleuren of door deze beoordeling gekleurd worden. 

1. Aspecten van de omgeving van de jongere zoals de relatie met de ouders, zijn of haar 
voorgeschiedenis, het al dan niet hebben van een OTS, het al dan niet hebben van vrien-
den het geslacht en de leeftijd. 

2. Aspecten van de instelling zoals, lengte van het verblijf, soort instelling (drie leefsferen 
of regionaal werkend), relatie met groepsleiding, relatie met medegroepsgenoten, aspec-
ten van het verblijf als drukte, privacy, mogelijkheid om te spelen, uitstapjes. 

3. Persoonlijke eigenschappen van een jongere. Te denken valt aan een pessimistische of 
optimistische kijk op het leven, introversie of extraversie (Dekker, 2003), en agressivi-
teit, assertiviteit en subassertiviteit (Van Nieuwenhuijzen, 2004). 

4. Situatie van het interview zoals de omgang van de interviewer met de geïnterviewde, 
sociale wenselijkheid (de interviewer is een peer, die ga je niet “afkatten” door te zeg-
gen dat het interview niet leuk is, de mogelijkheid om zonder repercussies (van de lei-
ding of de ouders) je gal te spuwen, beoordeling van het interview en de interviewom-
standigheden. 

 
In werkmodel 5.1 zijn twee vormen van invloed te onderscheiden. Ten eerste, en dit is uitge-
werkt in beïnvloedingsmodel 5.2, kan de ervaring van een jongere verklaard worden als gevoed 
vanuit de vier invloeden. In dit model wordt de beoordeling van de ervaringen van een jongere 
verklaard vanuit de deelervaringen in de diverse gebieden en is de beoordeling van de ervaring 
min of meer een optelsom van deze deelervaringen. 
 

 
Aspecten 

van de 
omgeving van 

de jongere Beoordeling van de 
ervaringen door de 

jongere 

 
Aspecten  

van de 
instelling  

Persoonlijke 
eigenschappen van 

de jongere 

Situatie 
van het 

interview 

 117



hoofdstuk 5  De ervaringen van de opgenomen jongeren 

Beïnvloedingsmodel 5.2 Invloeden op de beoordeling van de ervaringen van de jongere 
 
  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het andere model, model 5.3, verklaart de invloed van de beoordeling van de ervaring op de 
vier aspecten. In dit model heeft de jongere a-priori een beoordeling van het verblijf en deze er-
varing kleurt zijn of haar beschrijving van zijn omgeving, de instelling, de kijk op het leven en 
de interviewsituatie. 
 
Beïnvloedingsmodel 5.3 Invloeden van de beoordeling van de ervaringen van de jongere 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De interviews zullen aan de hand van model 5.1, waarin model 5.2 en 5.3 verdisconteerd zijn,  
verder geëxploreerd worden. Daarbij zullen per interview opmerkingen gemaakt worden over 
ieder van de vier aspecten in zoverre het interviewmateriaal hier aanknopingspunten voor biedt. 
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5.3 Analyse van de vragen “hoe is het om in een leefgroep te wonen?” en 
“wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je daar van?” 
 
5.3.1 Inleiding 
 
Welke beoordeling geeft een jongere aan zijn verblijf in de LVG-instelling? Met de vragen 
“hoe is het om in een leefgroep te wonen?” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je 
daar van?” werd gehoopt een totaaloordeel van ieder van de jongeren te krijgen hoe een jonge-
re met een lichte verstandelijke beperking die opgenomen is in een LVG-instituut, zijn of haar 
verblijf ervaart. Ook was de veronderstelling dat jongeren mogelijk bij het beantwoorden van 
deze vraag een verbinding zouden leggen tussen hun ervaren problemen en de opname in en 
behandeling daarvan in het internaat en specifiek in de behandelgroep. 
 
De verwachting was dat jongeren drie posities zouden kunnen innemen: een (overwegend) ne-
gatief totaaloordeel, een (overwegend) positief totaaloordeel of een middenpositie waarbij zo-
wel positieve als negatieve als neutrale ervaringen het totaaloordeel vormden. Gelet op deze 
verwachting zijn de eenentwintig interviews naar de vraag “hoe is het om in een leefgroep te 
woen?” verdeeld over de drie mogelijke antwoorden, die, aansluitend aan het taalgebruik van 
de jongeren “leuk”, “leuk en niet leuk” en “niet leuk” genoemd zijn. Jongeren gebruiken overi-
gens in het interview ook termen als “best leuk”, “fijn”, “kut ja”, “voor mij niet fijn”, “wisse-
lend” of “soms leuk soms niet leuk”. Indien de eenentwintig jongeren over deze drie mogelijke 
antwoorden verdeeld worden dan is (tabel 5.2) het volgende beeld te zien: 
 
Tabel 5.2 Beoordeling van het verblijf door de 21 jongeren 
 
Beoordeling van het verblijf totaal  
Niet leuk 6  
Leuk 5  
Leuk en niet leuk 10  
Totaal 21  

 
De beoordeling van het verblijf kan beschouwd worden als een ordinale variabele, dit wil zeg-
gen dat de beoordeling “leuk en niet leuk” een middenpositie inneemt ten opzichte van de be-
oordelingen “leuk” respectievelijk “niet leuk”. Jongeren die als antwoord op de vraag “hoe is 
het om in een leefgroep te wonen?” “leuk” zeggen zijn helemaal of overwegend positief over 
het verblijf. Jongeren die “niet leuk” zeggen zijn helemaal of overwegend negatief over dat 
verblijf. Jongeren die “leuk en niet leuk zeggen” benoemen positieve, neutrale én negatieve 
elementen die te maken hebben met het verblijf. 
 
Om de betrouwbaarheid van de indeling naar beoordeling van het verblijf vast te stellen zijn de 
eenentwintig interviews door een tweede beoordelaar eveneens over de drie categorieën 
“leuk”, “leuk en niet leuk” en “niet leuk” beoordeeld. De mate van interbeoordelaar-betrouw-
baarheid werd vastgesteld door gebruik te maken van Cohen’s Kappa. In tabel 5.3 staan de 
overeenkomsten en verschillen tussen de twee beoordelaars vermeld. De mate van interbeoor-
delaar-betrouwbaarheid is acceptabel. Vier maal verschilden de beide beoordelaars van oor-
deel, waarbij in drie gevallen de eerste beoordelaar positiever was in het oordeel over de beoor-
deling van het verblijf van de jongere en in één geval de tweede beoordelaar. Op grond van de 
beoordeling van de eerste beoordelaar zijn vervolgens de analyses uitgevoerd. 
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Tabel 5.3 Overeenkomsten en verschillen in beoordeling tussen de twee beoordelaars 
 
Oordeel twee beoordelaars Aantal  Cohen’s Kappa 
Overeenstemming 17   
Verschil 4   
Totaal 21  .71 

 
Hierna zullen steeds tenminste drie van de jongeren die in één van de drie antwoordcategorieën 
geplaatst kunnen worden, aan de hand van langere tekstfragmenten, aan het woord komen. De 
keuze voor de fragmenten van jongeren is ingegeven door de duidelijkheid waarmee jongeren 
hun antwoord geven. Daarbij is getracht zo veel mogelijk op verschillen in te gaan die de jon-
geren innemen (de paragrafen 5.3.2, 5.3,3 en 5.3.4) en de antwoorden in relatie tot het model 
5.1. 
 
Welke antwoorden geeft een jongere die “niet leuk”, “leuk” en “leuk en niet leuk” zegt op de 
vragen naar de negen thema’s? Bij de analyse van deze vraag is op de eerste plaats het ant-
woord op de vragen “hoe is het om in een leefgroep te wonen” en “wat gebeurt er allemaal bij 
jou en wat vind je daar van” betrokkenen. Hierbij is gekeken welk deel van de antwoorden bij 
welk van de negen thema’s ondergebracht zou kunnen worden en vervolgens gekeken naar de 
antwoorden op de negen vragen over die thema’s. Aan het eind van paragrafen 5.3.2, 5.3.3 en 
5.3.4, wordt per beoordeling een beknopt overzicht gegeven van de antwoorden op de negen 
thema’s. De antwoorden zijn per thema, per jongere weergegeven in tabel 5.4 voor de jongeren 
die het verblijf als “niet leuk” ervaren, in tabel 5.5 voor de jongeren die het verblijf als “leuk” 
ervaren en in tabel 5.6a en 5.6b voor de jongeren die het verblijf als “leuk en niet leuk” erva-
ren. 
 
In paragraaf 5.3.5 zullen de drie mogelijke beoordelingen gerelateerd worden aan antwoorden 
op de vragen rond de negen thema’s. 
 
5.3.2 Jongeren die het verblijf als “niet leuk” ervaren 
 
“Wij ervaren het verblijf als niet leuk” zeggen zes jongeren. Vier van de zes jongeren die dit 
zeggen zijn bijna in het gehele interview negatief over alles wat met hun verblijf in het instituut 
te maken heeft. Hieronder komen vier jongeren aan het woord, twee jongeren die bijna over de 
hele linie negatief zijn en twee jongeren die overwegend negatief zijn. Aan het eind van deze 
paragraaf staat een tabel (tabel 5.4) met een overzicht van alle antwoorden van deze zes jonge-
ren op de negen thema’s. 
 
Interview 5.1 
Het eerste voorbeeld is het interview met een meisje van dertien jaar dat bijna over de hele linie 
negatief is over haar verblijf. Het was een van de jongste geïnterviewden. 
“Oké wonen in een internaat, hmm hoe is het om in een leefgroep te wonen? Mmm niet leuk. 
Mmm kun je eens voor mij een dag in gedachten nemen gewoon een willekeurige dag maakt 
niet uit welke en mij dan vertellen wel welke dag je in gedachten had en hoe die dag toen 
verlopen is van ’s morgens tot ’s avonds. Weet ik niet. Gewoon, van mijn part gisteren maakt 
niet uit gewoon gister. Ik weet het echt niet. Na maakt niet uit oké. Eh wat gebeurt er alle-
maal bij jou op de groep en wat vind je daar van? Mmm soms wordt er op de groep gepikt. 
Mmm. En dat is heel vervelend voor andere jongens en meisjes dus. Mmm heb je nog andere 
voorbeelden daar van? Mmm ja o over de sigaretten dan gooien hun de sigaretten weg tegen 
bijvoorbeeld tegen een vuilniszak aan en dan gaat die vuilniszak smelten en kan dat in de fik 
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vliegen. Gebeurt dat altijd of af-en-toe? Af-en-toe gebeurt dat. Mmm ja oké mmm ja je hebt 
nou best al wat verteld over je leven in een internaat Wij hebben hier een lijst van onderwer-
pen die wij belangrijk vinden en we gaan nu samen kijken of je over al die onderwerpen iets 
verteld hebt. Oké. Denk je dat je genoeg verteld hebt over de dagelijkse activiteiten dingen 
wat je overdag doet? Mmm nee. En zou je daar misschien nog iets over willen vertellen? Eh 
ja mmm hier ook dan zit ik voor de tv en dan valt gewoon ja af en toe de tv uit en dan ga ik 
meestal naar boven en dan is iemand met de muziek bezig en dan gaat de stroom uit. En wat 
vind je daar dan van? Niet leuk. Mmm oké denk je dat je genoeg verteld hebt over je dossier, 
je belangrijke map en misschien wil je daar nog iets over vertellen. Niet? Ehm denk je dat je 
genoeg verteld hebt over je familie- en thuissituatie? Ja. Mmm wat vind je daar van? Hele-
maal niet leuk. Ja is begrijpelijk ehm ja em denk je dat je genoeg verteld hebt over financiële 
zaken geldzaken waar je mee te maken hebt? Mmm denk ik wel. Oké daar komt ie hè denk je 
dat je genoeg verteld hebt over je gedrag? Eh neeee!! Zou je daar misschien nog iets over wil-
len vertellen. Eh ja mmm zo op school op mijn ouwe school heb ik…(ze vertelt over een aantal 
gedragsontsporingen op school). Ehmm denk je dat je genoeg verteld hebt over de leef-
groepregels en wat je daar van vindt? Ja over de regels dat vind ik niet echt heel leuk want je 
mag hier pas van eh je veertiende roken en ik rook al van toen ik acht jaar is. Nou mmm ehm 
ja en wil je daar misschien nog iets over kwijt. Eh nee….” 
 
De antwoorden van dit meisje zijn héél kort, bijna zakelijk. Ze wil niet uitweiden. Het leven op 
de groep is niet leuk, ze vertelt negatief over de groep: “Mmm ja o over de sigaretten dan gooi-
en hun de sigaretten weg tegen bijvoorbeeld tegen een vuilniszak aan en dan gaat die vuilnis-
zak smelten en kan dat in de fik vliegen”, waarbij onduidelijk blijft wie “hun” is. Ze spreekt niet 
rechtstreeks over de groepsleiding. Dingen gebeuren zonder benoemde actor “dan gaat de 
stroom uit” “ik had vrijheid dorp maar die is weggegaan vanwege dat ik bleef weglopen” (vrij-
heid dorp betekent zonder toezicht van leiding naar het dorp mogen gaan). Het gebeurt haar, 
het overkomt haar. Ze vertelt bij de inleidende vraag (je leven tot nu toe) dat haar leven soms 
goed en soms slecht is verlopen en vertelt over mishandeling door haar vader maar ze legt géén 
verband tussen die mishandeling en de opname. Het is een feitelijke mededeling. 
 
Was het verblijf niet leuk en mocht ze van zichzelf de deelervaringen daarom ook niet leuk vin-
den of was het omgekeerde het geval en was de negatieve ervaring van het verblijf een optel-
som van alle negatieve ervaringen die ze tijdens het verblijf had opgedaan? Het lijkt er op dat 
het niet leuk mag zijn, maar helemaal sluitend is deze vraag aan de hand van het interview niet 
te beantwoorden. De interviewer zegt (in de geest van de handleiding, maar niet helemaal 
woordelijk correct) “je mag trouwens ook eh leuke dingen vertellen als je nog iets leuk leuks 
hebt over je leven. Misschien iets?” Maar het meisje reageert daar niet op. In ieder geval wor-
den er géén grote hoeveelheid negatieve ervaringen in de internaatscontext genoemd, hoewel 
dat wat ze vertelt, negatief is. Gevraagd naar de groepsregels haalt ze twee (haar beperkende) 
regels aan, de niet-roken regel en later vertelt ze nog dat ze minder vrijheid heeft omdat ze 
steeds wegliep. Het is met andere woorden geen opsomming van, in haar ogen, misstanden. 
Maar er worden géén leuke dingen genoemd over het leven in de groep; geen uitstapjes, geen 
gezellige omgang met groepsgenoten of groepsleiding of wat dies meer zij. Er is niets van haar 
te horen over een behandeling, niets over een therapeutische omgang met haar problemen door 
professionals, ze reageert niet op vragen over haar dossier. Ze beperkt zich tot feitelijkheden. 
Het verblijf is gewoon niet leuk. Daar heeft ze niet veel woorden of voorbeelden voor nodig. 
Heeft ze misschien een concreet perspectief en kleurt dat haar ervaring dat het niet leuk is? Uit 
de context blijkt dat haar familie wel belangrijk is. “Ehm denk je dat je genoeg verteld hebt 
over je familie- en thuissituatie? Ja. Mmm wat vind je daar van? Helemaal niet leuk.” Ze 
vindt het niet leuk dat ze niet bij haar familie is en noemt haar moeder dan ook als degene die 
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invloed op haar leven heeft over één en vijf jaar. Ze heeft géén concreet toekomstbeeld, ze han-
teert het woordje “misschien”. “Ehm hoe denk jij dat je leven der over één jaar uit zal zien 
waar woon je dan? Mm ik ga misschien naar mijn familie….Mmm goed en wat doe je dan 
overdag? Mmm dan zit ik gewoon op de bank tv te kijken of ik lig nog te slapen dus. Mmm en 
wie bepaalt dan hoe je leven verloopt? Mmm ik en mijn moeder. Goed en wat doe je dan in je 
vrije tijd? Mmm op stap gaan, later bowlen, breedbeeld tv hangen.” Ze droomt van een toe-
komst bij haar familie. Op de vraag over haar leven over vijf jaar wordt deze droom verder uit-
vergroot: ze gaat bij een beroemde zanger wonen die zij als familie beschouwt. 
 
Het interview zelf vond ze overigens leuk: “We zijn blij dat je zo goed meegewerkt hebt aan 
ons interview. Vond je het leuk of niet leuk? Ik vond het leuk.” 
 
Welke elementen uit model 5.1 zijn terug te vinden in dit interview? 
 
Aspecten van de instelling. Er wordt weinig, en dan alleen maar in negatieve termen, over 
de instelling gesproken. Maar de conclusie dat het verblijf niet leuk is, lijkt vooral gevoed te 
worden door de a-priori positie die het meisje inneemt er is niets leuk omdat niets leuk mag 
zijn.  
Aspecten uit de omgeving van de jongere. Het meisje vindt het verblijf maar niets, en wil 
graag thuis of bij familie zijn. Ze vertelt over mishandeling door de vader maar is positief 
over haar moeder, en het niet thuis kunnen zijn kleurt de ervaring a-priori negatief. Ze is posi-
tief over haar toekomst bij familie. Onduidelijk blijft of de negatieve kijk op het verblijf in 
het internaat ook door thuis en familie gevoed wordt. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere. Hier is weinig over te zeggen aan de hand van 
dit interview. De opname beluisterend kan wel geconstateerd worden dat ze regelmatig lachte 
en grapjes maakte, er was geen voortdurend negatieve stemming.  
Situatie van het interview. Het meisje vond het interview leuk. Ze was vrolijk, vertelde vol 
vuur over haar schelmenstreken op school. Ze probeerde nergens “te lezen” wat de interview-
ers zouden kunnen willen weten. 

 
Interview 5.2 
Het relaas van een tweede, vijftienjarige, jongen die negatief oordeelt op de vraag “hoe is het 
om in een leefgroep te wonen”. 
“Oké dan kunnen we nu starten met het interview onderwerp één: je leven tot nu toe kun je 
ons iets over je leven tot nu toe vertellen waar ben je geboren? xxx. Eh ja hoe ging het toen 
verder in xxx? Daarna zijn we verhuisd naar xxx daarna ja overal een beetje gewoond kwam 
ik op (naam huidig internaat) best kut hè. Ja hoe is het de laatste jaren gegaan binnen (naam 
huidig internaat)? Goed. Vertel eens iets meer of? Nee mijn leven is saai geweest hè. Heb je 
nog andere herinneringen? Nee. Je moet, denk je dat je genoeg verteld hebt over je leven tot 
nu toe? Ja ik denk het wel hè ik weet het niet. Onderwerp twee wonen in een internaat. Vraag 
één hoe is het om in een leefgroep te wonen? Kut ja. Wat gebeurt er bij jou allemaal en wat 
vind je daar van? Ja der gebeurt hier niet veel en ja wat ik er van vind, is niks aan…. De dage-
lijkse activiteiten. Heb je daar wat over verteld? Nee. Zou je daar wat over kunnen vertellen? 
Jawel soms een beetje poolen of zwemmen of stad gaan. Het dossier de belangrijke map heb je 
daar wat over verteld? Nee want ik weet niet wat daar zitten dingen in of wat wat van mijn 
leven is weet ik veel dus. Het dossier eh hebben we gehad de familie- en thuissituatie heb je 
daar wat over verteld? Gaat goed heb ik niks over verteld maar gaat wel goed thuis. Oké de fi-
nanciën de geldzaken heb je daar wat over verteld? Ook niet, krijg wat zakgeld maar meer 
ook niet. En hoeveel zakgeld krijg je dan? Viervijfenzeventig. Viervijfenzeventig, je gedrag, 
heb je daar wat over verteld? Gaat goed heb ik niks over verteld maar gaat goed tot hier toe. 
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Is ook de bedoeling hè. Ja. Houwen zo des te eerder ben je hier weg. Ja zes maanden dan ben 
ik opgerot. Ja ben je verhuisd dan of wat? Ja. Is wel relaxed.” Bij de volgende vraag over de 
instanties spreekt de jongen over een delict dat hij gepleegd heeft, waarvoor hij veroordeeld is. 
Hij legt een relatie tussen die veroordeling en zijn verblijf in het internaat nu. Hij spreekt nog-
maals uit dat hij het leven in het internaat saai vindt. Daarna met betrekking tot de groeps-
regels: “ja je schoenen moet je uit doen als je binnen komt en eh effe kijken da ja effe kijk tijd-
afspraken moet maken dat je mee moet doen aan achtuurtje of vieruurtje of groepsgesprek en 
geen racistische kleding dragen.” Zijn leven over één jaar: “Dan woon ik nog steeds in xxx en-
ne waar ik dan woon nog steeds daar die ziet er nog steeds hetzelfde uit maar niet meer op 
(naam van het internaat).” Ja wat doe je dan overdag? Naar me vriendin beetje lachen en met 
de hond wandelen en meer ook niet. Wie bepaalt dan hoe je leven verloopt? Mijn moeder. Wat 
doe je dan in je vrije tijd? Ja vervelen, vrienden gaan. Hoe zien de contacten met je familie er 
dan uit? Goed. Met wie heb je dan nog meer contact behalve met je familie? Vrienden. Vertel 
eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over één jaar. Denk wel goed weet je wel ja wel 
lachen denk ik. Kun je hier nog wat meer over vertellen? Nee.” Over vragen over zijn leven 
over vijf jaar antwoord hij vager, “ik ben geen helderziende.” Omgang met zijn vriendin be-
noemt hij wederom “als ik die nog heb.” Verder neemt hij een ruigere verteltrant aan, hij 
spreekt over de bajes, vrienden die de pijp uit zijn of die snuiven (verdovende middelen?). Tot 
slot “Oké we hebben nu een hele tijd samen gepraat. Is alles gezegd wat er gezegd moest wor-
den, of wil je nog iets vertellen? Nee man is wel lachen. We zijn erg blij dat je zo goed meege-
werkt hebt aan ons interview. Vond je het leuk of niet leuk? Ik vond het wel leuk ja.” 
 
Ook deze jongen antwoordt kort en zakelijk, maar er zit iets meer reliëf in zijn verhaal. Hij 
geeft een aantal voorbeelden over het leven in de leefgroep die niet persé negatief gekleurd zijn 
zoals meedoen aan het achtuurtje of het vieruurtje. Hij ziet de regels niet persé negatief, geeft 
veeleer een feitelijke weergave. Hij zegt in het internaat te zitten omdat hij een delict gepleegd 
heeft. De tijd die hij nog moet blijven loopt over een half jaar af en dan is hij ook weg “dan ben 
ik opgerot.” Dit wordt mogelijk wel enigszins voorgezegd door de interviewer die zegt: “hou-
wen zo des te eerder ben je hier weg.” De interviewer wordt door de ruige stijl van de jongen 
enigszins beïnvloed. Geïnterviewde: “gaat goed heb ik niks over verteld maar gaat goed tot 
hier toe.” Interviewer: “is ook de bedoeling hè.” Geïnterviewde: “ja.” Interviewer: “houwen zo 
des te eerder ben je hier weg.” Geïnterviewde: “ja zes maanden dan ben ik opgerot.” Inter-
viewer: “ja ben je verhuisd dan of wat?” Geïnterviewde: “ja.” Interviewer: “is wel relaxed.” 
De interviewer koppelt hier goed gedrag aan verblijfsduur, maar de geïnterviewde jongen lijkt 
de zes maanden eerder aan de veroordeling te koppelen. Ook in dit interview worden geen 
woorden gewijd aan de behandeling van problemen in de internaatscontext. Hij zegt dat het wel 
goed gaat in het internaat (“tot hier toe”) en dat het goed gaat thuis. Waarom het goed gaat 
wordt niet duidelijk. Het leven in het internaat, op de groep, is saai. Toch noemt hij wel activi-
teiten die leuk kunnen zijn als poolbiljart spelen, zwemmen en naar de stad gaan. Maar het le-
ven in het internaat lijkt hem niet echt te boeien. Hij zit zijn tijd uit. Hij heeft een duidelijk 
perspectief: over zes maanden gaat hij naar huis, naar zijn moeder, zijn vriendin, de hond, zijn 
vrienden. Echt mededeelzaam is hij niet maar hij lijkt er naar uit te zien. 
 

 123



hoofdstuk 5  De ervaringen van de opgenomen jongeren 

In model 5.1 geplaatst kan het volgende beeld geschetst worden. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere. Het zijn primair de aspecten uit de omgeving (de 
veroordeling) die de ervaring negatief kleuren. Zijn a-priori negatief oordeel over het verblijf 
in de instelling (ik ben daar omdat ik daartoe veroordeeld ben) lijkt invloed te hebben op de 
beoordeling van een aantal aspecten die met de instelling te maken hebben, maar niet op alle 
aspecten. De negatieve ervaring met het verblijf wordt gekleurd door een balansafweging van 
de positieve en negatieve ervaringen met het verblijf en door de ervaring van het niet thuis 
kunnen zijn in verband met zijn veroordeling. 
Aspecten van de instelling. De instelling wordt saai genoemd, wat een negatieve invloed op 
zijn ervaring heeft. Wil de jongen een beeld van zichzelf schetsen als iemand die “te goed” is 
voor een internaat, die het internaat niet nodig heeft, of ervaart hij het internaat als een aan-
eenschakeling van saaie en niet interessante bezigheden? Met behulp van dit interview zijn 
deze vragen niet goed te beantwoorden. De vergelijking van de antwoorden van de jongen 
met die van zijn ouder, persoonlijke begeleider en gedragswetenschapper kunnen mogelijk 
wat meer duidelijkheid in deze verschaffen. Dit zal in hoofdstuk 9 ter sprake komen. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere. De jongen is niet in alles negatief, hij ziet uit 
naar zijn toekomst. Hij heeft een positieve kijk op het leven (nog even de zes maanden 
uitzingen en dan wegwezen). Hij lacht ook regelmatig tijdens het interview. 
Situatie van het interview. De ervaring met het interview zelf is positief zegt hij. De 
spreekstijl van de jongen ontlokt de interviewer ook een ruigere vraagtrant. 

 
 
Interview 5.3 
Het derde voorbeeld betreft een meisje van zestien jaar dat negatief oordeelt over haar verblijf. 
“Oké dan kunnen we beginnen, kun je ons iets vertellen over je leven tot nu toe? Ja. Waar 
ben je geboren? Ehm in xxx. Hoe ging het toen verder? Ja tot me (hier noemt ze een leeftijd, 
die is niet weergegeven in verband met herkenbaarheid) ging alles wel goe redelijk goed. Wat 
is er allemaal gebeurd in je leven? Ehm best wel veel problemen ja en uithuis geplaatst hè. 
Wat vond je er van? Ja eerst vreemd en ja daarna vond ik het niet erg leuk. Vertel der eens 
iets meer over. Ja ehm ik heb in eh groepen gezeten. In xxx heb ik gezeten en dan in heb ik op 
(naam huidig internaat) gezeten. Ja ehm omdat ik gewoon thuis konden ze gewoon niet meer 
met me omgaan dat ik gewoon te lastig was. Denk je dat je genoeg verteld hebt over je leven 
tot nu toe? Ja ik denk het wel ja. Hoe is het om in een leefgroep te wonen? Ja anders. Kun je 
een dag in gedachten nemen? Ja eh. En vertellen wat op die dag allemaal gebeurt in de leef-
groep. Ehm ja een keer had iemand slechte zin en dan ging gewoon de hele groep kreeg opeens 
slechte zin en allemaal gingen ze flippen gewoon de hele avond door. Heb je ook nog andere 
herinneringen? Ja ook leuke toen we leuke dingen hebben gedaan de hele dag of zo. Wat vind 
je daar allemaal van? Ja soms leuk soms niet. Oké wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind 
je daarvan? Ehm ja ik vind het gewoon niet eh leuk want ik had gewoon liever thuis willen wo-
nen en thuis opgegroeid…. Oké het dossier de belangrijke map heb je daar wat over verteld? 
Nee. Wil je daar misschien iets over vertellen? Ja ik heb het niet gezien. De familie- en thuis-
situatie. Heb je daar wat over verteld? Nee niet echt. Zou je daar dan misschiens iets over wil-
len vertellen? Het meisje vertelt hier over het gezin en het wel en wee in het gezin, gelet op de 
details is dit té herkenbaar en wordt dit fragment om die reden weggelaten. De financiën de 
geldzaken heb je daar wat over verteld? Nee. Zou je daar iets over willen vertellen? Nee. Nee 
je gedrag, heb je daar wat over verteld? Nee. Zou je daar misschiens dan iets over willen ver-
tellen? Ehm ja ja soms ben ik heel erg rustig en doe eigenlijk tegen iedereen best wel aardig en 
soms heb ik ook dagen erbij tot ik effe niemand kan zien of zo. De instanties, de mensen buiten 
het internaat waar je mee te maken hebt, heb je daar wat over verteld? Zou je daar mis-

 124



hoofdstuk 5  De ervaringen van de opgenomen jongeren 

schiens iets over willen vertellen? Nee. Nee oké de leefgroepregels, heb je daar wat over ver-
teld? Nee. Nee zou je dat misschiens willen? Ook haar antwoord op deze vraag kan mogelijk 
tot herkenning leiden en is om die reden weggelaten. Het leven op de groep heb je daar wat 
over verteld? Nee. Zou je daar dan iets over willen vertellen? Nee. Nee zelfstandigheid, alles 
wat met je toekomst te maken heeft, heb je daar wat over verteld? Nee. Nee, zou je dat 
willen? Nee ook niet. Ook niet hoe ziet je leven er over één jaar uit waar woon je dan? Ja dan 
woon ik thuis. Wat doe je overdag? Eh naar school toe gaan. Wie bepaalt dan hoe je leven 
verloopt? Ik zelf. Wat doe jij in je vrije tijd? Ja buiten hangen offe of ergens anders naar toe 
gaan of zo. Hoe zien de contacten met je familie er uit? Goed. Met wie heb je dan nog meer 
contact behalve met je familie? Vrienden enne vriendinnen en zo. Vertel eens iets meer over 
hoe het gaat met vrienden over één jaar. Ja ik denk dat het wel telkens beter wordt tot we tot 
ik dan thuis woon kan ik meer afspreken…. We zijn erg blij dat je zo goed meegewerkt hebt 
aan ons interview. Vond je het leuk of niet leuk? Ja.” 
 
Dit meisje is geen grote prater. Ze vertelt wel iets, maar over het algemeen kiest ze er voor om 
te zwijgen. Het geeft de interviewster kennelijk een ongemakkelijk gevoel. De interviewster 
zegt diverse keren “zou je daar misschiens iets over willen vertellen?” want ze wil zo graag 
een antwoord. Maar meestal zegt het meisje nee. Ze antwoordt kort en zakelijk. Ze legt een re-
latie tussen de problemen thuis (“thuis konden ze gewoon niet meer met me omgaan dat ik ge-
woon te lastig was”) en de opname. Maar ze wijdt geen woorden aan de behandeling van haar 
problemen in de internaatscontext. Ze geeft negatieve én (zonder daartoe extra uitgenodigd te 
worden) positieve voorbeelden over het leven in de leefgroep. Op de vraag die voor de volle-
digheid, om geen potentieel antwoord te verliezen, aan het eind van het interview ingebouwd 
is, en dat is onverwacht gelet op alle voorafgaande nee-antwoorden, volgt een uitgebreide stel-
lingname: “we hebben een hele tijd samen gepraat is alles gezegd wat er gezegd moest wor-
den, of wil je nog iets vertellen? Ja ik wil wel nog iets zeggen vanne omdat eh telkens als een 
andere leiding werkt moet je je telkens aanpassen ja dat vind ik eigenlijk niet echt redelijk want 
dan komt een andere leiding aan en dan moet je je zo gedragen komt weer een andere dan 
moet je je weer anders gedragen en zo gaat dat steeds telkens door. Oké. En tot ze wat meer 
naar de kinderen moeten luisteren. Wil je nog iets kwijt? Nee.”  
Dit meisje heeft een duidelijke kijk op het omgaan met wisselende groepsleiding, ze heeft er 
last van dat de continuïteit dan niet gewaarborgd is. Toch is het niet het leven op de groep persé 
dat haar negatieve ervaren kleurt maar vooral haar verlangen om liever thuis te wonen en op te 
groeien. Dit perspectief is volgens haar ook redelijk snel realiseerbaar: over een jaar woont ze 
thuis. Haar toekomst over een jaar is overzichtelijk, thuis, naar school, vriendinnen in de buurt, 
en over vijf jaar woont ze zelfstandig, werkt houdt haar huishouden bij en heeft contacten met 
de familie. 
 
De ervaring lijkt veel eerder een balansafweging gelet op alle aspecten die van invloed zijn op 
de ervaring van het verblijf dan dat de a-priori ervaring haar kijk op het verblijf sec beïnvloedt. 
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In model 5.1 geplaatst ziet dit er als volgt uit. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere. Het zijn primair de aspecten uit de omgeving, de 
wens om thuis te wonen, die de ervaring negatief kleuren. 
Aspecten van de instelling. De instelling van de groepsleiding wordt als negatief ervaren. Het 
leven op de groep heeft zowel positieve als negatieve kanten. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere. Het meisje is ook niet overwegend somber, ze 
ziet positieve en negatieve aspecten in het leven en benoemt een positief toekomstperspectief. 
Situatie van het interview. De ervaring met het interview zelf is positief, haar ja op de vraag 
of ze het interview leuk of niet leuk vond, moet als positief beschouwd worden gelet op de in-
tonatie van het antwoord zoals die aan de hand van de opname beluisterd kan worden. 
 
Interview 5.4 
Na deze drie voorbeelden een verslag van een vierde interview. Een van de jongeren die nega-
tief is over haar verblijf in de instelling blokkeert als ze de opnameapparatuur ziet. Dit terwijl 
ze wel ingestemd had met het interview. Het betreft een zestienjarig meisje. “Ik haat dat micro-
foontje” zegt ze terwijl ze antwoord geeft op de vraag over het leven tot nu toe. Op de vraag 
hoe ze het interview vond geeft ze een duidelijk antwoord: “niet leuk.” Ze heeft de interviewers 
niet willen behagen. De interviewsters hadden het hoorbaar (en in het nagesprek bevestigden ze 
dit ook) moeilijk met dit interview. Er vielen enkele malen pauzes die konden oplopen tot wel 
40 seconden. De interviewsters probeerden alle hulpzinnen maar het meisje wilde niet echt vlot 
praten. Toch bepaalt dit niet volledig haar beoordeling van het verblijf. In het interview legt ze 
zelf een relatie tussen haar crimineel gedrag en de opname in het internaat. “…. Dat je op het 
slechte pad terecht gekomen bent. Wat vond je daar van? Ja toen had ik dat niet in de gaten, ik 
had dat niet echt door maar sinds ik hier zit ja dan denk ik daar best nog over na dat dat ver-
keerd was.” Op de vraag hoe het leven op de groep is zegt ze duidelijk “kut.” Over haar gedrag 
merkt ze op: “ik denk ja het is wel beter, mijn gedrag is veel beter geworden, eerst was ik eh 
agressief ging wel eens vaker op straat. Dat is nu veel beter geworden, ik heb er van geleerd in 
de groep gaat goed zeggen ze.” Maar ze is heel duidelijk: ze wil niet in de groep zijn, ze wil 
thuis zijn. Haar belangrijkste activiteiten schetst ze als rondhangen met een aantal meiden. Zak-
geld is te laag en regels zijn raar. Haar perspectief is thuis, hoewel de vraag naar de toekomst 
haar doet verzuchten “ja ik weet niet wat ik moet zeggen, lastige vragen, ik heb er nooit over 
nagedacht.” 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere. De wens om thuis te wonen kleurt de ervaring 
negatief. Daarnaast is er sprake van een a-priori negatieve positie die zij inneemt en die haar 
verleden kleurt (de herinnering aan de omgang met andere jongeren die leidde tot criminele 
activiteiten). 
Aspecten van de instelling. Het leven op de groep kent zowel positieve als negatieve kanten.
Persoonlijke eigenschappen van de jongere. Ze is niet alleen maar somber, ziet ook wel 
lichtpuntjes vooral als het om haar toekomst gaat, maar het totale beeld is dat van een meisje 
dat weinig lol in haar huidige leven beleeft. Dit laatste ondanks het feit dat ze vindt dat ze 
vooruit gegaan is. 
Situatie van het interview. De ervaring met het interview zelf is negatief. 
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Tabel 5.4 Antwoorden op de negen thema’s van de zes jongeren die “niet leuk” geantwoord 
hebben 
 

 Jongere 1 Jongere 2 Jongere 3 Jongere 4 Jongere 5 Jongere 6 

Dagelijkse 
activiteiten 

We hebben 
geen dagelijk-
se activiteiten 
in de groep. 
Toon: neu-
traal. 

Saai, verder 
geen inform-
atie. 

Enkele feite-
lijkheden. 
Toon negatief. 

Enkele feite-
lijkheden. Ac-
tiviteiten heb-
ben we niet 
echt. Toon: 
neutraal. 

Hier is niets te 
doen. Toon: 
negatief. 

Enkele feitel-
ijkheden. Saai. 
Toon: nega-
tief. 

Dossier 
(belangrijke 
map) 

Ja ik heb het 
niet gezien. 

Geen info. Geen info. Van hier weet 
ik niet. 

Geen info. Weet niet wat 
daar in zit. 

Familie- en 
thuissituatie 

Feitelijke 
informatie. 
Gaat goed. 

Geen info. Enige infor-
matie. Is posi-
tief over ver-
zorgende 
ouder. 

Familie is heel 
belangrijk. Po-
sitief over ene 
ouder en min-
der over 
andere. 

Was slecht 
gaat nu rede-
lijk. 

Gaat goed 
thuis. 

Financiën 
(geldzaken) 

Geen info. Feitelijk 
informatie. 
Gaat goed. 

Geen info. Feitelijke in-
formatie. Ik 
krijg te wei-
nig. 

Geen info. Feitelijke 
informatie. 

Gedrag Soms ben ik 
rustig, soms 
wil ik niemand 
zien. 

Ik word snel 
kwaad. 

Vertelt over 
overtredingen 
op school. 

Was eerst 
agressief, gaat 
nu beter. 

Kan vrij druk 
zijn en ieder-
een pesten en 
soms brutaal 
zij. Vind ik 
leuk en niet 
leuk. 

Gaat goed. 

Instanties 
(mensen 
waar je mee 
te maken 
hebt buiten 
het inter-
naat) 

Geen info. (Na uitleg) ik 
heb voogd, 
gaat goed. 

Geen info. Geen info. Kent begrip 
instanties niet. 
Antwoord der-
halve niet ter 
zake doende. 

(Na uitleg) 
vertellen over 
justitie, ver-
oordeling was 
terecht. 

Leefgroep-
regels 

Feitelijke in-
formatie, posi-
tieve en nega-
tieve aspecten. 

Voor sommi-
gen te los, 
voor mij te 
streng. 

Feitelijke in-
formatie, 
vooral nega-
tieve aspecten.

Af en toe rare 
regels, positie-
ve en negatie-
ve aspecten. 

Feitelijke in-
formatie, vindt 
de regels niet 
leuk. 

Feitelijke 
informatie. 

Leven op de 
groep 

We doen leuke 
dingen en er 
gebeuren min-
der leuke din-
gen. 

Goed en slecht 
allebei een 
beetje. 

Feitelijke in-
formatie nega-
tief gebracht 
over jongeren 
en leiding. 

In de groep dat 
vind ik niks. 

Ja het is niet 
leuk op een 
groep te wo-
nen. Negatief 
over groeps-
leiding. 

Saai. 

Zelfstandig-
heid (alles 
wat met je 
toekomst te 
maken heeft) 

Kamertrai-
ning. 

Geen infor-
matie. 

Vertelt over 
vrijheden in de 
groep. Vindt 
beperkingen 
niet leuk. 

Ben zelfstan-
dig genoeg, 
kan goed thuis 
wonen heb er 
nooit over na-
gedacht. 

Weet ik niet. Weet niets. Ja, 
werken mis-
schien. 
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5.3.3 Jongeren die het verblijf als “leuk” ervaren 
 
“We ervaren het verblijf als leuk” zeggen vijf jongeren. Hieronder volgen drie interviewvoor-
beelden. Aan het eind van deze paragraaf staat een tabel te (tabel 5.5) met een samenvattend 
overzicht van alle antwoorden van deze vijf jongeren op de negen thema’s. 
 
Interview 5.5 
Het eerste interview betreft een meisje dat vlak voor het interview weer thuis was gaan wonen 
nadat er problemen tussen de ouders en de leiding van het internaat waren gerezen. Maar omdat 
in dit geval alle afspraken met het meisje en de ouders al gemaakt waren toen ze nog in het 
internaat woonde zijn de interviews toch gehouden. Er is, na navraag, géén reden om aan te ne-
men dat er een relatie is tussen haar opgave voor deelname aan het interview en haar plotselin-
ge vertrek uit het internaat. 
“Eh vraag een hoe is je leven tot nu toe eh gegaan eerste vraag waar ben je geboren? Ik ben 
in xxx geboren…En hoe is het toen verder gegaan? Ja toen is het goed gegaan totdat we eh 
hier kwamen wonen is het fout gegaan en toen ben ik eh naar het eh internaat gestuurd. Mmm 
en hoe is het de laatste jaren met jou gegaan? Dat ik thuis ben? Gewoon gewoon de laa de af-
gelopen jaren hoe het met je gegaan is. Eh een stuk beter. Mmm kan je kan je daar misschien 
iets meer over vertellen? Eh es kijken ja daar zijn nou een hele dingen veranderd eh mijn 
moeder eh heeft me eh daar weggehaald bij het internaat omdat ze vonden dat ze niet echt ge-
holpen hebben voor het probleem waar ik eh daar waar ik daar voor zat. Mmm. En heeft mijn 
moeder mij daar weggehaald en nou nou ik thuis zit gaat het veel beter dan op het internaat. 
Mmm heb je nog allemaal heb je nog andere dingen herinneringen van dat van dat verblijf? 
Ja dat ik eh mijn vriendinnen daar niet meer zie die zie ik alleen nog op school een paar dagen 
dan heb ik stage dan zie ik ze niet. Mmm. En ik ga daar nog een keer een afscheidsfeest hou-
den voor mij omdat ik daar weg ben enne ik heb daar ook wel eens een keer stress gehad daar 
op het internaat. Mmm. Met de leiding. En wat vond je daar dan van? Nou ik heb het toch wel 
op kunnen lossen met door te praten en afspraken maken. Heb je ook nog leuke dingen daar 
meegemaakt? Ja we zijn eh naar de bioscoop geweest en ja we zijn op kamp geweest eh…en 
ook leuke dingen op de groep en zo met verjaardagen. Mmm denk je dat je genoeg verteld 
hebt eh over je leven hè of denk je dat je misschien toch wel iets kan der over kan vertellen. 
Der valt me nou niks binnen. Maakt niks uit is goed eh twee eh hoe was het voor jou om in 
een leefgroep te wonen? Was wel leuk. Mmm. Ik heb der ook met iedereen goed op kunnen 
schieten vooral met m’n mentor kon ik over alles praten. Mmm ja. Eh ze belt me nog een keer 
zei ze. Mmm. En verder eh.… was wel leuk daar. Mmm eh effe kijken hè wat gebeurde er 
allemaal bij jou allemaal en wat vind je daar van? En wil ik je vragen gewoon een 
willekeurige dag in gedachten te nemen hè, dus gewoon van een maand terug of zo gewoon 
denken aan een dag en dat je me dan kunt vertellen van ’s morgens tot ’s avonds wat er in 
zo’n dag gebeurt? Ja ’s morgens eh sta ik dan op en moet ik eh naar school. Eh sorry welke 
dag heb je nou in je gedachten? De woensdag. Oké. Ehm ’s morgens sta ik op word je wakker 
gemaakt ehm moet je onder gaan eten en kun je der nog bij gaan zitten kun je een sigaret gaan 
roken met de anderen die daar zitten en daarna ben ik eh met anderen ook van de groep eh 
naar de naar school gefietst daarna toen we terug kwamen hebben we om vier uur samen wat 
gedronken en om acht uur eh hebben we weer gedronken en dan gaan we dan bij de tv zitten en 
dan gaan we ja goede tijden kijken en daarna gaan er een paar naar bed en die dan nog over 
blijven die gaan dan een sigaret roken of nog tv- kijken. Mmm. Dat die ook naar bed moeten. 
Mmm en wat vind je daar nou van van zo’n dag? Is wel leuk…. Ehm denk je dat je genoeg 
verteld hebt over de dagelijkse activiteiten weet je wel dingen wat je overdag doet daar denk 
je dat je daar genoeg over verteld hebt wil je daar nog wat over vertellen? Nou het enigste wat 
ik doe is meestal als ik uit school kom ga ik meestal naar boven en tv-kijken. Mmm is ook han-
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dig eh mmm denk je dat je genoeg verteld hebt over eh over je dossier, de belangrijke map 
weet je wel over dingen die er gebeurd zijn en zo en als je dat niet vindt kan je der misschien 
nog iets over zeggen? Nee nou oké….Mmm je gedrag eh denk je dat je genoeg verteld hebt 
over je gedrag? Eh ik was best wel vaak eh dan wel en dan niet als ik als de andere leiding 
slechte zin hebben dan beginnen ze dat op mij af te kuren en dan zeg ik wat en dan kan ik gelijk 
naar boven vliegen. Mmm. Ik zeg zo als je als je slechte zin hebt moet je niet op mij afkuren. 
En wat vind je dan daar van als zoiets gebeurt? Ja dan dan heb ik zoiets van eh ik loop zelf 
maar naar buiten of wat dan ook of ga naar boven of als er als ik stress heb met de leiding en-
ne ik accepteer hun straf niet of zo dan loop ik naar buiten om rustig te worden. Mmm. Precies 
hetzelfde als met ruzies is ook op school….Oké denk je dat je genoeg verteld hebt over de leef-
groepregels en wat je daar van vond? De regels waren in principe wel goed daar heb ik me eh 
bij sommige dingen heb ik me er ook aan gehouden maar soms ook nie maar toen zat ik ook 
boven. Mmm wat vond je daar dan van? Eh ja ik had gewoon aan de regels moeten houden ik 
laat telkens keer eh onder het eten laat ik mijn telefoon aan eh maar dan het geluid uit maar 
stiekem neem ik de telefoon mee naar boven. Mmm ja. Maar ze zijn er niet achter gekomen ja 
één keer. Mmm is wel goed ehm denk je dat je genoeg verteld hebt over je leven op een groep 
en wat je daar van vond? Mmm (meisje knikt ja)…. Mmm ja oké eh volgende vraag hoe denk 
jij dat je leven er over één jaar uit zal zien waar woon je dan? Ik denk nog eh hier bij mijn ou-
ders denk ik. Mmm en wat doe je dan overdag? Dan ga ik eh naar school en dan zoals van-
daag moet ik dus eigenlijk eh kranten insteken en dan mo morgen middag moet ik ze weg-
brengen. Ja en wie bepaalt dan hoe je leven verloopt? Ja soms mijn ouders en dan ik af en toe. 
Mmm en wat doe je dan in je vrije tijd? Vrijtijd zit ik achter de computer of ik ben met mijn 
vriendinnen naar de stad of naar het dorp…. Mmm ja komt de volgende vraag hè hoe denk je 
dat je leven er over vijf jaar uit zal zien en waar woon je dan? Dan zal ik niet eh al te ver van 
mijn ouders af wonen ik denk hier in de buurt of zo in xxx of zo. Mmm en wat doe je dan over-
dag? Werken. Ja ja en wie bepaalt dan hoe je leven verloopt? Ik zelf ja als ik dan met een 
vriend samen woon samen of zo. Ja en wat doe je dan in je vrije tijd? Eh strijken was ophan-
gen afwassen. Ja oké. En af en toe een keer uit naar de stad of zo. Ja en hoe denk je dat de 
contacten met je familie er dan uit zullen zien? Ik denk dat ik dan nog wel vaker hier zal ko-
men en mee naar de familie gaan en gewoon contact blijven houden….Oké we zijn ieder geval 
blij dat je goed meegewerkt hebt aan ons interview en vond je het leuk of vond je het niet 
leuk? Ik vond het hartstikke leuk. Oké. Is de eerste keer dat ik zoiets gedaan heb….” 
 
Het meisje en de interviewer hebben een goedlopend gesprek. Het meisje praat volop en de in-
terviewer humt regelmatig tussendoor en stelt goede tussenvragen meestal aan de hand van de 
mogelijkheden die de handleiding biedt. Ze koppelt haar verblijf in het internaat duidelijk aan 
problemen die er waren in de thuissituatie. Daar zou in het internaat iets aan gedaan moeten 
worden. Toen dat in de ogen van de ouders onvoldoende soulaas bood hebben ze de conse-
quentie genomen en het meisje weer thuisgenomen. “Nou ik thuis zit gaat het veel beter dan op 
het internaat” (met haar gedrag thuis mag aangenomen worden). Alle reden voor het meisje 
om ontevreden te zijn en af te geven op het internaat, maar dat doet ze niet. Of deert het inter-
naat haar niet meer en kan ze om die reden mild zijn? Dit laatste lijkt niet het geval, ze wil nog 
afscheid gaan nemen. Ze geeft genuanceerd aan wat leuk en niet leuk was, maar haar overwe-
gende mening is dat het leuk was. Ze noemt drie aspecten die hier een bijdrage aan leverden; 
haar mentor “ik heb der ook met iedereen goed op kunnen schieten vooral met m’n mentor kon 
ik over alles praten”, vriendinnen in het internaat (van wie ze nog afscheid wil nemen) en leu-
ke activiteiten (bioscoop, kamp, verjaardagen). Niet altijd ging het van een leien dakje. Ze 
heeft “stress met de leiding” gehad maar het kunnen oplossen. Ze vindt de regels wel oké maar 
ze had ook wel eens problemen met de regels waarbij ze dan wel weer wegen vond om er on-
deruit te komen. Ze heeft een eigen wil: “als ik stress heb met de leiding enne ik accepteer hun 
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straf niet of zo dan loop ik naar buiten om rustig te worden”, waarbij ze een deel van de ontsta-
ne problemen ook bij de ander legt “als de andere leiding slechte zin hebben dan beginnen ze 
dat op mij af te kuren.” Ze heeft een duidelijke kijk op haar leven over één respectievelijk vijf 
jaar. Ze gaat naar school, later gaat ze werken en ze heeft een goede relatie met ouders, fami-
lieleden en vrienden. Het interview vond ze heel erg leuk. 
 
Het meisje maakt een balansafweging. Ze telt de positieve en negatieve aspecten uit haar om-
geving (haar gedrag is verbeterd en ze is weer thuis) en het internaat (leuke en minder leuke 
dingen maar overwegend leuk) op. Ze heeft een positieve kijk op verleden, heden en toekomst. 
Alles tezamen is haar oordeel dat het verblijf in het internaat leuk is. 
 
In model 5.1 geplaatst kan het volgende beeld geschetst worden. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere. De wetenschap dat ze niet meer in het internaat 
woont, maar thuis, zou de mening over het verblijf, in retrospectief, positief kunnen kleuren. 
Aspecten van het internaat. Het zijn primair de aspecten van de instelling die de ervaring 
positief kleuren. Deze positieve ervaring laat nadrukkelijk nog wel ruimte voor nuances met 
betrekking tot het leven op de groep en de ervaringen met de instelling door de ouders. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere. Ze heeft een positieve kijk op de dingen maar 
stopt de negatieve dingen zeker niet weg. Onduidelijk is of die positieve kijk gevoed wordt 
door het verblijf in het internaat. 
Situatie van het interview. De ervaring met het interview zelf is positief. 

 
Interview 5.6 
Een tweede, korter fragment. Dit maal ontdaan van alle ehs, ahs en dubbel gezegde woorden, 
van een zestienjarige jongen die positief is over het leven op de groep. 
…. “Oké hoe is het om in een leefgroep te wonen? Kun je een dag in gedachten nemen? Ja 
in het begin zal het best lastig zijn als je in een leefgroep komt zullen de kinderen een beetje 
druk zijn en naderhand zou je daaraan wennen als je er een paar dagen der bent zal je met de 
kinderen gaan spelen of met ze praten van alles doen met de kinderen enne het is best leuk. 
Wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je daar van? Ik weet niet ja is best lastig…. Kun 
je een dag in gedachten nemen en welke dag heb je dan in gedachten? Ja dinsdags sta ik ’s 
morgens vroeg op ga ik dan wassen en aankleden en eten ga ik ’s morgens ook nog naar stage 
van negen tot vijf dan ga ik met de bus ja naar de groep ben ik tegen kwart voor zes in de 
groep ga ik nog wat eten daarna ga ik soms nog naar buiten of ik ga darten of ik ga soms een 
DVD-kijken of tv-kijken…. De dagelijkse activiteiten heb je daar wat over verteld? Nee niet 
alles sommige activiteiten kan je doen buiten de groep ook binnen de groep zoals buiten groep 
heb je nog de soos daar kan je nog in de soos kan je ook nog biljarten, darten of tafelvoetbal-
len of tafeltennissen je heb ook buiten de soos ook nog clubjes dat zijn muziekclubjes compu-
terclubje, meidenclubje dat zijn voor de meiden niet voor jongens effe denken mmm verder 
weet ik niks meer….Oké de familie- en thuissituatie. Heb je daar wat over verteld?…. Thuis is 
het ja er is ruzie geweest thuis met mij daarom ben ik ook naar een leefgroep gegaan enne 
daar ben ik heb ik goed kunnen leren over alles …. en thuis gaat het nou verder goed. De leef-
groepregels, heb je daar wat over verteld? Nee de regels zijn ja je als ja met iemand iets wil 
ruilen dan moet je het eerst aan leiding vragen of als je iets wel wilt ja een snoe een koekje of 
iets anders dan moet je het eerst aan de leiding vragen en dan kunnen ze het zeggen of je dat 
mag of niet…. Het leven op de groep heb je daar wat over verteld? …Een beetje maar ik kan 
wel iets meer zeggen ja je krijgt dan gewoon als je uit school komt thee je kan daar een koekje 
krijg je als je uit school komt ook om acht uur je kan dan van alles doen zoals darten heb ik 
ook al gezegd ja je mag der van alles doen ja je hebt der ja bedtijden… Hoe ziet je leven er 
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over één jaar uit? Waar woon je dan? Over een jaar ik heb géén idee maar ik zou wel dan nog 
in leefgroep xxx kunnen zitten. Hoe ziet je leven er over vijf jaar uit. Waar woon je dan? 
Danne woon ik op me zelf enne ik heb dan een baan werk ik verdien ook geld enne ja verder 
heb ik niets te zeggen.…Hoe zien dan de contacten met je familie er uit? Die contacten gaan 
heel erg goed…. Oké we zijn erg blij dat je zo goed mee hebt gewerkt aan ons interview vond 
je het leuk of niet? Ja.” 
 
Deze jongen spreekt over de ambivalentie van de nieuweling in de groep; best druk en moeten 
wennen. Maar daarna is het leuk, want de groepsgenoten gaan met je spelen en met je praten. 
Hij vertelt feitelijk over de dagelijkse activiteiten en de mogelijkheden tot activiteiten in het 
internaat. Hij lijkt te hechten aan zijn routines, is weinig enthousiast, niet uitgesproken positief 
niet uitgesproken negatief. Zijn ja op de vraag of hij het interview leuk vond of niet moet, in de 
context van het interview en na het beluisteren van de opname als positief geïnterpreteerd wor-
den. Hij legt een verband tussen problemen thuis en de opname in het internaat en zegt ook dat 
hij het een en ander geleerd heeft in de groep. Hij heeft geen concreet korte termijn toekomst-
beeld, hij verwacht nog in het internaat te wonen, waarbij hij aangeeft een goed contact met de 
familie te hebben. Hij moet dus misschien wel positief zijn, er is geen andere keuze, hij is nog 
lang gebonden aan professionele hulp. Later gaat hij zelfstandig wonen en geld verdienen. 
Naast een a-priori positieve ervaring kan de positieve ervaring ook de resultante zijn van een 
optelsom van positieve en negatieve aspecten die rond en in hem spelen (thuis, in het internaat, 
zijn levensinstelling en de concrete interviewervaring). 
 
In model 5.1 geplaatst geeft dit het volgende beeld. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere. De conflicten met zijn directe omgeving hebben 
hem wel in het internaat gebracht maar nu heeft hij een goed contact met zijn familie. Je zou 
echter ook kunnen stellen dat de ervaring mogelijk a-priori positief gekleurd wordt door de 
wetenschap dat een langdurig verblijf onvermijdelijk is maar ook door de wens om de thuissi-
tuatie als positief te ervaren. 
Aspecten van het internaat. Ook hier zijn het primair de aspecten van de instelling (als 
optelsom van deelervaringen) die de ervaring positief kleuren. Hij heeft vaste routines en gaat 
vooruit. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere. Hij is niet uitgesproken somber of opgewekt in 
het interview. 
Situatie van het interview. De ervaring met het interview zelf is positief. 

 
Interview 5.7 
Tot slot een derde voorbeeld van een dertien jarige jongen die heel positief is over zijn erva-
ringen in het internaat. 
“Ja, vraag een. Kun je ons iets vertellen over je leven tot nu toe, bijvoorbeeld waar ben je 
geboren? Eh waar ik ben geboren ja dat eh mijn moeder heeft verteld dat ik in xxx in het zie-
kenhuis ben geboren. Mhm….Eh hoe is het toen verder gegaan met jou? Ja enne ja enne mijn 
moeder en mijn vader eh ja ik had eerst een andere vader die heet xxx nou een andere weer die 
heet xxx (rest van dit antwoord is in verband met herkenbaarheid weggelaten)…. Oké en hoe is 
het de laatste jaren met jou verder gegaan? Welke bedoel je? Gewoon de laatste jaren hoe het 
met jou gegaan is. Goed. Goed. Heb je misschien nog iets wat je der over wilt vertellen ande-
re herinneringen of zo? Joh ja ik vond het wel leuk om bij xxx te wonen ik heb bij mijn xxx ge-
woond ehhe xxx en ik vond het wel hartstikke leuk. Ja. Kon der goed samenspelen met xxx. Ja. 
Je mag trouwens zowel leuke als minder leuke dingen vertellen hè het hoeft niet altijd alle-
maal slecht te zijn. Ehm denk je dat je genoeg verteld hebt over je leven tot nu toe of heb je 
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misschien nog iets wat je wilt vertellen? Ja ik vond eh dat eh dat ik best eh als ik een wens had 
dat eh dat ik eh de tijd kon terugdraaien en dat ik dan eh weer mag eh opnieuw oefenen en dan 
ik ja niet op de groep terechtkomt want ik heb hele lieve ouders. Ehm eh is heel logisch na-
tuurlijk. Want we gaan heel vaak naar de xxx eh morgen gaan we enne ja want eh morgen mag 
ik naar huis. Das leuk, gezellig. Das altijd wel gezellig ja. Ja. Kan ik me zelfs nog herinneren. 
Gaan we wel eens wafels eten en zo. Is lekker. Reifkoek. Ja nog iets? Nee oké danne stel ik de 
volgende vraag. Ehm hoe is het om in een leefgroep te wonen? Eh ja ik vind het wel fijn ik 
heb twee eh groepsgenootjes daar speel ik bijna elke dag mee enne das xxx en xxx. En xxx die 
is er pas en xxx is er al heel lang enne ja we doen soms tekenen soms gaan we skeeleren en dan 
gaan we beybladen (een spel met snel ronddraaiende plastic schijven) en dan eh gaan we es 
naar de eh xxx das ook leuk gisteren zijn we gaan voetballen in xxx enne dat was ook heel erg 
leuk. Mhm….Ja. Kun je voor mij eens een dag in gedachten nemen? Gewoon een wille-
keurige dag maakt niet uit welke. En mij en mij vertellen hoe die dag is gegaan. Van ’s mor-
gens tot ’s avonds. Maakt niet uit wat voor een dag. Dus wat je ongeveer gedaan hebt. Ja ik 
vond eh een dag dat was eh een paar dagen geleden. Mhm. Enne dat was heel erg leuk enne ja 
ik vond eh ja het eerst hebben we gewoon eh hebben gewoon effe naar school waren we naar 
school heb ik eh gewoon eh ja ben ik naar school gegaan na school eh moesten we naar buiten 
met de eh skeelers enne iedereen met de skeelers en toen kwam er twee pieten enne die kwamen 
dan naar buiten enne die zeiden zo hoe kunnen we het beste eh Sinterklaas halen want die was 
hier in de zaal verstopt eh met eh met een ding want Sinterklaas z’n paard was ziek. Mhm. En 
dus daarna kwamen we eh hier naar toe met de skeelers aan mochten we enne dus wij de trap 
nog op en al enne was heel erg leuk en dan hadden we hem gevonden hadden we een step ge-
pakt voor ehhe de Sint en he zijn we terug gegaan hebben we een heel was echt de allerleukste 
dag van de hele wereld….En dan ging die zo en ja dat was heel erg leuk enne ja ’t ’s avonds 
hebben we feesteten ehn ja dat vond gewoon leuk….Ja ik ben toch tevreden dat ik hier ben xxx 
ben in plaats van xxx want ze wouwen bijna in xxx want daar kan ik niet tegen want (in ver-
band met herkenbaarheid fragment weggelaten)…. Ja en wat gebeurt er allemaal bij jou in de 
groep en wat vind je der van? Ja ik vind eh eh het eten en allemaal en eh ja eh hoe en wat we 
allemaal krijgen met eh met eten vind ik heel erg goed is helemaal niet slecht, elke keer is het 
dan eh is het wel een lekker smaakje, en eh ja daar ben ik heel tevreden over, en ik ben ook 
heel tevreden over dat ik twee hele leuke vriend en vriendinnen heb voor te spelen en eh daar 
ben ik ook heel eh tevreden over. Ja. En de leidings eh ja soms zijn er wel eens leidings, zoals 
xxx die zijn niet zo leuk dan eh mogen we geen commentaar leveren doen we dan ook niet en 
dan krijgen we een complimentje en zo want normaal ja kunnen we dat niet achterwege 
laten….Eh effe kijken he nou ga ik effetjes alles samenvatten dat je he dat we weten waar je 
allemaal over verteld hebt en waar je niet over verteld hebt en waar je misschien nog even 
over wil vertellen oké. Ik vind dat je het heel goed doet. Ik vind trouwens dat je effe dat je het 
heel goed doet ja maar effe aanvullen. Eh ja kijk hier…. Eh denk je dat je genoeg verteld 
hebt over je dagelijkse dagelijkse activiteiten over wat je overdag doet en zo? Ja zo’n beetje. 
Ja zou daar nog iets over willen vertellen? Nnnee. Oké. Eh denk je dat je genoeg verteld hebt 
over je dossier, de belangrijke map van jou? Ik denk dat die daar nog te jong voor is. Ja ik 
snap niet wat je bedoelt? Eh ja kijk van alle dingen wat er gebeuren met jou wordt een map 
gemaakt. Ja. En daar staan al die belangrijke dingen over jou in. Heb je daar kan je daar 
nog iets over vertellen? Weet je daar iets van of weet je daar helemaal niks van? Nee dat ver-
tellen ze niet. Oké. Maakt niet uit. Mijn (ouder) heeft wel internet van eh thuis dat eh ze kenne 
lezen wat ik eh allemaal doe dat schrijven ze hier in de computer daar achter in, en dan komt 
dat bij mijn (ouder) op het scherm, en als mijn ouder op internet is en op die site, en dan ken 
mijn (ouder) zien wat ik allemaal heb uitgespookt….Eh ja denk je dat je genoeg verteld hebt 
over je familie en over je eh thuissituatie? Ja oké. Ehm denk je dat je genoeg verteld hebt ja 
een beetje onzinnige vraag maar oké denk je dat je genoeg verteld hebt over geldzaken maar 
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dat zal je nog wel niet echt ehh? Nou ja. Oké eh denk je dat je genoeg verteld hebt over je 
gedrag van jou zelf? Mmm ja niet slecht. Wil je daar misschien effe nog iets over vertellen? 
Ja ik eh zelf ben eh ik een ADHD-kind, enne, jij ook? Ja ik ook. Enne eh ik slik eh ritaline. 
Ritaline tien milligram. Ja tien milligram enne, ik heb een keer vijf milligram gehad en dat 
ging fout want ik voelde zelf en zo dat het niet werkte en dat ik zelf ja vrijwillig aangaf dit helpt 
niet. Mm ja. En toen heb ik tien milligram gekregen en ja enne altijd ze merken ook aan mezelf 
als ik een tablet niet heb gehad, dus dat merken ze zelf. Ja….Oké als je dat niet hebt dan 
maakt dat niet uit. Ehm denk je dat je genoeg verteld hebt over je leefgroepregels? Ja? Oké 
ehmm denk je dat je genoeg verteld hebt over het leven op de groep? Ja ik zou best wel als ik 
kan als we tijd genoeg hebben wel wat over vertellen. We hebben alle tijd. O ja enne ik vind 
het wel leuk dat we in de hobbyruimte gaan we altijd eh disco maken hebben we eh discolam-
pen van mij en stereo van mij ik heb zo’n hele stapel vanne stereo enne zo’n boxen vanne te 
van de grond af. Mooi. Enne, ik heb versterker ik heb eh 600 watt. Eh heb je meer als mij. En 
elke box 300 watt, en ik kan er vier aansluiten maar dan heb ik over de honderd watt. Over de 
duizend watt. Ja over de duizend watt enne dus ja ik vond het vind het wel altijd leuk en ook eh 
hoe wel altijd eh ja wat we altijd mogen doen en zo zoals buiten spelen vind ik ook altijd leuk 
met voetballen en soms wel eens skaten vind ik heel erg leuk…. Ehm dan ga ik je nou nog een 
vraag stellen hoe denk je, hoe denk jij hoe stel je dat voor hoe je leven der over één jaar uit-
ziet bijvoorbeeld waar woon je dan? Eh over een jaar denk ik dat naar denk ik in de (groep 
xxx) dan zit of thuis. Mhm en wat doe je dan overdag? Over een jaar dan ga ik meestal dan ja 
dan ga ik niet op straat leven maar dan ga ik wel heel vaak op straat eh speel ja niet spelen 
maar met oudere kinderen, want dan ben ik al veertien en dan over twee jaar wil ik dan een 
brommer en zo beetje opvoeren. (interviewers lachen). Grotere knalpijp. Ja en wie bepaalt dan 
hoe je leven verder verloopt? Eh hoe mij mijn hele leven bedoel je of met achttien jaar? Nee 
op dat moment Eh mijn ouders. Ja. En wat doe je dan in je vrije tijd? In mijn vrije tijd eh ga ik 
dan eh ja als ik een brommer heb ga ik dan heel veel met mijn brommer om of. Ja dan heb je 
echt nog geen brommer sorry dan ben je veertien. Oh dat bedoel je nee dan bedoel ik ja dan 
ga ik he veel meer dan op mijn kamer zelf wat doen. Oké hoe eh zien de contacten met je fami-
lie er dan uit? Nou daar wil ik liever niet eh over praten. Oké wil je niet. Eh met wie heb je 
dan nog meer contact behalve je familie? Eh met kennissen hebben we heel veel contact 
…(een hele lange passage over familieproblemen is weggelaten in verband met de herkenbaar-
heid). Oké ehm kun je ons iets vertellen over hoe je denkt dat het gaat met vrienden over één 
jaar? (Tweede interviewster tot eerste interviewer) dat vroeg je net ook. Met vrienden ik vroeg 
net familie behalve familie. (Interviewster) oh. Eh ik denk dan ja zo met xxx niet meer ken spe-
len of zo want dan ben ik bij (een andere groep) maar kan ik wel vragen maar denk dat ik dan 
dat xxx dan sowieso naar huis is want xxx gaat over een jaar naar huis misschien. Hoe denk je 
dat je leven er over vijf jaar uitziet dus dan nu ben je dertien achttien jaar ben je dan. (Twee-
de interviewster) bijna negentien. Bijna negentien eh hoe denk je dat je leven er dan uit 
ziet? Dan heb ik eh eigen huis. Nou. Dan hopelijk, nou sowieso dan een huis eh huren eerst en 
dan ga ik een paar jaar sparen m’n bankpas en mijn rijbewijs en ma eerst begin ik met een 
scooter enne pas met een motor en da begin ik pas met een auto. Nou je hebt wel plannen zo te 
horen. Eh wat doe je dan overdag? Ehm ja alleen als ik dan een eigen huis heb of eh anders 
dan ga ik eh meestal ’n vriendin op stap of eh of ik ga eh luieren op de bank met een 
breedbeeld tv en een DVDspeler. Nou dat he heb je het he goed voor mekaar als je dat kan. 
Wie bepaalt er dan hoe je leven verloopt? Eh als ik een eigen huis heb mezelf. Goed zo en wat 
doe je dan in je vrije tijd? Ehhm ja ’n ja in m’n vrije tijd dan ga ik eh of eh eh of eh met de 
auto eh rondrijden of bij iemand op bezoek gaan. Mmm. Offe dan een paar offe met m’n 
vriendin naar eh zo ’s avonds naar de disco enne dan overdag gaan we dan stappen en naar de 
winkel en zo. Nou als ik het goed begrijp heb je wel een hele lieve vriendin dan. Nou ik heb 
der nog geen. O. (Tweede interviewster) die moet je nog zoeken. Die moet je nog wel nog zoe-

 133



hoofdstuk 5  De ervaringen van de opgenomen jongeren 

ken nog dan. Ja maar ze kosten veel geld. (Interviewers lachen). Goed zo. (Tweede interview-
ster) bedankt. Hoe oud ben jij? (Tweede interviewster) negentien rotzak! Veels te oud voor 
mij. Eh ik moet eh ik moet. Anders had ik je gevraagd als het dertien was mmm. Ik moet je 
deze vraag toch nog effe stellen ehm hoe denk je dat je contacten met familie er dan uitzien? 
Eh ik denk stukken beter dan nu. Ja, Oké ehm heb je dan nog meer met meer mensen contact 
behalve je familie? Heb je gevraagd. Jajaja dat heb ik net gevraagd maar dat was over één 
jaar. (Tweede interviewster) nou is over vijf jaar. O eh hoeee ik denk dat eh ze zo niet eh meer 
zoveel tegen komen dan nu. Ja oké das duidelijk. Ik ga sowieso ergens in xxx wonen nee in 
Duitsland want daar zijn de auto’s goedkoper. (Interviewers lachen). (Tweede interviewster) 
Xavier hier kun je nog wat van leren. Ja of niet dan. Oké ehm oké kan je misschien iets meer 
over hoe het gaat met vrienden over vijf jaar? Nou ik denk niet dat ik die dan nog eh ken. Nee. 
Dan nog eh herinner. Oké kan je daar misschien nog iets meer over vertellen of zo. Nee ik heb 
niks meer te vertellen eigenlijk. Oké nou das goed. We hebben nu een hele tijd samen ge-
praat. Denk je dat er alles gezegd is wat er gezegd moest worden, of wil je misschien nog iets 
zeggen? Nee. We zijn erg blij dat je goed meegewerkt hebt aan ons interview. Vond je het 
leuk of vond je het niet leuk? Ik vond het best wel leuk.” 
 
Deze jongen sprankelt in het interview. Hij struikelt over zijn woorden om zijn dagelijks leven 
in de meest positieve bewoordingen te beschrijven. Later vertelt hij dat hij een ADHD-kind is, 
dus dat verklaart misschien ook dit struikelen over woorden. Maar tegelijkertijd vertelt hij ook 
op ontroerende wijze dat hij de tijd terug zou willen draaien, dat hij het dan weer graag goed 
zou willen doen om bij zijn ouders te kunnen wonen. Dus toch ambivalent over zijn verblijf? 
Ja, maar hij haalt er wel het optimale uit. Hij heeft vrienden, er wordt volop gespeeld, het eten 
heeft een lekker smaakje, Sinterklaas was de leukste dag van de hele wereld. En de leiding, hij 
spreekt heel positief over zijn persoonlijk begeleider maar vertelt ook dat er wel eens leiding is 
die minder leuk is (hij noemt ook de naam). Hij is positief over ouders en familie (vertelt over 
interfamiliaire problemen). De toekomst is ongewis. Volgend jaar is hij in de groep of thuis, hij 
weet het niet. Zijn leven op lange termijn is helderder voor hem, hij gaat zelfstandig wonen en 
heeft een lieve vriendin. Waar hij van zal leven vertelt hij er niet bij. Veel van zijn verhalen 
zijn nog kinderlijk, en dit past bij de leeftijd en het intellectuele niveau van de jongen. Het is al-
lemaal niet heel ver gezocht en niet ondenkbaar wat hij zegt maar nog niet diep geworteld in 
een zich ontwikkelende realiteit. Het interview is levendig. Ook de tweede interviewster be-
moeit zich met het gesprek. De jongen daagt haar ook plagend uit. De eerste interviewer rea-
geert adequaat op de uitingen van de jongen, steunt zijn verhaal instemmend hummend en ver-
telt ook iets over zijn eigen problemen. De interviewster verwijst ook naar de hoofdonderzoe-
ker als de geïnterviewde een rake opmerking maakt. Zij weet dat alle opnames intensief beluis-
terd gaan worden. Het interview loopt niet uit de hand, ze blijven serieus en beëindigen het ont-
spannen interview op een prettige positieve wijze. 
 
Er is sprake van een optelsom van positieve ervaringen op alle domeinen maar er is ook enige 
evidentie voor een a-priori positieve ervaring die de deelervaringen (mee)kleurt. 
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In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere. Hij is positief over ouders, familie en kennissen; 
negatieve ervaringen met familie en kennissen deelt hij volgens zijn zeggen met zijn ouders. 
Maar het is echter ook denkbaar dat zijn ervaring gekleurd wordt door het feit dat hij o zo 
graag weer thuis zou willen zijn getuige zijn magische vraag om de tijd terug te kunnen 
draaien. Maar zijn ouders hebben deze keuze voor opname voor hem gemaakt. Nu moet hij er 
maar het beste van maken. Het moet leuk zijn want het moet. 
Aspecten van het internaat. De positieve ervaring met het leven in de groep in een optelsom 
van deelervaringen. Hoewel hij ook enkele negatieve ervaringen noemt, zoals een minder 
leuke groepsleiding, slaat de balans duidelijk door naar het positieve. Geredeneerd vanuit de 
a-priori ervaring kleurt deze ook zijn perceptie van het leven in de groep: dat moet leuk zijn 
want hij moet in het internaat zijn. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere. De jongen straalt ondernemingszin en optimis-
me uit. Hij benoemt zichzelf als ADHD-kind. Maar wordt zijn enthousiasme daarnaast ook 
niet gekleurd door zijn a-priori instelling: mijn ouders die moeten wel lief zijn en laat ik maar 
optimistisch zijn want de situatie is nu eenmaal wat ze is? 
Situatie van het interview. Het enthousiasme van de jongen slaat ook over op de interview-
ers. De ervaring met het interview is dan ook heel positief. De interviewers en geïnterviewde 
delen gezamenlijke ervaringen. 
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Tabel 5.5 Antwoorden op de negen thema’s van de vijf jongeren die “leuk” geantwoord hebben 
 
 Jongere 1 Jongere 2 Jongere 3 Jongere 4 Jongere 5 
Dagelijkse 
activiteiten 

Feitelijke infor-
matie en noemt 
clubs. Toon: 
neutraal. 

Noemt heel veel 
activiteiten. 
Toon: met veel 
enthousiasme. 

Feitelijke infor-
matie. Toon: 
positief (leuk, 
spannend). 

Feitelijke infor-
matie. Uitstapjes, 
leiding, andere 
kinderen. Toon: 
positief. 

Feitelijke infor-
matie. Mentor en 
andere kinderen. 
Toon: positief. 

Dossier 
(belangrijke 
map) 

Weet ik niets van. Weet ik niets van.
Mijn ouder kan 
met computer in 
dagrapportage 
kijken. 

Geen info. Geen info. Geen info. 

Familie- en 
thuissituatie 

Feitelijke infor-
matie. Contact 
was slecht nu 
beter. 

Feitelijke infor-
matie. Heel posi-
tief over ouders 
en familie. 

Feitelijke infor-
matie. Heel posi-
tief over ouders 
en familie. 

Feitelijke infor-
matie. Thuis gaat 
het goed. 

Feitelijke infor-
matie. Heel posi-
tief over ouders. 

Financiën 
(geldzaken) 

Feitelijke infor-
matie. 

Geen info. Feitelijke infor-
matie. 

Heb ik niks mee. Feitelijke infor-
matie. 

Gedrag Soms rustig soms 
druk, soms flip 
ik. 

ADHD-kind. Goed geluisterd, 
netjes gewerkt 
vandaag. 

Soms flip ik soms 
niet (ligt aan lei-
ding). 

Ik luisterde niet 
altijd (ligt aan lei-
ding). 

Instanties 
(mensen 
waar je mee 
te maken 
hebt buiten 
het inter-
naat) 

Kent begrip in-
stanties niet. Ant-
woord daarom 
niet ter zake 
doende. 

Kent begrip in-
stanties niet. Met 
hulp interview-
ers: voogd heb ik 
niet. 

Kent begrip in-
stanties niet. Met 
hulp interview-
ers: voogd heb ik 
niet. 

Kent begrip in-
stanties niet. Met 
hulp interview-
ers: is positief 
over voogd. 

Kent begrip in-
stanties niet. Met 
hulp interview-
ers: voogd heb ik 
niet. 

Leefgroep-
regels 

Feitelijke infor-
matie. Is neutraal 
tot positief. 

Feitelijke infor-
matie. Is neutraal 
en negatief. 

Feitelijke infor-
matie. Is positief. 

Geen een regel 
vind ik leuk. 

Feitelijke infor-
matie. De regels 
waren wel goed. 

Leven op de 
groep 

Informatie op 
neutrale toon. 

Informatie héél 
positief en met 
veel enthousias-
me. 

Weinig informa-
tie wel positieve 
toon. 

Best wel leuk 
maar niet altijd. 

Veel feitelijke in-
formatie overwe-
gend positief, ook 
problemen met 
jongeren en lei-
ding. 

Zelfstandig-
heid (alles 
wat met je 
toekomst te 
maken heeft) 

Kamers, vaste 
baan. Is positief 
over stage. 

Geen informatie. Vakantie verder 
geen informatie. 

Ben al zelfstandig 
wil voor mijn ze-
ventiende weg uit 
internaat. 

Benoemt momen-
ten zonder toe-
zicht in de groep. 
Ging soms goed 
soms niet. 

 
5.3.4 Jongeren die het verblijf als “leuk en niet leuk” ervaren 
 
“We ervaren het verblijf als leuk en niet leuk” zeggen tien jongeren. Wederom drie voorbeel-
den. Aan het eind van deze paragraaf staan twee tabellen (tabel 5.5a en 5.5b) met een overzicht 
van alle antwoorden van deze tien jongeren op de negen thema’s.  
 
Interview 5.8 
Het eerste voorbeeld behelst het relaas van een vijftienjarig meisje. Haar ouders zijn geschei-
den. Met begrip voor haar moeder, vertelt ze dat die niet meer voor haar kan zorgen, terwijl ze 
heel negatief over haar biologische vader spreekt. 
“….alleen nog dat ik best wel moeite heb met de kinderen op de groep. Mhm. Want ik begrijp 
sommige kinderen gewoon niet. Nee. Enne ja die zal ik nooit begrijpen, want de ene als ik hem 
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eindelijk begrijp dan verandert hij weer van karakter enne dan heb ik ook zoiets van ja ik blijf 
niet wennen. Mhm. De enige reden dat ik hier op deze groep wil blijven is dat ik goed kan op-
schieten met de leidings. Daar gaat het mij om. Oké mhm hoe is het om op een leefgroep te 
wonen? Nou aan de ene kant is het wel eh niet zo leuk want eh je krijgt steeds eh nieuwe men-
sen daarbij daar moet je weer aan wennen en zo en je mist je moeder je kunt haar niet meer 
zien en zo en aan de andere kant is het fijn je leert meer over eh het leven eigenlijk, beter ken-
nismaken met anderen. Ja. En je leert je problemen te verbeteren en dus daarvoor dat ik nou 
eigenlijk nou liever in een internaat zit dan bij mij moeder thuis…. Wat gebeurt er allemaal bij 
jou op de groep wat vind je daar van? Ehm positieve of negatieve dingen? Maakt niet uit alle. 
Positieve dingen de leidings hebben meestal goeie zin enne ze zijn niet zo’n kattenkoppen…. 
Maar het negatieve is die kinderen zijn zo druk. Ik kan niet goed tegen drukte en daarvoor ben 
ik eh laat ik zo zeggen negentiende van de dag op mijn kamer of op school want ik eh. Ik kan 
echt niet goed tegen drukte…. Oké hoe denk je dat je leven er over één jaar uitziet, waar woon 
je dan? Eh nou nog steeds in dezelfde groep want ik eh blijf in dezelfde groep totdat ik op zelf-
standigheidskamer ga maar ik denk dat ik dan wel wat meer aan me zelf verbeterd heb ik zelf-
standiger ben…. Als ik oh twintig (ben) zal eh zal ik nog steeds zal ik op de kamers (xxx) wonen 
enne gewoon denk ik gewoon dat ik met mijn studie bezig ben…. Oké we zijn erg blij dat je 
meegewerkt hebt aan ons interview natuurlijk enne wat vond je er van? Nou eh het was an-
ders dan ik had verwacht als ik eerlijk ben ik had eh andere vragen niet zo’n eh moeilijke vra-
gen eigenlijk verwacht. Ja ’t is. Meer korte vragen. Vond je ze moeilijk? Na sommige wel som-
mige begreep ik niet helemaal maar oké. Hmm weet je nog welke vragen dat zijn dan ik mis-
schien nog. Ja dat was meestal over hoe je vertelde hoe ik de dag doorbracht of zo op een an-
dere manier.” 
 
Dit meisje legt een verband tussen haar problemen en haar verblijf in het internaat “en je leert 
je problemen te verbeteren.” Ze richt zich vooral op haar groepsleiding, ze heeft weinig op met 
groepsgenoten, vermijdt ze, is veel op haar kamer. Haar perspectief is een langdurige intramu-
rale setting, ze kan niet terug naar huis. 
Haar a-priori ervaring (het moet niet te negatief zijn want ik moet er nog lang zijn) en de ba-
lansafweging (er zijn leuke en minder leuke zaken het internaat betreffende) kleuren de ambi-
valente ervaring. Dit wordt nog versterkt door de ambivalente ervaring met het interview. Haar 
persoonlijke instelling is primair positief, maar mogelijk voelt ze zich hiertoe ook gedwongen 
gelet op het perspectief van een langdurig verblijf. Haar totale ervaring met het verblijf in de 
instelling is ambivalent, het is leuk en niet leuk. 
 
Het interview in model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere. Ze lijkt zich verzoend te hebben met de gedachte 
dat ze nog lang intramuraal zal blijven wonen en benoemt in het verdere interview de relatie 
met de moeder positief, ze is zelfs enigszins overbeschermend naar haar. De beoordeling voor 
de omgeving wordt gesplitst: positief over moeder, negatief over vader. 
Aspecten van het internaat. Ze heeft enerzijds negatieve ervaringen met betrekking tot de 
omgang met groepsgenoten maar anderzijds ook zeer positieve ervaringen met groepsleiding. 
Daarbij ziet ze zich zelf qua gedrag ook vooruit gaan. Maar ze realiseert zich ook dat ze nog 
jarenlang in het internaat moet verblijven. Kun je dan maar niet beter over de hele linie niet te 
negatief zijn en je vastklampen aan de vooruitgang die je boekt? 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere. Ze praat veel en optimistisch over zichzelf, 
haar groepsleiding en haar leerkracht. Ze is niet pessimistisch. 
Situatie van het interview. De ervaring met het interview is ambivalent, ze had andere ver-
wachtingen en begreep het niet altijd helemaal. Toch heeft ze volop verteld in het interview. 

 137



hoofdstuk 5  De ervaringen van de opgenomen jongeren 

Interview 5.9 
Een tweede, wat langer fragment van een zestienjarige jongen. 
“.…Ja ik ben eh met me elfde ongeveer naar een internaat gegaan was nog een open internaat 
daarna ben ik naar xxx en xxx gegaan, gesloten, ben ik vandaar uit eh ben ik naar (dit insti-
tuut) gekomen ja. Hoe is het de laatste jaren gegaan? Eh ik heb eh toch wel wat een beetje zo 
der bij geleerd zo maar, ik vind het ook niet echt eh fijn zo in (dit internaat) of in een internaat 
te zitten mja. Hoe is het om in een leefgroep te wonen kun je een dag in gedachten nemen en 
vertellen wat allemaal op die dag gebeurt? Ja eh ik sta om eh zeven uur op ga ik naar onder 
ga ik eten en dan eh ga ik naar school van school uit kom ik dan hier heen dan eh wordt aan 
mij gevraagd hoe het op school ging en zo enne ga ik meestal effe zo naar mijn kamer om op 
rust te komen kom ik naar onder ja ga ik effe naar buiten ja. Wat gebeurt er bij jou allemaal 
en wat vind je er van? Hoe bedoel je dat? Wat er allemaal rondom jou in de groep. Dat snap 
ik effe niet hoe je dat bedoelt. Hoe moet je dat uitleggen wat je nog allemaal meer doet in de 
groep. O ja eh dus eh wat ik nog allemaal zo doe eh ja ik zit ook bij een voetbalvereniging daar 
ga ik twee keer per week trainen daar voetbal ik nou ongeveer een jaartje zo ja eh het gaat best 
goed…. Enne ja ik ben eigenlijk veel buiten ben niet zo vaak op dit terrein probeer zo vaak mo-
gelijk weg te gaan hier zo vaak mogelijk mijn vrijheid te gebruiken probeer zo snel mogelijk 
hier weg te komen. Jij hebt heel wat verteld over je leven in een internaat. Wij hebben een 
lijst van onderwerpen die wij belangrijk vinden. We gaan nu kijken of je over al die onder-
werpen al iets verteld hebt. De dagelijkse activiteiten. Heb je daar wat over verteld? Eh een 
beetje ja. Wil je daar nog meer over vertellen? Dat ik nog eh ja ik heb nog eh (ervaringsleren) 
gedaan dus toen eh ja ik weet niet hoe noem je dat ja ik weet niet hoe je dat zo uit moet leggen 
maar daar leer je omgaan met eh andere mensen enne ja hoe je beter de dingen kan oplossen 
en hoe je makkelijker werk kan zoeken ja en hoe je sneller weg kunt komen en hoe je met din-
gen om moet gaan. Het dossier de belangrijke map heb je daar wat over verteld het dossier? 
Ja nee niet echt zo hè jahh….en dat ik hier zit eigenlijk eh door mij zelf dat ik eh criminele za-
ken gedaan heb ja waar ik ja nou beetje als ik terug kijk zo best wel een beetje spijt van heb 
mensen zo maar slaan of eh mishandelen of eh noem maar op dan…. Stelen of zo ja heb ik wel 
eh spijt van zo daarom dat ik dan ook eh door de rechter naar xxx ben geplaatst gesloten nou 
daar heb ik mijn tijd afgezeten en dan ben ik dan hier heen geplaatst. De familie- en thuissitu-
atie heb je daar wat over verteld? Ja beetje zo ja dat ik geen contact meer met mijn ouders heb 
dat ik dat wel ja ik vind dat best erg dat ik geen contact met mijn ouders….De financiën de 
geldzaken heb je daar wat over verteld? …Kreeg ik eh vijftig euro per week hierheen toen eh 
bij het begin gebruikte ik nog eh veel drugs, softdrugs, eh ja heb ik veel geld aan uitgegeven 
enne ja is eh ook ben ik verslaafd der aan geweest ja dat is nou eh minder gebruik wel nog 
drugs maar is minder ja. Je gedrag, heb je daar wat over verteld? Ja toen ik hier kwam eh was 
me gedrag heel erg slecht zogezegd ik had eh mensen mishandeld geslagen onterecht af en toe 
af en toe terecht, toen ik hier kwam, was ik de eerste dag eh uitgeflipt en naar mijn kamer ge-
bracht en in de isocel gestopt was niet echt fijn om kennis te maken zeg maar de eerste 
(keer)…. De leefgroepregels, heb je daar wat over verteld? Ja eh de regels in eh (de vorige) 
groep waar ik gezeten heb vond ik heel erg kut zeg maar dan zo gezegd enne nou in (de groep) 
vind ik ze wel relaxed je mag veel meer je hebt bijna al je vrijheden hier ja eigenlijk standaard 
regeltjes gewoon afwassen, je aan de afspraken houden van corvee en zo en geen drugsgebruik 
geen alcohol en de rest mag je eigenlijk best veel doen zeg maar je hebt eigenlijk al je vrijhe-
den hier. Mmm het leven op de groep heb je daar wat over verteld? Ja het leven op de groep 
is, ja zogezegd ik heb veel geleerd hier maar ik vind niet fijn om hier te zitten as ik eh niet naar 
een internaat of geplaatst was dan zou ik misschien erger met criminaliteit bezig zijn of met 
drugszaken of ja noem maar op hoe ik gezegd heb dat ik verslaafd ben geweest. Mmm. Wie 
weet waar ik nou zou zitten dan ja omdat ik toch veel eh ja veel geld aan eh die spullen uitge-
geven heb mmja. Zelfstandigheid, alles wat met je toekomst te maken heeft, heb je daar wat 
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over verteld? Ja ik ben nou eh het werken richting kamertraining, ze hebben tegen mij gezegd 
datte als ik zo door ga hoe ik nou bezig ben danne kan het nog ongeveer een half jaartje duren 
zo dat ik op kamertraining kan gaan ben ik nou eh heel erg goed eh naar toe aan het werken ja 
omdat ik eh hoe gezegd ik heb veel geleerd en ik denk wel dat ik zelf wel eh dat ik dat aan kan 
om op kamerstraining te gaan dusse ja. Hoe ziet je leven er over één jaar uit waar woon je 
dan? Ehm over een jaar hoop ik dat ik op eh kamers zit enne dat ik misschien contact met mijn 
ouders of tenminste met mijn moeder weer een beetje beter is enne ja dat ik dan misschien he-
lemaal met eh geen drugszaken meer te maken heb en helemaal geen criminaliteit meer doe is 
best moeilijk om ja omdat ik eigenlijk al mijn vrienden zo ja in criminele zaken doen en het best 
moeilijk is om ja te zeggen eh ja jongens eh ik doe dat niet meer ik stop er mee en ja is best 
moeilijk dus…. Over vijf jaar ik hoop dat ik dan eh een vaste vriendin heb en eh dus helemaal 
niks meer met drugs of criminaliteiten te maken heb enne dat ik gewoon fatsoenlijk leven kan 
voeren gewoon normale mens ook en veel mensen wat ik ook wil zeggen veel mensen denken 
dat kinderen uit een internaat het altijd zelf schuld zijn terwijl dat dat dat is ook vaak zo dat is 
dan niet zo dan hebben die ouders geen tijd voor je zijn dan werken of zo en dan zit jij alleen 
thuis en zeg maar ja word je richting straat zeg maar geduwd ja en dan kom je zelf eigenlijk ja 
dan word je zo opgegroeid ja zo vind ik het.… Ja ik wil nog wel wat vertellen over eh begeleid-
sters hier ik vind dat ze de begeleidsters soms af en toe of vaak zelfs slecht reageren.” 
 
Een jongen die nadenkt, die twijfelt maar dan toch heel veel vertelt in het interview. Hij legt 
een relatie tussen de problemen voor de opname en de opname en zegt ook er iets aan te doen 
zodat het beter gaat. Een jongen die ambivalent is over zijn eigen mogelijkheden en over het 
verblijf in het internaat. Hij wil er niet zijn maar vindt ook dat het anders ook niet makkelijk 
zou zijn “ja zogezegd ik heb veel geleerd hier maar ik vind niet fijn om hier te zitten as ik eh 
niet naar een internaat of geplaatst was dan zou ik misschien erger met criminaliteit bezig zijn 
of met drugszaken of ja noem maar op.” Hij probeert er het beste van te maken, de vroegere 
ervaringen zijn slechter dan de huidige “ja eh de regels in eh (de vorige) groep waar ik gezeten 
heb vond ik heel erg kut zeg maar dan zo gezegd enne nou in (de groep) vind ik ze wel relaxed 
je mag veel meer je hebt bijna al je vrijheden hier ja eigenlijk standaard regeltjes.” Hij heeft 
geen vastomlijnd plan eerder hoopt hij dat het goed komt met de relatie met zijn moeder, dat hij 
op kamers woont, dat hij geen omgang met kwalijke vrienden heeft en dat hij later een normaal 
leven kan leiden. Maar hij vindt ook dat hij door omstandigheden in de positie is gekomen 
waarin hij nu verkeert “maar ja word je richting straat zeg maar geduwd ja en dan kom je zelf 
eigenlijk ja dan word je zo opgegroeid” en “ja ik wil nog wel wat vertellen over eh begeleid-
sters hier ik vind dat ze de begeleidsters soms af en toe of vaak zelfs slecht reageren.” 
Hij relativeert een a-priori negatieve beoordeling van de ervaring met het verblijf in het inter-
naat door een afweging te maken met wat er nog slechter zou kunnen gaan in zijn leven en 
spreekt de hoop uit naar de toekomst zonder dat hij voortdurend de indruk geeft dat hij daar 
greep op heeft of op wil hebben. Hij weet wat goed en niet goed is maar biedt geen optimale 
medewerking aan en weerstand tegen de invloeden van derden. 
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In model 5.1 geplaatst kan het volgende beeld geschetst worden. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere. De jongen vertelt over zijn gedrag als reden van 
de opname. Hij vindt het verblijf niet fijn maar realiseert zich ook dat een alternatief mogelijk 
nog desastreuzer zou kunnen zijn. Hij heeft geen overwegend negatieve kijk op zijn verleden, 
het heden en de toekomst, hij weegt af, ziet positieve en negatieve aspecten. Hij weigert de 
hele schuld op zich te nemen voor zijn gedrag. Hij legt ook het een en ander bij personen in 
zijn omgeving die zich te weinig om hem bekommerd hebben. 
Aspecten van het internaat. Hij benoemt positieve en negatieve aspecten en weegt af. Dit 
maakt dat hij zijn primair negatieve kijk op het verblijf in de instelling toch afzwakt en lar-
deert met uitspraken die het verblijf enigszins vergoelijken 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere. Hij is ambivalent, niet overdreven positief of 
negatief, enigszins stuurloos, laat zich door de omstandigheden leiden. 
Situatie van het interview. Naar de ervaring met het interview zijn de interviewers vergeten 
te vragen. Waarschijnlijk is die overigens positief, hij vertelt in ieder geval volop en kleurt 
zijn eigen gedrag en zijn eigen rol niet persé heel negatief of positief. 

 
Interview 5.10 
Het laatste fragment, een interview met een meisje van zeventien jaar. 
“…Hoe is het om in een leefgroep te wonen? Ik vind het gewoon normaal natuurlijk ja 
iedereen zou liever thuis wonen. Ik vind het niet erg om in een leefgroep te wonen want je hebt 
gewoon je vrijheid wat je wilt, dus ik vind het gewoon ja gewoon normaal. Oké kun je een dag 
in gedachten nemen? Kun je een wat? Een dag in gedachten nemen in de groep. En kun je 
ons dan vertellen wat er allemaal op die dag gebeurt. Gewoon een dag wat ik hier doe? Ja. 
Em ja ik ga ’s morgens naar school ik zit op xxx ik heb tot halfvijf school ben om vijf uur in de 
groep ga effen tv kijken halfzes gaan we eten daarna na het eten ga ik altijd effen tv kijken of ik 
ga naar boven en ik ga meestal om negen uur op de computer en om kwart voor tien is mijn 
bedtijd. Oké dan gaan we door jij hebt heel wat verteld over je leven in het internaat wij heb-
ben een lijst van onderwerpen die wij belangrijk vinden we gaan nu kijken of of je over al 
die onderwerpen al iets verteld hebt de dagelijkse activiteiten heb je daar wat over verteld? 
Ja. En wat vind je daar van? Wat ik doe elke dag? Van die dagelijkse activiteiten? O ja ik 
vind het gewoon, ik vind het goed ik doe het bijna elke dag dus. Oké het dossier de belangrijke 
map heb je daar wat over verteld? Nee. Zou je daar iets over willen vertellen of liever niet? Ik 
weet helemaal niet wat der in staat (lacht een beetje). Oké de familie- en thuissituatie heb je 
daar wat over verteld? Ehm nee eigenlijk niet ik heb alleen verteld ja waar ik woon en zo maar 
ik heb niet verteld hoe het bij mijn moeder thuis gaat. Ja ehm alzo bij mijn moeder thuis gaat 
het slecht. Ik en mijn moeder ja ik luister nee ik luister helemaal niet ik wil altijd mijn zin heb-
ben en ja soms heb ik ook goeie weekenden thuis maar de meeste meestal gaat het wel slecht. 
En wat vind je daar van? Ja ik vind het niet leuk dat ik altijd ruzie heb met mijn moeder maar, 
als ik haar weer bel komt het wel weer goed. Oké de financiën de geldzaken heb je daar ook 
iets over verteld? Nee. Wat vind je daar van? Ik vind het te weinig, krijgen weinig zakgeld en 
weinig ja weinig kleedgeld krijgen we ook ik vind het weinig, voor een maand vind ik het, 
drieëndertig euro vind ik weinig. Je gedrag, heb je daar iets over verteld? Gedrag in de groep 
nee (lacht een beetje) in de groep ben ik eh ja, ik hou der van om baasje te spelen iedereen te 
commanderen wat zo te doen ik hou van schelden en schreeuwen maar ik ben ook meestal ben 
ik stil ben ik op mijn kamer heeft niemand last van mij…. De leefgroepregels wat vind je daar 
van? Klote ja we mo we mogen wel je mag hier wat je doet is je vrijheid maar de meeste din-
gen we mogen niet uit mogen geen telefoon eigenlijk in de groep vind ik echt dom ik vind de re-
gels vind ik mogen best wel veranderen. Zelfstandigheid, alles wat met je toekomst te maken 
heeft, wat vind je heb je daar iets over verteld? Nee wat ik zeg wat ik al zelfstandig kan? Ehm 
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ja zo waar je naar toe werkt voor je toekomst. Waar ik ga wonen voor mijn toekomst? Nee wat 
je hier nog. Wat ik hier nog moet doen om ja ik heb de meeste dingen al gedaan ze zijn nou 
voor mij ook een plek aan het zoeken dus ik heb al zelf gewassen kan zelf koken kan ja ik heb 

geen problemen met geldzaken kan zelf brieven beantwoorden dus. Denk je dat je hier genoeg 
over verteld hebt? Ja. Hoe ziet je leven er over één jaar uit? Over een jaar woon ik alleen in 
’n flatje of appartement in  xxx ja moet ik nog verder kijken ik weet ’t nog niet ja ik ga verder 
studeren dat wel….em ik krijg ’n ja eh ’n een helper eigenlijk van MEE van SPD ja komt een 
vrouw die komt mij helpen komt mij ja dingen met mij praten enne ja die vrouw kom me die 
helpt me eigenlijk. Hoe ziet je leven er over vijf jaar uit? Over vijf jaar. Ik wil graag mijn 
eigen bedrijf.… We zijn erg blij dat je zo goed meegewerkt hebt aan ons interview. Vond je 
het leuk of niet? Ja ik vond het wel.” 
 
Dit meisje neemt het internaat en het internaatsleven voor lief. Ze was er liever niet maar als ze 
er toch moet zijn maakt ze er het beste van. Ze vindt de regels maar niets. Terug naar haar moe-
der lijkt geen optie. Ze gaat dan ook binnenkort zelfstandig wonen. Ze leidt haar eigen leven 
maar kan dominant in de groep aanwezig zijn. 
De a-priori ambivalente positie ten opzichte van het verblijf in het internaat wordt versterkt 
door de balansafwegingen die het meisje maakt met betrekking tot haar omgeving (de ambiva-
lente relatie met haar moeder) en het verplichte zijn in het internaat. De ervaring met het inter-
view heeft geen negatieve invloed op haar ervaring, net zo min als haar persoonlijke instelling 
de balans doet doorslaan naar een negatief of positief oordeel. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere. Haar ambivalentie wordt gevoed door de weten-
schap dat ze nog geruime tijd professionele hulp zal krijgen als ze binnenkort zelfstandig gaat 
wonen. Ze heeft regelmatig ruzie met haar moeder, maar wil wel een relatie met haar moeder.
Aspecten van het internaat. Ze is al geruime tijd in het internaat, lang niet alles is leuk dus 
is er reden om haar ambivalentie te noemen gevoed door aspecten als “ik vind het niet erg om 
in een internaat te wonen” tot “de regels zijn vervelend en het zak- en kleedgeld is te weinig.”
Persoonlijke eigenschappen van de jongere. Ze heeft een optimistische kijk op heden en 
toekomst. 
Situatie van het interview. De ervaring met het interview is positief (zeker als je de intonatie 
tijdens de opname beluistert). Ze antwoordt open en noemt zowel positieve als negatieve 
aspecten. 

 
 

 Jongere 1 Jongere 2 Jongere 3 Jongere 4 Jongere 5 

Dagelijkse 
activiteiten 

Noemt heel veel 
(persoonlijke) 
activiteiten. 
Toon: met veel 
enthousiasme. 

Feitelijke infor-
matie. Is niet al-
tijd serieus. 

Noemt veel acti-
viteiten. Toon 
positief (je kunt 
er van leren). 

Feitelijke infor-
matie. Toon neu-
traal. 

Feitelijke infor-
matie. Toon neu-
traal (wat moet je 
anders je zit in 
een huis). 

Dossier 
(belangrijke 
map) 

Ik mag mijn dos-
sier niet lezen 
van mijn per-
soonlijke bege-
leider. 

Nee lees ik nooit. Vertelt wat er 
waarschijnlijk in 
zal staan. 

Ik weet niet wat 
er in staat. 

Alles over mijn 
leven, kijk er 
nooit in weet het 
niet precies. 
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Tabel 5.6a Antwoorden op de negen thema’s van vijf van tien jongeren die “leuk en niet leuk”  

Familie- en 
thuissituatie 

Heel veel per-
soonlijke infor-
matie is heel po-
sitief over thuis. 

Hoeven we niet 
over te spreken, 
gaat goed. 

Enige persoonlij-
ke informatie is 
ambivalent tot 
negatief over 
thuis. 

Enige persoon-
lijke informatie is 
ambivalent over 
thuissituatie en 
positief over fa-
milie. 

Enige persoon-
lijke informatie 
relatie met thuis-
situatie is ondui-
delijk. 

Financiën 
(geldzaken) 

Daar heb ik niets 
over te vertellen. 

Enige feitelijke 
informatie. 

Persoonlijke in-
formatie over 
geldbesteding. 

Ik vind dat ik te 
weinig krijg. 

Vertelt over de 
herkomst van 
eigen geld. 

Gedrag Nieuwsgierig en 
kattig. 

Gaat nu redelijk. Was slecht, gaat 
nu beter af en toe 
ernstige conflic-
ten met leiding. 

Luister heel 
slecht wil altijd 
mijn zin hebben. 
Ik wil soms com-
mandante in 
groep spelen 
maar meestal 
heeft niemand 
last van me. 

Als ik kwaad ben 
kan ik me moei-
lijk beheersen 
maar ik praat het 
altijd uit met 
leiding. 

Instanties 
(mensen waar 
je mee te 
maken hebt 
buiten het 
internaat) 

Kent het begrip 
niet. Antwoord is 
daarom niet ter 
zake doende. 

Gaat goed. Kent het begrip 
niet. Antwoord is 
daarom niet ter 
zake doende. 

Kent het begrip 
niet. Antwoord is 
daarom niet ter 
zake doende. 

(Na uitleg woord 
door interviewer) 
vertelt over 
jobcoach. 

Leefgroep-
regels 

Ik voel me ge-
woon prettig in 
die groep. 

Ik vind die regels 
helemaal niets. 

Enkele feitelijk-
heden. Vorige 
groep veel pro-
blemen met re-
gels in deze 
groep veel 
relaxter. 

Ik vind de regels 
dom ze mogen 
best veranderen. 

Enkele feitelijk-
heden. Ik houd 
me er gewoon 
aan. 

Leven op de 
groep 

Heel veel feitelij-
ke en persoon-
lijke informatie. 
Positief over 
leiding. 

Feitelijke en per-
soonlijke infor-
matie. Negatief 
over de leiding. 
Negatief over het 
eten. 

Veel geleerd. 
Zou er liever niet 
willen zijn, maar 
alternatief is ook 
niet alles. Nega-
tief over agressie 
van de leiding. 

Ik vind het ge-
woon. Veel feite-
lijke informatie. 

Wisselend ligt 
aan kinderen en 
leiding. Veel fei-
telijke informatie.

Zelfstandig-
heid (alles wat 
met je toe-
komst te 
maken heeft) 

Over twee jaar op 
kamertraining en 
op vakantie naar 
favoriet land. 

Ga binnenkort 
voorgoed naar 
huis. Verder geen 
ter zake doende 
informatie. 

Veel geleerd dus 
binnenkort op ka-
mertraining. 

Ik ben al heel 
zelfstandig, be-
noemt daarbij 
aantal activiteiten 
omdat te staven. 

Ik weet niet wat 
er gaat gebeuren 
ik weet dat ik 
werk heb en dat 
ik hier zit. 

geantwoord hebben (eerste vijftal) 
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Tabel 5.6b Antwoorden op de negen thema’s van vijf van tien jongeren die “leuk en niet leuk” 
geantwoord hebben (tweede vijftal) 
 

 

 Jongere 6 Jongere 7 Jongere 8 Jongere 9 Jongere 10 

Dagelijkse 
activiteiten 

Noemt een aantal 
activiteiten. Toon: 
positief. 

Noemt een aantal 
activiteiten. Toon: 
positief. 

Noemt een aantal 
activiteiten. Toon: 
positief. 

Noemt een aantal 
activiteiten. Toon: 
neutraal. 

Noemt een 
aantal 
activiteiten. 
Toon: neutraal. 

Dossier 
(belangrijke 
map) 

Weet niet. Weet ik niets van. Goed, geen verde-
re inhoudelijke in-
formatie. 

Heb ik nog niet 
gelezen hoop ik 
zo snel mogelijk 
met gedragswe-
tenschapper op te 
pakken. 

Nee daar wil ik 
ook niets over 
zeggen. 

Familie- en 
thuissituatie 

Feitelijke infor-
matie. 

Gaat goed. Per-
soonlijke en feite-
lijke informatie. 

Gaat goed en 
slecht. Veel per-
soonlijke infor-
matie. 

Gaat goed en 
slecht laatste vind 
ik vervelend wil 
er aan werken om 
weer thuis te kun-
nen wonen. 

Thuis ging het 
ook niet. Veel 
persoonlijke in-
formatie. 

Financiën 
(geldzaken) 

Geen informatie. Feitelijke infor-
matie, vind het te 
weinig. 

Werk ik aan voor 
mijn zelfstandig-
heid. Mijn ouder 
heeft financiële 
problemen (ge-
had). 

Geen informatie. Daar weet ik 
niets van, van 
geldzaken. 

Gedrag Ben soms druk en 
boos op kinderen 
en leiding maar ik 
speel ook veel en 
dat vind ik leuk. 

Ben druk en maak 
veel grapjes. 

Af en toe goed en 
af en toe slecht 
daar moet ik aan 
werken. 

Druk en impulsief 
maar het is al ver-
beterd. 

Soms heel goed 
en soms heel 
slecht, vertelt 
persoonlijk 
voorbeeld. 

Instanties 
(mensen 
waar je mee 
te maken 
hebt buiten 
het internaat) 

(Na uitleg) ik ben 
daar nog nooit ge-
weest verder geen 
informatie. 

(Na uitleg) vertelt 
iets over voogd is 
positief. 

Vertelt dat er hulp 
komt bij begeleid 
kamer bewonen. 

Geen informatie. Enige feitelijke 
informatie uit 
het verleden. 
Verder geen 
informatie. 

Leefgroep-
regels 

Noemt een aantal 
regels. Ik vind ze 
goed, mogen niet 
strenger. 

Noemt een aantal 
regels. 

Noemt een aantal 
regels heeft er 
soms moeite mee. 

Noemt een aantal 
regels vindt ze 
best wel streng. 

Noemt een aan-
tal regels. Ik 
vind de regels 
belachelijk. 

Leven op de 
groep 

Enige feitelijke 
informatie. Soms 
leuk, soms niet 
leuk. 

Negatief over 
leiding. 

Enige feitelijke 
informatie. 

Af en toe verve-
lend vooral fysie-
ke confrontaties 
met groepslei-
ding. 

Is moeilijk, 
wordt over 
schouder mee-
gekeken, lijkt 
op bajes. 

Zelfstandig-
heid (alles 
wat met je 
toekomst te 
maken heeft) 

Ga bij mijn ouder 
wonen. Zelfstan-
digheid is soms 
leuk en soms niet 
leuk. 

Stage, verder 
geen informatie. 

Werk aan mijn 
gedrag voor mijn 
zelfstandigheids-
training. 

Geen informatie. Geen informa-
tie. 
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5.3.5 De ervaringen met het verblijf gerelateerd aan het model 
 
Ervaringen met het verblijf kunnen negatief, positief of ambivalent zijn (“leuk”, “leuk en niet 
leuk” en “niet leuk”). Meestal spelen meerdere aspecten een rol bij de beoordeling van de erva-
ringen door een jongere. De relatie tussen de beoordeling en de richting van deze aspecten is niet 
altijd ondubbelzinnig. In veel gevallen kan een verklaring zowel gegeven worden vanuit de di-
verse aspecten die een rol spelen bij het vaststellen van de ervaring van het verblijf, als ook om-
gekeerd. In dit laatste geval is de ervaring er primair (a-priori) en vervolgens geeft deze een 
kleuring aan de beschrijving van de diverse aspecten die samenhangen met het verblijf. Thuis 
wordt dan bijvoorbeeld geïdealiseerd omdat het leven in het internaat als onaangenaam beleefd 
wordt (druk, ruzies, regels etc.), maar omgekeerd wordt het internaat ook voor lief genomen om-
dat het wonen thuis niet mogelijk is of omdat daar spanningen zijn. In hoeverre persoonlijke ei-
genschappen, individuele pathologie en mate van verstandelijke beperking een rol spelen is 
moeilijker te bepalen. Model 5.1 zou nog verder gedetailleerd kunnen worden vooral binnen de 
context van de persoonlijke eigenschappen van de jongere. Te denken valt aan pathologie en 
“life-events”, In dit onderzoek zijn hier echter geen vragen over gesteld en hierover kunnen dus 
geen uitspraken gedaan worden. Ook is het tekstmateriaal niet altijd ondubbelzinnig over de in-
vloed en de richting van bepaalde elementen in het model. De interviewcontext is weliswaar in 
het model opgenomen maar de analyse kan, op basis van het tekstmateriaal slechts oppervlakkig 
zijn. Lukt het de interviewer om de geïnterviewde op zijn gemak te stellen en staat deze zichzelf 
toe om eerlijk te antwoorden? In ieder geval hebben de geïnterviewden zich vrijwillig opgege-
ven en in alle interviews kunnen alle vragen gesteld worden, terwijl het merendeel ook beant-
woord wordt. Sommige interviews zijn kort en zakelijk, andere interviews lang en uitweidend. 
Sommige geïnterviewden presenteren zich ruig en onverschillig met specifiek taalgebruik. Maar 
een geïnterviewde kan er voor kiezen om defensief te antwoorden. Speelt hier de pathologie 
mee, of de beperking of het beeld dat de jongere van zichzelf wenst neer te zetten (eventueel ten 
opzichte van de interviewers)? Het interviewmateriaal biedt hiervoor vaak té weinig aankno-
pingspunten. In hoofdstuk 9, bij de vergelijking tussen de antwoorden van de jongere en zijn of 
haar ouder, persoonlijke begeleider en de gedragswetenschapper zal hierop nog teruggekomen 
worden. 
 
Jongeren die het verblijf negatief ervaren zijn in twee groepen te onderscheiden: de zogenaamde 
“naysayers”, voor wie alles wat met het verblijf in de instelling te maken heeft a-priori negatief 
gekleurd is en die alle aspecten die daarmee te maken hebben van daaruit negatief kleuren en 
jongeren die op grond van een balansafweging van de diverse aspecten tot de conclusie komen 
dat het verblijf negatief is. Dit terwijl er door hen ook positieve elementen genoemd worden die 
echter de balans niet in die richting laten doorslaan. Vijf van de zes jongeren die het verblijf niet 
leuk vinden spreken bijna helemaal niet over de groepsleiding. Er wordt enkele keren over inter-
venties gesproken die jongeren als negatief ervaren en die mogelijk met de groepsleiding te ma-
ken hebben zoals “en dan ga ik meestal naar boven en dan is iemand met de muziek bezig en 
dan gaat de stroom uit. En wat vind je daar dan van? Niet leuk” of er wordt over negatief “ze” 
gesproken, “je bent aan het computeren en je hebt dan per ongeluk niks afgesproken en dan ko-
men ze naar je toe en dan ja flikker maar op naar je kamer, wat vind je er van? Ik vind het niet 
leuk.” Deze vijf jongeren noemden ook geen van allen activiteiten in de groep. Een jongere heeft 
aan het eind van het interview nog wel een duidelijke mening over de groepsleiding: “ja ik wil 
wel nog iets zeggen vanne omdat eh telkens als een andere leiding werkt moet je je telkens aan-
passen ja dat vind ik eigenlijk niet echt redelijk want dan komt een andere leiding aan en dan 
moet je je zo gedragen komt weer een andere dan moet je je weer anders gedragen en zo gaat 
dat steeds telkens door. En tot ze wat meer naar de kinderen moeten luisteren.” Een alternatieve 
verklaring voor het fenomeen “naysayer” kan zijn dat de jongere over de hele linie een negatieve 
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kijk op zijn bestaan heeft. In dat geval levert het verblijf in het internaat in ieder geval geen bij-
drage aan een afweging in meer positieve zin. 
 
Jongeren die positief zijn, zijn dit niet persé kritiekloos naar alle aspecten rondom het verblijf, 
maar de balans slaat door naar een positieve kleuring van het verblijf. Zij spreken in de regel wél 
over de groepsleiding, overigens niet altijd alleen maar positief, maar in de afweging zijn ze uit-
eindelijk positief. Enkele voorbeelden: “en als je met iemand gaat ruilen zou ik het beste in 
ieder geval aan de leiding vragen of dat mag enne dat mag dan wel niet want van ruilen komt 
huilen”, “had ik van (mijn mentor) een hele nieuwe skateboard gekregen”, maar deze jongere 
zegt ook “en de leidings eh ja soms zijn er wel eens leidings, zoals xxx die zijn niet zo leuk”, een 
andere jongere zegt “wel leuk…al die uitstapjes met de kinderen of de groepsleiding of zo” en tot 
slot een jongere die zegt “vooral met m'n mentor kon ik over alles praten.” Het is overigens zo 
dat in een aantal gevallen die positieve beoordeling van het verblijf mee gekleurd wordt door 
een a-priori notie: ik weet dat het verblijf onvermijdelijk is dus laat ik er maar het beste van 
maken, en op de keper beschouwd is het dan best leuk. 
 
Jongeren die ambivalent zijn laten de balans niet doorslaan, ze benoemen de positieve en de ne-
gatieve aspecten van en rondom het verblijf. Ze blijven ook oog houden voor deze aspecten. De 
positie die ze innemen is vaak een van “laten we er het beste van maken”. Ook deze jongeren 
spreken allemaal wel over de leiding, zowel in positieve zin als in negatieve zin. 
 
Er worden door alle jongeren argumenten aangedragen voor hun keuze, ze laten zich niet uitslui-
tend leiden door een al dan niet expliciet geformuleerde norm. Voor bijna alle jongeren geldt dat 
ze een balansafweging maken. Wat is er positief en negatief in mijn omgeving, in het internaat 
en in de groep, in het interview en in mij zelf. Ze maken die balans op en geven dan een oordeel. 
Gelet op de aspecten die ze laten meewegen is dit soms binnen de context van het internaat, en 
dus door de leiding van het internaat te beïnvloeden zoals de relatie met de leiding, groepsgeno-
ten, activiteiten en rust in de groep. Soms ligt dit buiten de directe invloedssfeer van het inter-
naat en vooral in de thuissituatie en de relatie met significante andere volwassenen. 
 
In de regel lijkt het peerinterview positief opgepakt te worden door de geïnterviewden. Slechts 
in één geval blokkeerde een geïnterviewde helemaal door de vorm van het interview. Ze was 
verrast door de opnameapparatuur en was bij een groot aantal vragen daardoor niet goed in staat 
meer om te antwoorden getuige de lange stiltes en haar opmerkingen. Dit laat echter ook zien 
dat de context waarin het interview plaats heeft ook een plek verdient in het analysemodel. 
 
5.3.6 De ervaringen met het verblijf gerelateerd aan de negen thema’s 
 
De antwoorden op de negen thema’s die in paragraaf 5.3 (tabel 5.1) besproken zijn zullen per 
vraag geanalyseerd worden en vervolgens afgezet worden tegen de drie mogelijke antwoordcate-
gorieën (“leuk”, “leuk en niet leuk” en “niet leuk”). Er zijn steeds twee typen antwoorden moge-
lijk omdat zowel naar feitelijke informatie als naar de beoordeling van de gegeven informatie 
gevraagd is. De uitspraken over de samenhang tussen de positie die een jongere inneemt met be-
trekking tot de mogelijke antwoordcategorieën en de aard en beoordeling van de informatie die-
nen opgevat te worden als kwalitatieve uitspraken die niet statistisch getoetst zijn. 
 
Thema 1, de dagelijkse activiteiten 
Er worden veel feitelijkheden genoemd, dat wil zeggen veel informatie over wat er in de groep 
zoal te doen is. Enkele jongeren relateren dit aan persoonlijke voorkeuren. De jongeren spreken 
hier ook op een beoordelende wijze over die kan variëren van positief via neutraal naar negatief. 
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De jongeren die het verblijf als “niet leuk” ervaren spreken neutraal of negatief over de dagelijk-
se activiteiten in de trant van hebben we niet of het is saai. 
 
De jongeren die het verblijf als “leuk” ervaren spreken neutraal maar vooral positief over de da-
gelijkse activiteiten; leuk, veel uitstapjes, spannend etc. 
 
De jongeren die het verblijf als “leuk en niet leuk” ervaren spreken neutraal tot positief over de 
dagelijkse activiteiten; veelal een opsomming van activiteiten. 
 
Thema 2, het dossier, de belangrijke map 
Géén van de jongeren kan iets vertellen over het dossier. Voor een aantal is het bestaan van het 
dossier niet bekend. Enkele jongeren denken aan een dossier voor strafzaken. Eén jongere zou 
het dossier graag willen inzien, en één jongere vertelt dat het dossier niet ingezien mag worden. 
Een jongere vertelt over SIKOOB-home, een systeem waarbij de ouder via internet de dagrap-
portage van de behandelgroep kan inzien. 
De antwoorden op de vraag naar het dossier variëren niet per ingenomen positie. 
 
Thema 3, de familie- en thuissituatie 
Over de familie- en thuissituatie wordt tijdens het interview verreweg het meest gesproken. 
Naast feitelijke informatie over gezinssamenstelling, vroegere en recente ontwikkelingen in het 
gezin en de plek van de betreffende jongere daarin, geven veel jongeren ook een beoordeling 
van de relatie die zij op dit moment met het gezin en de familie hebben. Deze beoordeling vari-
eert van positief tot negatief. 
De jongeren die het verblijf als “niet leuk” ervaren spreken bijna allemaal positief over de fami-
lie- en thuissituatie. 
De jongeren die het verblijf als “leuk” ervaren spreken positief over familie- en thuissituatie. 
De jongeren die het verblijf als “leuk en niet leuk” ervaren spreken gevarieerd over de familie- 
en thuissituatie, bij een aantal gaat het goed, bij een aantal is de relatie ambivalent en bij twee 
jongeren zijn er actuele problemen in de thuissituatie. 
 
Thema 4, de financiën 
 Dit thema levert betrekkelijk weinig informatie op. Jongeren in alle drie categorieën geven 
overwegend geen of feitelijke informatie. Drie jongeren zeggen duidelijk dat ze té weinig zak-
geld krijgen. 
 
Thema 5, gedrag 
Gevraagd naar de beoordeling van het eigen gedrag geven jongeren twee typen antwoorden. 
Enerzijds kwalificaties van hun gedrag (soms in vergelijking met het gedrag in het verleden) in 
de vorm van “het gaat goed, redelijk of niet goed”. Anderzijds geven de jongeren voorbeelden 
van gedrag dat in hun ogen belangrijk is in de vorm van “ik ben druk, ben kattig, pest graag 
etc.”. Beide type antwoorden in allerlei variaties komen voor in alle drie de posities die jongeren 
kunnen innemen met betrekking tot de beoordeling van het verblijf. 
 
Thema 6, instanties (mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt) 
Geen van de jongeren heeft een goed beeld van het begrip instanties. De desbetreffende ant-
woorden worden door de geïnterviewden meestal gerelateerd aan het tweede deel van de vraag 
(mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt) en er wordt dan gesproken over de 
buurt, de vrienden en bekenden etc. Zoals al gememoreerd in paragraaf 4.4.6 kozen enkele inter-
viewers er voor om, in afwijking van de geschreven instructie, meer uitleg bij deze vraag te ge-
ven (in de vorm van “je voogd, de SPD etc.”). Daarop reageerden sommige jongeren vervolgens 
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wel met feitelijke of (positieve, negatieve of neutraal) beoordelende opmerkingen. Er is geen sa-
menhang tussen de beantwoording van deze vraag en de positie die een jongere in neemt in de 
beoordeling van het verblijf. 
 
Thema 7, leefgroepregels 
Ook hier weer twee mogelijke typen antwoorden. Enerzijds feitelijke informatie en anderzijds de 
beoordeling hiervan. Géén van de jongeren geeft een uitputtende opsomming van deze regels, 
alhoewel een jongere vermeldt dat er achtennegentig (sic!) regels zijn. Meestal wordt volstaan 
met enkele voorbeelden van regels. Lang niet altijd regels waar men een uitgesproken mening 
over heeft maar in een aantal gevallen wel. Er is géén relatie tussen de positie die een jongere in-
neemt en de beoordeling van de regels. Wel zijn enkele jongeren uitgesproken in hun beoorde-
ling. 
 
Thema 8, leven op de groep 
Dit is bij uitstek een thema waarin, per subgroep, de diverse posities onderscheiden kunnen wor-
den. Jongeren die positief over hun verblijf zijn, zijn ambivalent tot positief over het leven in de 
groep. Jongeren die negatief zijn over hun verblijf zijn, zijn ambivalent tot (uitgesproken) nega-
tief over het leven in de groep. Jongeren die het verblijf “leuk en niet leuk” vinden geven de drie 
mogelijke beoordelingen aan het verblijf in de groep. Het thema is echter niet per individu on-
derscheidend. Overigens worden er door een aantal jongeren vele voorbeelden van het leven in 
de groep genoemd. 
 
Thema 9, zelfstandigheid (alles wat met je toekomst te maken heeft 
Wederom wordt feitelijke informatie gegeven en soms een beoordeling. Overigens blijven som-
mige jongeren het begrip zelfstandigheid invullen vanuit het perspectief van mate van toezicht. 
Er is geen samenhang tussen de positie die een jongere inneemt en de aard van de informatie die 
de jongere geeft. 
 
Alle antwoorden per positie in ogenschouw nemende kan gesteld worden dat er géén sprake is 
van een duidelijk profiel van de negen thema’s. Jongeren antwoorden volstrekt individueel en de 
beoordeling van één of meer thema’s bepaalt uiteindelijk de positie die een jongere inneemt. 
Wel kan gezegd worden dat jongeren die negatief zijn over hun verblijf in de instelling minder 
informatie geven en vaker op een themavraag geen informatie geven dan jongeren die het ver-
blijf “leuk”  vinden of  “leuk en niet leuk” zeggen. 
 
5.4 Analyse van de ervaringen van alle eenentwintig geïnterviewde jongeren 
gerelateerd aan de vier interviewonderwerpen 
 
5.4.1 Inleiding 
 
De eenentwintig jongeren zijn aan de hand van een handleiding (bijlage 6) geïnterviewd. Er wa-
ren vier interviewonderwerpen te weten je leven tot nu toe, wonen in een internaat, je leven over 
één jaar en je leven over vijf jaar (zie tabel 4.6). Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk vermeld 
is, zijn de eenentwintig interviewteksten van jongeren in het kwalitatieve dataverwerkingspro-
gramma WinMAX97professional ingevoerd en aan de hand van een codeboek geanalyseerd. 
 
Hieronder worden de antwoorden van alle eenentwintig jongeren op de vier interviewonderwer-
pen geanalyseerd. Daarnaast zijn de jongeren bij vraag 2, conform de indeling in paragraaf 5.3.1 
vermeld, verdeeld over de categorieën “niet leuk”, “leuk” en “leuk en niet leuk” en gerelateerd 
aan de kenmerken geslacht, leeftijd en al dan niet hebben van een ondertoezicht stelling (OTS). 
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In hoofdstuk 9 worden de antwoorden op de diverse vragen per jongere vergeleken met de ant-
woorden op diezelfde vragen van ouders, persoonlijk begeleider en gedragswetenschapper. 
 
5.4.2 Interviewonderwerp 1: je leven tot nu toe 
 
Bij de analyse van dit interviewonderwerp zijn de interviewfragmenten betrokken met de codes 
002 en 002a, 0011, 0012 en 005 van het codeboek (tabel 5.1). 
Bijna alle jongeren antwoorden heel concreet op de openingsvraag “waar ben je geboren?” Ze 
zeggen “ik ben geboren in (naam stad of dorp)” of met inhoudelijk gelijkluidende varianten 
hierop. Meer dan de helft van de jongeren praat daarna over problemen thuis of in de samenle-
ving. Veel jongeren geven ook een verklaring over hun verblijf in het internaat bij de vraag 
naar de familie- en thuissituatie. Daarbij is bijna altijd sprake van een verstoorde relatie thuis, 
“ruzie”, “mishandeling”, of “het ging niet goed thuis” zonder nadere specificatie. Een aantal 
jongeren geeft, zonder dat hier specifiek naar gevraagd is, een verklaring voor het feit dat ze in 
het internaat verblijven. “Wat is er met me aan de hand?” Een dertiental rept over problemen 
thuis als oorzaak voor de internaatsopname. Eén jongere geeft daarbij als verklaring “ik ben 
een ADHD-kind” en twee jongeren spreken ook over mishandeling en misbruik. Een viertal 
jongeren geeft als redenen van opname dat ze met justitie in aanraking zijn gekomen (slechte 
vrienden, slechte pad, drugs, criminele zaken). Een jongere stelt onomwonden “ik ben naar het 
internaat gestuurd” zonder verdere uitleg en reden. Soms wordt er een negatieve of mild nega-
tieve kwalificatie gegeven aan het leven tot nu toe “slecht” “tja eigenlijk wel shit”, “ja dat het 
best wel kut is om hier te zitten dan ja hopen dat er wat beter van kunt maken dan het nu is”, en 
“soms goed en soms slecht.” Of er wordt een positieve of mild positieve kwalificatie aan het le-
ven tot nu toe gegeven, “uitstekend”, “gezellig”, “leuk”, “goed”, “een stuk beter”, “dat ik nog 
verder wil gaan in de toekomst met mijn plannen voor zelfstandigheidtraining”, “eh ja wel een 
goed leven gehad zo”, “nou ik ga vooruit” en “ja de laatste jaren ja het begon 't begon een 
beetje slecht maar het wordt steeds beter met mij.” Soms wordt er ook een relatie gelegd tussen 
de redenen voor opname en het verblijf. “Ik leer nou dingen”, “ze helpen me met mijn proble-
men, ik ga vooruit”, “….(slechte pad) sinds ik hier zit ja dan denk ik daar best nog over na dat 
dat verkeerd was.” Twee jongeren kijken iets meer beschouwend naar hun leven tot nu toe: 
“(dat ik) als ik terug kijk (er) zo best wel een beetje spijt van heb mensen zo maar mishandeld 
(te hebben) of (gestolen te hebben).” En “ja ik vond eh dat eh dat ik best eh als ik een wens had 
dat eh dat ik eh de tijd kon terugdraaien en dat ik dan eh weer mag eh opnieuw oefenen en dan 
ik ja niet op de groep terechtkomt want ik heb hele lieve ouders.” De huidige relatie met de 
thuissituatie wordt door twaalf jongeren expliciet als goed en door drie jongeren expliciet als 
slecht beschreven terwijl zes jongeren zich hier niet over uitlaten. 
 
5.4.3 Interviewonderwerp 2: wonen in een internaat 
 
Bij de analyse van dit onderwerp zijn interviewfragmenten betrokken met de codes 002, 003, 
004, 006, 007, 008, 009, 010, en 0101. 
Op de vragen “hoe is het om in een leefgroep te wonen?” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en 
wat vind je daar van?” antwoorden zes jongeren met “niet leuk”, met de woorden als “kut ja”, 
“voor mij niet fijn” en “ja anders ja ik vind het gewoon niet eh leuk en niet leuk.” Vijf jongeren 
zeggen “leuk” met varianten op dit woord als “best leuk” en “fijn”. De middenpositie “leuk en 
niet leuk” wordt gekozen door tien jongeren, met de woorden: als “nou aan de ene kant is het 
wel niet zo leuk want je krijgt steeds nieuwe mensen daarbij daar moet je weer aan wennen en 
zo en je mist je moeder je kunt haar niet meer zien en zo en aan de kant is het fijn je leert meer 
over het leven eigenlijk beter kennismaken met anderen”, “leuk maar heel vaak kut” en “dat 
kan soms heel verschillend zijn.” 
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Wat bepaalt nu of het al dan niet leuk is om in een leefgroep te wonen? Zijn jongeren die on-
dertoezicht staan (OTS) negatief over hun verblijf? Tabel 5.6 laat de relatie zien tussen het al 
dan niet hebben van een OTS en het antwoord op de vraag “hoe is het om in een leefgroep te 
wonen?” Gemeten met de Mann-Whitney U toets (U=44.0; p=0.47 tweezijdig, exacte signifi-
cantietoets) kan er géén samenhang tussen het hebben van een OTS en het antwoord op de 
vraag naar de beoordeling van de ervaring van het wonen in een leefgroep worden aangetoond. 
 
Tabel 5.7 Perceptie van het verblijf en de juridische status van de jongere  
 
Juridische status Niet leuk Leuk Leuk 

niet leuk 
Totaal 

OTS 3 1 7 11 
Geen OTS 3 4 3 10 
Totaal 6 5 10 21 

 
Leeftijd lijkt in de beoordeling van de ervaring van het verblijf in de leefgroep ook geen rol te 
spelen, in alle categorieën zitten zowel jongere als oudere jeugdigen. 
 
Speelt het geslacht een rol? Nee, zo blijkt uit tabel 5.8 (Mann-Whitney U toets U=47.00; 
p=0.75 tweezijdig, exacte significantietoets). Er kan géén samenhang tussen jongens respectie-
velijk meisjes en het antwoord op de vraag naar de beoordeling van de ervaring van het wonen 
in een leefgroep worden aangetoond. 
 
Tabel 5.8 Perceptie van het verblijf en het geslacht van de jongere 
 
Geslacht Niet leuk Leuk Leuk 

niet leuk 
Totaal 

Jongen 3 3 7 13 
Meisje 3 2 3 8 
Totaal 6 5 10 21 
 
Is er dan wellicht een samenhang tussen het na of voor je ouder geïnterviewd zijn en het ant-
woord op de vraag hoe is het om in een leefgroep te wonen? Er zijn zestien ouders geïnter-
viewd. Daarom kunnen we deze vraag ook slechts voor zestien jongeren beantwoorden. Tabel 
5.9 laat de verdeling zien. Gemeten met de Mann-Whitney toets (U=25.50; p=0.81 tweezijdig, 
exacte significantietoets), kan geen samenhang tussen het tijdstip van het interview en de be-
oordeling van het verblijf door de jongeren worden aangetoond.  
 
Tabel 5.9 Perceptie van het verblijf en het tijdstip van het interview 
 
Geïnterviewd  Niet leuk Leuk Leuk 

niet leuk 
Totaal 

Na ouder 4 3 4 11 
Vóór ouder 1 1 3 5 
Totaal 5 4 7 16 

 
Welke elementen benoemen de jongeren die positief antwoorden op de vraag hoe het is om in 
een leefgroep te wonen dan als positief? Activiteiten, groepsgenoten en groepsleiding. “Als je 
er een paar dagen der bent zal je met de kinderen gaan spelen of eh of eh met ze praten van al-
les doen met de kinderen enne het is best leuk”, “enne ja we doen soms tekenen soms gaan we 
skeeleren en dan gaan we beybladen en dan eh gaan we es naar de (naam sportzaal) das ook 
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leuk. Gisteren zijn we gaan voetballen enne dat was ook heel erg leuk.” “Wat er allemaal ge-
beurt? Ehh spannende dingen, leuke dingen dat gebeurt er allemaal.” “Ik heb der ook met 
iedereen goed op kunnen schieten vooral met m'n mentor kon ik over alles praten.” 
 
Hoe ervaren de jongeren die ambivalent zijn over hun verblijf het om in een leefgroep te wo-
nen? Een van de jongeren spreekt haar ambivalentie duidelijk uit: “nou aan de ene kant is het 
wel eh niet zo leuk want eh je krijgt steeds eh nieuwe mensen daarbij daar moet je weer aan 
wennen”, maar ook “je leert over dat jij niet de enige bent met problemen en je leert je pro-
blemen te verbeteren.” Een soort gelijke reactie van een andere jongere: “ik heb toch wel wat 
een beetje zo d’r bijgeleerd zo maar ik vind het ook niet echt fijn zo in een internaat te zitten.” 
 
Wat beïnvloedt die “leuk en niet leuk” opstelling? In ieder geval de aanwezigheid van andere 
jongeren voor een aantal jongeren, en dit zowel in positieve als negatieve zin. Een aantal tekst-
fragmenten: “ja in het begin zal het best lastig zijn als je in een leefgroep komt zal de kinderen 
een beet beetje druk zijn en naderhand zou je daaraan wennen.” “Maar het negatieve is die 
kinderen zijn zo druk. Ik kan niet goed tegen drukte en daarvoor ben ik eh laat ik zo te zeggen 
negentiende van de dag op mijn kamer of op school want ik eh ik kan echt niet goed tegen 
drukte.” “Ehm ja een keer had iemand slechte zin en dan ging gewoon de hele groep kreeg op-
eens slechte zin en allemaal gingen ze flippen gewoon de hele avond door. Heb je ook nog 
andere herinneringen? Ja ook leuke toen we leuke dingen hebben gedaan de hele dag of zo.” 
“Wisselend dan eh goed dan eh ja vindt eh is niks aan ja ligt ook aan de aan de sfeer hier van 
die kinderen de ene keer eh doen ze normaal de andere keer dom dan voel je ook eh klote.” “De 
kinderen zijn af en toe ondeugend dat ben ik wel gewend.” “Ja op zich is het wel leuk met de 
kinderen omgaan en al die uitstapjes met de kinderen.” “Vaak is het druk, ja we doen eh vaak 
samen computeren of samen DVD kijken op iemand anders zijn kamer of pesten of zo.” “Met 
bepaalde kinderen soms is het leuk soms niet. Soms zijn er conflicten en dan wil je daar liever 
niet tussen zitten maar je hebt het niet voor het zeggen dan ga ik liever naar mijn kamer of eh 
naar buiten. Het is soms leuk soms niet.” “Soms leuk maar soms niet leuk ligt er aan als de kin-
deren goeie zin hebben dan is het leuk maar as iedereen is aan het flippen of zo of het is druk 
dan ben je echt aan het ergeren aan iedereen en dan begin je te schelden en dan en dan denken 
ze ook dan denk je in je zelf kut groep die kut groep dat dusse.” 
 
Zeven jongeren, uit alle drie de in te nemen posities gebruiken het woordje “druk” in relatie tot 
het leven in de groep. Verder wordt op de hulpzin “kun je een dag in gedachten nemen (en ver-
tellen wat die dag allemaal gebeurt)” een grote hoeveelheid activiteiten genoemd. Sommige 
jongeren antwoorden heel concreet in een sequentie van gedragingen op die vraag, in de vorm 
van opstaan, eten, naar school/stage, terugkomen, samen iets drinken, (computerspelletjes), 
eten, tv-kijken en naar bed. Anderen antwoorden fragmentarisch. Genoemd worden in ieder ge-
val, wassen en aankleden, eten, naar school/stage gaan, alle vormen van spelen en spellen (in-
clusief computerspellen), uitstapjes, tv- DVD-kijken, schrijven of tekenen en rondhangen. Vijf 
van de zes jongeren die negatief zijn over het wonen in de leefgroep noemen géén activiteiten. 
 
Ook de leiding beïnvloedt die “leuk en niet leuk” opstelling. “Positieve dingen de leidings heb-
ben meestal goeie zin enne ze zijn niet zo’n kattenkoppen. De enige reden dat ik hier op deze 
groep wil blijven is dat ik goed kan opschieten met de leidings. Daar gaat het mij om” stelt een 
jongere, die ook de eigen gedragingen beschrijft: “en vervelen, de leidings etteren doe ik ook 
nog.” Een andere jongere geeft als antwoord op de vraag wat hij doet als hij goede zin heeft 
aan: “doe ik leuke dingen met de kinderen en de groepsleiding.” Toch is het aantal negatieve 
uitingen over de leiding veel groter. Hierbij wordt ook een aantal keren over fysiek ingrijpen 
gepraat. Eén jongere laat hierbij zijn ambivalentie zien. Een aantal fragmenten uit zijn inter-
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view: “wat de leidings doen vind ik absoluut niet normaal (xxx) zo maar bij de keel gepakt zon-
der enige…. ja dan vind ik eigenlijk dat die ontslagen moet worden…. als je je goed gedraagt 
mag je alles maar toch zijn de leidings irritant dat mag best gezegd worden…. ik vind die lei-
dings best wel, sommige leidings zijn best wel leuk.” Een aantal jongeren relateert dat fysiek in-
grijpen ook aan het (eigen) gedrag: “was ik de eerste dag eh uitgeflipt en naar mijn kamer ge-
bracht en in de isocel gestopt was niet echt fijn om kennis te maken zeg maar de eerste dag…. 
En ja heb een keer proberen leiding te slaan.” Een andere jongere: “soms flip ik wel uit tegen 
de leiding en soms ook niet…. Soms zijn ze wel streng en beginnen ze te schelden en weet ik 
veel allemaal.” Nog een jongere: “als iemand ruzie heeft met de leiding dan moeten we dan 
moeten we al naar boven of zo…. Soms ben ik druk soms ben ik ben ik boos op de leiding.” Tot 
slot een jongere die opmerkt: “ja, als er een conflict is dat raakt me wel hoe ze andere kinderen 
hier vastpakken. Aan de ene kant denk ik een beetje mishandeling aan de andere kant denk ik 
eh verdient moet je maar luisteren en aan de regels houden eh dat vind ik er van.” 
 
Andere jongeren leggen geen verband tussen het gedrag van jongeren en het gedrag van 
groepsleiding. Een aantal voorbeelden: “(vaak slechte zin) ja door de leiding, vaak hebben ze, 
zijn ze chagrijnig en zo…. Waarom dat er zoveel shit leidings zijn?” “Hier eh ja als er wat ge-
zegd wordt dan eh als je dan je mening der van geeft dan krijg je gelijk poppenkast. Ja. Dus 
hier eigelijk pootjes geven hè als jeugdige.” “Als de andere leiding slechte zin hebben dan 
beginnen ze dat op mij af te kuren en dan zeg ik wat en dan kan ik gelijk naar boven vliegen.” 
“Natuurlijk ze zijn streng. Ja, dat het af en toe er vervelend toegaat hoe ze je vastpakken dan 
pakken ze je niet op de goede manier vast vliegen ze je gelijk naar de keel snap je hoe ik be-
doel, dan vliegen ze gelijk naar je keel, houden ze je vijf minuten je keel dicht beginnen ze al te 
zeiken en moet je naar je kamer toe. Ja, ze moeten leren zich in te houden, wij moeten ons in-
houden als wij wat doen dan vind ik dat de leiding dat ook moet doen.” “Ik vind het shit wat de 
leiding allemaal bij mij doet ja. Ze pakken me gewoon bij de keel vast terwijl dat niet mag. Ze 
draaien me de arm om helemaal tot in mijn nek. En ze trekken bijna mijn de arm uit de kom en 
zo.” Een jongere is expliciet ontevreden dat de groepsleiding te weinig voor hem doet. 
 
Op de vraag naar hun gedrag geven alle jongeren een min of meer inhoudelijk antwoord. Dit is 
een van de weinige vragen waarbij alle jongeren dit doen. Blijkbaar leeft het begrip gedrag 
sterk onder hen. Twee geven een algemene kwalificatie van hun gedrag (“gaat goed”), de ande-
ren geven een inhoudelijke negatieve kwalificatie in de vorm van “uitflippen, dreigen, blowen, 
onrustig, druk (dat wordt diverse malen genoemd), nieuwsgierig en kattig, snel kwaad, vuurtje 
willen steken, niet luisteren, snel boos” etc. of een positieve kwalificatie zoals “soms lief, veel 
grapjes, af en toe goed, was slecht tot voor kort” etc. Vier jongeren noemen expliciet drugs als 
iets wat hen boeit of waar ze mee bezig zijn. 
 
Gevraagd naar de groepsregels vertellen veel jongeren over één of meer groepsregels. Soms is 
dit een feitelijke opsomming, soms geven jongeren een kwalificatie aan de door hun aangehaal-
de regel(s), vaak een negatieve zoals dit meisje: “ja ik vind de regels belachelijk ja je mag geen 
telefoons op zak, je mag je schoenen niet aan in de groep…..” Eén jongere kent volgens zijn 
zeggen het exact aantal regels. Géén van de jongeren geeft een substantiële opsomming. Het 
lijkt eerder een toevallige greep uit de voorhanden regels. Gelet op het feit dat het woord bela-
chelijk of onzin regelmatig aan de genoemde regel gekoppeld wordt lijkt het voor de hand te 
liggen dat vooral regels genoemd worden waar jongeren veel last van hebben, zoals schoenen 
uit, geen telefoon op zak in de groep, rook- en bedtijd regels en regels betreffende de mate van 
verblijf buiten de groep zonder toezicht. Toch zijn niet alle jongeren over de hele linie negatief 
over de groepsregels, een tweetal voorbeelden: “Wat vind je daar van vind je de regels goed 
vind je de regels slecht? Ja goed. Goed vind je dat ze nog strenger moeten worden? Neeee.” 
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“Oké de leefgroepsregels, heb je daar wat over verteld? Nee. Wil je der wat over vertellen? 
Vind ik voor me zelf goed maar voor anderen niet, te streng. Te streng, denk je dat ze iets los-
ser kunnen? Mmm. Welke regels zouden dan bijvoorbeeld kunnen veranderen? Ja vrijheid. 
Vind je die te streng? Mmm….”  
 
Jongeren hebben weinig te vertellen over financiën, de geldzaken. Sommige vertellen hoeveel 
zakgeld ze krijgen, twee jongeren vinden dat de interviewers hier niets mee te maken hebben 
en drie jongeren vertellen dat ze té weinig zakgeld krijgen. 
 
Tot slot van deze paragraaf twee opvallende feiten. 
Géén van de jongeren maakt een opmerking over de inhoud van zijn of haar dossier. Elf jonge-
ren zeggen dat ze het nog nooit gelezen hebben en tien jongeren doen er helemaal geen uitspra-
ken over. Een jongere vertelt wel dat zijn ouder thuis via internet de dagrapportage van de 
groepsleiding meeleest en een jongere geeft aan dat hij zijn dossier nu wel eens wil inzien en 
dit met zijn orthopedagoog zal gaan bespreken. Een jongere zegt expliciet dat ze het dossier 
van haar persoonlijk begeleider niet mag lezen. Gelet op het belang dat jongeren hechten aan 
het dossier, getuige de focusgroep interviews is het opmerkelijk dat jongeren in dit instituut 
géén kennis hebben van de inhoud van hun dossier. 
 
Géén van de jongeren geeft zonder toelichting een antwoord op de vraag naar instanties, de 
mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt. Het woord instanties kent waarschijn-
lijk geen van de geïnterviewde jongeren. De interviewers hadden dit al snel in de gaten en 
voegden zoals vermeld in bijna de helft van de gevallen aan de vraag (en dat stond niet in de 
handleiding!) begrippen toe zoals “SPD, je voogd en Bureau Jeugdzorg”. Daar reageerden 
maar een paar jongeren op. Eén jongere vertelt in positieve bewoordingen over zijn jobcoach, 
één meisje was positief over haar voogdes en één meisje over een maatschappelijk werker van 
het instituut zelf. 
 
5.4.4 Interviewonderwerp 3: je leven over één jaar 
 
Bij de analyse van dit onderwerp zijn interviewfragmenten betrokken met de codes 011, 012, 
013, 014, 015, 016, 017, 018. 
De vraag “zelfstandigheid, alles wat met de toekomst te maken heeft” levert in geen van de 
interviews lange verhalen op. Voor een aantal jongeren is het begrip zelfstandigheid gekoppeld 
aan de mate van vrijheid zonder toezicht van groepsleiding, en ze geven voorbeelden hier van. 
Anderen koppelen het aan activiteiten die met zelfstandig worden te maken hebben zoals in het 
volgende voorbeeld: “wat ik hier nog moet doen om ja ik heb de meeste dingen al gedaan ze 
zijn nou voor mij ook een plek aan het zoeken dus ik heb al zelf gewassen kan zelf koken kan ja 
ik heb geen problemen met geldzaken kan zelf brieven beantwoorden dus.” Een aantal jongeren 
reageert vooral op het tweede deel van de vraag (toekomst) en reageert met de mededeling dat 
ze op vakantie zullen gaan of dat ze op enig tijdstip weg zullen gaan uit het internaat. De con-
crete vraag “waar woon je over één jaar” levert ook in alle gevallen een concreet antwoord op. 
Zes jongeren denken het volgende jaar nog steeds in het internaat te zijn, acht denken thuis te 
zijn, vier zelfstandig te wonen en drie weten niet waar ze over één jaar zullen wonen. 
Er kan (tabel 5.10.) geen samenhang worden aangetoond tussen de leeftijd en het door de jon-
gere gedacht perspectief over één jaar (Fisher’s exact toets p=0.20, tweezijdig). 
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Tabel 5.10 De leeftijd van de jongeren en het verwacht perspectief over één jaar 
 
Woonplaats Jonger dan 16 16 jaar en 

ouder 
Totaal 

Woont volgend jaar zeker nog in groep 5 3 8 
Volgend jaar niet met zekerheid in groep 4 9 13 
Totaal 9 12 21 

 
Evenmin kan er een samenhang worden aangetoond (tabel 5.11) tussen het hebben van een 
OTS en het gedachte perspectief over één jaar (Fisher’s exact toets p=0.66, tweezijdig). 
 
Tabel 5.11 Juridische status van de jongere en het verwacht perspectief over één jaar 
 
Woonplaats OTS Geen OTS Totaal 
Woont volgend jaar zeker nog in groep 6 2 8 
Volgend jaar niet met zekerheid in groep 5 8 13 
Totaal 11 10 21 

 
Het is in deze ook interessant om deze antwoorden te vergelijken met die van de ouder, per-
soonlijke begeleider en gedragswetenschapper. Deze vergelijking is te vinden in hoofdstuk 9. 
 
Wat denken de jongeren over één jaar overdag te doen? School en werk worden het vaakst ge-
noemd. Vier jongeren denken vooral aan spelletjes doen, terwijl drie jongeren vooral denken 
aan rondhangen. Die jongeren die denken aan spelletjes doen denken waarschijnlijk vooral aan 
de vrijetijdsinvulling. Vervolgens werd gevraagd “wie bepaalt je leven over één jaar?” Slecht 
één jongere refereert aan groepsleiding. Twee jongeren noemen ook de gezinsvoogd maar het 
merendeel van de jongeren noemt de ouders en/of zichzelf. Wat denken jongeren dan in hun 
vrije tijd te doen? Vijf noemen expliciet de omgang met vrienden. Als “weggaan”, “rondhan-
gen” en “ergens naar toe gaan” ook als activiteiten beschouwd kunnen worden die je met ande-
ren doet dan spreken negen jongeren over activiteiten met anderen. Specifiek gevraagd naar an-
dere mensen dan familieleden noemen veertien jongeren vrienden, vier jongeren kennissen en 
drie jongeren groepsgenoten. De omgang met vrienden over één jaar wordt door de meeste jon-
geren onduidelijk verwoord. Drie jongeren spreken expliciet over samen dingen doen (spelen 
e.d.), vier jongeren zeggen alleen dat het goed gaat maar het merendeel van de jongeren geeft 
géén concrete beschrijving van de omgang met vrienden over een jaar. Bijna alle jongeren den-
ken dat het contact met familie goed zal zijn over één jaar. Een jongere denkt dat dat niet zo 
goed zal zijn en drie jongeren twijfelen. 
 
5.4.5 Interviewonderwerp 4: je leven over vijf jaar 
 
Bij de analyse van dit onderwerp zijn interviewfragmenten betrokken met de codes 011, 019, 
020, 021, 022, 023, 024, 025. 
Over vijf jaar woont naar eigen zeggen nog één jongere in de groep (overigens niet de jongste 
geïnterviewde). Alle anderen wonen thuis of zelfstandig, sommigen met begeleiding en enke-
len weten het nog niet zeker (maar niet in de groep). De meeste jongeren denken te studeren of 
te werken over vijf jaar, maar vijf jongeren kunnen geen duidelijk antwoord geven op deze 
vraag. Wie bepaalt hun leven? Aan vijf jongeren is deze vraag door de interviewers niet ge-
steld. Van de zestien jongeren die wel een antwoord konden geven zeggen twaalf jongeren “ik 
zelf” en twee “ik en mijn ouders”. Een jongere vindt “zijn ouders” en een jongere “weet het 
niet”. De vrije tijd? Drie jongeren denken daarbij vooral aan het huishouden. Anderen spreken 
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over uitgaan, stappen en leuke dingen doen. Omgang met vrienden over vijf jaar is voor bijna 
alle jongeren té ver weg. Ze hebben geen concrete beelden. Twee voorbeelden: “dan hoop ik 
dat ik nog vrienden heb enne dat ik nog eh met ze kan praten of eh dat ik ze nog kan uitnodigen 
om te feesten of eh mmm verder weet ik niks” en ….”dat ik een goede band kan opbouwen met 
mijn vrienden dat ze altijd voor me klaar staan. Meer weet ik niet.” Een jongere denkt over vijf 
jaar helemaal geen contact meer te hebben met de familie, maar bijna alle jongeren die op deze 
vraag geantwoord hebben denken dat het familiecontact wel goed zal zijn over vijf jaar. 
 
5.4.6 De slotvraag en de beoordeling van het interview 
 
Slechts een beperkt aantal jongeren geeft nog aanvullende informatie op de vraag “we hebben 
best een tijdje samen gepraat. Denk je dat er alles gezegd is wat er gezegd moest worden, of wil 
je misschien nog iets vertellen?” Deze antwoorden zijn al in de voorgaande paragrafen ver-
werkt. Vier interviewers hebben niet gevraagd naar wat de geïnterviewde van het interview 
vond. Van de zeventien jongeren die de vraag wel beantwoord hebben vonden vijftien jongeren 
het interview leuk, één jongere het interview niet leuk en één jongere was ambivalent. 
 
5.5 Opvallende aspecten uit de interviews met de jongeren 
 
Dit onderzoek gaat over ervaringen van jongeren ter behandeling opgenomen in een LVG-insti-
tuut. Opmerkelijk is dat géén van de jongeren praat over het onderwerp lichte verstandelijke 
beperking. Er zijn geen specifieke vragen over gesteld maar géén van de jongeren heeft zélf het 
onderwerp te berde gebracht. Gelet op de hoeveelheid onderwerpen die de jongeren wel ge-
noemd hebben is dit bijzonder. Het niet benoemen van de lichte verstandelijke beperking hangt 
niet samen met het peerinterview, maar het is daadwerkelijk géén onderwerp in de ervarings-
wereld van deze jongeren. Zij ervaren zichzelf niet als gehandicapt of licht verstandelijk be-
perkt. Overigens is de lichte verstandelijke beperking, vooral de minder dan gemiddeld norma-
le intelligentie (met alle voorbehoud zoals gedocumenteerd in hoofdstuk 3) wel door een onaf-
hankelijk ter zake deskundig indicatieorgaan vastgesteld. 
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6.1. Inleiding 
 
Zoals in hoofdstuk 4 al vermeld, zijn zestien ouders geïnterviewd (zie bijlage 7 voor de inter-
viewhandleiding). Van veertien ouders was de leeftijd op het moment van interviewen bekend. 
De jongste ouder was 32 jaar, de oudste ouder 54 jaar, de gemiddelde leeftijd bedroeg 43.4 
jaar. Het interview met de ouder bestond uit twee delen, het eerste deel was identiek aan het in-
terview dat bij de jongeren is afgenomen. Met dien verstande dat de ouder gevraagd is zich te 
verplaatsen in de gedachtewereld van zijn of haar kind en vanuit die optiek de vragen te beant-
woorden. Met andere woorden “hoe denkt u dat uw kind hier over denkt?” In het tweede deel 
van het interview is gevraagd naar de kijk van de ouder op een aantal aspecten van de plaatsing 
en het verblijf van zijn of haar kind in het internaat. Dit tweede deel is in het kader van dit on-
derzoek niet verwerkt. De zestien op minidisks opgenomen interviews met de ouders zijn indi-
vidueel getranscribeerd tot een geschreven tekst. Hieronder volgt een analyse van de interviews 
van de zestien ouders op basis van de transcripties van de interviews. Ook deze transcripties 
zijn, in anonieme vorm, voor verder onderzoek beschikbaar. Ook in dit geval is er voor geko-
zen om passages die te herleiden kunnen zijn tot personen met “xxx” te markeren. De geschre-
ven teksten zijn in eerste instantie volledig geanalyseerd voor de vragen “hoe is het om in een 
leefgroep te wonen?” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je daar van?” (met als toe-
voeging hoe denkt u dat uw kind hier over denkt). Daarna zijn de teksten in het kwalitatieve 
dataverwerkingsprogramma WinMAX97professional ingevoerd en aan de hand van een code-
boek (zie tabel 5.1) geanalyseerd. Ook bij de analyse van de interviews van de ouders is ge-
bruik gemaakt van het werkmodel 5.1, met dien verstande dat in dit geval gelezen dient te wor-
den “de beoordeling van de ervaringen van de jongere in de ogen van de ouder”. 
 
De antwoorden van de ouders op de vragen naar de vier interviewonderwerpen worden niet in 
dit hoofdstuk nader uitgewerkt omdat in het kader van dit proefschrift de ouder niet naar de ei-
gen kijk gevraagd is. De antwoorden van de ouder op de vraag naar zijn of haar inschatting hoe 
hij of zij denkt dat de jongere de vragen over de interviewonderwerpen beantwoord heeft, zijn 
immers uitdrukkelijk gerelateerd aan hun inschatting van de antwoorden van iedere individuele 
jongere. De vraag luidde “hoe denkt u dat uw kind geantwoord heeft?” In hoofdstuk 9 zal per 
jongere een vergelijking gemaakt worden tussen de antwoorden van de jongere en de kijk daar-
op van ouder, persoonlijke begeleider en gedragswetenschapper. 
 
6.2 Analyse van de antwoorden van de ouders op de vragen “hoe is het om in 
een leefgroep te wonen?” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je 
daar van” in de ogen van uw kind? 
 
6.2.1 Inleiding 
 
Analoog aan de analyse van de interviews van de jongeren zelf zijn de antwoorden van de ou-
ders op de vraag “hoe denkt u dat uw kind geantwoord heeft op de vragen “hoe is het om in een 
leefgroep te wonen” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je daar van?” ingedeeld in 
de drie categorieën, “niet leuk”, “leuk” en “leuk en niet leuk”. Daar echter een aantal ouders al 
bij het thema “je leven tot nu toe” een antwoord gegeven had op de vraag naar de be-oor-deling 
van het verblijf van hun kind (in de ogen van hun kind), zijn deze antwoorden ook hierbij 
betrokken. In tabel 6.1 staan de antwoorden van de ouders. 
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Tabel 6.1 Antwoord van de ouders op de vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen” (in 
de ogen van uw kind) 
 
Beoordeling van het verblijf Totaal 
Niet Leuk 10 
Leuk 4 
Leuk en niet leuk 2 
Totaal 16 

 
Om de betrouwbaarheid van de indeling vast te kunnen stellen zijn de zestien interviews door 
een tweede beoordelaar eveneens over de drie categorieën “niet leuk”, “leuk” en “leuk en niet 
leuk” beoordeeld. De mate van interbeoordelaar-betrouwbaarheid werd vastgesteld door gebruik 
te maken van Cohen’s Kappa. In tabel 6.2 staan de overeenkomsten en verschillen tussen de 
twee beoordelaars vermeld. De interbeoordelaar-betrouwbaarheid is goed. Eén maal verschilden 
de beide beoordelaars van oordeel, waarbij de eerste beoordelaar dacht dat de ouder “leuk” ge-
antwoord had en de tweede beoordelaar “niet leuk”. De verdere analyses zijn steeds gedaan op 
grond van de beoordeling door de eerste beoordelaar. 
 
Tabel 6.2 Overeenkomsten en verschillen in de beoordeling door de twee beoordelaars 
 
Oordeel twee beoordelaars Aantal Cohen’s Kappa 
Overeenstemming 15   
Verschil 1   
Totaal 16  .88 

 
Hierna zullen steeds minimaal twee van de ouders die in één van de drie dimensies geplaatst 
kunnen worden in een langere passage aan het woord komen. Er is voor gekozen om de ouder 
sekseneutraal te presenteren om herkenbaarheid zo veel mogelijk te voorkomen. Om reden van 
het voorkomen van herkenbaarheid is er daarnaast ook voor gekozen om over “brusje” te spre-
ken als er gezegd wordt “broer” of “zus”. De keuze voor de fragmenten van ouders is ingege-
ven door de duidelijkheid waarmee ouders hun positie in de betreffende dimensie articuleren. 
Daarbij is getracht zo veel mogelijk op verschillen in te gaan die de ouders noemen bij de drie 
dimensies (paragraaf 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4). De antwoorden worden vervolgens in het werkmo-
del 5.1 geplaatst. In paragraaf 6.2.5 worden de antwoorden, zoals ze in het model geplaatst 
worden, besproken Daarna wordt in paragraaf 6.3 ingegaan op een aantal opvallende aspecten 
van de zestien interviews. 
 
Tijdens de analyse van de interviews met de ouders bleek dat de vraag naar de ervaring met het 
interview in alle gevallen verkeerd gesteld is en dat was ook het geval bij de interviews met de 
persoonlijke begeleiders en de gedragswetenschappers. De vraag had moeten luiden “hoe denkt 
u dat de jongere het interview ervaren heeft?” De vraag is echter in alle gevallen geformuleerd 
als “hoe heeft u zelf het interview ervaren?” Dit betekent dat in model 5.1 het vierde aspect “de 
situatie van het interview” met betrekking tot deze vraag niet gesteld is en daarom ook niet ge-
analyseerd is vanuit de optiek van de jongere, maar vanuit de optiek van de geïnterviewde zelf. 
Dit is dus een vraag van een andere orde dan de overige interviewvragen. Maar omwille van de 
leesbaarheid wordt dit aspect wel telkens na ieder interview in het omkaderde analysedeel 
weergegeven. 
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6.2.2 Ouders die aangeven dat hun kind het verblijf als “niet leuk” ervaart 
 
“Wij denken dat ons kind het verblijf als niet leuk ervaart” zeggen tien ouders. Eén van die tien 
ouders die negatief scoort is bijna in het gehele interview negatief over alles wat met het ver-
blijf in het instituut te maken heeft. Overigens had die ouder in de week van het interview van 
de kinderrechter te horen gekregen dat hij/zij uit de ouderlijke macht ontheven was. Een korte 
passage uit dit interview.  
 
Interview 6.1 
“Het is geen gemakkelijke meid. Het is geen gemakkelijke meid. Oké. We hebben haar de 
vraag gesteld van jij woont nu in een internaat. En wij willen van jou weten hoe het is om in 
een leefgroep te wonen. Wat vindt zij daarvan? Hoe vindt zij het om in een leefgroep te wo-
nen? Niks. Nee? Ze loopt constant weg. Ze vindt het niks? Nee, want er wordt ook geklauwd 
en geduwd en van alles…. Oké. We hebben xxx een heleboel vragen gesteld over allerhande 
onderwerpen van in een internaat wonen. En ik wil u vragen hoe denkt u dat xxx erover 
denkt. Wat er zoal dagelijks in de groep gebeurt. De dagelijkse activiteiten. Wat vindt xxx 
daarvan? Schelden over het internaat. Dat is het enige wat xxx doet…Maar wat er zo door de 
dag in het internaat gebeurt. Wat vindt ze daarvan? Ja niks. Ze zijn altijd op haar aan het 
schelden. Ze krijgt overal de schuld van.” 
 
Deze ouder vond het moeilijk zich in het meisje te verplaatsen. Vooral de eigen opvattingen en 
emoties stonden voorop. Door de ouder hierop te wijzen kwam er soms een korte reflectie op 
de optiek van de dochter, maar al weer vlug gevolgd door een eigen verhaal. 
 
In model 5.1 geplaatst.  
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de ouder. De ouder praat over 
een voorgeschiedenis van geweld ten opzichte van het kind door de vroegere partner, over 
een eigen problematisch verleden en over huidige problemen culminerend in een ontheffing 
uit de ouderlijke macht door de kinderrechter. De ouder verwacht dat het meisje hier ook iets 
over zal zeggen. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de ouder. Voor deze ouder is duidelijk dat het 
kind niet in het internaat wil zijn en dat er bijna niets van het internaatsleven deugt. Ze loopt 
gevaar in het internaat volgens de ouder en dat is een van de redenen waarom ze wegloopt. 
De andere reden is dat ze thuis wil zijn. Dit zal het meisje volgens de ouder duidelijk uitspre-
ken. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de ouder. Het kind wordt als 
vrolijk beschreven, maar ook als moeilijk in de omgang, niet luisterend en behept met een 
grote mond. 
Situatie van het interview. De ouder beleeft veel plezier aan het interview, dat de mogelijk-
heid tot spuien biedt, is regelmatig vrolijk bij het geven van antwoorden. De eigen emotie is 
mede een belangrijke drijfveer voor de antwoorden. 

 
Alle andere ouders spraken zowel over positieve als negatieve aspecten van het leven in het in-
ternaat, in de ogen van hun kind, maar hun eindoordeel was toch negatief.  
 
Interview 6.2 
Het eerste langere voorbeeld is een passage uit het interview met de ouder van een jongen van 
vijftien jaar. In het eerste deel van het interview “je leven tot nu toe” vertelt deze ouder over 
een lange geschiedenis van hulpverleningscontacten, inclusief enkele intramurale plaatsingen. 
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“Nou we stellen uw zoon de volgende vraag: kun je ons iets vertellen over je leven tot nu toe 
en daar hebben we nog kortere vraagjes bij van, waar ben je geboren, hoe ging het toen ver-
der en hoe is het de laatste jaren gegaan? Hoe denkt u dat uw zoon over zijn leven tot nu toe 
denkt? Dat is de vraag? Ja dat is de eerste vraag. Hoe dat hij nu denkt over zijn leven? Ja, tot 
nu toe. Ik denk dat ie euhm, dat ie behoorlijk ongelukkig is in zijn leven…. Er zal xxx gevraagd 
worden, of gezegd worden, jij woont in een internaat en wij willen weten hoe het is om in een 
leefgroep te wonen. Wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je ervan? En dan stel ik u de 
vraag hoe denkt u dat uw zoon over het leven in de leefgroep denkt en wat er allemaal ge-
beurt daar. En wat vindt hij daarvan? Nou hij vindt het daar zo verschrikkelijk en er gebeurt 
van alles. En vooral vervelende kinderen om zich heen. Er wordt weinig gedaan want hij zit (op 
een andere school dan de meeste groepsgenoten) en de vakanties liggen anders…Dus hij is al-
tijd, als er euh vakantie is dan euh moet hij naar school. Dus als alle kinderen van de groep 
zeg maar, euh leuke uitstapjes maken, ja die mist hij. Dus het sociale contact met de groepslei-
ders en euh de bewoners, ja die wordt niet, ja die ervaart hij niet leuk. Omdat ie alleen maar de 
doordeweekse dingen met ze meemaakt. Dus het strenge zeg maar, het regime binnen de instel-
ling. En dat ervaart hij écht als vreselijk. Ja, als vreselijk en de kinderen vindt ie op zich ook 
allemaal vreselijk. Dat zegt ie ook zo? Ja, ja. Vervelend vindt ie ze en allemaal luidruchtig. En 
ze zijn ook allemaal aan het gillen en het krijsen en dan zit er weer eentje in unne, unne, hoe 
heet dat? In zo’n isolatiecel en dan zit er weer een of andere leiding boven op iemand om die te 
kalmeren. Ja, en euh dat ziet ie ook allemaal niet als positief. Nee. Hij vindt dit allemaal heel 
verschrikkelijk. Ja. En wat zal hij er nog meer van vertellen? Ja, hij heeft euh, euh, hij heeft 
z’n eigen op een gegeven moment zeg maar euh zo ver opgewerkt, dat hij samen mocht leven in 
een kamer met iemand. Mmm. Nou euh die hebben het hartstikke leuk gehad die twee. Die 
hebben echt een superleuke tijd gehad, en dat heeft niet langer geduurd als drie of vier weken 
geloof ik want ja, want hun zaten natuurlijk heel veel samen op kamer en ze sliepen euh veel, 
veel te laat. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze besloten om die twee uit elkaar te halen. Nou, toen 
was het huis te klein. Ja. Echt verschrikkelijk. Daar heeft ie vreselijk om zitten huilen. Die jon-
gen hebben ze overgeplaatst, die moest ook uit het internaat. Die werd ergens anders naar toe 
geplaatst. En euh ja, toen was ie eigenlijk weer bij af. Op het moment dat ie zijn eigen eindelijk 
eens een beetje happy voelde euh, begon te voelen en zijn ei kwijt kon waarschijnlijk aan zijn 
vriendje, ja werd hem dat ontnomen hé. Ja, en toen is er weer iemand anders bij hem in de ka-
mer gekomen. Of zoiets, eerst zat ie dan weer een tijdje alleen en dan komt er weer iemand bij 
en daar kon hij niet mee opschieten. Nou en dat is nu weer een beetje aan het veranderen. 
Want nou is ie weer daar aan gewend. xxx is toch weer euuh een jongen die teveel turbulentie 
in zijn leven heeft gehad, teveel onzekerheid gehad. En hij streeft toch wel heel erg naar zeker-
heid en hij euh, veiligheid enne ja en euh niet teveel verandering. Veranderingen maken hem, 
brengen hem in de war. Mmm. Denkt u dat hij dat zelf ook aan zal geven als het hem ge-
vraagd wordt? Ik denk dat ie die dingen op gaat noemen ja. Ja. Je kunt dat dan zien als xxx is 
gewoon een gevoelige jongen voor verandering. Kan niet tegen verandering. Daar wordt hij 
wispelturig door enne vraagt via zijn negatieve kant aandacht. Hij wil dan gehoord worden op 
de een of andere manier. Ik denk dat ie dat gaat aangeven ja. Oké. Kunt u nog meer voorbeel-
den geven van wat. Ja. Hij is bijvoorbeeld vorige week of twee weken geleden was er herfstva-
kantie voor de jongens hier. En euh hij euh moest naar school. En hij kwam uit school en je zou 
toch verwachten dat er warm eten is, dat ze dat voor hem apart hebben gelegd. Mmm. Hij heeft 
de hele week gewoon geen warm eten gehad, dat zijn ze gewoon vergeten. Ja, dat euh zijn din-
gen euh daar kun je met je verstand niet bij. Dat ze zoiets kunnen vergeten. Een keer alla, maar 
dan een week aan een stuk omdat die mensen allemaal dagtripjes maken met de groep, dat ze 
hem dan vergeten. Ja. Daar gaat ie ook zeker iets van zeggen (lacht). Ja. En euh ja euh ook 
over zijn mentor dat hij zo weinig. De mentor van school? Nee, zijn mentor, de mentor van 
xxx. Ja, dat ie het daar niet mee kan vinden. Oké. Dat gaat ie ook aangeven. Dan gaat ie ook 
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zeggen van ja, als ik hem nodig heb dan zit ie game spelletjes te spelen en dan heeft ie geen 
tijd. Ja, wij horen die spelletjes te doen hij niet. Hij moet hier werken. Ja dat ziet ie ook als euh 
dat is gewoon niet euh, dat snapt ie niet. Dat snap ik nog niet eens dus euh. Nee. Dat gaat ie 
aangeven ja. En dat ie het heel druk vindt. En in welk opzicht vindt hij het druk? Ja, druk met 
de bewoners. Het zijn allemaal veel kinderen euh, enne allemaal problemen. Uiteenlopende 
problemen. Het is eigenlijk de zwaarste groep die er is in xxx…. Of tenminste zwaarste waar 
toch wel de drukste kinderen bij elkaar gezet zijn. En dat zal ie denk ik aan gaan geven. Ja. En 
dat ie heel graag wil boksen en dat ie dat niet mag. Mmm. Denk ik. Denkt u dat hij ook nog 
positieve zaken aan zal gaan aangeven? Dat denk ik niet. Nee? Ik denk ’t niet nee. Oh ja, iets. 
Er is ’n project geweest, ik weet bij God niet hoe dat project heet, maar dan gaan ze naar bui-
ten en dan gaan ze de klimrekken op en zo. Dus survival of iets. Oké. Ja, dat zul je wel ergens 
na kunnen lezen ergens. En dat heeft hij wel als positief ervaren. Oké. En dat euh zijn ook din-
gen waar van ik denk ja dat hadden ze eigenlijk door moeten zetten. Ja. Daar hebben ze ook al-
lemaal een certificaat voor gekregen. Ik zal het eens laten zien. Oh, wauw ingelijst….Oké. Ge-
weldige inzet en enthousiasme. Dat zijn meerdere middagen geweest? Ja. Oké. Dus dat euh ik 
denk dat hij dat wel leuk had gevonden als euh dat een vervolg had gehad. Ja. En hoe merkte 
u dat aan hem dat hij dat leuk vond? Door zijn inzet. Ja. Ja, hij euh deed dingen zoals zijn 
grenzen verleggen, vertrouwen krijgen in de leiding in de groep. Met de kinderen een bepaalde 
band die ze daar hebben opgebouwd in die periode. Ja, dat vervalt dan in ene he? Wat xxx wel 
nog als leuk heeft ervaren is, want ik euh zat er, zo van ja xxx het geld ik heb hier geen boom-
pje waar ik aan kan schudden. Dus ik vind dat je zelf ook wel initiatief mag nemen om geld te 
verdienen. En uiteindelijk heeft hij dan een project opgestart binnen xxx enne dat waren 
(passage weggelaten in verband met herkenbaarheid). Nou daar was ie helemaal, daar was ie 
dol enthousiast over. Oké. Maar ja, euh dat is ook weer een beetje verwaterd. Vanwege de va-
kanties en zo en de winterperiode is dat een beetje weggeëbd. Oké. Maar dat zal ie ook als po-
sitief noemen. Ja. Oké. Denkt u dat u het meeste heeft benoemd wat hij kan bedenken? Wat ie 
leuk vindt? Ja, hoe xxx dus antwoordt op de vraag hoe hij het vindt om op de leefgroep te wo-
nen. Ja, ik denk euh dat hij gewoon zegt dat hij er niks aan vindt. Dat hij het liefst naar huis 
wil. Oké. Want u heeft er nu over verteld en wij hebben een lijst met onderwerpen waarvan 
wij weten dat jeugdigen die belangrijk vinden. Dus die gaan we met de jeugdigen zelf ook 
langs. Mmm. En we gaan ook even kijken of u over al die onderwerpen verteld heeft. Oh, ja. 
Hoe u denkt dat xxx dat vindt dus. Ja. Probeer dus echt door de ogen van xxx te kijken naar 
die onderwerpen. Ja. Als het gaat over dagelijkse activiteiten, hoe denkt u dat xxx daar over 
denkt? Wat voor activiteiten? Dus dingen die elke dag terug komen. Euhm kun je denken 
aan tafel dekken of tv kijken met de groep. Andere dingen. Nou daar kan ik heel concreet in 
zijn daar zegt ie euh niks over. En hoe hij dat ervaart daar heeft ie nog nooit niks over verteld. 
Nee. Maar ik denk dat hem dat niet zo, dat ie dat niet zo moeilijk vindt euh, douchen om half 
zes, ja, xxx is heel schoon op zichzelf dus dat is iets euh waar ie euh geen problemen mee heeft. 
Ja. Eigen wasje doen, nou vindt hij ook prima. Mmm. Dat is hem waarschijnlijk wel geleerd 
hoe hij dat moet doen. Euh zijn kamer opruimen dat moet hij thuis ook dus dat doet hij daar 
ook. Dat zal hij ook goed doen, daar zal ie ook geen problemen mee hebben. Ja, en hij euh ver-
dient daar zijn vrijheid en nu is hij bijna zo ver dat hij euh vrijheid xxx heeft of vrijheid xxx. 
Weet ik veel, dus mag hij in ieder geval van xxx uit naar xxx dus ook naar hier. Mmm. Daar is 
ie zijn eigen aan op het verheugen, dus daar doet ie ook alles aan om zijn eigen daar naar toe 
te werken. Mmm. Nou, dat lukt hem ook dat is dan weer een positief iets. Kijk…. Dat laat hij 
ook blijken? Ja, dat laat ie ook blijken. Verder, ja ik euuh kan niet, ik kan nu niet iets bedenken 
waarvan ik denk dat ie euh wat dat betreft daar nu moeite mee heeft. Wel met de strafmaatregel 
die ze daar hebben he, zo…. Kamerarrest ja. En waarom heeft hij daar moeite mee? Omdat 
hem dat niet deert. Of moeite. Hij vindt dat een belachelijke regeling. Mmm. ja. Hij vindt het 
ook geen straf? Nee. Dus dat zal ie misschien aan kunnen halen. Ja. Enne ja, hij vindt het ook 
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saai. Er wordt weinig aan groepsactiviteiten gedaan door de week. Want hij komt om vijf uur 
thuis dan wordt er gegeten, gedoucht en tv gekeken een beetje gepoold, getafeltennist, weet ik 
het wat ze doen. En dan word er geslapen om negen uur. En doordeweeks? In het weekend 
worden er wel dingen georganiseerd? Niet dat ik weet. In het weekend is hij thuis. Ja. Hij is 
drie weekenden thuis en een weekend daar. Ja. En wat dat weekend daar inhoudt, ja er euuh 
wordt weinig gedaan. Zegt hij wel eens wat daarvan? Ja, hij vindt het niks. Hij vindt het saai. 
En euh mocht het zo zijn dat xxx daar moet blijven en de andere kinderen zijn weg dan euh 
gaat hij naar xxx. Ja, dat is ook saai volgens hem. Ja, wat vertelt hij daarover? Ja, niks. Alleen 
maar dat het saai is. Ja. Hoe verschrikkelijk het is. Maar vertelt hij waarom hij het verschrik-
kelijk vindt? Ja. Hij vindt het saai en niks te doen. Mmm. oké. Denkt u dat u genoeg heeft ver-
teld over de dagelijkse activiteiten? Ja, ik euh weet daar ook niet veel van dus euuh ik kan daar 
geen oordeel over geven…. Hoe denkt u dat xxx denkt over de familie en de thuissituatie? Ik 
denk dat xxx zou willen dat wij wat beter met elkaar konden opschieten, dat dat zijn streven is. 
Hij doet ook heel erg zijn best, hij probeert zijn best te doen. Maar euh zijn best doen en mani-
puleren daar zit dan een verschil in. En xxx moet gewoon leren dat zowel de huisregels daar 
nageleefd moeten worden als thuis. En dat de dingen die ik met hem doe niet is om euh hem af 
te keuren of af te kraken of te straffen, maar gewoon omdat ik hem wil leren ja, bepaalde nor-
men en waardes en regels te leren zonder dat euh dat dat iets is wat euuh tegen hem per-
soonlijk bedoeld is. Ja. En u denkt dat hij dat wel denkt zo? Ja, dat denk ik ja. Aan de ene kant 
denk ik dat hij wel weet dat dat zo hoort. Maar aan de andere kant denk ik dat hij wel zou 
willen dat het allemaal wat minder gecompliceerd zou zijn. Dat ie wat beter met mij kon op-
schieten denk ik dat ie zegt (lacht). Ik wou dat (mijn ouder) en ik wat beter konden opschieten 
of zo. Denk ik. En als wij hem dan vragen of hij dat wat verder kan uitleggen. Wat hij daar 
dan onder ziet? Daar ben ik benieuwd naar (lacht). Denkt u dat u kunt bedenken wat hij 
daarop zal zeggen? Nou dat ik niet zo op hem zal mopperen. Enne dat euh we samen wat meer 
plezier beleefden of zo. Denk ik dat ie dat gaat benoemen. Mmm. En dat ie dat ook wel jammer 
vindt dat dat niet zo is. Ja. Maar het niet kunnen begrijpen dat het niet persoonlijk, het is niet 
ik, hij is goed, oké, maar z’n gedrag is gewoon euuh en daar dat kan hij niet loskoppelen. Want 
dat gedrag is hij zoals ie zegt. Of zoals ie denkt. Ja. Ja, ja, ik euh kan niet zeggen dat ik euh 
daar iets, iets duidelijker in kan zijn. Nee. Ikke nee. En al wij xxx vragen, plezier maken? Zou 
hij dan concrete dingen noemen? Nou van de week hadden we dan euh, toevallig gisteren, 
vroeg ik hem dat dan, wat zou je dan met me willen doen? Als euh we euuh een dagindeling 
zouden maken. Dan noemt ie gewoon filmpje kijken bijvoorbeeld. Enne niet dat we dat nooit 
doen maar dat ziet hij als plezierig. Ja. Maar dat is dan ook niet communiceren maar naar de 
tv kijken. Mmm. En ja, ik heb wel eens uitstapjes met hem proberen te maken en die lopen toch 
ook steeds op de een of andere manier euh niet zo als we zouden willen dat ze liepen. En wat 
denkt u dat hij daar zelf van zal zeggen als we het hem zouden vragen? Nou ik denk ook dat 
hij zou willen dat dat anders zou gaan. Want als we dan dingen doen dat we dat dan doen zon-
der stress. Mmm. Maar wat de oorzaak van de stress is dat laat ik dan maar even in het mid-
den maar euh ja, het is wel vaak zo. Ja. Dat we die stress hebben en hij zou wel willen dat dat 
niet meer zo is. Oké. Denkt u dat u genoeg heeft verteld over de thuissituatie? Ja, ik kan euh 
nou effe niks anders meer benoemen…. Nee. Als we xxx vragen over zijn gedrag, wat denkt u 
dat hij daarover zal vertellen? Ik denk dat ie dat ie euh zal gaan uitleggen dat de leraren euh, 
dat euh hij legt de verantwoordelijkheid niet bij zichzelf neer maar bij de ander. Mmm. Daar is 
altijd een reden waarom hij zo reageert…. 
Misschien dat hij wel gaat zeggen ja ik ben een heel vervelend kind (lacht). Ik weet het niet 
zeker. Ik weet het echt nie. Ik kan er geen, nou ja, hij is toch wel vrij eerlijk hoor. Ja, of euh hij 
zegt het omdat hij het niet anders hoort, of hij zegt het omdat hij ook gewoon zelf wel weet ik 
ga soms te ver en dat weet ik euh dat ik dat niet meer moet doen of zo. Mmm. wilt u nog iets 
noemen wat hij misschien zal zeggen over zijn gedrag? Nee, ik zou het niet weten. Volgens mij 
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denkt ie dat ie het wel goed doet. Oké. En als we xxx vragen wat hij vindt van instanties en de 
mensen daar buiten? Dus mensen buiten het internaat bedoel ik, sorry, mensen waar hij mee 
te maken heeft. Ja. Ik denk so wie so dat het begrip instanties nader toegelicht moet worden. 
Mmm. Maar euh ja ik denk dat ie daar weinig kaas van heeft gegeten. Dat ie daar weinig mee 
heeft en dat hij ook helemaal niet snapt hoe dat allemaal met elkaar samenhangt. Maar wat zal 
hij dan zeggen als we hem ernaar vragen? Ik denk dat ie zijn schouders ophaalt…. Oké. Over 
de leefgroepregels op (het internaat)? Ja, daar zal ie het ook niet mee eens zijn. De leefgroep-
regels ja euh hij voelt zijn eigen daar heel gesloten en niet herkend. En niet gewaardeerd, ik 
weet niet of hij het zo zal gaan opnoemen maar euh, ik denk dat ze hem een beetje als een klun-
gel zien. Dat ie dat denkt van zo ja, alsof ie een baby is. Dat hij graag zou willen dat ze hem 
wat volwassener zouden behandelen misschien. En hoe zal xxx dat zelf zeggen? Ja, ook weer 
zo ja pff, regels. Zo een beetje nonchalant zo. Ja, stelt niks voor of zoiets. Stelt niks voor in de 
zin van ja, ze zijn dan wel streng maar och ja. Ik bedoel ze kunnen ’s nachts ook weglopen via 
een laken in het raam en ze kennen toch wel stiekem roken in de kamer. En euh ja, ze doen wel 
stiekem de tv aan enne ja, ze zijn er wel de regels maar hij heeft genoeg maniertjes om die te 
omzeilen. Mmm. Dus ik denk dat hij daar ook wel een beetje lacherig over doet. Ja. Want als 
we hem dan vragen naar een voorbeeld van regels? Ja de regels dan van euh de vrijheid. Je 
moet de vrijheid verdienen. Daar zal ie zeker commentaar opleveren. Euhm. Wat zal hij daar-
van zeggen? Ja dat hij vindt dat hij veel meer vrijheid zal moeten hebben. En als je dan vraagt 
naar de vrijheid van hoe bedoel je dat, vrijheid, in de zin van dat je vaker alleen weg kunt zon-
der toezicht of zou je het ook leuk vinden om leuke dingen te doen met de groep? Zie je dat ook 
als een vrijheid, of als vrijheid? Ja. Dat kan hé? Daar zou ie op kunnen reageren. Als ze wat 
vaker gingen voetballen of tennissen dan zou hij dat als een vrijheid kunnen ervaren. Ja. Ja, en 
als je hem dat zo voorlegt dan zou hij wel kunnen zeggen ja, dat zou ik wel leuk hebben gevon-
den. Of dat zou ik wel leuk vinden of zo iets. Oké , heeft u genoeg verteld over de leefgroepre-
gels? Ja. Oké. En het leven op de groep zelf? Ja, nogmaals xxx vindt het daar afschuwelijk hij 
vindt het daar niet leuk. En hij wil graag naar huis. Mmm. Hij vindt het daar, ja wat ik net al 
aangaf, hij vindt het daar heel rumoerig. Enne gestresst enne ja hij voelt zijn eigen daar onge-
lukkig. Ja. Dat gaat hij zeggen. Ja. Ik vind het hier niet fijn. Oké. Wilt u daar nog iets van ver-
tellen of? Nee. Ik vind het jammer dat hij het niet zo fijn vindt. Ja want ik had veel liever gehad 
dat hij het daar wel een beetje naar zijn zin had. Ja. Maar dat is niet zo. Oké. En als we xxx 
vragen naar zelfstandigheid? En dan zeggen we erbij alles wat met de toekomst van hem te 
maken heeft, zoals wat hij allemaal moet leren om in de toekomst zelfstandig te kunnen le-
ven. Nou, ik denk dat hij daar wel positief over zal zijn. Hij heeft een behoorlijk fantasierijke 
beleving. Dus ik denk dat hij denkt oh ik ga straks deeltijd doen enne euh twee dagen in de 
week naar school en verder dat beroep leren. Want hij wil toch wel iets met xxx gaan doen. xxx 
of zo. En dat ie denkt dat ie daar later zijn centen mee gaat verdienen. Ja. En zelfstandig, als je 
het hebt over zelfstandig qua verzorging en alles, ja dat doet ie hartstikke goed…. Enne die 
verantwoordelijkheid die kan ik hem ook meegeven. Dat doet ie ook. Als ik hem laat reizen met 
de trein dan is het niet van ik ga eens effe de stad in en ik zie wel. Nee. Hij is dan ook conse-
quent in bellen van ik sta nu daar en ik pak zo en zo laat de trein. Nee, daar is hij heel verant-
woordelijk over. En wat zal xxx daar zelf over zeggen? Ja, als hij daar opkomt zelf, gezien als 
zelfstandigheid dan zou ie dat ook kunnen gaan benoemen. Maar ik weet niet of hij dat ook 
doet. En ik denk dat hij vrij positief is naar zichzelf van dat ie dat zal kunnen allemaal. In de 
toekomst gezien. Ja. Zo van ja, ik ga gewoon een vak leren en zo en de school afmaken. Enne 
ja, ik weet het niet, het is een gok. Ja. Dat ziet u zo voor zich? Ja…. U bedankt dat u mee wil-
de doen. Ja. Heel fijn. En nu moet ik nog vragen of u het leuk vond of niet leuk vond. Ja, ik 
euh, ja ik vond het heel leuk.” 
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Deze ouder schetst de zoon als iemand die met bravoure iets kan zeggen. De ouder beschrijft 
een a-priori positie die de zoon inneemt: hij wil niet in het internaat maar thuis zijn. Dit kleurt 
zijn ervaring negatief. Maar de ouder denkt ook dat de zoon daarnaast een balansafweging 
maakt en dat deze balansafweging negatief uitvalt. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de ouder. De ouder vertelt over 
een lange geschiedenis van hulpverleningscontacten, inclusief enkele intramurale plaatsingen. 
De thuissituatie blijft moeilijk omdat de omgang tussen ouder en zoon niet goed verloopt, 
maar verder in het verhaal noemt de ouder toch ook een aantal positieve aspecten in de rela-
tie, de ouder verwacht dat de zoon hierover zal vertellen. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de ouder. Er zullen vooral negatieve aspecten 
van het internaat genoemd worden, vooral de drukte in de groep, weinig attente groepsleiding 
en de verveling springen in het oog. De survivalactiviteiten zullen volgens de ouder door de 
zoon positief gewaardeerd worden maar meteen weer in een negatief daglicht gesteld worden 
omdat er geen continuïteit is. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de ouder. De ouder noemt de 
zoon manipulatief en vermeldt dat hij ongelukkig in zijn leven is, verderop wordt verteld over 
een kind met een duidelijk, positief, toekomstbeeld. 
Situatie van het interview. Deze ouder vertelt volop, het interview duurt meer dan een uur. 
Er is expliciet gevraagd naar de beoordeling van het interview en die is zonder meer positief. 
De ouder stelt zich kwetsbaar op, noemt ergernissen en zorgen en spaart zich ook zelf niet.  

 
Interview 6.3 
Het tweede interview betreft de ouder van een zestien jarige jongen. 
“We stellen uw zoon de volgende vraag: kun je iets over je leven tot nu toe vertellen? En dan 
stellen we zeg maar de toelichtende vragen: “waar ben je geboren?”, “hoe ging het toen ver-
der?” en “hoe is het in de laatste jaren van je leven gegaan?” Wat denkt u dat uw zoon daar-
op zal antwoorden? Hoe ziet hij zijn leven tot nu toe? Zoals ik hem inschat, zal hij met die 
vraag heel veel moeite hebben. Dus waar ben je geboren? Ja, daar heb ik al mijn vraagtekens 
bij of hij dat eh of hij dat direct kan beantwoorden. Ja? Ja, en hoe schat je je leven in? Nee, ik 
denk niet dat hij daar een zinnig verhaal van kan maken. Nee, maar ja? Want ja, ik merk ik heb 
een hele tijd geloofd dat hij eh bepaalde intellectuele achterstanden had, wat net zoiets was als 
een groeiachterstand, wat op een gegeven moment zou verbeteren. En dan vraag ik hem straks 
iets heel simpels als de hoofdstad van Nederland en dan sta ik versteld van wat er vaak uit-
komt. Dan zegt ie bijvoorbeeld eh Spanje of zoiets. Dus ik denk niet dat ie daar een zinnig ant-
woord op kan geven. Maar als hij moet gaan vertellen wat er is gebeurd in zijn leven tot nu 
toe, wat zijn dan dingen die voor hem belangrijk zijn, die hij dus zou kunnen vertellen? Nee, 
ik zou het niet weten. Hij uit zich normaal nooit, dus hij vertelt ook nooit. Ja, wat er belangrijk 
is voor hem dat zijn kermissen en vuurwerk dat eh. Vuurwerk met eh name nieuwjaar zo’n din-
gen, zulk soort zaken, ja, achtbanen en eh. Alles wat draait, alles wat licht geeft en zo. Dat is 
zijn wereld, daar leeft hij op dat vermoed ik dat ie gaat zeggen. Ja, oké en wat als hij moet 
denken over de laatste jaren van zijn leven, waar hij heeft gewoond, dat soort dingen. Wat 
zal hij dan vertellen? (stilte) Ja het is heel moeilijk, want ik twijfel zelf vaak d’r aan van heeft 
hij wel een bepaald denkt hij wel over dingen na? Beseft hij wel in welke situatie dat hij in zit? 
Dus hij zal misschien zeggen dat hij in een internaat zit en dat hij daar niet graag zit. Na enig 
aandringen zal dat er misschien uit komen, maar als je hem op de man af vraagt om z’n ge-
dachten kenbaar te maken, ja, ik denk niet dat er veel uitkomt. Hij zal gestuurd moeten worden. 
Ja, als je nou zegt, wat is in eh deze maand, volgende maand belangrijk voor hem misschien als 
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je hem dan naar het nieuwjaar toestuurt, dan zal hij op een gegeven moment zeggen dat vuur-
werk, dan, maar ik denk niet dat hij zelf dan, ja, ik bemerk geen gedachtegang bij hem, dus ja 
dat eh ja. Dat ja dat is wel beangstigend, maar dat is gewoon zo. Ja, dat eh dat kan, dat is 
goed ehm de tweede vraag die we aan uw zoon stellen is: je woont in een internaat en wij wil-
len weten hoe het is om in een leefgroep te wonen, dus wat gebeurt er bij jou allemaal en wat 
vind je ervan? Wat denkt u dat uw zoon daarvan? Ik denk dat hij daar ehm negatief over 
denkt. Ik denk dat hij ehm negatieve opmerkingen zal maken over de leiding. Misschien ook 
over z’n mede eh internaat ehm hoe je dat ook moet noemen de leerlingen zal ik maar zeggen, 
maar ik denk dat hij eh daar een negatief beeld over heeft. Oké. Dus ik denk dat hij zegt dat hij 
daar slechte dingen leert eh dat de leiding steeds bezig is om hem te pakken of zoiets, iets in de 
trant zal hij zeggen, denk ik. Oké, ja ehm oké even denken we hebben een aantal onderwer-
pen waarvan we weten dat jongeren dat meestal belangrijk vinden als het gaat over hun le-
ven op het internaat en dan wil ik al die onderwerpen eigenlijk even langslopen en dan aan u 
vragen wat zal hij daarover zeggen, wat vindt hij daarvan. Ja, ja. Ja? Eh ik weet niet of ik zelf 
een vraag mag stellen? Dat mag zeker. Krijg ik daar ooit een terugkoppeling van? Van dit? 
Ja, mij lijkt het wel interessant om te weten of ik hem goed inschat ehm misschien zit ik er wel 
helemaal naast. Ja, ik weet niet of eh. Dan zit er iets fout tussen de communicatie. Ja, pre-
cies… (lachend). Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is in feite. Nee, het is niet de bedoe-
ling om dat een op een te gaan doen eh. Simpelweg omdat alles anoniem wordt verwerkt en 
dus met elkaar vergeleken gaat worden van, nou ja, goed. Ja, ja, dat is voldoende antwoord 
voor mij. Dus ja. Maar het zou kunnen dat ik er zelf volledig naast zit en dat er bij iemand an-
ders heel iets anders uit dan dat ik van hem ervaar, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, ja en dat 
kunnen we achteraf ook niet achterhalen. Nee, nee dat is goed. Maar goed dat u het vraagt. 
Ehm de dagelijkse activiteiten, dus wat er gebeurt, wat gebeurt er op een dag. Wat zal hij 
daarover vertellen? Gewoon internaat eh ja? Hij zal zeggen dat hij naar school gaat, dat hij 
na school iets gaat spelen en dat hij dan naar bed gaat eh ik verwacht geen diepzinnige dingen 
dat ie eh gaat vertellen. Ik denk dat hij de hoofdzaken van de dingen die daar gebeuren zal die 
benoemen. En wat vindt hij daarvan, vindt hij dat? Ja, toevallig is hij nou weer twee dagen 
van school geschorst, dus al je hem nou vraagt zal die een negatief oordeel over school heb-
ben. Een week geleden zei die nog “het gaat goed op school.” Hij ging stage doen en alles was 
perfect. Maar nou is hij weer in conflict gekomen op school. Is het, twee dagen mag hij niet ko-
men, ja, nou zal die een negatief oordeel hebben. Zo ligt het aan het moment waarop je hem 
vraagt, hè! Ja, en over het internaat zelf, ja, dat zal er ook wel aan liggen wat er gebeurd is. 
Hij heeft heel vaak conflicten daar met anderen en je hem op zo’n moment vraagt, ja, “hoe is 
het hier”, dan eh zal die negatief antwoorden. Is er toevallig iets goeds gebeurd dan zal hij 
maar ik denk dat de algemene trend toch zal zijn dat ie liever thuis zou zijn, ja als dat doorge-
vraagd zal worden. Ja ehm het dossier, de belangrijke map. Wat zal hij daarover zeggen? 
Wat vindt hij daarvan? Het dossier? Het dossier, dingen, waar zeg maar, de map waar alle-
maal belangrijke dingen in staan over hem, waar. Ik heb ze nog nooit gezien, dus ik neem aan 
dat hij ze zeker niet gezien heeft. Gezien heeft. Dus ik heb er wel eens naar gevraagd, want 
toen hij pas daar geplaatst werd, werd er gezegd dat er een bepaald traject werd uitgestippeld 
en in mijn ogen is dat nooit eh voldoende, ja, uitgewerkt dan, tenminste niet naar ons als ou-
ders toe, dus ik heb daar nog eens een keer op proberen in te spelen en heeft de maatschappe-
lijk werkster even een gedeelte daaruit voorgelezen, maar ik weet niet of er schokkende dingen 
over ons als gezin in staan, maar ik heb in ieder geval nooit er persoonlijk in gekeken dus hij 
zal het zeker niet weten dan. Oké. Dus hij zal er ook geen oordeel over kunnen geven. Oké, dat 
is wel een goed antwoord. Ehm de familie- en thuissituatie. Wat zal hij daarover vertellen en 
wat vindt hij daarvan? Ja, de laatste tijd kan hij beter opschieten met z’n brusje. Ja. En ik 
denk de laatste tijd komen er hier niet zoveel conflicten voor. Maar als je hem dieper zou door-
vragen, denk ik dat hij wel, misschien zal aangeven dat er wel spanningen zijn, dus eh maar dat 
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moet je eh erg doorvragen, denk ik. Dat ligt er aan hoe benader je hem. Benader je hem opper-
vlakkig, dan zegt hij “ja, het gaat best goed thuis”… kan die goed met iedereen opschieten, 
maar zal je misschien dieper doorvragen dan zal die, ja, dat naar voren komen misschien. Oké 
en wie is iedereen? Eh ik bedoel we zijn met z’n vieren inclusief xxx dan hè. Hij zit in het inter-
naat en komt donderdags thuis, hij gaat een dag in de week vanuit deze, vanuit de thuissituatie 
naar school. Zondagavond wordt hij teruggebracht. Heeft hij nog een brusje en dan vader en 
moeder…Ehm en het gedrag van xxx, wat zal hij daarover vertellen? Over zijn eigen gedrag? 
Ja. Nou, ik denk wel dat hij, tenminste, ja, ik denk wel dat hij beseft, dat dat een beetje moeilijk 
is. Hij zal in eerste instantie, is hij altijd geneigd om de rest van de wereld de schuld te geven, 
krijgt hij ruzie dan is dat altijd de ander z’n schuld, die hebben hem uitgedaagd of die moeten 
hem niet, de leiding die probeert hem te pakken, of school was hij nou ook heel erg kwaad dat 
ze hem die twee dagen geschorst hebben. Ja. want ze proberen hem te pakken, hij had wel sui-
ker in de koffie gedaan uit wraak eh ja, goed heel lang, als ik heel lang met hem praat, dan ziet 
hij toch in dat hij een beetje fout was, maar anderen zijn toch meer schuldig als hem, dus eh 
dus hij zal misschien zeggen, mijn gedrag is oké, soms een beetje moeilijk, alleen die anderen 
die dagen me altijd uit, zoiets zal er dan wel uitkomen dan. Oké, leefgroepregels waar hij mee 
te maken heeft op het internaat. Wat zal hij daarover vertellen en wat vindt hij daarvan? Hij 
zal in ieder geval zeggen dat ze veel te streng zijn. Te streng, kinderachtig eh hij is zestien jaar 
en beschouwt zichzelf als een volwassene, en de leiding zal hij gebruiken om hem te pesten, dat 
zal hij misschien ook benoemen. Dus eh hij zal in ieder geval niet zeggen van eh “klasse die 
regels.” Nee. Misschien als hij in een bui van eh ja, hoe moet je dat zeggen, in een bepaalde 
toegevende bui is, dan zal hij zeggen van dat hij toch erkent dat die regels een beetje nodig 
zijn, maar ik denk het niet! Ik denk dat hij zal zeggen “nou, die regels zijn allemaal flauwe-
kul”…. dan zal hij zeker zeggen “die regels die zijn helemaal beroerd”, dus. Ja ja en wat voor 
regels zal hij vooral tegenaan schoppen, denkt u? Ik denk aan regels van op die tijd binnen 
zijn, eh muziek maken eh ’s avonds laat, dus dat hij muziek uit moet, of zachter, ik denk zulk 
soort regels. Ja. Ik denk dat de vrijheid die hij heeft om naar buiten te gaan, op bepaalde tijden 
binnen zijn, en ja, dan muziek en zo he. Ja, (stilte) En ehm.. het leven op de groep waar xxx 
woont, wat zal hij daar over vertellen? Wat vindt hij daarvan? Ja zijn mening is net zoals zijn 
leven, dat is net een grafiek, dat gaan op en af . Ja. Ik denk dat hij ik denk dat hij iets negatiefs 
gaat zeggen, dus dat hij eh liever thuis zou zijn. Hmm. Ja, dat hij het leven op de groep niet 
leuk vindt, ja, ik ben aan het denken aan de termen die hij zelf zou gebruiken. Ja. Ja, er valt me 
niet direct iets in. Nee. Dus ik heb hem eigenlijk nog nooit iets horen beredeneren, dus daarom 
ben ik nou aan het denken hoe gaat hij nou reageren als hij tegenover iemand zit die hem 
interviewt en ik zou niet weten maar ik denk dat hij in ieder geval gaat aangeven dat het leven 
binnen de groep niet ideaal is en dat hij liever in een thuissituatie zou zitten. Ja. Vermoed ik. 
Oké nou dat is eh (stilte). Zelfstandigheid, alles wat met de toekomst van hem te maken 
heeft. Dat is eh… ja… Vrijwel nihil, toekomstbeeld van hem hij beseft nauwelijks dat hij in een 
situatie zit ik probeer hem vaak duidelijk te maken: je bent nou zestien jaar, je moet gaan 
nadenken over dingen die komen gaan en verder als het vuurwerk van dit jaar komt hij niet, eh 
en hij zegt vaak: ik ga later dit worden, later dat worden, heel onrealistische denkbeelden, van 
als ik ga werken, krijg ik veel geld en dan eh heb ik niemand nodig en zo, dus ja, dan hoe moet 
ik hem aan z’n verstand brengen dat het voor hem in de rest van zijn leven heel moeilijk zal 
zijn? Ja. Dus hij denk dat hij heel makkelijk kan veranderen, dat hij heel makkelijk de dingen 
naar zijn hand kan gaan zetten, en vaak ook met geweld, van dan sla ik die neer en die sla ik 
neer, dus ja, en ja, dat is hem gewoon niet bij te brengen, dus een helder toekomstbeeld heeft 
hij gewoon niet. Of hij heeft een toekomstbeeld dat niet realistisch is. Dus meer kan ik er niet 
over zeggen, denk ik. 
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Deze ouder schat in dat de jongen moeite zal hebben met de vragen. Hij zal met bravoure ant-
woorden. De ouder twijfelt aan de capaciteiten van de zoon in het kunnen denken over zijn si-
tuatie en het kunnen beantwoorden van de vragen in het algemeen. De ouder beschrijft een 
zoon die van dag tot dag leeft, met weinig gerichte belangstelling behalve voor vuurwerk en 
kermissen en pretparken. De ouder twijfelt ook aan het eigen vermogen om de kijk van de zoon 
te kunnen verwoorden. Dit wordt in veel meer interviews aangetroffen. Later wordt hier nog op 
terug gekomen. Toch denkt de ouder ook dat de zoon een balansafweging zal maken en dat de-
ze negatief uitvalt. Een balansafweging tussen liever thuis en liever in het internaat en een ba-
lansafweging van alle aspecten van de groep. Er worden vooral negatieve aspecten van het in-
ternaat genoemd, de leiding, de andere jongeren en de school. Er wordt niet verteld over con-
crete activiteiten dit zouden kunnen staven. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de ouder. De ouder denkt dat de 
zoon zal vertellen over de problematische thuissituatie, die op dit moment iets verbeterd lijkt 
te zijn hoewel spanningen blijven. Schoolbezoek levert problemen op zal de jongen zeggen. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de ouder. De jongen heeft vaak conflicten zal 
hij vertellen. Hij zal negatief zijn over bijna alle aspecten van het internaat. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de ouder. De ouder typeert de 
zoon als een jongen met (intellectuele) beperkingen. Hij heeft volgens de ouder onrealistische 
beelden van het nu en van de toekomst. Hij wordt beschreven als geen gemakkelijke jongen, 
hij is geschorst van school. Legt de oorzaak van problemen vaak buiten zichzelf. De ouder 
verwacht dat de jongen dit niet zelf ziet of benoemt. 
Situatie van het interview. De interviewer heeft de ouder niet gevraagd hoe deze het inter-
view heeft ervaren maar gelet op de openhartigheid, zeker in het tweede deel van het inter-
view, mag aangenomen worden dat dit positief ervaren is. In het tweede deel van het inter-
view vertelt de ouder over de persoonlijke worsteling met deze zoon en het gezin in het alge-
meen en spaart zichzelf daarbij niet als het gaat om een analyse van de oorzaken van het 
stroef verlopen hiervan. De ouder wil het wel goed doen in het interview en is benieuwd naar 
de vergelijking met de zoon. Het toelichtende antwoord van de interviewer stelt overigens de 
ouder tevreden. 

 
 
6.2.3 Ouders die aangeven dat hun kind het verblijf als “leuk” ervaart 
 
“We denken dat ons kind het verblijf in het internaat als leuk ervaart” zeggen vier ouders. Hier-
van twee interviewvoorbeelden.  
 
Interview 6.4 
Het eerste interview betreft de ouder van een zestien jarige jongen. 
“We zullen uw zoon eerst vragen naar zijn leven. Hmm. Over hoe het tot nu toe verlopen is, 
met als toelichtende vragen: waar ben je geboren, hoe ging het toen verder en hoe is het de 
laatste jaren gegaan. Hoe denkt u dat uw zoon ehm over zijn leven tot nu toe denkt? Eh tja ik 
denkt dat hij het wel goed vindt nou, dat hij het vroeger eh voordat hij in (het internaat) was, 
was er nogal wat ruzie thuis en dat het nou eigenlijk een stuk gezelliger is geworden. Dat denk 
ik dat ie zegt. Ik denk dat hij niet heel veel zegt. Nee. Of dat het goed gaat op school en dat hij 
nu stage aan het lopen is en dat dat ook goed gaat. Dat het eigenlijk allemaal nu goed gaat. 
Dat hij wel eens ruzie heeft met zijn brusje, ik weet niet of hij dat gaat zeggen, maar hij heeft 
wel vaak ruzie met (het brusje). Dat is heel moeilijk. U heeft het gevoel dat hij op zijn plek zit? 
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Jaa, jaja. Nou wel. In het begin heeft hij het wel moeilijk gehad, maar op het moment vindt hij 
het wel leuk in de groep. Dat is zijn verhaal wat ik begrijp althans. Hmm. En wat voor dingen 
gaat uw zoon vertellen over de gebeurtenissen die er zijn geweest? Zal hij daarop ingaan? 
Weinig denk ik heel weinig. Hij is helemaal geen prater dus. Nee. Ja hij is echt heel erg terug-
getrokken en gesloten. Om hem echt gericht iets te vragen en dan tegenover vreemden, dat zal 
hij ook wek heel moeilijk dingen zeggen. Ik ben echt wel benieuwd naar wat hij gaat zeggen. 
Ja, dan ben ik ook wel benieuwd. Eigenlijk zegt hij bij alles wat je vraagt: oh dat gaat goed, 
gaat goed. Alles is goed bij hem. En denkt u dat dat ook zo is? Op het moment wel, maar het is 
een echte binnenvetter, als er wat gebeurt op school of zo of in de groep dan gaat er eerst een 
tijdje overheen, maar op een gegeven moment komt dat er wel uit dus. Hij is niet zo eh ja niet 
zo sociaal vaardig eigenlijk. Ja. Ja wel met zijn leeftijdsgenoten in de groep en zo, maar naar 
vreemden heeft hij wat meer afstand eigenlijk. En dan het leven in een internaat. Als wij aan 
uw zoon vragen: wat gebeurt er allemaal op het internaat, wat zal hij dan vertellen? Spelle-
tjes spelen, video- kijken, computeren, clubjes en zo, dat zal denk het eerste zijn wat hij zegt. 
Uhu. Dat hij andere kinderen heeft waar hij mee kan spelen en zo, dat is voor hem heel belang-
rijk ook wel. En de dagelijkse gang van zaken wat vindt hij daar van? Volgens mij is hij daar 
wel tevreden over, want als ik hem hoor dan eh. Hoor ik alleen maar leuke dingen dus. Volgens 
mij vindt hij eh, ja woensdag is kamer opruimen dat vindt hij dan iets minder, maar de rest hij 
heeft wel veel vrijheden en dergelijke. Tja en wat nog meer allemaal. Hij vindt ze daar geloof 
ik niet zo streng als dat wij hier thuis waren. (Lacht). Volgens mij komt hem dat wel goed uit. 
Even voor mijn eigen beeld, is het een grote groep waarin hij zit? Nee, acht kinderen. Acht 
kinderen, Oké. Ehm even kijken hoor. Ik ga wat punten langs, waar hij wat over zou kunnen 
vertellen over het dagelijkse leven. Ehm dagelijkse activiteiten, daar heeft u net al wat van 
opgenoemd, zijn er nog meer wat hem bezighoudt? Nee op zich niet, hij gaat naar school en is 
om halfvier in de groep en eh dan gaan ze meestal buiten voetballen of zo en dan is het eten en 
dan computeren, televisie kijken en zo. Of een clubje, hij gaat een keer in de twee weken naar 
een (xxx)club en dan weer computeren en daar heb je het eigenlijk mee gehad. Het is eigenlijk 
elke dag hetzelfde bij hem. Hmm. Alleen met speciale gelegenheden met een verjaardag en met 
feestdagen en zo dan zijn er andere dingen, maar in het algemeen ziet het er hetzelfde uit, en 
dat is ook wel wat hij nodig heeft. Hij is heel erg; regelmaat en alles wat vertrouwd is dat moet 
ook terugkomen en zo. Wat vreemd is dan vindt hij dat maar niets. Ehm het dossier, of de be-
langrijke map? Ik neem aan dat hij een map krijgt waarbij alles wordt opgeschreven wat hij 
meemaakt bijvoorbeeld. Niet dat ik weet. Daar is bij mij in ieder geval niets over bekend dus 
ehm. Oké, dan zal het wel niet spelen. Het zou kunnen. Ze hebben wel een fotoboek of zo, ik 
heb wel gezien dat ze foto’s van kamp aan het inplakken waren en ik weet dat er van alles in de 
computer wordt gezet, maar da’s meer voor de leiding zelf, wat er allemaal gebeurd is en dat is 
niet voor henzelf volgens mij. Nee. Ik heb er nooit wat van gehoord. Dat zou kunnen, dan 
speelt dat niet. Het zou kunnen, maar ik heb er van de leiding nooit iets over gehoord en van 
xxx zelf ook niet. Nee, oké. De familie en thuissituatie, hoe ziet hij dat? Op het moment wel re-
delijk goed. Toen hij dus naar (het internaat) ging toen was er wel elke dag ruzie en stress en zo 
en dat was heel gespannen, maar op het moment voelt hij zich wel lekker. Een beetje hotelach-
tig iets: mijn moeder kookt wat ik lekker vind en waar ik zin in heb en zo dus. En hoe vaak 
komt hij nu naar huis? Hij is altijd van donderdag tot maandag is hij hier. Oké. Donderdag-
middag moet hij stage lopen dus dan is hij om half zes hier en hij gaat maandag van hieruit 
weer naar school…Zo, oké. Dan het gedrag van xxx in de groep? Ja hij wordt naar mijn we-
ten, en dit is wat ik uit zijn verhaal hoor en van de leiding hoor is dat hij wel gewoon geaccep-
teerd wordt en dat hij ook niet echt met iemand problemen heeft. Hij kan eigenlijk wel met ie-
dereen overweg en het gedrag in de groep dan weet ik dat dat eigenlijk wel heel goed is. Heel 
af en toe als er teveel gebeurt, zoals een periode, in het eerste schooljaar dan gaat hij en naar 
een nieuwe groep en nieuwe school nieuwe juffrouw en dan heeft hij ruzie in de groep en dan 
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stapelt zich het op en dan explodeert het eigenlijk heel erg tot agressief gedrag, maar als er ge-
woon niet teveel van hen gevraagd wordt en het is allemaal duidelijk voor hem dan functio-
neert hij wel eh ja voor zijn doen eigenlijk wel heel goed. Kan hij dat zelf inschatten? Moeilijk, 
hij heeft daar toch wel moeite mee. Hij wordt snel overvraagd en het is voor hem heel moeilijk 
om dan grenzen te trekken. Hij wil dan niet teveel te gelijk en vindt dit leuk en dat niet leuk, 
maar omdat hij dat niet meteen uit stapelt zich het op en dan in een keer BOEM en dan komt 
die explosie dan. En achteraf? Ja ik of de groepsleiding probeert er dan wel met hem over te 
praten en dan geeft hij wel dingen aan wat fout is gegaan, maar hij kan dat niet zelf heel goed 
bewoorden. Dat is ook zijn beperking. Instanties waarmee xxx te maken krijgt, heeft hij daar 
wat over te zeggen? Ehm wat voor instanties bedoel je? Mensen buiten het internaat, bijvoor-
beeld een maatschappelijk werker die met de instelling verbonden is of zo. Ja er is wel een 
maatschappelijk werker en een orthopedagoog en daar hebben we dan wel af en toe contact 
mee, voor onderzoeken of iets, maar dat is heel weinig eigenlijk. Ja ik ben niet zo ja als ik heel 
eerlijk ben dan ehm vind ik vooral de afgelopen twee keren heel slecht verlopen. Hmm. Ja ook 
in het verleden hebben we daar achter aan moeten zitten, ja logisch dat ik in het verleden eerst 
moet wennen. Maar als je na een half jaar dan ineens papieren krijgt van dit is de bedoeling en 
hier gaan we aan werken en zo, maar dat was bij ons na anderhalf jaar nog niet gebeurd en 
toen moest ik echt met mijn vuist op tafel slaan van potverdorie breng eens wat duidelijkheid. 
Hij zit nou hier en jullie doen niets en toen ben ik echt wel boos moeten worden voordat er ei-
genlijk het gevoel had van er wordt iets gedaan. Hmm. Maar ik vind het als ik heel eerlijk ben 
heel zwak! De hulpverlening buiten de groep dan. Ja, en zegt xxx hier nog wat over? Nee xxx 
heeft voor zover ik weet eigenlijk hier niets mee te doen. Die heeft gewoon de groepsleiding en 
de vaste begeleider in de groep en daar houd het eigenlijk mee op. De leefgroepregels, Kan hij 
daar goed mee overweg? Ja volgens mij wel. Ik hoor hem eigenlijk nooit klagen dus eh ja hij 
vindt sommige dingen wel eens wat minder leuk, eten wat hij niet lekker vindt of zo, maar ik het 
algemeen nee ik hoor hem niet zeggen van ik vind dit niet goed en dat niet goed. Dus volgens 
mij gaat dat wel soepel. Oké en zelfstandigheid? Heeft hij daar wat over te vertellen? Ehm ja 
ik vind zelf, xxx is een persoon, en dat is natuurlijk voor ieder kind individueel, die heel veel 
structuur en begeleiding nodig heeft. Als je die eigenlijk een beetje loslaat dan let hij overal 
niet meer op en doet hij allemaal wat hij zelf zin in heeft en als je eigenlijk de teugels een beetje 
aantrekt dan gaat het beter. Dus het is toch wel eens vaker dat het zwak is, de begeleiding dan 
eigenlijk. Ja xxx kan heel veel dingen wel zelfstandig en goed, dat ze zoiets hebben van “och 
het lukt wel” dan heeft xxx in de gaten van: hé ze letten niet zo op me, andere kinderen hebben 
meer aandacht nodig of zijn op het moment belangrijker er is wat meer stress, dus kan ik mijn 
weggetje ga zoals ik dat wil en dan maakt hij daar wel eens misbruik van. En dat is jammer als 
je dat als ouder elke keer daarachter aan moet gaan van: let nou eens op. Het probleem huis-
werk is nou opgelost want hij krijgt geen huiswerk meer, maar het was in het verleden heel erg 
met huiswerk. Dan zij hij op school: ik heb het huiswerk niet kunnen maken want in de groep 
was er geen tijd voor, we moesten weg of er was een verjaardag en dat hij dan in de groep zegt 
van nee ik heb geen huiswerk gekregen van school of ik heb het vergeten of weet ik allemaal. 
En dat je er dan heel erg achter aan moet van luister jongens jullie moeten echt beter controle-
ren: zijn tas elke dag of zijn agenda, want hij krijgt briefjes van school mee en zo, en dat vind 
ik dan toch een opvoedende taak om een kind daarin te begeleiden. Dat miste ik eigenlijk heel 
erg in het begin. Het kan zijn dat de meningen daarover verschillen, maar als andere kinderen 
dan geen huiswerk hebben of zo, als ze dat niet gewend zijn om dat te doen dan moet je je toch 
aanpassen. Ja, dan heeft hij die structuur weer juist nodig. Ja ik bedoel hij is er niet voor niets 
hè, kijk als het allemaal zo goed ging, dan was hij wel thuis gebleven. En dat mist hij ook wel 
heel erg eigenlijk omdat er ook heel vaak van groepsleiding gewisseld wordt en dat is gewoon 
heel erg nadelig want ieder keer moet zo’n kind weer aan een nieuwe groepsleiding leren 
wennen, en die moet het kind weer leren kennen. En dat is logisch dat zo’n kind denkt nou, 
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weer een nieuwe, die weet dat niet dus ga ik proberen weer van alles bij te permitteren. Even 
kijken waar de grenzen liggen. Ja, en als dat niet duidelijk opgeschreven wordt, of er wordt 
niet goed gecommuniceerd binnen zo’n groep, ja dan maakt zo’n kind daar misbruik van. Lo-
gisch ook, dat zou elk kind doen met een verse groepsleider ten koste van hemzelf en daardoor 
raakt hij zelf ook zo in de problemen. En dat is dan jammer als je als ouder zijnde eigenlijk 
probeert om als je kind daar is, als je dus een beetje een bepaalde rust weer terug krijgt een 
bepaalde structuur weer krijgt als je dan alsnog daar achter aan moet gaan van let nou op of 
hij zijn huiswerk maakt, ik heb weer telefoon gekregen van school, want hij heeft weer de helft 
van zijn spullen niet bij zich en zo, Ja en dan ben je toch nog daar continu mee bezig terwijl het 
eigenlijk de bedoeling is dat we daar beetje afstand van kan nemen om wat rust te krijgen. Ja. 
En dat vind ik dan wel jammer eigenlijk.” 
 
In het laatste deel van dit fragment, over de zelfstandigheid, verliest de interviewer enigszins de 
controle over het interview. De ouder vertelt vooral over de eigen ervaringen en antwoordt niet, 
zoals bij eerdere vragen, vanuit de optiek van de zoon. Toch is deze passage wel interessant 
omdat iets verteld wordt over drijfveren van de ouder. Voor deze ouder is het belangrijk dat de 
zaken die thuis belangrijk gevonden worden ook in het internaat, in de groep voortgang vinden. 
Belangrijk aandachtspunt in deze is het huiswerk. Als het goed gaat heeft de ouder rust en rust 
is belangrijk. Deze ouder denkt dat de zoon een balansafweging maakt. Vroeger was het min-
der leuk, nu gaat het beter, ergo de ervaring van het verblijf is nu positief. Daarnaast heeft de 
jongen klaarblijkelijk zijn ritme in zijn leven in de groep gevonden en daar is hij volgens de ou-
der positief over. Zijn persoonlijke eigenschappen, het zich prettig voelen bij overzicht en re-
gelmaat en het internaatsleven, dat meestal overzicht en regelmaat biedt harmoniëren in de 
ogen van de ouder goed. Zolang hij maar overzicht heeft en niet overvraagd wordt voelt hij 
zich goed en is zijn gedrag ook goed wat hem weer een prettig gevoel geeft. Hij vertelt ook niet 
over vervelende dingen in het internaat. Hij is positief. Hij kan met iedereen goed opschieten 
en heeft een tevredenstellende daginvulling.  
 
Geplaatst in model 5.1 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de ouder. De ouder zegt dat de 
jongere zal vertellen over ruzies thuis maar ook dat het nu beter gaat, thuis op school en tij-
dens de stage. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de ouder. De jongen zal vooral positieve maar 
ook wel negatieve elementen noemen, maar de balans zal naar het positieve doorslaan. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de ouder. De ouder noemt de 
jongen geen prater, teruggetrokken, gesloten. Hij zou niet sociaal vaardig zijn en snel over-
vraagd zijn. 
Situatie van het interview. De interviewer heeft niet expliciet gevraagd wat de geïnterview-
de van het gesprek vond, maar uit de hele context kan opgemaakt worden dat de ouder dit 
interview als prettig ervaren heeft. De ouder heeft er kennelijk belang bij dat het goed gaat. 
Dat zou de antwoorden kunnen kleuren; de zelfpresentatie is positief. Maar aan de andere 
kant is de ouder niet persé op zoek naar rust tegen beter weten in. Want als het niet lekker 
loopt met de samenwerking rondom de doelen voor de plaatsing trekt de ouder wel degelijk 
van leer. En de ouder treedt samen met de groepsleiding op als de jongen onrustig en daarna 
agressief wordt. De ouder is positief maar uitdrukkelijk ook negatief over het internaat en de 
internaatsplaatsing. 
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Interview 6.5 
Het tweede interview betreft de ouder van een meisje van 17 jaar. Ze is net enkele weken gele-
den weer thuis komen wonen, maar omdat alle afspraken gemaakt zijn is zij en haar ouder toch 
geïnterviewd. 
“Oké. Eh, we stellen uw dochter dadelijk de volgende vraag. Eh, we vragen haar vanne kun 
je iets over je leven tot nu toe vertellen. En dan met als toelichtende vraag van waar ben je 
geboren, hoe ging het toen verder en eh hoe is het de laatste jaren gegaan? Dus eh we vra-
gen u hoe denkt u eh uw dochter eh haar leven tot nu toe ja, hoe ze over haar leven tot nu 
toe denkt. Ik denk eh positief. Mmmmm. Al heeft ze dus wel heel veel verhuizingen meege-
maakt…In het begin hielden we ze ook wel heel goed in het oog maar. Mm. Hoe wat denkt u 
dat zeg maar als wij dus haar die vraag stellen van hoe ze daar tot nu toe haar jeugd heeft er-
varen. Kunt u daar even nog wat meer over vertellen? Ja. Ik denk voor haar te zien alleen 
maar positieve kanten hoort eh. Ja. Eu, toch, ja goed. Leuke dingen, minder leuke dingen die 
ze denkt u vertelt? Nou ik denk niet dat ze echt veel zal vertellen. Mmm. Ik weet eigenlijk, dat 
kan ik niet zo helemaal inschatten. Ze is niet eh. Ze vertelt wel veel maar toch heel erg opper-
vlakkig dan eigenlijk. Ja. Ik denk voor haar heeft het toch eigenlijk altijd een positieve sfeer ge-
had. Mm. Dus waarvan die toch allemaal prima is. Ja. Die indruk heb ik er wel van ja. Oké. 
Eh, het tweede deel is over het leven in het in het internaat en op de groep. Eh, we stellen ja 
uw dochter dan weer de volgende vraag. Eh, je woont in een internaat en we willen weten 
hoe het is om in een leefgroep te wonen en wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vindt je 
daarvan enne. Ja hoe denkt dus uw dochter over het leven in de leefgroep en wat er allemaal 
gebeurt enne, ja wat vindt zij daarvan? Hm. Ze zal in eerste instantie zal ze zeggen leuk. Mm. 
Maar dan komt het van ja ligt er aan hoe hoe goed ze de persoon aanspreekt. Ja. Hoe ver ze 
gaat vertellen nou ik denk wel dat ze dan echt zou zeggen van ja die is niet leuk en die doet dat, 
en die doet dat enne. Mm. Dat er niet geluisterd wordt uh, die dingen denk ik dat ze toch wel 
mee naar voren komt. Dat er niet geluisterd wordt? Nee. Zij ervaart dat er niet goed naar haar 
geluisterd wordt. Mm stellen we voor dat er aan haar flink doorgevraagd wordt. Dus van wat 
komt er dan een beetje bij d’r uit? U vertelt van er wordt niet eh, door de leiding vaak niet 
goed geluisterd. Ja. Denkt ze uh, er zijn heel kleine dingen gebeurd en ook daar komen verha-
len over. Mm. Dat, euh veel ruzies enne ja de sfeer. Kunt u voorbeelden geven? Ja dat toch 
wel dikwijls ja heel veel geschreeuwd wordt daar eh, ze weinig rust krijgt. Mm. Uh, zich wel 
heel erg hecht aan eh alle kinderen en ze ook heel erg problemen heeft als een ander kind ja in 
een moeilijke situatie zit, zal ze er meestal toch voor opkomen. Ja. Ja en het geschreeuw, het 
stampen met deuren of gooien met deuren, stampen tegen deuren. Ja. Ja, schreeuwen tegen de 
leiding. Dus het eh dus het positieve ervaart ze dus wel een band heeft met andere kinderen die 
daar zitten. Soms de sfeer en de situatie wat af en toe eh ja, veel onrustig is en dat er veel ge-
schreeuwd wordt en veel onrust is binnen de groep. Ja. Ja, ik denk dat zij er ook best wel na-
drukkelijk aanwezig zijn eh….Ja, als ze als zij haar zich zelf eh onterecht behandeld vindt dan-
ne zal ze zo wel uit de hoek komen…. Ik heb een lijst met onderwerpen hier waar eh ja waar-
van ik redelijk weet dat jeugdigen dat vaak belangrijk vinden. Er is een onderzoek van te-
voren gedaan. Het zijn onderwerpen die vaak wel spelen en eh nou we gaan eventjes kijken 
van of we die onderwerpen of daar of u daar al iets over verteld heeft of dat ja dat nog nog 
kunt doen. Ehm. Het is een beetje het is nog wel in blijven liggen van wat zij ervan vindt en 
ja wat u denkt van wat zij denkt er zelf over zegt over de dagelijkse activiteiten. Dus op de 
leefgroep zelf. Wat zij ervan vindt. Durf ik moeilijk in te schatten want eh ik ben eigenlijk zelf 
niet zoveel eh bij de groep geweest. Mm. Zij zelf vertelt wat dat betreft best wel weinig dan. Ja. 
Enne ja ik denk dat het toch een beetje daar was van ja televisie kijken, af en toe eens beetje 
vrije tijd op de speelplaats…. Als ze leuke dingen gingen doen dat vond ze altijd wel schitte-
rend maar en dat deden ze ook wel regelmatig maar ik denk de beleving op de groep zelf dat 
dat voor haar niks voorstelde. Dus gewoon dat ze zich echt niet met de meiden ophield of met 
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de groepsgenoten. Ja. Dan dat ze ja met andere dingen bezig waren. Hm. Dus toch wel veel tv 
kijken denk ik en. Ja, maar verder ja u bent er zelf niet bij ze zegt niet zoveel daarover. Oké. De 
familie en de thuissituatie. Ja, ze heeft altijd toch wel een stabiele thuissituatie gehad. Mm. Ze 
is eigenlijk nooit weg geweest. Altijd ja bij ons. Ja. En ja je merkt gewoon dus dat ze zich 
graag bij ons is wat dat betreft. Ja. Ze wil wel ’s avonds graag weg maar ehhhh. Mm. In het 
algemeen er moet niets met ons gebeuren dan eh dat ze helemaal hoteldebotel is ha ha…Ze is 
altijd de weekenden thuis geweest eh eigenlijk niet meer op de groep gebleven. Hm. En de va-
kanties is ze eigenlijk ook altijd thuis geweest. Ja. Ze heeft dus toch altijd een echte band met 
ons gehouden. Als we het over het gedrag van uw kind hebben. Van wat vertelt ze daarover? 
Als ze, ja, zeg maar over het gedrag vertelt? Dan zegt ze van ja dat weet ik. Ik weet hoe ik ben 
maar ik kan er niks aan doen…. Oké, dan gaan we verder. Ehhh de leefgroepregels waar eh 
ja uw kind mee te maken heeft. Ehm. Over het algemeen denk ik dat ze ze goed naleeft. Mm. 
En ze accepteert wat de regels zijn eh ik denk dat ze daar niet echt moeilijk over doet. Ja. Be-
halve op momenten dat weer onrecht wordt aangedaan. Ja. Dat zij dat belachelijk vindt om iets 
dan zal ze daar heus wel tegenin gaan maar normaal gesproken legt ze zich wel eh nou dat zijn 
de regels en daar zal ze zich wel zoveel mogelijk aan houden. Ja. Net op het moment dat er 
voor haar iets voordoet dat voor haar belangrijker is dan zal dat haar voor gaan. Dan zal ze 
regels toch aan haar laars lappen. Ja. Wat vindt ze daarvan van die leefgroepregels? Ja, ze 
probeert zich daar wel denk wel een beetje van denk ik te ontdoen. Zelfs later, tv te gaan kijken. 
Ja. Tot vier uur ’s nachts tekenen, wordt daar bijna niet gecontroleerd dus eh of er zat een an-
der meisje uren lang samen boven op de gang te praten. Ja. Mm. Ja, toch wel ja haar eigen 
wil. Ja. En dat soort. En als ze merkte van ja goed hier wordt niet op me gelet nou dan pakt ze 
zich zoveel mogelijk. Ja, want aan de ene kant zegt u dat ze ze zo goed mogelijk probeert na te 
leven maar aan de andere kant ze overtreedt ze dikwijls van nou ze haar eigen willetje wil doen 
en ja en probeer waar waar mogelijk is. Ja. En eh maar gewoon wat ze van de leefgroepre-
gels eigenlijk vindt. Ja, ik denk dat ze bepaalde regels zal ze belachelijk vinden. Ja. Andere, ja 
dat vindt ze dan weer goed. Ja, maar over het algemeen proef ik een beetje van dat ze die ge-
woon ervaart dat ze er zijn en ja, en dat ze zich eraan moet houden ja. Ja. Hm, denkt u dat u 
genoeg verteld heeft over de leefgroepregels? Ik denk het, sorry, eigenlijk. Ja, het leven op de 
groep eh van uw kind. U heeft daarover al iets verteld. Eh heeft kunt u daarover nog meer 
vertellen over het leven op de groep wat ze daarvan vindt. Ik denk dat ze het van de ene kant 
heel leuk vond om met de meisjes om te gaan en niemand was te sterk. Mm. Maar tegenover 
leiding denk ik had ze echt wel voorkeuren enne er waren maar weinigen die echt in haar ogen 
goed voor haar waren. Ja, ja. Ja, vindt u het genoeg? Ja, ik denk, ik probeer het uit haar bele-
ving. Ja. Dat is ook af en toe best moeilijk hoor. Ja. Er komen dan ook altijd vragen denk je 
van wat is dat alweer? …Nou straks dan vraag ik wat u daarvan vindt. Dus van is het alge-
mene leven dus op de groep. Ja. Ja ik denk ook dat het voor haar ook dus eh erg druk dus zelf 
ook wel erg druk vond. Ja. Toch wel graag eh een bepaalde rust had. Zelf is ze ook wel al 
drukker maar eh toch denk ik dat ze op veel momenten haar het wel teveel werd vooral als er 
veel ruzie was of iets. Ja. Dan kon ze zich ook wel op haar eigen kamer terugtrekken. Mm. 
Want ze had op het laatste moment laatst had ze haar tv dus eh stereo of tekenen. Ja. Dan kon 
ze zichzelf wel goed op haar kamer bezighouden. Ja. Over zelfstandigheid. Over ehm ja een 
beetje alles wat met de toekomst van uw kind te maken heeft. Ehm, ja ze meent alles te weten 
ja. Haha. Maar ja door haar verstandelijke handicap beleeft ze ja dingen toch wel heel anders 
dan ze eh in werkelijkheid zijn. Mm. Ze heeft dan echt wel haar eigen visie en waarbij ik wil 
zeggen dat ben ik daar en wat anderen zeggen dat klopt dan wel altijd. Mm. Wat vindt ze dat 
ze eh want als we vragen haar iets te vertellen over zelfstandigheid wat ze dan zegt dat ze ge-
noeg krijgt of bijvoorbeeld zeg maar. Ja. Ik denk dat er wel zal zeggen dat ze zelfstandig is en-
ne dat ze wel goed weet hoe ze het moet doen. Mm. Ja, zo lang het maar in haar eigen straatje 
uitkomt danne denk ik zal ze het wel zegt ze echt dat ze zelfstandig is. Ja. Dat ze het allemaal 
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wel kan. Ja. En is het krijgt ze ook de ruimte of zegt ze van eh dat eh? Hm, nou ik denk voor 
haar de ruimte in de groep eh dikwijls wel heel erg beperkt was in haar ogen. Mm. Ja. Oké. 
Ja. Genoeg hierover?” 
 

De ouder kiest er niet voor om te zeggen dat het meisje zat af te geven op het leven in het inter-
naat, ondanks het feit dat het meisje, na enige onenigheid tussen ouders en internaat, weer terug 
thuis is komen wonen. Toch is de ouder ook kritisch ten opzichte van het (personeel van het) 
internaat (ook in een aantal niet geciteerde tekstpassages). Deze ouder stelt onomwonden dat de 
dochter het wel leuk vindt in het internaat in de groep om vervolgens sterk te nuanceren zonder 
dat dit afbreuk doet aan de kijk dat de dochter het wel leuk vindt. De ouder geeft aan het moei-
lijk te vinden om vanuit het perspectief van de dochter te kijken. Ook ontbreekt het de ouder 
aan veel concrete voorbeelden als het gaat om het dagelijks leven in de groep. Toch slaat de ba-
lans van positieve en negatieve elementen die wel genoemd worden en die te maken hebben 
met het leven in de groep door naar de positieve. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de ouder. De ouder denkt dat het 
meisje een positieve kijk heeft op het verleden en op de huidige gezinssituatie. Hierin klinkt 
ook heel veel van de eigen kijk door. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de ouder. De ouder denkt dat het meisje het 
leuk gevonden heeft, als optelsom van positieve en negatieve ervaringen. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de ouder. Volgens de ouder 
vertelt het meisje veel maar oppervlakkig, is ze uitdrukkelijk aanwezig en kan ze stevig uit de 
hoek komen. Ze weet hoe ze is maar verklaart zelf daar niets aan te kunnen doen volgens de 
ouder. Tot slot wordt door deze ouder gewag gemaakt van de verstandelijke handicap van het 
meisje, iets wat veel ouders doen. Hier wordt nog op teruggekomen. 
Situatie van het interview. In de tekst staat niet hoe de ouder het interview vond, maar uit de 
nabespreking met de interviewer is bekend dat de ouder heel positief was over het interview. 
De ouder heeft ruimte voor positieve ervaringen over de dochter maar ook problematisch ge-
drag wordt vermeld. De relatie met het ouderlijke gezin was en is goed volgens de ouder (ook 
volgens de ouder in de ogen van de dochter). De ouder wil zichzelf op een positieve wijze 
neerzetten, wat mogelijk de antwoorden kleurt. 

 
 
6.2.4 Ouders die aangeven dat hun kind het verblijf als “leuk en niet leuk” 
ervaart 
 
Twee ouders gaven aan dat, in de ogen van hun kind, het verblijf zowel leuk als niet leuk was. 
Hieronder twee fragmenten uit interviews. 
 
Interview 6.6 
Het eerste fragment is een interview met een ouder van een zeventien jarig meisje. De ouder en 
het meisje zijn van niet Nederlandse afkomst. Een aantal passages in het interview zijn in ver-
band met de herkenbaarheid aangepast maar getracht is de portee van het verhaal te behouden. 
“…Maar hoe ervaart xxx het om in een internaat te wonen denkt u? Vanaf haar zevende tot 
nu toe. Maar wat vindt ze daarvan? Een beetje, ja, meestal leuk. Soms gestresst. Ja, want je 
bent ook donker. Je weet het toch?…Een donker kind zit bij blanken. Dit en dat. Weet je… 
Want dat kind is een donker kind, maar van binnen Nederlandse. Een beetje stout. Alles, weet 
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je? Kinderen groeien op, op de Nederlandse manier. Zelfde als kind gebruikt pil met veertien 
jaar. Ik vond dat stom. Je kan mijn dochter prikken met veertien jaar. Waarom? Is een kind! 
Ja, dat moet, want een kind kan misschien een keer fout maken met mannen. Ja, in mijn cultuur 
gaat een kind van veertien jaar niet met mannen…Respect. Maar respect heeft xxx ook niet. 
Kinderen van hier hebben geen respect. Nee? Nee. Altijd problemen met ouders. Ik zei: xxx 
luister jij bent een donker kind. Want ik had al veel over het internaat gehoord. Die kinderen 
hebben een grote mond. Daar houd ik niet van. Kinderen moeten respect hebben voor ouders. 
Want soms xxx stuurt mij een kaart of zoiets. Sorry, dat ik zo tegen jou heb gedaan. Aan sorry 
heb ik ook niets. Je moet precies weten waarom je sorry moet zeggen. Maar wat vindt u dan 
daarvan dat ze u zo’n kaart stuurt? Ja, ik zeg in mijn cultuur is respect. Je moet respect voor 
mij hebben, want je hebt geen respect voor mij. Ik kap ermee. Want ik heb respect voor mijn 
ouder. Ik heb geen grote mond tegen mijn ouder. Nee, is niet goed. Die sorry helpt wel een 
stuk. Dat is een stuk dat ik toch een beetje respect van haar terug krijg, weet je. Oké. Wat vindt 
xxx ervan wat er overdag zo in het internaat gebeurt? Wat vindt ze daarvan denkt u? Ja xxx 
vertelt mij dat sommige kinderen veel problemen hebben met de ouders. Ja, kinderen zijn uit 
huis geplaatst. Ouders hebben hun misbruikt of hun vader. Echt pijnlijk weet je. Want sommige 
kinderen hebben een probleem, terwijl xxx de problemen van die mensen niet heeft. Toevallig 
heb ik dat achter de rug, je moet altijd bij mijn dochter kijken dat niemand haar kan misbrui-
ken, want een internaat is gevaarlijk. Je weet dat die mensen je dochter opvoeden, maar som-
mige mensen van het internaat zijn ziek. En ik zeg xxx wat gebeurt er met jou in het internaat? 
Als er iemand een duim op jou legt, vertel mij alles. En xxx zegt niemand heeft mij misbruikt op 
het internaat. Alleen tussen die kinderen opgroeien is zwaar. Kinderen van die tijd waar xxx 
zit, zijn kinderen met een probleem. Maar hun dachten mijn dochter was ook dezelfde 90% 
(qua intelligentie). Maar xxx is de beste van het internaat geworden. Wat vindt xxx van haar 
gedrag? xxx vindt haar gedrag een beetje, ja zichzelf. Ik zeg: nee je moet respect hebben. Dat 
gedrag van haar is te. Ik ben niet zo. Nu is ze wat rustiger. Ik zie van haar zeventiende tot acht-
tiende jaar xxx is rustiger geworden. Oké. En wat vindt xxx van de groepsregels? Die groeps-
regels daar moet ze aan vasthouden. Prima die groepsregels. Want ik zeg xxx die mensen zeg-
gen je moet half negen naar binnen. Dat moet je. Vroeger bracht ik haar zelf naar binnen. 
Maar vanaf hun zestiende, die mensen gaan alleen met de trein. En ze komt precies op tijd. En 
die dingen vind ik tof van haar, want vanaf toen tot nu toe met achttien jaar. Belt ze, ik ben 
daar. Ik ben thuis aangekomen. Daar is je thuis voorlopig. Want waar je bent, is je thuis. De 
regel is bellen als je thuis bent gekomen. Vroeger renden de kinderen namelijk wel eens weg, 
weet je. xxx is toevallig een mooi meisje. Niet een lelijke. Heb je xxx wel leren kennen of niet? 
Nee. Dit is xxx. Ja. Leuk. Ja. En xxx is een kind dat wil altijd de baas spelen. Mm. Oké. En dat 
weet ze van zichzelf ook? Ja, vroeger wilde ze zelfs met mij vechten. Krijg je ook van het inter-
naat. Kinderen met veel stress in de kop. Ik zeg tegen xxx je hoeft geen stress te hebben in de 
kop. Want vanaf de tijd dat jij naar het internaat bent gegaan, sta ik achter jou. Achter jou als 
een ouder. Want sommige ouders laten die kinderen gewoon. Ja ik heb veel kinderen gezien. Je 
moet zelf soms bij die kinderen zijn. Kom ik ga even langs om die stress een beetje weg halen 
weet je. Jaja. En ik zeg: jij niet. Jij hebt een ouder die achter jou staat. Je moet je ouder res-
pecteren. Oké. We hebben xxx de vraag gesteld waar woon je over een jaar. Wat denkt u dat 
xxx denkt waar ze over een jaar woont? Ik denk op kamers. Hier bij mij in de buurt. Dus hier 
in de buurt van xxx? Ja, ik denk in xxx of iets. Ja, zo’n stukje bij mij vandaan is goed voor mij. 
Weet je waarom? xxx is een kind. Leren dingen vanzelf. xxx kan wel koken. xxx kan zelf een 
paar dingen doen. xxx houdt het zelf netjes. En ik wil dat zij zelfstandig wordt. Daarom zeg ik 
tegen die mensen help mij. Want hun zeggen tegen mij dat xxx bij mij mag komen wonen of xxx 
mag in kamertraining gaan. Nu is xxx echter groot geworden. xxx wil de baas spelen en voor-
dat wij samen verder gaan als ouder en dochter, wil ik dat niet. Oké. Dus liever dat ze apart 
woont? Liever op kamertraining. Ik kan altijd op haar blijven letten. Wat is er gebeurd en zo? 
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Ze kan niet bij mij, want bij mij is denk ik toch te. Jaja. Te dicht op elkaar. Jaja. Die grote 
mond en dat soort dingen wil ik niet. Ik wil respect. En wat doet ze voor werk over een jaar? 
Of gaat ze nog naar school? Ze gaat nu naar school. Moet nog drie jaar studeren voor xxx. 
Dus ze gaat over een jaar door met studeren? Nee, nog twee jaar studeren en daarna. Gister-
avond heeft ze tegen mij gezegd, want ze is nu even bij mij. Even bij een vriendin van mij, want 
zij houdt niet van thuis te blijven. Want xxx zit hier en xxx zegt ik verveel me. Ik zeg nee jij ga 
niet elke keer naar buiten. Die meisjes van achttien jaar laat je niet lopen. En wie bepaalt er 
volgend jaar hoe haar leven verloopt? Wie? Ja, wie. Wie zegt van xxx dit moet je doen of dat 
moet je doen. Zegt ze dat zelf of bent u dat? Of doet u dat samen? Nee, dat moet ze zelf doen. 
Ze moet zelfstandig worden. Volgend jaar is ze negentien. Ik wil niet dat ze het domme kind is 
in huis….Oké. Het is mij duidelijk. Wat vond u van het interview? Ik vond het interview goed. 
Misschien interview kan mensen wel helpen, want. Zieke mensen lopen veel rond, weet je. Ja 
ja. Dat klopt. Er lopen heel veel zieke mensen rond. En je weet nooit waar die zitten die zieke 
mensen. Hun doen zo lief. Je kent die zieke mensen niet. Het interview kan wel helpen, maar ik 
heb die problemen niet meer. Mijn dochter is groot.” 
 
Deze ouder had moeite met de vorm van het interview. Er werd voortdurend geprobeerd het ei-
gen verhaal te vertellen. Het kostte de interviewer moeite om de ouder steeds terug te brengen 
tot de eigenlijke interviewvraag. Deze ouder vindt het heel moeilijk om te denken vanuit de er-
varingen van de dochter. De ouder projecteert het eigen verhaal heel duidelijk op dat van de 
dochter. In de eerste zin wordt de ambivalentie geuit: soms leuk, soms gestresst. De passage 
over stress in het internaat die zowel ouder als dochter ervaren is wellicht de meest negatieve 
passage over ervaringen met het verblijf. De passage waarin beschreven wordt dat het internaat 
het (voorlopige) thuis is, en zo uit de dochter het ook volgens de ouder, is de sterkste positieve 
uiting. Samen voeden ze die ambivalente positie. Die ambivalentie is in het hele verdere frag-
ment terug te vinden. Er is geen sprake van anti-internaat stemming maar wel van grote zorg. 
Wordt er wel goed voor mijn dochter gezorgd, wordt er goed op haar gelet, is mijn dochter sek-
sueel wel veilig in het internaat en als bijzonder element de etniciteit? De vraag of blanken, 
donkere meisjes kunnen opvoeden? Het woord respect wordt diverse malen gebruikt. De ouder 
ervaart dat de dochter “vernederlandst” is en dat wordt met het oog op de omgang tussen ouder 
en kind niet positief geduid: Nederlanders hebben immers geen respect. Het meisje woont al 
meer dan tien jaar intramuraal maar het einde van de plaatsing is in zicht. Gelet op de proble-
matische omgang kiest de ouder voor enige fysieke afstand, maar niet té veel, het contact moet 
er blijven. Is de ambivalente kijk op het internaat ook niet de resultante van deze langdurige in-
ternaatsplaatsing? De wetenschap dat je kind al meer dan tien jaar daar verblijft, maakt dat een 
extreme positie eigenlijk al niet onmogelijk? Zo lang in onvrede met de situatie leven is dat vol 
te houden? De ouder vertelt, in een niet geciteerd tekstfragment, dat hij/zij vrijwillig diverse 
malen aan sociale activiteiten heeft meegedaan. Dat duidt ook niet op voortdurende onvrede. 
En dan de wetenschap dat je kind het goed doet in het internaat “ze is de beste”, dat stemt ook 
tot enige tevredenheid. Er zijn elementen uit de omgeving en uit het internaat die de ambivalen-
tie voeden, maar de ambivalentie kan ook door de a-priori ervaring gevoed zijn dat je kind lang 
in een internaat woont en moet wonen en er daarom het beste maar van moet maken. 
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Geplaatst in model 5.1 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de ouder. De ouder verhaalt 
over grote problemen in het verleden die leidden tot de internaatsplaatsing van de dochter. 
De ouder is positief over school, stage en werkperspectief van de dochter. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de ouder. De ouder heeft vragen over de 
veiligheid van het meisje, terwijl het meisje de ouder hierover gerust stelt. Het internaat is 
een tijdelijk thuis, maar het internaat is ook een plek van stress. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de ouder. Het meisje wordt 
beschreven als optimistisch, toekomstgericht, maar ook als brutaal, vechtend (vooral in het 
verleden). Volgens de ouder ervaart en aanvaart het meisje zichzelf zoals ze is. Intellectueel 
is ze volgens de ouder vergeleken met groepsgenoten een uitblinker. 
Situatie van het interview. De interviewsituatie wordt positief beleefd. De ouder probeert 
zich enigszins in een positief daglicht te stellen: mijn dochter heeft die problemen niet meer 
omdat ik die problemen niet meer heb. 

 
 
Interview 6.7 
Het tweede interviewfragment is een fragment met een pleegouder van een achttien jarig meis-
je. 
“Hoe denkt u wat xxx van de leefgroep vindt en wat er allemaal gebeurt op de groep. Wat 
vindt ze ervan? (Stilte) Vind ik heel moeilijk, want ze zegt heel vaak, xxx vertelt altijd veel din-
gen, maar die dingen kun je niet voor waarheid pakken, die xxx vertelt. Dus dan moet ik daar 
zelf in gaan schiften en dat kan ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze, ze zit heel veel, zegt ze hè, op 
haar slaapkamer, boven, hè, distantieert zich een beetje van de rest. Ja, ik denk dat voor xxx, 
eh, het niet altijd leuk is in de groep. Maar het is toch haar thuis geworden, hoe dan ook. En ik 
denk vooral die laatste groep waar ze weer zit, ja, dat is voor haar. Want dan gaat ze naar de 
volgende groep, mag ze eigenlijk een stapje vooruit, maar ze maakt het toch zo dat ze terug-
komt weer, bij die eerste groep. Dus ik denk dat dat een beetje haar thuis is geworden. En ik 
hoor ook, hoe ze met leiding omgaat en zo, ja, ik denk toch dat het haar maniertje is, haar plek-
je. Want, u zegt: ik hoor hoe ze met de leiding omgaat, wat is dat, kunt u daar een voorbeeld 
van noemen? Ehm, ze kruipt bij die mensen op schoot. Want, dat is toch een veilige plaats voor 
xxx, blijkbaar veiliger dan die andere groep. Die is wat losser, daar mag wat meer, en ja, krij-
gen kinderen ook wat meer ruimte en zij heeft toch die, dat strakke nodig om zich veilig te voe-
len. Want anders gaat ze dingen doen die niet kloppen. En ehm een van de vragen is: wat ge-
beurt en dan allemaal, wat denkt u dat xxx daarop zal antwoorden. (Stilte) Weet ik niet, ik 
denk dat er veel gebeurt. Dat het onrustig is, dat zegt ze wel vaker. In het weekend is het toch 
rustiger. Ja, ik zou het niet weten, nee. Even kijken ja, nou hebben we een lijst met onderwer-
pen waarvan we weten dat jongeren dat belangrijk vinden, jongeren die in een internaat wo-
nen. Nu wil ik eigenlijk al die onderwerpen eens langs lopen om aan u te vragen: hoe denkt 
u dat uw kind daarvan vindt of wat zij daarover zou vertellen. Oké, een poging. Dus probeert 
u het door de ogen van. xxx te zien. Ja, eh de dagelijkse activiteiten. Wat zal ze daarover ver-
tellen? Wat vindt ze daarvan? Wat bedoel je met dagelijkse activiteiten? Wat er allemaal ge-
beurt op zo’n dag. Routine, dat weet ze heel goed, de routine dat weet ze heel goed, ja, en dat 
vindt ze eigenlijk wel fijn volgens mij, ja. Als het maar routine is, dan denk ik dat ze dat wel 
lekker vindt. En wat is die dagelijkse routine? Ik zal maar zeggen, zo laat opstaan, zo laat 
eten, eh twee keer per dag douchen. Ja, die soort dingen, die zijn voor haar heel wezenlijk. Het 
geeft haar veiligheid denk ik, ja. Ehm. Ook weten wie er de volgende dag in de groep staat. 
Die dingen dat vindt ze wel belangrijk. Dus die zal ze opnoemen denkt u. Ja, denk ik wel. 
Ehm, het dossier, de belangrijke map. Wat zal xxx daarover vertellen? Weet ik niet, wat zij 
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daarover zal zeggen. Ze weet wel dat die er is, dat weet ze wel. Ja, en dat er dingen in staan die 
ze niet leuk vindt, omdat ze ook wel weet dat het niet altijd goed gaat. Oké, en denkt u dat ze 
dat vervelend vindt, of denkt ze nou dat is nu eenmaal zo. Ik denk wel dat ze dat vervelend 
vindt en misschien verwijt ze zich ook wel dingen. Ehm de familie- en thuissituatie. Wat zou 
xxx daarover zeggen? Deze familie? Maakt niet uit. Ja, ik vind het altijd heel vreemd, ze 
noemt ons nog altijd haar thuis….En, ja, ik denk dat ze heel erg graag toch nog hier erbij wil 
horen, ja, maar we zijn zelf ook wel een beetje aan het einde van ons Latijn, met name ook de 
kinderen. Zo van, ja, er komt nooit wat terug van haar. Nooit, snap je? En ik weet wel, het 
hoort bij haar, maar dan nog, op een bepaalde manier ben je dan moe daarin, moe gestreden 
en ja, we zullen haar niet laten vallen hoor! Echt niet, gewoon, ja, ze heeft niet, niks anders, 
moeten wij haar dan, hè, dat doe je niet, maar, het is wel een uitputtingsslag. Dat is heel wrang 
af en toe. Ja. Maar voor xxx blijven wij haar thuis, wat ik zo proef. En dat vind ik soms nog 
heel vreemd. Dan denk ik. Ik ga naar huis, hoi! Ja? Ja, en dat vind ik dan, dan denk ik, ja, het 
blijft toch haar thuis blijkbaar. Hoe dan ook. Ja, en ze is ook wel blij als het dan weer bijgelegd 
is en alles koek en ei is, maar ja voor haar is het heel wezenlijk denk ik, nog steeds. Al zijn het 
maar de dieren en niet de mensen, ja, want daar kan ze makkelijker contact mee hebben en mee 
knuffelen en noem maar op, dan met ons. Ja. Ehm financiën, geldzaken. Wat denkt u dat xxx 
daarvan vindt? Daarover zag zeggen? Ze krijgt altijd kledinggeld en ze krijgt altijd geld voor 
andere dingen, ja, van niet van ons he! Eh eh als ze hier komt, krijgt ze altijd een paar euro’s, 
want als ik, ik heb wel eens gedaan, dan kwam ze twee keer in de week bij ons, en dan had ik 
twee keer twee euro gegeven. Voor? Snacks, en toen ging ze dus wiet kopen en toen zei ik: dat 
heb je dus van mijn centen gedaan. En ik zeg: dat doen we dan niet meer. Dan kopen we alleen 
spulletjes van die centen. ??? Dat houd je toch niet tegen, en, ja, ze wil eigenlijk meer geld om 
voor dingen te kunnen sparen, laat zeggen, voor een tv of voor een radio, ja? Vorige keer, toen 
was haar radio kapot, vorige keer een tijd terug en toen hebben we gezegd: oké, dan krijg je 
die van ons, geluidsinstallatie, maar ze heeft niemand buiten ons, snap je? En dat vind ik soms 
wel eens wrang, want ze heeft echt eigen familie, maar haar zal nooit iemand van die eigen 
familie zijn die zegt: hier xxx, heb je dit, dat hoeven we niet meer. Bijvoorbeeld een oude tv, of 
dat komt gewoon niet bij ze op. En ze hebben ook bijna geen contact meer, meer met haar, ook 
natuurlijk door hoe ze is. Maar van de andere kant, ja, wij als vreemden stappen daar wel over 
heen en zij, zij laten dat doen. Dus ik denk, ze werkt nu ook en daar krijgt ze een vergoedinkje 
voor en voor dat geld wil ze voor een nieuwe televisie gaan sparen. Het is voor haar heel we-
zenlijk, want dan kan ze op haar kamer weer tv kijken. Wat ook wel weer jammer is, want dan 
hoeft ze niet beneden te zitten, snap je? Maar ieder kind heeft op die leeftijd wel een tv op haar 
kamer, hè, dus, maar ik denk dat ze zelf vindt dat ze te weinig krijgt, maar dat vinden alle tie-
ners, hè? Precies. Dus ik denk dat ze daar wel iets over zal zeggen, dat ze te weinig krijgt, ja, 
dat ze liever wat meer had. Dat ze wat meer dingen, en, misschien dat ze ook zegt dat ze eh zelf 
meer beslissen daarover wil, dat eh dat is toch benauwend, denk ik, maar. Ze kan het niet an-
ders, daar niet van. ’t Is geen verwijt, dus, eh dat is mijn eigen idee oké? Nou, dat is duidelijk. 
Het gedrag van xxx. Wat ze daar zelf van zegt? Dat het niet goed is. Oké? Dat zegt ze ja, dat 
het nou weer wat beter gaat. Dat zal ze zeggen. Kunt u een voorbeeld geven? Waarover gaat 
het dan? Eh dat ze af en toe boven op haar moeten gaan zitten. Omdat ze dan dingen af wil 
dwingen en helemaal uit haar bol gaat om het een of ander. En ’t is altijd heel moeilijk om bij 
xxx terug te halen, waarom dat dat gaat. Zit je soms uren te praten, voordat je en dan weet, 
weet ik, daar heb ik dan mijn twijfels altijd gehad, van is het nou datgene dat ik dan in haar 
mond leg of is het dat echt? Vind ik altijd heel moeilijk om te bepalen. Waar komt nou dat on-
genoegen, dat gevoel vandaan om zo’n gedrag ten toon te spreiden? Vind ik heel moeilijk, ja. 
Ja. Ja. Duidelijke dingen. Even kijken. De instanties, de mensen buiten het internaat, wat zal 
ze daarover vertellen? Dat eh met name haar voogd, ik zal maar geen naam noemen, dat ze die 
eh niet aardig vindt. Oké. En ik vind dat, ik vind dat hij veel te weinig voor xxx heeft gedaan. Ik 
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denk dat die slapend rijk wordt op deze manier. Daar, echt, ben ik heel boos over. Zo ga je niet 
met je pupillen om! Oké, en dat zal zij dus ook zeggen? Ja, ja….En de leefgroepregels waar 
xxx mee te maken heeft, wat zal ze daarvan vertellen, hoe zal ze dat vinden? Ik denk dat ze 
dat best wel fijn vindt. Ze heeft toch gekozen voor deze groep en of ze dat zal uitspreken dat ze 
dat fijn vindt? Ik denk dat ze ook wel dingen zal aangeven die ze niet leuk vindt. Ja. Kunt u 
voorbeelden noemen van dingen die ze dan niet leuk zal vinden? Nee, nee, want als ze die bij 
ons aanhaalt, redeneren we dan over, waarom dat dat gebeurt, weet je wel. En ik weet niet hoe 
strak de regels naar haar toe momenteel zijn. Want vroeger was het, ik zal maar zeggen, als je 
er pas was, dan mocht je tien minuten weg, moest je je melden, kwartiertje weg, moest je je 
melden, maar ik denk dat dat nou niet zo speelt. Ze is ook ouder. Dus ik weet niet hoe vrij ze 
momenteel gelaten wordt in deze. Of ze weer het recht heeft verworven om naar de stad te mo-
gen, bijvoorbeeld dat weet ik niet. Zal ze dat belangrijk vinden? Ja en nee, want die rechten 
heeft ze al een keer gehad. En misschien, misschien zelfs wel vaker gehad en ook weer ver-
speeld. Ik weet niet of ze dat dan zo belangrijk vindt. Om daarom zich zo in de plooi te houden, 
snap je? En of ze dat daarvoor over heeft en over kan hebben. Ja? Dat is ook de vraag, hè. En 
hoeveel kost je dat? En kun je dat opbrengen? Ja, dat is heel moeilijk. Redeneer je van jezelf 
uit, maar ik weet niet hoe het kind dat ervaart. Nee. Ehm het leven op de groep. Hoe zij dat er-
vaart? (Stilte). Ik denk best wel goed. Omdat ze ook wel eens zegt van: ik blijf daar. Ik denk dat 
ze, dat het toch een plekje is waar ze zich toch geborgen voelt. Want soms zegt ze wel dat ze lie-
ver hier was, maar ze weet: die kans is er niet meer. Dat is gewoon niet meer. Want in de tus-
sentijd is iedereen de deur uit, en xxx past gewoon niet meer hier. Nee. Nee, dus ik denk dat ze 
dat heel goed weet. Misschien, ja, ze zegt ook nog wel eens, ze spreekt het nog wel eens uit dat 
ze daar spijt van heeft, maar daar ga ik nooit zo echt op in. Want dat is alleen maar wrang. 
Dat kan ik toch niet veranderen. Dus ik weet niet wat ze daar zelf over zegt, ben benieuwd ei-
genlijk. Of trouwens ook over die andere vragen. Ben eigenlijk benieuwd wat ze daar echt eh, 
hoe ze daarover redeneert. En of ze dat kan. Ehm. En de, de kinderen op de groep? De andere 
inwoners, wat zal ze daarover zeggen? Ze zegt heel vaak dat ze druk zijn. Voor haar gevoel 
zijn ze heel erg druk, ze heeft nou een vriendje op de groep. Ik weet ze vertelt er wel dingen 
over, maar, ja, ze distantieert zich ook op een bepaald ogenblik er van. Oké. Hoe moet je dat 
uitleggen? Ehm ze heeft best vriendinnetjes, ook gehad, weet je wel, die wel weg zijn en zo, dat 
is ook wel wrang, want dan gaan ze weer, net hetzelfde als leiding, die komt en die gaat, maar 
of ze daar een echte band mee heeft? Dat weet ik niet. Soms lijkt het zo, maar nee, ik weet het 
niet, nee, kan het niet inschatten. Nee, dat is goed. Zelfstandigheid, alles wat met de toekomst 
van haar te maken heeft, wat zal ze daarover vertellen, wat zal ze daarvan vinden? Dat ze 
nog een tijdje op de groep moet blijven. Ik hoop dat ze het zo vertelt. Ja. Ja, want daar heeft 
die groep best hard aan gewerkt, denk ik. Ja, en ikzelf vind dat ze nooit zelfstandig kan wonen. 
Dat is heel erg, maar dat, gewoon dat zie ik nu. Ook emotioneel niet, dit kind is zo, nee. En wat 
zal ze zelf daarover denken? Dat ze het wel kan op den duur. Ze hoopt nog steeds dat ze, want 
ik weet, daar hebben we hier wel om gelachen, dat is heel wrang voor haar, als ze dat zou ho-
ren, nee, misschien niet eens, want dat snapt ze waarschijnlijk niet, ehm dan zei ze over een an-
der meisje die, ehm naar een andere groep was gegaan, daar was zij gaan kijken met leiding, 
naar, daar zei zij over, ja, maar die was ook niet helemaal goed bij (wijst naar haar hoofd), die 
was best raar. En dat ziet ze van zichzelf dus niet. En toen heb ik niet op dat moment haar dui-
delijk kunnen maken dat zij ook zo moeilijk in mekaar zit. Dan moet je dat met zoveel tact en 
omwegen doen, en je moet het toch duidelijk maken, want dat eh dat eh dat lukt niet. Nee, dan 
wordt het wrang he? Ehm maar zij zal zelf inschatten dat zij dat wel zal kunnen? Ja, ik denk 
dat het een stuk hoop is. Van eh als ik mijn best maar genoeg doe, dan red ik dat wel, maar ik 
geloof daar dus niet in. Nee, ik zou het haar wel gunnen, maar ik denk nee. Of, ze moet een 
goede vent tegen komen. Oké. Dat denk ik wel, een man die echt om haar geeft en die haar be-
schermt. Voor alles in de maatschappij. Dat denk ik wel. Dan zou het wel eh maar dan moet 
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die man dus goede eigenschappen hebben en ook eh meer vermogens verstandelijk dan xxx. 
Dan denk ik dat het wel zou lukken….Hoe vond u het om hieraan mee te werken? Ik denk dat 
het heel belangrijk is, dat dingen in beeld gebracht worden. Maar eh of dat wel zoveel zoden 
aan de dijk zet, daar heb ik een zwart, een zwaar hoofd in, want ja kijk naar de maatschappij 
rondom je. Ja, en het is een heel duur internaat en ja of ze het maximale eruit halen, dat weet 
ik niet. Nee, dat weet ik niet.” 
 
Een indringende passage van een pleegouder die moegestreden is en de zorg voor het pleeg-
kind niet meer wil of kan opbrengen. De plaatsing in het internaat is vanuit deze situatie ge-
beurd. De geïnterviewde weegt zelf steeds de voors en tegens af en verwoordt deze ook vanuit 
de optiek van de (pleeg)dochter. De pleegouder verwoordt de ambivalentie van de pleegdoch-
ter. Liever thuis zijn maar het onvermijdelijke leven in het internaat ook maar accepteren. Het 
is niet altijd leuk in de groep, drukte, medebewoners en groepsleiding komen en gaan. Af en 
toe gaat ze uit haar bol, met alle consequenties van dien (men zit boven op haar) maar ze vindt 
ook geborgenheid bij de groepsleiding. Over het perspectief is de pleegouder niet echt positief. 
Zal het de pleegdochter lukken om een zo zelfstandig mogelijk leven te hebben? Niet alleen, 
alleen met de hulp van anderen is de schatting. De conclusie is dat er een zekere ambivalentie 
is over het verblijf in de groep. Of er sprake is van een a-priori positie die in de ogen van de 
pleegouder wordt ingenomen door het meisje blijft onduidelijk. De uithuisplaatsing wordt als 
onvermijdelijk gepresenteerd en mogelijk dat het meisje er om die reden maar het beste van 
maakt zonder dat het altijd leuk is in het internaat. Maar een optelsom van positieve en negatie-
ve aspecten kan even zozeer leiden tot die ambivalente conclusie. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de ouder. De uithuisplaatsing 
wordt als onvermijdelijk gepresenteerd. Het meisje praat over het pleeggezin als haar thuis. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de ouder. Het internaat biedt veiligheid en ge-
wenste routines maar ook onrust en ongewenste regels. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de ouder. Het meisje zegt veel 
maar bedoelt het soms anders denkt de pleegouder. Het meisje gaat af en toe over grenzen 
(“uit haar bol”). 
Situatie van het interview. De ouder is positief over het meedoen met het interview. 

 
 
6.2.5 De ervaringen met het verblijf in de ogen van de ouders  
 
Ervaringen met het verblijf kunnen negatief, positief of ambivalent zijn (“niet leuk”, “leuk” of 
“leuk en niet leuk”). Ook in de ogen van de ouders spelen meerdere aspecten een rol bij de be-
oordeling door een jongere. De richting van de relatie tussen de beoordeling en deze aspecten 
is tweeledig. Zowel a-priori ervaringen als balansafwegingen spelen een rol. Model 5.1 biedt 
hulp bij de analyse van de door de ouders gegeven antwoorden, nog even afgezien van de al in 
paragraaf 5.3.5 gemaakte kanttekeningen bij dit model. Ouders hebben vaak het idee dat de be-
perking van het kind verhindert dat deze een realistische kijk op de werkelijkheid kan hebben. 
Een aantal ouders verwacht dan ook dat het kind moeite zal hebben met het beantwoorden van 
bepaalde vragen. Daarnaast is het voor ouders, zo blijkt uit de tekstfragmenten, vaak veel 
moeilijker om uitspraken te doen over de concrete ervaringen van jongeren. De vraag blijft of 
ouders voldoende in staat zijn om de vraag “tracht u zich te verplaatsen in uw kind en probeer 
vanuit die optiek de volgende vraag te beantwoorden” te kunnen beantwoorden. In het inter-
view is plaats ingeruimd voor de eigen verhalen, ervaringen en emoties van de ouders in het 
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tweede deel van het interview. Hier wordt door de interviewers in voorkomende gevallen ook 
naar verwezen. Maar een aantal vermengt toch ook in het eerste deel van het interview de kijk 
op de mening van de jongere met de eigen kijk, zeker als het om concrete aspecten gaat, bij-
voorbeeld de groepsregels en de financiën maar soms ook de toekomst betreffend. Gelet op de 
vaak complexe thuissituaties blijft ook de vraag welk beeld de ouder van zichzelf wenst neer te 
zetten. De volledig op de jongere betrokken ouder die alleen het beste wil voor zijn of haar 
kind, de min of meer afstandelijke observator van de pathologie van het kind die dit alles over-
komen is en tot slot de “mede schuldige” aan het lot van het kind. Wellicht denken deze ouders 
dat zij te kort schieten of willen dat juist niet erkennen. Deze cognitieve dissonantie kan dan 
worden gereduceerd door te denken dat het kind het verblijf in de instelling wel heel vervelend 
zal vinden. Het is liever thuis. Het tekstmateriaal geeft hier in veel gevallen té weinig 
informatie over maar bovengenoemde aspecten kunnen de antwoorden meegekleurd hebben. In 
hoofdstuk 9, bij de vergelijking tussen de antwoorden van de jongere en zijn of haar ouder, 
persoonlijke begeleider en de gedragswetenschapper zal hierop nog teruggekomen worden. 
 
Ook uit de interviews met de ouders komt het volgende beeld: jongeren die het verblijf negatief 
ervaren zijn in twee groepen te onderscheiden: de zogenaamde “naysayers”, voor wie alles wat 
met het internaat te maken heeft a-priori negatief gekleurd is en die alle aspecten van daaruit 
negatief kleuren en jongeren die op grond van een balansafweging van de diverse aspecten tot 
een conclusie komen. Deze conclusie kan dan negatief, positief of ambivalent zijn. Zijn er wel-
licht bepaalde kenmerken die de antwoordpatronen van de ouders beïnvloeden? 
 
Er kan geen samenhang aangetoond worden tussen het geslacht van de jongere en het antwoord 
van zijn of haar ouder op de vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen in de ogen van uw 
kind” (tabel 6.3). 
 
Tabel 6.3 Perceptie van het verblijf door de ouder en het geslacht van de jeugdige 
 
Geslacht Niet leuk Leuk Leuk en niet leuk Totaal 
Jongen 6 3 0 9 
Meisje 4 1 2 7 
Totaal 10 4 2 16 

 
Mann-Whitney U toets: U=28.50, p=0.76, tweezijdig, exacte kans. 
 
Evenmin kan er een samenhang tussen het geslacht van de ouder en het antwoord van de ouder 
op de vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen in de ogen van uw kind” (tabel 6.4) wor-
den aangetoond. 
 
Tabel 6.4 Perceptie van het verblijf door de ouder en het geslacht van de ouder 
 
Geslacht Niet leuk Leuk Leuk en niet leuk Totaal 
Man 4 3 0 7 
Vrouw 6 1 2 9 
Totaal 10 4 2 16 

 
Mann-Whitney U toets: U=16.50, p=0.11, tweezijdig, exacte kans. 
 
Er kan wel een samenhang aangetoond worden tussen de juridische status van de jongere en het 
antwoord van de ouder op de vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen in de ogen van uw 
kind” (tabel 6.5). Dit betekent dat ouders denken dat jongeren die een OTS hebben eerder ge-
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neigd zijn om het verblijf als “niet leuk” te benoemen en aan de andere kant denken dat jonge-
ren die “vrijwillig” geplaatst zijn eerder geneigd zijn om het verblijf als “leuk” te benoemen. 
 
Tabel 6.5 Perceptie van het verblijf door de ouder en de juridische status van de jongere 
 
Juridische status Niet leuk Leuk Leuk en niet leuk Totaal 
OTS 5 4 1 10 
Geen OTS 5 0 1 6 
Totaal 10 4 2 16 

 
Mann-Whitney U toets U=29.50, p=0.95, tweezijdig, exacte kans. 
 
Er kan geen samenhang aangetoond worden tussen het moment van geïnterviewd worden van 
de ouder en het kind en het antwoord van de ouder op de vraag “hoe is het om in een leefgroep 
te wonen in de ogen van uw kind” (tabel 6.6). 
 
Tabel 6.6 Perceptie van het verblijf door de ouders gerelateerd aan tijdstip interview 
 
Tijdstip interview Niet leuk Leuk Leuk en niet leuk Totaal 
Ouder voor het kind geïnterviewd 7 3 1 11 
Ouder na het kind geïnterviewd 3 1 1 5 
Totaal 10 4 2 16 

 
Mann-Whitney U toets U=26.00, p=0.91, tweezijdig, exacte kans. 
 
6.3 Opvallende aspecten uit de interviews met de ouders 
 
Veel ouders geven aan de vraag “hoe denkt u dat uw kind erover denkt” moeilijk te vinden. 
Over hele concrete aspecten van het dagelijkse leven in het internaat wordt niet uitgebreid thuis 
gepraat. Jongeren vertellen over in hun ogen extreme situaties én jongeren vertellen vaak in 
weinig bewoordingen. Als de lengte van de interviews met de jongeren vergeleken wordt met 
die met de ouders (natuurlijk alleen de vergelijkbare vragen) dan blijkt dat ouders heel veel 
meer woorden gebruiken dan jongeren. Jongeren antwoorden kort “goed, niet goed, gaat wel” 
of gebruiken een krachtterm met lading. Ouders noemen, omschrijven en geven meer voorbeel-
den. Natuurlijk worden zij hier ook wel door interviewers toe uitgenodigd maar ook die passa-
ges waarbij geen expliciete verbijzondervragen gesteld worden zijn veel korter bij jongeren 
dan bij ouders. Eén ouder verwoordt het niet of onvoldoende weten als volgt. Nou dan gaan 
we naar het volgende onderwerp en dat is euh meer over uw ervaring dan. Dat zal wat mak-
kelijker zijn denk ik. Ja. Want dit zijn wel vragen waar je dus nooit over nadenkt. Nee. Daar 
denk je dus nooit als ouder over na. Je hebt het contact met maatschappelijk werk, de orthope-
dagoog, de groepsleiding en de rest laat je gewoon zijn gang gaan. 
 
De zestien ouders is gevraagd of het gezin dat ze nu met hun kind vormen bestaat uit de beide 
biologische ouders. Dat geldt voor vijf jongeren. Elf jongeren wonen in een gebroken of nieuw 
samengesteld gezin (69%). Dit percentage is hoger dan dat wat geldt voor alle Nederlandse 
jongeren en wijkt eveneens af van een recente steekproef van jongeren uit drie LVG-instituten 
(Boendemaker, Eigenraam, de Graaf, Moonen & van der Pijll, 2005). Alle ouders spreken over 
moeilijke, moeizame of vastgelopen gezinssituaties die uiteindelijk noopten tot de uithuisplaat-
sing van de jongere (overigens niet altijd met instemming van de ouder). 
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De kijk van ouders op de groepsleiding is wisselend. Weliswaar is gevraagd om door de ogen 
van de jongere naar het verblijf in het instituut te kijken, maar ouders geven in een aantal ge-
vallen toch ook hun eigen mening. Drie ouders zijn positief over de groepsleiding, maar veel 
meer ouders hebben kritiek. Variërend van het ongenuanceerde “aan de groepsleiding heb je 
niets” tot zorg over de mate van bescherming die de jongere in het instituut door de groepslei-
ding zou krijgen, zorg om de disciplinering en de discontinuïteit in het begeleidingsproces door 
wisselende groepsleiding. 
 
Tot slot; ook menig ouder kende het begrip instanties niet. Met enige uitleg (maar dat stond zo 
niet in de handleiding) kunnen ze wel een antwoord op de vraag geven. Maar zoals een ouder 
opmerkt: “ja. Ik denk sowieso dat het begrip instanties nader toegelicht moet worden” (aan de 
jongere). En daar had ze gelijk in. 
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HHooooffddssttuukk  77  

 
Hoe denken persoonlijke begeleiders over de 
ervaringen van opgenomen jongeren 
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7.1 Inleiding 
 
Zoals al in hoofdstuk 4 vermeld is, zijn zeventien persoonlijke begeleiders geïnterviewd (zie 
bijlage 8 voor de interviewhandleiding). De jongste persoonlijke begeleider was 21 jaar, de 
oudste 46 jaar (gemiddeld 29.7 jaar). Het interview met de persoonlijk begeleider bestond uit 
twee delen, het eerste deel was identiek aan het interview dat bij de jongeren is afgenomen, 
met dien verstande dat de persoonlijke begeleider gevraagd is zich te verplaatsen in de 
gedachtewereld van het mentorkind en vanuit die optiek de vragen te beantwoorden. Met 
andere woorden “hoe denkt u dat (naam van de jongere) hier over denkt?” In het tweede deel 
van het interview is gevraagd naar de kijk van de persoonlijk begeleider op een aantal 
aspecten van de plaatsing en het verblijf van hun mentorkind in het internaat. Dit tweede deel 
is in het kader van dit onderzoek niet verder uitgewerkt. De twintig op minidisks opgenomen 
interviews met de persoonlijke begeleiders zijn alle individueel getranscribeerd tot een 
geschreven tekst. Hieronder volgt een analyse van de interviews van de twintig persoonlijke 
begeleiders op basis van de transcripties van de interviews. Deze transcripties zijn wederom 
in anonieme vorm, voor verder onderzoek beschikbaar. Ook in dit geval is er voor gekozen 
om passages die te herleiden kunnen zijn tot personen met “xxx” te markeren. De geschreven 
teksten zijn in eerste instantie volledig geanalyseerd voor de vragen “hoe is het om in een 
leefgroep te wonen?” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je daar van?” Daarna 
zijn de teksten in het kwalitatieve dataverwerkingsprogramma WinMAX97professional 
ingevoerd en aan de hand van een codeboek (zie tabel 5.1) geanalyseerd. Ook bij de analyse 
van de interviews van de persoonlijke begeleiders is gebruik gemaakt van het werkmodel, 
model 5.1 met dien verstande dat in dit geval gelezen dient te worden “de beoordeling van de 
ervaringen van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider”. 
 
De antwoorden van de persoonlijke begeleiders op de vragen naar de vier interviewonderwer-
pen worden in dit hoofdstuk niet nader uitgewerkt. De redenen zijn dezelfde als vermeld in 
paragraaf 6.1. 
 
7.2 Analyse van de antwoorden van de persoonlijke begeleiders op de 
vragen “hoe is het om in een leefgroep te wonen?” en “wat gebeurt er bij 
jou allemaal en wat vind je daar van” in de ogen van de jongere? 
 

7.2.1 Inleiding 
 
Een aantal persoonlijke begeleiders geeft een duidelijk antwoord op de vraag naar hoe de jon-
gere het vindt om in een leefgroep te wonen. “Best wel leuk, erg ontevreden, ze vond het niks, 
niet leuk”. zijn duidelijke antwoorden. Maar veel vaker geven persoonlijke begeleiders eerst 
een duidelijk antwoord om dat vervolgens weer te nuanceren. Een tweetal voorbeelden: (voor-
beeld 1) “niet leuk, nee, wel, xxx is een meiske dat heel graag eigenlijk thuis wil wonen en, 
ook best wel weet verstandelijk dat dat niet kan. In de leefgroep wonen, vindt ze, weet ze dat 
het goed voor haar is, ze weet ook wel dat wij, alle goeie bedoelingen met haar hebben en dat 
wij haar dus hier, dat ze hier woont om dingen te leren en om straks toch een leuke goeie 
toekomst voor haar op te bouwen. Maar er gaat niks boven weekendjes naar huis en bij haar 
ouders zijn …” en (voorbeeld 2) “ze heeft een soort vertrouwen met ons opgebouwd. En euh, 
ik denk dat xxx het leuk vindt op de groep maar ik denk, dat is de vraag wat je aan ieder kind 
stelt, die wil-len toch denk ik het liefste thuis wonen. Maar dan denk ik wel dat xxx kan 
relativeren van ik kan niet thuis wonen en waarom ik niet kan thuis wonen....” Op grond van 
dergelijke nuanceringen is het op voorhand niet gemakkelijk om de antwoorden op de vraag 

 186



hoofdstuk 6  Hoe denken ouders over de ervaringen 

naar hoe is het om in een leefgroep te wonen voor de jongere in de ogen van de persoonlijke 
begeleider in de drie reeds in de hoofdstukken 5 en 6 gebruikte drie categorieën, “niet leuk”, 
“leuk” en “leuk en niet leuk”, onder te brengen. Nog meer dan bij de jongeren zelf en bij hun 
ouders is de context van het hele interview nodig om deze indeling te kunnen maken. In dat 
kader is de jongere uit het eerste voorbeeld ingedeeld in de categorie “niet leuk” en de jongere 
uit het tweede voorbeeld in de categorie “leuk en niet leuk”. Op grond van de analyse van het 
antwoord op de voornoemde vraag in de context van het hele interview kan de verdeling 
conform tabel 7.1 gemaakt worden. 
 
Tabel 7.1 Antwoord van de persoonlijke begeleiders op de vraag “hoe is het om in een leef-
groep te wonen” (in de ogen van de jongere) 
 
Beoordeling van het verblijf Totaal 
Niet leuk 7 
Leuk 2 
Leuk en niet leuk 11 
Totaal 20 

 
Om de betrouwbaarheid van de verdeling naar beoordeling van het verblijf te kunnen vaststel-
len zijn de twintig interviews door een tweede beoordelaar eveneens over de drie categorieën 
“niet leuk”, “leuk” en “leuk en niet leuk” beoordeeld. De mate van interbeoordelaar-betrouw-
baarheid werd vastgesteld met Cohen’s Kappa. In tabel 7.2 staan de overeenkomsten en ver-
schillen tussen de twee beoordelaars vermeld. De mate van interbeoordelaar-betrouwbaarheid 
is acceptabel, zeker gelet op het feit dat het antwoord naar de beoordeling uit een groter tekst-
fragment gedestilleerd moest worden. Vier maal verschillenden de beide beoordelaars van 
oordeel, waarbij in drie gevallen de eerste beoordelaar dacht dat de persoonlijke begeleider 
positiever was in het oordeel over de beoordeling van het verblijf van de jongere dan de 
tweede beoordelaar en in één geval dacht de eerste observator dat de persoonlijke begeleider 
negatiever was in zijn oordeel dan de tweede observator dacht. De verdere analyses zijn 
gedaan op basis van de beoordeling van de eerste beoordelaar. 
 
Tabel 7.2 Overeenkomsten en verschillen in de beoordeling tussen de twee beoordelaars 
 
Oordeel twee beoordelaars Aantal Cohen’s kappa 
Overeenstemming 16    
Verschil 4    
Totaal 20  .65  

 
Het interviewmateriaal geeft vaak té weinig uitsluitsel om het in hoofdstuk 5 gepresenteerde 
werkmodel 5.1 helemaal in te vullen. De meeste persoonlijke begeleiders doen bijvoorbeeld 
geen uitspraken over wat de interviewcontext voor de jongere betekend zou kunnen hebben. 
Daarnaast leggen veel persoonlijke begeleiders géén verband tussen de voorgeschiedenis van 
de jongere en opname en verblijf. De meeste geïnterviewden beperken zich tot feitelijkheden 
in de voorgeschiedenis en tot (min of meer uitvoerige) beschrijvingen van het hier en nu. 
Bijna alle persoonlijk begeleiders lukt het ook wel een antwoord te geven op de 
toekomstgerichte vragen. Voor één begeleider is deze vraag niet te beantwoorden (het betrof 
hier overigens de vragen op de kijk op de toekomst van de jongste jongere). 
 
Er zullen steeds drie persoonlijke begeleiders aan het woord gelaten worden om één van de 
drie posities (“niet leuk”, “leuk” en “leuk en niet leuk”) toe te lichten. Daarna wordt een korte 
samenvattende analyse gegeven van alle interviews in de diverse posities. Om de 

 187



hoofdstuk 6  Hoe denken ouders over de ervaringen 

herkenbaarheid te verminderen worden alle begeleiders met “hij” aangeduid. Sommige 
interviewfragmenten zijn bewust kort gehouden omdat de antwoorden op de vragen veel 
herkenbare details bevatten. 
 
7.2.2. Persoonlijke begeleiders die aangeven dat de jongere het verblijf als 
“niet leuk” ervaart 
 
Zeven persoonlijke begeleiders geven aan dat in hun ogen de jongere geantwoord zal hebben 
dat hij of zij het verblijf als “niet leuk” ervaart. Welke argumenten hanteren deze persoonlijke 
begeleiders? Een drietal voorbeelden. 
 
Interview 7.1 
Het eerste voorbeeld is een passage uit het interview met de persoonlijke begeleider van een 
jongen van zestien jaar. In het eerste deel van het interview “je leven tot nu toe” vertelt de 
persoonlijke begeleider over de problematische thuissituatie van de jongen. 
 
Op de vraag hoe de persoonlijke begeleider denkt dat de jongen het leven in het internaat er-
vaart zegt deze het volgende. 
“Ik denk dat xxx heel erg ontevreden is, sowieso over het leven in een internaat daar schaamt 
xxx zich voor…. Ik denk niet dat ie dat ie zich lekker in z'n vel voelt in een leefgroep …. Akke-
fietjes met groepsleiding, akkefietjes met groepsgenoten …. En wat denk je dan dat die zal 
vertellen? Uhm, ja met name de negatieve dingen die die (lachje) heeft meegemaakt in in de 
groep. Ja. Conflicten met met groepsleiding ehm, ja zo als ik al zei, dat dat ie zich uh 
onterecht uh behandeld voelt. En dat ie wel positief is over hoe het de laatste tijd gaat, dat ie 
wel veel heeft geleerd …. De activiteiten in de leefgroep. In de groep uhm. Wat zou die daar 
over vertellen? (Stilte). Das een goeie vraag, ja goed je hebt in een groep natuurlijk een een 
aantal uh vaste momenten waar je als groep om de tafel zit. Tijdens de eetsituatie, tijdens de 
groepsgesprekken in de groep, als er problemen zijn, als de groep bij elkaar wordt geroepen, 
dat zijn een aantal uh vaste activiteiten dan van deze groep. Ja. Ik denk dat uh dat ie aan de 
ene kant uhm af aan toe uh een punthoofd ervan krijgt om om het zo maar even te zeggen, 
maar aan de andere kant denk ik ook dat ie uhm tenminste wat ik zie is dat xxx wel een hele 
positieve bijdrage kan leveren in uh in die dagelijkse activiteiten. Dus uh een groep bij elkaar 
roepen en etc. etc. En denk je dat ie het leuk vind die dagelijkse activiteiten? Wat zal die 
zeggen? Uhm, Mhm wat ik tot nu toe van xxx weet is dat die uhm alles eraan wil doen om zo 
snel mogelijk hier weg te komen, maar of die het leuk vindt? Vind ik vind ik moeilijk zou ik nie 
durven zeggen. …Uhm, het dossier of te wel de belangrijke map wat denk je hoe xxx 
daarover denkt? Uhm, ik denk dat xxx het belangrijk vind dat de persoonlijke begeleider, ik 
dus uh op de hoogte is van het hele reilen en zeilen omtrent xxx, zijn verleden etc. wat er 
allemaal gebeurd is. En daarbij denk ik ook dat xxx voor de rest zoiets heeft van nou niet 
iedereen hoeft te weten wat met mij gebeurd is, dus niet iedereen hoeft in dat dossier te kijken. 
Dus alleen jij? Ja, en ja goed de betrokkene, teamhoofd en de pedagoog, daar zal die wel iets 
van hebben ja goed die mensen die moeten op de hoogte zijn, want daar ga jij mee in gesprek. 
Ja. Maar hij heeft wel zoiets van ja goed mijn privacy, niet iedereen hoeft te weten wat er met 
mij gebeurt, is in mijn leven….” Over het gedrag zegt hij het volgende: “ik denk dat ie daar 
wel positief over is, uhm aan de andere kant denk ik ook dat ie wel in de gaten heeft dat die 
uhm wel nog aardig wat moet sleutelen aan zijn gedrag. Met name over het uh opvliegende 
gedrag wat die af aan toe kan vertonen. Uhm, de leefgroep regels? Waar xxx mee te maken 
heeft wat zou die daarover vertellen? Ik denk dat ie uh (lachje) over een eh aantal regels dat 
die het daar absoluut niet mee eens is, en dat zal die ook wel aangeven in het interview. En 
kun je daar wat meer over vertellen, over welke regels het zijn? Ik denk eh met name eh, dat 
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ie op een tweepersoons kamer ligt, dat stoort hem ontzettend. Uhm, goed er zijn gewoon een 
aantal regels in de groep, zoals eh: schoenen uit, uhm, ruim je spullen op achter je kont, uhm, 
roken op een bepaalde plek, het maken van tijdsafspraken, het op tijd komen melden goed doe 
je dat niet dan wordt je daarop aangesproken. Ja. En ja je moet niet vergeten hij woont of 
woont hij zit met negen andere jeugdigen in een eh in een groep, waarvan je heel vaak met 
andere jeugdigen misschien minder goed kunt opschieten. Ja. En daardoor ontstaan ook weer 
conflictjes waaruit afspraken en regels worden gemaakt ja en daar hoeft ie het ook niet altijd 
mee eens te zijn. Mhm. Maar ik denk wel dat die over de over de regels toch wel wat negatiefs 
over heeft verteld ja. Oké. Ja (lachje). Denk je dat je hier genoeg over hebt verteld? Ja. Uh, 
het leven op de groep? Wat zou die daarover vertellen? Uhm, ja goed zo als ik al zei uh 
negen andere groepsgenoten ik denk dat die zich regelmatig stoort aan andere 
groepsgenoten. Ja. In zijn ogen is die uhm, toch redelijk zelfstandig er zijn nog een aantal 
andere jeugdigen die in zijn ogen iets minder zelfstandig zijn, dus denk dat die zich daar wel 
ja daar wel aan stoort op sommige momenten. Ja, en kun je daar nog meer over vertellen? 
Of is dit genoeg? Uhm, ik denk dat die dat ie zelf uhm, zo snel mogelijk in ieder geval uit een 
leefgroep weg wil. Ja. En dan bedoel ik dan met name dat die richting kamertraining gaat in 
ieder geval toch nog een stuk begeleiding krijgt.” 
 
Dit citaat betreft een jongen die zich volgens zijn begeleider er voor schaamt dat hij in een in-
ternaat verblijft. Hij heeft problemen met de groepsleiding en de groepsgenoten. Een jongen 
die volgens eigen zeggen verder is dan andere groepsgenoten. Hij wil uitvliegen, hij wil op 
kamertraining. Hij is wel goed vooruitgaan gaan, maar qua gedrag heeft hij toch nog 
regelmatig aanvaringen. 
 
In model 5.1 geplaatst.  
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. De 
persoonlijke begeleider spreekt over een problematische gezinssituatie die uitgemond is in 
een uithuisplaatsing. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de persoonlijke begeleider. De persoonlijke 
begeleider spreekt over schaamte om in het internaat te zijn, maar ook over iets geleerd 
hebben. Echter, er is sprake van voortdurende gesprekken met de groepsleiding en met 
andere jongeren. De begeleider spreekt ook over negen andere jongeren in een groep en een 
tweepersoons kamer en dat dat belastend is voor de jongen. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. 
De jongen is opvliegend, en heeft vaak conflicten. Hij is het verblijf in het internaat beu. 
Situatie van het interview. De persoonlijke begeleider verwacht dat de jongere óf veel 
informatie zal geven óf er voor zal kiezen om te zwijgen; het is een jongen van uitersten.  

 
Interview 7.2 
Dit interview met de persoonlijke begeleider betreft een zestienjarig meisje dat een positieve 
band met (vooral een van) haar ouders heeft. Door ingrijpen van instanties is zij in het 
internaat terechtgekomen. 
“Hoe denk je dat xxx over het leven in de leefgroep denkt, wat van wat er allemaal gebeurt 
binnen de leefgroep en wat vindt zij ervan? Niet leuk, nee, wel, xxx is een meiske dat heel 
graag eigenlijk thuis wil wonen en, ook best wel weet verstandelijk dat dat niet kan. In de 
leefgroep wonen, vindt ze, weet ze dat het goed voor haar is, ze weet ook wel dat wij, alle 
goeie bedoelingen met haar hebben en dat wij haar dus hier, dat ze hier woont om dingen te 
leren en om straks toch een leuke goeie toekomst voor haar op te bouwen. Maar er gaat niks 
boven weekendjes naar huis en bij haar ouders zijn …. Veel geroddeld. Er wordt veel 
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geroddeld en de leiding is soms wat streng en, wat zal ze nog meer vertellen? xxx effe 
nadenken. Ik denk ook wel leuke dingen dat ze vertelt, dat het hier gezellig is, dat je met 
zoveel kinderen samenwoont. Dat, de activiteiten die wij doen, dat ze er ook wel naar uitkijkt 
en dat zij der ook wel van geniet. Ja, denk dat dat xxx ongeveer wel gezegd heeft…. De 
dagelijkse activiteiten, wat zal xxx daar over verteld hebben in de groep? Ik zou het niet 
weten, dagelijkse activiteiten? Leuk, maar je moet er wel veel taakjes doen. Dus taakjes is 
voor haar? Ja, ik denk dat dat wel maar over het algemeen doen ze wel leuke dingen met ons. 
Natuurlijk, ze willen allemaal wel meer, ze willen allemaal nog grotere activiteiten doen, ik 
denk zij ook wel, maar over het algemeen is zij redelijk, is zij tevreden hier in de groep met 
wat er aangeboden wordt. Ze weet ook dat dat ja, meer is als, uhh, als thuis of, uhh, dat het 
hier toch wel anders gaat. Het dossier, de belangrijke map, wat zou ze daar over verteld 
hebben? Ja, zij heeft, phuf, vorig, jaar geleden nou, ja in ieder geval toen zij zestien was, vlak 
daarna heeft zij een stuk van haar dossier gekregen en dat was, dat was even niet goed 
gegaan en daar was ze heel erg van geschrokken. Toen zag ze dus d’r levensgeschiedenis van 
haarzelf. En ik denk dat ze daar wel het een en ander, uhh, over gezegd heeft. Dat ze dat 
moeilijk vond om dat te zien. Maar verder dossier, ja, ik denk ook dat ze gezegd heeft dat 
moet ik altijd nog een keer doornemen met mijn mentor. Dat ze nog altijd een keer met mij 
moet, uhh, moet lezen en daar heeft ze maar geen tijd voor en dat komt er maar niet van. 
Maar goed, ze heeft dus het een en ander dus gezien en dat heb ik toen ook met haar opgepakt 
maar, uhh, ik denk dat ze dat wel gezegd heeft.” …Over haar gedrag… “Ze kan ontzettend 
schelden en tieren en dan met, uhh, d’r platte (dialect) kan ze dan, uhh, hier dan door de 
groep heen lopen. Denk dat ze dat wel gezegd heeft. Maar dat het over het algemeen wel, uhh, 
wel goed met haar gaat. Ja…. De leefgroepregels, wat zou xxx daar over verteld hebben? 
Streng. Och die zijn zo streng, ja het is wel nodig. Das xxx. Niet goed, maar ondertussen wel 
wetende van, uhh, dat het toch wel, uhh, wel nodig is. … Het leven op de groep? Niet leuk, ik 
wil het liefste thuis wonen, in de groep wonen, uhh, ja is niet leuk maar het moet. Uhm, maar 
op zich is het wel goed, ja het is wel goed voor mij, denk dat xxx dat wel geantwoord heeft en 
dat het ook wel gezellig kan zijn….” 
 
Een meisje dat volgens de begeleider thuis wil zijn. Wel plezier beleeft aan een aantal 
aspecten van het verblijf, maar toch voortdurend bezig is met thuis. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. De 
persoonlijke begeleider spreekt over een problematische gezinssituatie die uitgemond is in 
een uithuisplaatsing. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de persoonlijke begeleider. De persoonlijke 
begeleider spreekt over plezierige momenten maar ook over de voortdurende ondertoon van 
er niet willen zijn. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. 
Het meisje kan schelden en opvliegend zijn, maar ook gezellig. In een ander fragment wordt 
ook over een emotioneel kwetsbaar meisje gesproken. 
Situatie van het interview. De persoonlijke begeleider verwacht dat de jongere niet het ach-
terste van haar tong zal laten zien “ze is ontzettend loyaal naar ouders.” 

 
Interview 7.3 
Een interview met de persoonlijke begeleider van een zeventienjarige jongen met een lang 
hulpverleningsverleden ten gevolge van een zeer problematische gezinssituatie. 
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“…Het leven in een internaat? Heel veel negatieve ervaringen. Met name dat hij heel vaak is 
overgeplaatst tussen verschillende instellingen. Ik denk zeker dat hij dat zal noemen. Hij heeft 
ook een aantal, ja vervelende ervaringen waar ik eigenlijk liever niet over wil uitweiden mee-
gemaakt op internaten en ik denk dat hij daar niet erg positief over is. Dus eerder negatief. 
Wat wou je daar nog over weten, want je had nog een aantal vragen? Ja. Ehm, wat er 
allemaal gebeurt. Wat vindt hij daarvan? In het wonen in een groep? Uh, hij heeft heel veel 
moeite om met anderen samen te wonen. Ik denk ook zeker dat hij zal noemen dat hij nu op 
een tweepersoonskamer slaapt. Dat dat echt helemaal niet zijn wens is en dat hij daardoor 
ook minder tot zijn recht komt. En dat vindt hij vervelend. Hij heeft ook eh ja wel een aantal 
vrienden zeg maar, maar niet echt zeg maar. Het zijn gewoon vrienden voor hier, voor de 
dagelijkse omgang. Maar ik denk niet dat dat vaste vrienden zijn. Ik denk dat hij dat ook wel 
noemt zo van eh dat het hem eigenlijk niet zo goed zint hier…. Oké. Uhm, het gedrag van 
xxx. Wat zal hij daarover. Door zijn eigen ogen? Ja. Dat hij heel chagrijnig kan zijn. Maar 
van de andere kant ook weer heel vrolijk. Uhm, ik denk dat hij hier ook benoemt dat hij een 
vorm van medicatie krijgt om zijn stemmingswisselingen zeg maar meer onder controle te 
brengen, zodat het niet echt van het ene uiterste in het andere uiterste schiet. Ik denk, ja, dat 
zal hij benoemen en dat hij ’s morgens altijd superchagrijnig is. En dat hij vaak op een 
vervelende manier op mensen reageert als hij op dingen wordt aangesproken. Maar dat hij 
dan achteraf wel inziet dat hij het verkeerd heeft aangepakt…. Oké. Dan gaan we naar de 
volgende, de leefgroepregels wat vindt hij daarvan? Ja, dat is ook niet goed hè? Nee. Teveel 
regels zal hij zeggen. Uhm, ja, ja gewoon te veel regels. Soms ook onnozele regels. Ik denk 
dat hij eh ja ook het groepsgesprek zal noemen, waar wij eh iedere dag mee bezig zijn. En dat 
daar ook vaak negatieve dingen in naar voren komen. Bijvoorbeeld de wc’s die niet schoon 
zijn. Eh dat daar constant op gehamerd wordt. Ja. Ja, verder over de regels. Ja, de 
tweepersoonskamer zal hier ook weer naar voren komen denk ik. Dat dat iets is waar hij toch 
erg grote moeite mee heeft. Ja. En van eh, van de leefgroepregels in het algemeen. Wat 
vindt hij daarvan? Ik denk dat hij van de ene kant zoiets heeft van, ja veel regeltjes, eh toch 
wel strakke afspraken, maar van de andere kant weet hij ook. Denk ik dat hij zal benoemen 
dat het goed is dat er regels zijn. Ja. Ja. Aan dat laatste twijfel ik een beetje. Omdat hij wel 
het inzicht heeft, maar ik weet niet zeker of hij het zal noemen.” 
 
Een jongen die volgens de begeleider genoeg heeft van het leven in internaten en al weinig 
(meer) op heeft met andere bewoners en die weg wil. Er is sprake van pathologie die medica-
menteus behandeld wordt. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. De 
persoonlijke begeleider spreekt over een problematische gezinssituatie die uitgemond is in 
een uithuisplaatsing. De relatie is nu sterk verbeterd. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de persoonlijke begeleider. De persoonlijke 
begeleider benadrukt dat de jongen vervelende ervaringen heeft in internaten, zich aan van 
alles stoort en weg wil. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. 
Er wordt gesproken over stemmingsschommelingen die behandeld worden. Verder in het 
interview wordt gezegd dat de jongen in staat is om met hulp op kamers te gaan wonen en dat 
dat gepland is. 
Situatie van het interview. De persoonlijke begeleider verwacht dat de jongere niet alles zal 
vertellen (vooral een aantal zeer negatieve internaatservaringen) maar wel open zal zijn in 
zijn antwoorden. 
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Op grond van verdere analyse van de zeven interviews kan geconstateerd worden dat de per-
soonlijke begeleiders twee soorten afwegingen maken. Soms zullen jongeren in hun ogen de 
vragen vanuit een de a-priori positie beantwoorden: de jongere heeft nadrukkelijk de wens om 
niet in het internaat te zijn, en dat is soms voldoende om negatief te zijn. Daarnaast kan een 
tweede type afweging gemaakt worden waarbij er sprake is van een optelsom van negatieve, 
neutrale en positieve internaatservaringen en waarbij de balans naar het negatieve doorslaat. 
Beide afwegingen kunnen elkaar ook nog versterken in de richting van een negatief oordeel. 
Dat negatieve balansoordeel wordt onder andere gevoed door negatieve ervaringen met 
groepsleiding, groepsgenoten, groepsregels, drukte, ruzie, gebrek aan privacy en roddelen. 
Ook een als positief genoemd element van “iets geleerd hebben” laat de balans niet naar de 
andere kant doorslaan. 
 
7.2.3. Persoonlijke begeleiders die aangeven dat de jongere het verblijf als 
“leuk” ervaart 
 
Twee persoonlijke begeleiders geven aan dat de jongere het verblijf als leuk ervaart. Waaruit 
kan dat worden afgeleid? 
 
Interview 7.4 
Het betreft een interview met een persoonlijke begeleider van een dertienjarige jongen die op 
grond van een verstoorde relatie met zijn ouders uithuis is geplaatst. Inmiddels is er een goed 
contact tussen de ouders en de jongen maar de ouders denken voorlopig niet aan een plaatsing 
terug naar thuis. Een heel korte illustratie. 
“Volgens mij vindt hij het tot nu toe best wel leuk …. Hij is er inmiddels wel achter dat het 
geen walhalla is waar alleen leuke dingen gedaan worden…. maar hij speelt wel veel samen 
met andere kinderen en dat vindt hij gewoon geweldig dat hij eindelijk kan spelen.” De per-
soonlijke begeleider vertelt vervolgens ook dat de jongere graag naar huis gaat maar ook 
graag terug komt. 
 
Een jongen die volgens de begeleider graag thuis is maar ook graag in het internaat is. Die 
volop speelt, geniet van de activiteiten, actief en inventief is. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. De 
persoonlijke begeleider spreekt over een problematische gezinssituatie die uitgemond is in 
een uithuisplaatsing. De relatie is nu sterk verbeterd. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de persoonlijke begeleider. De persoonlijke 
begeleider benadrukt dat de jongen zeker wel eens wordt aangesproken op bepaalde gedrags-
aspecten maar over het algemeen geniet van het leven in de groep. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. 
Er wordt gesproken over een drukke, soms wat slordige maar ook heel enthousiaste jongen. 
Situatie van het interview. De persoonlijke begeleider verwacht dat de jongere volop zal 
vertellen. 

 
Interview 7.5 
Hierna volgt een interview met de persoonlijke begeleider van een veertienjarige jongen die 
op grond van problematisch gedrag en gezinsproblemen uithuis geplaatst is. Inmiddels is er 
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een tevredenstellend contact met de beide ouders. De verwachting is dat de jongen langdurig 
(ook na zijn achttiende jaar) intramuraal geplaatst zal blijven. 
“Ik denk dat die dat heel gezellig vind, met meerdere jongens bij elkaar dus ja leeftijdsgenoot-
jes dat vindt die gezellig, maar het is hij vindt het ook druk.” De persoonlijke begeleider 
vertelt dat de jongere in twee werelden leeft. De groepssituatie en de thuissituatie en dat de 
jongere beide situaties als prettig ervaart. 
“Wat wordt er nog gedaan qua activiteiten en wat vindt die daarvan? Nou wij doen uh 
bijvoorbeeld heel veel kaarten met hem dat vindt die geweldig dus dat geeft die dan ook aan 
en dan proberen we dat iedere dag een half uurtje met hem te doen. Kijk dat is ze mogen zelf 
aangeven wat ze leuk vinden en als daar tijd voor is prima, en in het weekend wordt wel eens 
wat extra’s gedaan. Mhm, ja wat voor dingen? Ja, er worden uitstapjes gemaakt of we gaan 
eens winkelen in xxx bijvoorbeeld of er wordt wel eens filmpje gekeken… Hoe denkt u dat hij 
dus denkt over de leefgroep regels, heeft u ook al wel wat over verteld, kunt u daar nog iets 
meer over vertellen? Ik denk dat die die streng vindt, dat zei ik al. Mhm. Dat uh anderzijds is 
het dat als je het hem ook weer hierover praten, uitleggen dan snapt die ook wel dat als we 
allemaal uh bij wijze van door elkaar gaan rennen door de kamer wat dus niet mag en als 
iedereen het dan wel gaat doen dan ja. Ja, dan wordt het hier toch wel een dolle boel en dan 
zie je hem toch denken van hm, nee dat is ook niet goed dus hij snapt wel dat ze er zijn, maar 
om zich er aan te houden ja dan zijn we maar rare groepsleiding, rare mensen allemaal want 
we zijn te streng. Ja, dat is maar dat zeggen ze allemaal dus uh. Mhm. Maar verder uh 
groepsregels de ene regel is makkelijker hoe zeg ik dat daar hou je je makkelijker aan. Uh, 
kun je een voorbeeld noemen? Uh het schelden als die dan boos wordt, ja nu scheldt die 
nogal gauw terug, ja dan hou je je zelf er ook al niet aan. Maar schoenen uit doen, ja xxx 
heeft zijn kamer beneden op de benedenverdieping dus die loopt de gang in en meteen zijn 
kamer op schoenen uit klaar. Mhm. Dus dat is voor hem een regel die eigenlijk heel 
automatisch gaat, dus ja dan is een regel dus eigenlijk al geen regel voor hem meer. Mhm. 
Dat is ook een verschil natuurlijk. Ja. Oké, hebben we hier genoeg over verteld? Ja. Oké, 
uhm het leven op de groep van xxx heeft hij daar nog wat over verteld? Ja, dat heb ik net al, 
uh ik weet al niet meer wat ik net allemaal gezegd heb (lachen). Uh. Wat zou er nog meer over 
kunnen wat zou hij nog meer erover denken? Niets dat ik zou weten. Contact met andere 
misschien? Uh, het contact dat is uh ja, ik denk niet dat die dat zelf aangegeven heeft. Nee. 
Nee, wat wij zien is dat het contact niet helemaal vlekkeloos verloopt maar dat komt omdat 
qua niveau hij een beetje erboven uitsteekt gezien de rest van de groep, en dat botert niet 
helemaal die anderen voelen zich een beetje. Die anderen zijn allemaal ouder hij is de jongste 
binnen onze groep maar ze zien wel het verschil, hij staat toch een eind boven de rest en dat 
is, hij is vaak het pispaaltje van de groep. Mhm. Qua schelden en dan pakken ze xxx want ja. 
Oké, en als die daar dan wat over zou zeggen, wat zou die er van vinden? Niet leuk want ze 
moeten hem altijd hebben dus, ja dat maar aan de andere kant hij komt wel echt voor zich zelf 
op want hij gaat gewoon keihard tegen de rest in dat maakt hem helemaal niet uit. Mhm. Ja, 
toch denk ik dat die evengoed wel zijn vriendjes zoekt binnen de groep dat die niet zal zeggen 
dat ze hem, dat hij een pispaaltje is dat geeft die denk ik niet aan. Oké. Hij zoekt toch altijd 
overal het positieve achter dus, dat is op zich wel heel goed aan hem. Mhm. 
 
Een jongen die volgens de begeleider graag in het internaat is, er zijn wel problemen maar hij 
beleeft ook veel lol. 
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In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. De 
persoonlijke begeleider spreekt over problematisch gedrag en een problematische gezinssitu-
atie die uitgemond is in een uithuisplaatsing. De relatie is nu sterk verbeterd. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de persoonlijke begeleider. De persoonlijke 
begeleider benadrukt dat de jongen zeker wel eens wordt aangesproken op bepaalde gedrags-
aspecten, ook problemen met groepsgenoten heeft, maar over het algemeen geniet van het 
leven in de groep. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. 
Er wordt gesproken over een enthousiaste jongen. 
Situatie van het interview. De begeleider verwacht dat de jongere eerlijke antwoorden zal 
geven. 

 
Het positieve oordeel van de jongere over zijn verblijf is in de ogen van de persoonlijke bege-
leider in beide gevallen een balansoordeel dat beïnvloed wordt door het kunnen samenspelen 
of samen zijn met andere jongeren. De balans blijft naar het positieve doorslaan ondanks dat 
“het geen walhalla is” of ondanks dat het druk is of dat er anderszins problemen in de groep 
zijn. 
 
7.2.4. Persoonlijke begeleiders die aangeven dat de jongere het verblijf als 
“leuk en niet leuk” ervaart 
 
De meeste persoonlijke begeleiders denken dat jongeren het verblijf zowel positief (leuk) als 
negatief (niet leuk) ervaren. Dit wordt uitgedrukt in termen als enerzijds, anderzijds. 
Hieronder volgen passages uit drie van de elf interviews waaruit deze afweging blijkt. Aan het 
slot van deze paragraaf volgt een kort overzicht van alle afwegingen die de elf persoonlijke 
begeleiders maken waaruit duidelijk wordt welke aspecten de persoonlijke begeleiders bij hun 
afweging betrekken. 
 
Interview 7.6 
Hierna volgt een interview met de persoonlijke begeleider van een zestienjarige jongen die in 
verband met ernstige gedragsproblemen thuis en in het internaat geplaatst is. De relatie met 
thuis verloopt nu veel beter en er is zicht op terug thuisplaatsing. 
“…Dat hij het leven in (het internaat) vaak als iets vervelends zal ervaren. In die zin dat er 
hier meer regels zijn dan thuis. Ja. Dat hij thuis meer vrijheid krijgt en neemt, om het maar 
even zo te zeggen…. Hoe denk jij dat xxx over het leven in de leefgroep denkt, van wat er 
allemaal gebeurt in de leefgroep, wat hij ervan vindt. Weer door de ogen, antwoorden door 
de ogen van xxx. Ik vind dit een hele moeilijke. Van de ene kant denk ik dat xxx zal zeggen 
dat hij het niet prettig vindt om hier te wonen. Niet prettig omdat hij eh door zijn gedrag ook 
te maken heeft gehad met fysieke conflicten, waarbij wij hem dus als groepsleiding hebben 
moeten vastpakken of moeten wegbrengen naar een crisiskamer, dus regelmatig fysieke 
conflicten met hem hebben gehad in het verleden. Dit vindt hij heel vervelend. Ik denk ook dat 
hij hier echt bij stil zal staan, bij dit punt. Met name richting mannelijke groepsleiding. Dat 
hij daar moeite mee heeft, met bepaalde mensen. Van de andere kant heeft hij soms ook een 
stukje in zich, maar ik weet niet zeker of hij dat zal noemen dat het voor hem ook wel goed is 
dat hij hier zit, omdat hij hier toch wat meer ja structuur heeft, duidelijkheid heeft, dan thuis. 
Misschien dat hij wel zal zeggen dat hij het heel fijn vindt om naar huis te gaan. Maar van de 
andere kant vindt hij het soms ook prettig om weer terug te komen naar (het internaat). Dat 
hij hier zijn vaste plek heeft, zijn eigen kamer heeft. … De leefgroepregels waar xxx mee te 
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maken heeft. Wat hoe denkt hij daar over? Ehm, ja, ik denk dat hij sommige regels 
overdreven vindt. Mmm. Dat er teveel regels zijn. Dat er te strak op hem gelet wordt in zijn 
beleving. Ja. En dat hij vaak in dingen daardoor beperkt wordt. En, ja ik ben eigenlijk aan het 
denken of ik hier nog iets aan wil toevoegen. Zo van eh hoe staat xxx daar tegenover? 
Misschien dat hij zal zeggen dat hij het wel leuk vindt dat hij nu wel weer op ons voetbalveld 
mag gaan voetballen. Dat hij die vrijheid terug heeft gewonnen. Verdiend, laat ik het zo 
zeggen. Ja. Denk je dat je genoeg hebt verteld over de leefgroepregels waar xxx mee te maken 
heeft? Ja. Eh, het leven op de groep van xxx. Hoe denkt hij daarover? Ja, eh, hij vindt het 
vervelend dat hij op een internaat zit. Meer omdat hij bang is dat de buitenwereld een 
stempeltje op hem drukt. Zo van jij zit in een internaat. Ehm, verder denk ik dat hij zegt dat hij 
met eh, dat hij het een onrustige groep vindt. Wat we momenteel hebben, dat eh, dat hij dat 
als vervelend ervaart.” 
 
Het betreft een jongen die volgens de begeleider niet graag in het internaat is, het stigmatise-
rend en onrustig vindt maar aan de andere kant ook wel steun ondervindt door de structuur en 
duidelijkheid die hem geboden wordt. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. De 
persoonlijke begeleider spreekt over problematisch gedrag en een problematische 
gezinssituatie die uitgemond is in een uithuisplaatsing. De relatie is nu sterk verbeterd. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de persoonlijke begeleider. De persoonlijke 
begeleider benadrukt dat de jongen veel problemen heeft met de begeleiders, maar dat hij 
ook steun vindt in de duidelijkheid en de structuur die geboden wordt. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. 
Er wordt gesproken over een jongen met humor maar ook met chaos in zijn hoofd. 
Manipulatief naar de ouders en agressief op basis van boosheid tegen van alles en nog wat. 
Situatie van het interview. De begeleider verwacht dat de jongere op alle vragen antwoord 
zal geven. 

 
Interview 7.7 
Hieronder volgt een kort fragment van een interview met de persoonlijke begeleider van een 
jongen van zestien jaar. 
“Hoe denkt u dat xxx over het leven in de leefgroep denkt van wat er allemaal gebeurt in de 
leefgroep…. Op zich is hij zal hij der positief over gestemd zijn. Zal zich ook ja positief 
uitlaten over de groep, maar daarbij zou die ook heel graag willen dat ie naar huis zou 
kunnen gaan en dat ie toch soms toch wat moeite heeft met de regeltjes en hoe groepsleiding 
met hem omgaat. Kunt u daar wat meer over vertellen? Nou ik denk dat hij aangesproken 
wordt op zaken. Het kunnen praktische zaken in de loop van de dag dat ie zoiets heeft vanne 
och wat komen jullie weer aanzeuren. Zo vanne ja je weet dat xxx dat dit de afspraak is dus je 
moet je er ook aan houden dan kan ie soms een houding aannemen zo van poe, daar komen ze 
weer aanzeuren. Dus Ik zou me kunnen voorstellen dat ie dat als voorbeeld zou noemen. ja. 
En dat ie toch wel een uitdrukkelijke wens heeft om eigenlijk naar huis toe te gaan… 
Dus hij zit nou heel erg in dubio van ja ik kan eigenlijk niet naar huis wat moet ik dan. U zei 
ook zal hij zal wel positief zijn. Kunt u daar wat voorbeelden van noemen? Ja dat ie denk ik 
toch wel de sfeer en de omgang met groepsgenoten met name groepsgenoten ik zeg niet zo 
groepsleiding maar groepsgenoten wel echt als prettig ervaart.” 
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Dit is een jongen die volgens de begeleider graag thuis zou willen wonen maar weet dat dit 
niet kan. Aan de andere kant is hij ook vaak graag in het internaat, omdat hij goed contact met 
groepsgenoten heeft. 

In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. 
Over de reden van opname wordt niet gesproken. De jongen is graag thuis maar vooral om 
dan zijn eigen weg te kunnen gaan. Hij wil graag voorgoed naar huis of bij zijn ouder in het 
buitenland zijn, maar weet dat de ouder hier onduidelijk in is, dit brengt hem aan het twij-
felen. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de persoonlijke begeleider. Hij is ook graag in 
het internaat omdat hij daar goede contacten met groepsgenoten heeft. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. 
De begeleider spreekt over een jongen met weinig intellectuele bagage (ook voor LVG be-
grippen), erg rigide, soms onredelijk agressief. 
Situatie van het interview vanuit de optiek van de persoonlijke begeleider. De begeleider 
verwacht dat de jongere korte bondige antwoorden zal geven, en niet bereid zal zijn echt in-
houdelijk op zaken in te gaan. 

 
Interview 7.8 
Het volgende interview is dat met de persoonlijke begeleider van een jongen van veertien jaar 
die op grond van gedragsproblemen thuis, uithuis geplaatst is. 
“…Je woont in een internaat en wij willen weten hoe het is om op een leefgroep te wonen. 
Wat gebeurt er allemaal, wat vind je daarvan? Eh, hoe denk jij dat xxx denkt over het leven 
op een leefgroep? Onrustig. Dat denk ik wel. Het is een jongen die heeft heel veel behoefte 
aan rust. En die zoekt hij ook vaak op zijn kamertje. En ja in onze groep worden ja, zijn vaak 
heel agressieve kinderen en dat brengt heel veel onrust en drukte met zich mee. Ik denk dat hij 
dat wel benoemd heeft. Weet ik bijna zeker. Omdat ik, ja zijn stoornis ook wel ken. Dat moet 
bijna. Ook omdat ik zie, dat hij echt ook ja, die rust heeft hij echt nodig. En dat geeft hij 
trouwens ook aan van rust is voor mij belangrijk. Wat gebeurt er allemaal, wat vind je 
daarvan? Wat gebeurt er allemaal? Er worden uitstapjes gemaakt. Ik denk dat hij dat 
bijvoorbeeld, hij is, hij is bij ons op voetbal gegaan. Denk dat hij dat ook wel even noemt. 
Voetballen, zwemmen en dat soort dingetjes… En dat vindt hij wel heel leuk. Ik denk dat hij 
dat ook wel verteld heeft. Ik hoop niet alleen maar negatieve dingen zijn geweest. Misschien 
benoemt hij ook wel dat hij te weinig aandacht krijgt…. En ik denk xxx is weer een heel 
gevoelig kind op dat gebied. Dat hij daar gauw vatbaar voor is. Dat hij misschien het gevoel 
heeft van ik eh, ja ik krijg te weinig aandacht. Ja. Ook omdat hij zich veel afzondert. Tussen 
haakjes vergeet je hem gauw. En vergeten is een woord, maar hij wekt het gevoel van ik zit op 
mijn kamertje en ik voel me prettig zo. Ja. Terwijl je er dan toch achteraf achter komt van hé 
hij had toch wel iets willen bespreken, terwijl hij daar zelf niet mee komt….. Een activiteit is 
bij ons dus echt iets doen. Iets doen. Ja. Ja. En dat zoekt xxx, als hij het zoekt, want hij is echt 
een eenling hoor. Hij is heel graag alleen. Dan zoekt hij dat bij, meestal bij groepsgenootjes. 
En een enkele keer bij groepsleiding. Ja. Oké. Dus dat hij eh dat hij komt van wil je een potje 
met mij kaarten of darten, maar dat is. Ja. Echt heel zelden…. Zijn (ene ouder), ja dat is alles 
bij hem. Dat is eh, zijn (ouder) die eh is het ook nooit eens geweest met de plaatsing van xxx. 
Dat is natuurlijk een hele grote motivatie om alles goed te vinden aan je (ouder) natuurlijk bij 
iemand wat in een internaat zit. Ik wil niet zeggen dat zijn (andere ouder) niet belangrijk voor 
hem is, maar je merkt dat zij bepaalt en die heeft regeltjes en die stelt eisen aan hem. En dat 
is voor xxx gewoon heel moeilijk. Dat is echt zijn probleem. Ook in de groep zie je dat. Ik 
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denk ja of hij daardoor een negatief beeld zal hij niet hebben ten opzichte van zijn (andere 
ouder). Maar wel bij zijn (ene ouder) dat is, is toch zijn eh ja, zijn steun en toeverlaat… Het 
gedrag van xxx. Wat denkt hij er zelf van? Wat vindt hij? Nou, oh, dat vind ik een moeilijke. 
Wat denkt xxx zelf van zijn gedrag? Ik denk bepaalde dingen heeft hij helemaal zelf geen 
inzicht in en dat ziet hij ook echt niet…. Voetballen voelt hij zich helemaal in zijn element. Dat 
is echt. Vindt hij echt prettig, dat vindt hij leuk, daar heeft hij een uitlaatklep. Daar is hij met 
kinderen waar hij aansluiting bij vindt.” 
 
Dit is een jongen die volgens de begeleider graag thuis bij zijn ene ouder zou willen wonen, 
maar dat kan niet. In het internaat is hij veel op zichzelf, lijkt dit ook op te zoeken maar vraagt 
toch geregeld om contact en gesprekken. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. De 
jongen is opgenomen omdat hij thuis héél agressief naar brusjes is geweest en de ouders wei-
nig greep op hem hebben. Eén ouder heeft de plaatsing in het internaat nooit geaccepteerd. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de persoonlijke begeleider. Hij is veel op 
zichzelf, maakt maar beperkt gebruik van de mogelijkheden die het groepsleven biedt, geniet 
van een beperkt aantal activiteiten. Vindt het erg onrustig in het internaat. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de persoonlijke begeleider. 
De begeleider spreekt over een autistische jongen, een eenzame jongen, die niet goed met 
zijn brusjes kan opschieten. 
Situatie van het interview. De begeleider verwacht dat de jongere de vragen zal beant-
woorden. 

 
Bij zes van de elf interviews maken de persoonlijke begeleiders de afweging, dat de jongere 
liever thuis zou willen wonen, maar dat er ook leuke momenten in de groep zijn en daarom is 
het verblijf “leuk en niet leuk”. 
 
Bij drie interviews maken de persoonlijke begeleiders de afweging dat het “niet leuk” in de 
groep is, maar dat het verblijf in de groep goed voor de jongere is. Dat weet de jongere ook en 
dat zal hij of zij ook zeggen. Verder zeggen enkele persoonlijke begeleiders expliciet daarbij 
dat de jongere liever thuis zou willen zijn. 
 
Twee interviews zijn moeilijker te duiden. In één interview geeft de persoonlijke begeleider 
aan dat de jongere het onrustig vindt in de groep maar dat de jongere ook leuke activiteiten zal 
noemen. Onduidelijk is het gewicht van het ene aspect ten opzichte van het andere. Daar het 
interview hier verder geen duiding aan geeft is er voor gekozen om de ervaring van deze jon-
gere in de categorie “leuk en niet leuk” te plaatsen. In een ander interview tracht de persoon-
lijke begeleider zich in te leven in de houding van de jongere. Deze vindt het verblijf niet leuk 
maar zal dat niet zeggen denkt de persoonlijke begeleider. Hij houdt het neutraal (hoewel zijn 
beleving een andere is) en daarom is gekozen voor de categorie “leuk en niet leuk”. 
 
Elementen genoemd in de elf interviews die mee wegen in een positieve beoordeling zijn: de 
relatie met de groepsleiding, de structuur en voorspelbaarheid van de groep, groepsgenoten en 
activiteiten. Elementen genoemd in de elf interviews die mee wegen in een negatieve beoor-
deling zijn: het liefst thuis willen zijn, fysieke conflicten, groepsleiding die zeurt, onrust en 
agressie en weinig aandacht. Per saldo is de conclusie steeds “de jongere vindt het verblijf 
leuk en niet leuk.” 
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7.2.5 De ervaringen met het verblijf in de ogen van de persoonlijke 
begeleiders  
 
Gerelateerd aan het werkmodel, model 5.1 spreken de persoonlijke begeleiders overwegend 
over de thuissituatie en de groepssituatie als ze het hebben over de ervaring van het verblijf 
van de jongere. Weliswaar noemt een aantal ook de pathologie van de jongere die zij als 
persoonlijk begeleider terzijde staan (autist, ADHD, agressief, teruggetrokken.) maar ze 
leggen daarbij in het interview geen verband tussen die persoonlijke eigenschappen en (hun 
inschatting van) de ervaring van het verblijf. Ook betrekken ze slechts in een beperkt aantal 
gevallen de interviewsituatie, vooral de aard van de interviewvragen, bij hun afwegingen. In 
hoeverre dit impliciet wél is gebeurd en de beantwoording heeft beïnvloed is niet te zeggen. 
Ook persoonlijke begeleiders hebben wellicht de neiging om een beeld van zichzelf neer te 
zetten in het interview als kundig, betrokken en toegerust voor de taak als groeps- en 
individuele begeleider. De interviews bieden hier in veel gevallen te weinig 
aanknopingspunten voor. In hoofdstuk 9, bij de vergelijking tussen de antwoorden van de 
jongere en zijn of haar ouder, persoonlijke begeleider en de gedragswetenschapper zal hierop 
nog teruggekomen worden. 
 
De jongere maakt in de ogen van de persoonlijk begeleider soms een a-priori afweging (de 
jongere wil niet in het internaat zijn en zal dus negatief antwoorden op de vragen over zijn er-
varingen rondom het verblijf). Maar veel vaker maakt de jongere een balansafweging tussen 
de thuissituatie en het verblijf in het internaat en in de groep enerzijds en de positieve, 
neutrale en negatieve aspecten van het internaatsleven anderzijds. Soms aangevuld met de 
overweging dat het verblijf goed voor de jongere is (in de ogen van de jongere). Op grond van 
deze afwegingen wordt het verblijf als negatief, positief of zowel positief als negatief ervaren 
in de ogen van de persoonlijke begeleiders. 
 
Zijn er wellicht bepaalde kenmerken die de antwoordpatronen van de persoonlijke begeleiders 
beïnvloeden? Er is geen verschil tussen jongens en meisjes in het antwoord van de 
persoonlijke begeleider op de vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen in de ogen van 
de jongere?” (tabel 7.3).  
 
Tabel 7.3 Perceptie van het verblijf door persoonlijke begeleider en het geslacht van de jeug-
dige 
 
Geslacht Niet leuk Leuk Leuk en niet leuk Totaal 
Jongen 5 2 6 13 
Meisje 2 0 5 7 
Totaal 7 2 11 20 

 
Mann-Whitney U toets: U=45.00, p=1.00, tweezijdig, exacte kans. 
 
Er kan géén verschil tussen mannelijke en vrouwelijke persoonlijke begeleider in de beoorde-
ling van de ervaring over hoe het is voor de jeugdige om in een leefgroep te wonen (tabel 
7.4). 
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Tabel 7.4 Perceptie van het verblijf door de persoonlijke begeleider en het geslacht van de 
persoonlijke begeleider 
 
Geslacht Niet leuk Leuk Leuk en niet leuk Totaal 
Man 4 0 4 8 
Vrouw 3 2 7 12 
Totaal 7 2 11 20 

 
Mann-Whitney U toets: U=32.00, p=0.24, tweezijdig, exacte kans. 
 
Er kan geen verschil worden aangetoond tussen de juridische status van de jongere en de be-
oordeling van de ervaring van de persoonlijke begeleiders over hoe het is voor de jeugdige om 
in een leefgroep te wonen (tabel 7.5). 
 
Tabel 7.5 Perceptie van het verblijf door de persoonlijke begeleider en de juridische status 
van de jongere 
 
Juridische status Niet leuk Leuk Leuk en niet leuk Totaal 
OTS 6 0 5 11 
Geen OTS 1 2 6 9 
Totaal 7 2 11 20 

 
Mann-Whitney U toets: U=23.00, p=0.46, tweezijdig, exacte kans. 
 
Er kan géén verschil worden aangetoond tussen de anciënniteit van de persoonlijke 
begeleiders en de beoordeling van de ervaring van de persoonlijke begeleiders over hoe het is 
voor de jeugdige om in een leefgroep te wonen (tabel 7.6). 
 
Tabel 7.6 Perceptie van het verblijf door de persoonlijke begeleiders gerelateerd aan het aan-
tal jaren werkervaring 
 
Ervaring Niet leuk leuk Leuk en niet leuk Totaal 
Minder dan 4 jaar groepsleid(st)er 3 1 6 10 
Meer dan 4 jaar groepsleid(st)er 4 1 5 10 
Totaal 7 2 11 20 

 
Mann-Whitney U toets: U=75.50, p=0.74, tweezijdig, exacte kans. 
 
Tot slot kan er géén samenhang worden aangetoond tussen het aantal maanden persoonlijk be-
geleider zijn (gedichotomiseerd in twee groepen, minder dan 12 maanden en 12 maanden en 
meer) en de beoordeling van de ervaring van de persoonlijke begeleiders over hoe het is voor 
de jeugdige om in een leefgroep te wonen (tabel 7.7). 
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Tabel 7.7 Perceptie van het verblijf door de persoonlijke begeleiders en het aantal maanden 
persoonlijk begeleiderschap 
 
Maanden persoonlijke begeleider Niet leuk Leuk Leuk en niet 

leuk 
Totaal 

Minder dan 12 maanden persoonlijk begeleid(st)er 4 1 5 10 
12 maanden of meer persoonlijk begeleid(st)er 3 1 6 10 
Totaal 7 2 11 20 

Mann-Whitney U toets: U=45.50, p=0.74, tweezijdig, exacte kans. 
 
7.3 Opvallende aspecten uit de interviews met de persoonlijke begeleiders 
 
Drie persoonlijke begeleiders hebben twijfels of de jongeren een of meer onderzoeksvragen 
zullen begrijpen. Vijf persoonlijke begeleiders verwachten dat de jongere waarover zij rappor-
teren op een specifieke wijze zal antwoorden. In die gevallen tracht ook de persoonlijke bege-
leider op de door haar of hem geschetste wijze te antwoorden.  
Voorbeeld 1: “Ik vraag mijn eigen af of het wel concreet genoeg voor xxx is om daar op te 
antwoorden.”  
Voorbeeld 2: “Nee wacht. Stop. Hij zal heel neutraal reageren in het begin, en hij zal zeggen 
van, het is goed, hè, het gaat wel, hè. Van binnenuit denkt ie, hij denkt ik zit hier niet goed op 
mijn plek.”  
Voorbeeld 3: “Ik denk dat dat ook heel moeilijk is voor hem om over zijn eigen dingen te ver-
tellen, hij leeft in het hier en nu en vroeger was vroeger. Daar hoor je hem ook zelden over 
praten over een andere groep.”  
Voorbeeld 4: “Ik denk niet dat xxx het achterste van haar tong heeft laten zien. Want xxx is 
ontzettend loyaal naar haar ouder. Minder leuke dingen zal zij niet zo goed, niet zo gauw 
zeggen.  
Voorbeeld 5: “Hij blijft heel oppervlakkig dus hè. Daarom zullen mijn antwoorden misschien 
ook heel oppervlakkig zijn. Omdat hij ja omdat ie zo in elkaar zit. Hij zal niet echt uitweiden 
over zaken.”  
Voorbeeld 6: “Vertel eens over je leven. Wauw. Dat is zo'n open vraag. Ik denk dat kinderen 
daar heel weinig mee kunnen. Ik, ik vind dat al moeilijk. Dat is zo'n lang stuk dan hé, waar je 
dan even. En waar begin je?”  
Voorbeeld 7: “Heel kort en bondig. Echte feiten.”  
Bij de voorbeelden 1, 3 en 6 wordt getwijfeld aan de vaardigheden van de jongere om een 
“correct” antwoord te geven. Bij voorbeeld 2, 4, 5, en 7 is het veel meer de persoonlijke 
eigenschap van de jongere die een bepaalde wijze van antwoorden impliceert. Alle andere 
persoonlijke begeleiders denken dat de jongeren op een min of meer uitvoerige wijze de 
vragen beantwoord hebben. Maar ze vinden het niet makkelijk om vanuit de optiek van de 
jongere te antwoorden. Het interview confronteert een aantal persoonlijke begeleiders ook 
met hun eigen werkzaamheden. Hierna volgen enkele uitspraken hierover.  
Voorbeeld 1. “Ja nogmaals ik vind het heel moeilijk om ja ik vind het heel moeilijk om me in 
haar te verplaatsen. Van hoe. Daaraan zie je ook heel vaak een autist denkt weer heel anders 
dan een van ons. En daar kan ik mij gewoon helemaal niet, ik probeer mij daar heel vaak in te 
verplaatsen. Dat moet ik ook in mijn werkveld maar dat is wel heel moeilijk. En dan ja om 
toch te denken van ja wat zou hier nou op hebben gezegd, ik denk dat je toch vaak antwoord 
zo van hoe je zelf denkt. Hè, dat het is. Dat het gewoon heel moeilijk is om je te verplaatsen in 
hoe zij dat, ja hoe zij dat heeft gezegd. Maar op zich vind ik het wel, ja ik vind het ook een 
goede oefening van hoe zou zij iets denken.”  
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Voorbeeld 2. “Ik vond het heel leuk het is wel moeilijk om uit het beeld van xxx te kijken. 
Maar je maakt je er bewust van dat we altijd vanuit ons zelf denken. Vanuit het team we 
denken zus en we denken zo. Dus ik denk dat we toch te weinig naar de cliënt zelf kijken.”  
Voorbeeld 3. “Ik vond bepaalde vragen best pittig. Om je daar zo heel diep in in te leven. Nou 
en over vijf jaar. Poe, dat is wel eens heel goed denk ik om je hè daar eens van bewust van te 
worden van goh hoe zou xxx daar allemaal over denken? Want je handelt je dagelijkse dingen 
af en je gaat in gesprek met mensen en je doet je ditjes en je datjes, maar je bent er eigenlijk 
helemaal niet bewust van. Van goh hoe beleven zij de dingen eigenlijk? Dat is eigenlijk best 
ja. Daar word ik me nou wel heel erg bewust van. Dat dat niet bij je dagelijkse denkpakket 
hoort op je werk. Van hoe zou hij dat vinden? Je bent meer aan het denken van goh hoe krijg 
ik de tent gerund en eh. Wat moet ik nog allemaal met school regelen en echt de praktische 
dingen. Maar echt. Natuurlijk heb je gesprekken met ze, maar niet echt over hoe zou jij, hoe 
zou jij dit nou willen. Ja, wel hoe zou je dat nou willen, maar je leeft ja ik vind het heel 
moeilijk om dit uit te leggen, maar. Je bent er niet bewust mee bezig hoe zij dingen beleven. 
Niet continue. Alleen maar als je er echt dingen over wilt weten. Dan ga je er op inhaken, 
maar zo als je bijvoorbeeld eens iemand aanspreekt of een preekje geeft ja goh hoe beleven ze 
dat.”  
Voorbeeld 4. “Ik vond het wel moeilijk om voor xxx te denken. Eigenlijk heb ik dan wat van zo 
o jee zou zij dat ook zo wel voelen of denken.” 
 
Naar specifieke pathologie en verstandelijke beperking is niet expliciet gevraagd. In een be-
perkt aantal gevallen wordt toch gesproken over specifieke pathologie: autisme, ADHD, 
KOPP, agressie of psychiatrische problematiek zonder specifieke toelichting. De termen 
moeilijk lerend en verstandelijke handicap worden maar enkele keren genoemd. Mogelijk dat 
de lichte verstandelijke beperking voor de persoonlijke begeleiders zo vanzelfsprekend was 
dat ze hier niet verder op in gegaan zijn. 
 
Over de relatie van de jongeren met de groepsleiding spreken de persoonlijke begeleiders 
overwegend positief. Er wordt gesproken over helpen, structureren, veel bespreken en 
problemen oplossen en goed contact met persoonlijke begeleiders (vijf maal). Soms denken 
de persoonlijke begeleiders dat de jongeren de groepsleiding wat streng zullen vinden, of 
zeurders (twee maal). Expliciet over (fors) fysiek ingrijpen wordt driemaal gesproken. De 
persoonlijke begeleiders spreken op een neutrale tot (zeer) warme toon over de jongeren. 
Slechts twee persoonlijke begeleiders geven aan géén goede band met de jongere te hebben 
kunnen opbouwen. 
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8.1 Inleiding 
 
Zoals in hoofdstuk 4 al is vermeld, zijn acht gedragswetenschappers (orthopedagogen en (GZ)-
psychologen) geïnterviewd (zie bijlage 8 voor de interviewhandleiding). De jongste gedrags-
wetenschapper was 26 jaar, de oudste 53 jaar (gemiddelde leeftijd 35.6 jaar). Het interview met 
de gedragswetenschapper bestond uit twee delen, het eerste deel was identiek aan het interview 
dat bij de jongeren is afgenomen. Met dien verstande dat aan de gedragswetenschappers 
gevraagd is zich te verplaatsen in de gedachtewereld van de jongere waar zij de behandelver-
antwoordelijkheid voor hadden en vanuit die optiek de vraag te beantwoorden. Met andere 
woorden “hoe denkt u dat (naam van de jongere) hierover denkt?” In het tweede deel van het 
interview is gevraagd naar de kijk van de gedragswetenschapper op een aantal aspecten van de 
plaatsing en het verblijf van de jongere in het internaat. Dit tweede deel is in het kader van dit 
onderzoek niet geanalyseerd. De eenentwintig op minidisks opgenomen interviews met de ge-
dragswetenschappers zijn individueel getranscribeerd tot een geschreven tekst. Hieronder volgt 
een analyse van de interviews van de eenentwintig gedragswetenschappers op basis van de 
transcripties van de interviews. Deze transcripties zijn wederom, in anonieme vorm, voor ver-
der onderzoek beschikbaar. Ook in dit geval is er voor gekozen om passages die te herleiden 
zijn tot personen met “xxx” te markeren. De geschreven teksten zijn in eerste instantie volledig 
geanalyseerd voor de vragen “hoe is het om in een leefgroep te wonen?” en “wat gebeurt er bij 
jou allemaal en wat vind je daar van?” Daarna zijn de teksten in het kwalitatieve dataverwer-
kingsprogramma WinMAX97professional ingevoerd en aan de hand van een codeboek (zie 
tabel 5.1) geanalyseerd. Ook bij de analyse van de interviews van de gedragswetenschappers is 
gebruik gemaakt van het werkmodel, model 5.1 met dien verstande dat in dit geval gelezen 
dient te worden “de beoordeling van de ervaringen van de jongere in de ogen van de gedrags-
wetenschapper”. 
 
De antwoorden van de gedragswetenschappers op de vragen naar de vier interviewonderwer-
pen worden in dit hoofdstuk niet nader uitgewerkt. De redenen zijn dezelfde als vermeld in pa-
ragraaf 6.1. 
 
8.2 Analyse van de antwoorden van de gedragswetenschappers op de vragen 
“hoe is het om in een leefgroep te wonen?” en “wat gebeurt er bij jou alle-
maal en wat vind je daar van” in de ogen van de jongere? 
 
8.2.1 Inleiding 
 
Evenals de persoonlijke begeleiders geven enkele gedragswetenschappers een duidelijk ant-
woord op deze vraag in de trant van vreselijk of wel leuk. Maar veel vaker gaven ook zij eerst 
een duidelijk antwoord om dat vervolgens weer te nuanceren. Op grond van dergelijke nuance-
ringen is het ook hierbij wederom op voorhand niet gemakkelijk om de antwoorden op de 
vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen” voor de jongere in de ogen van de gedragswe-
tenschapper in de drie al in de hoofdstukken 6, 7 en 8 gebruikte categorieën, “niet leuk”, “leuk” 
en “leuk en niet leuk”, onder te brengen. Net als bij de persoonlijke begeleiders is de context 
van het hele interview nodig om deze indeling te kunnen maken en om te komen tot de indeling 
conform tabel 8.1. 
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Tabel 8.1 Antwoord van de gedragswetenschappers op de vraag “hoe is het om in een leef-
groep te wonen” (in de ogen van de jongere) 
 
Beoordeling verblijf Aantal 
Niet leuk 8 
Leuk 5 
Leuk en niet leuk 8 
Totaal 21 

 
Om de betrouwbaarheid van de verdeling naar de beoordeling van het verblijf zoals vermeld in 
tabel 8.1 te kunnen vaststellen zijn de eenentwintig interviews door een tweede beoordelaar 
eveneens over de drie categorieën “niet leuk”, “leuk”, en “leuk en niet leuk” beoordeeld. De ma-
te van interbeoordelaar-betrouwbaarheid werd vastgesteld door gebruik te maken van Cohen’s 
Kappa. In tabel 8.2 staan de overeenkomsten en verschillen tussen de twee beoordelaars ver-
meld. De mate van interbeoordelaar-betrouwbaarheid is acceptabel, zeker gelet op het feit dat 
het antwoord naar de beoordeling, net als bij de persoonlijke begeleiders, uit een groter tekst-
fragment gedestilleerd moest worden. Vijf maal verschillen de beide beoordelaars van oordeel, 
waarbij in vier gevallen de eerste beoordelaar vond dat de gedragswetenschapper dacht dat de 
jongere negatiever was in het oordeel over de beoordeling van zijn of haar verblijf dan de twee-
de beoordelaar en in één geval dacht de eerste observator dat de gedragswetenschapper positie-
ver was in zijn oordeel dan de tweede observator dacht. De verdere analyses zijn gepleegd op 
basis van de beoordeling van de eerste beoordelaar. 
 
Tabel 8.2 Overeenkomsten en verschillen in beoordeling tussen de twee beoordelaars 
 
Oordeel twee beoordelaars Aantal  Cohen’s Kappa 
Overeenstemming 16  
Verschil 5  
Ver
schi
llen
d 

5 

Totaal 21 .64 
 
Géén van de gedragswetenschappers uit twijfels over de mogelijkheid van de jongere in kwes-
tie om aan het peerinterview mee te doen. Klaarblijkelijk schatten ze allemaal in dat de jongere 
dit kan. Gedragswetenschappers geven op bijna alle vragen antwoord. Een enkeling denkt dat 
de jongere de vraag over zijn of haar leven over vijf jaar niet of moeilijk zal kunnen beant-
woorden. Daarnaast maken enkele gedragswetenschappers opmerkingen over de wijze van be-
antwoording van de jongere in kwestie. Dit varieert van de manier waarop de jongere iets ge-
zegd zal hebben (kort en bondig, niet het achterste van zijn of haar tong laten zien) tot de 
opmerking dat het wel erg van het moment afhangt hoe de jongere zal antwoorden. Interview 
8.2 in paragraaf 8.2.1 illustreert dit. De gedragswetenschapper geeft aan dat de jongere op ver-
schillende wijze zou kunnen antwoorden. Toch maakt de gedragswetenschapper uiteindelijk 
een keuze voor een antwoord dat hij of zij denkt dat de jongere gegeven zal hebben. 
 
Ook in dit geval geeft het interviewmateriaal weinig uitsluitsel om het in hoofdstuk 5 gepresen-
teerde werkmodel 5.1 in te vullen. De meeste gedragswetenschappers doen geen uitspraken 
over wat de interviewcontext voor de jongere betekend zou kunnen hebben. Daarnaast leggen 
ook veel gedragswetenschappers géén verband tussen de voorgeschiedenis van de jongere en 
de opname en het verblijf. 
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Er zullen steeds drie gedragswetenschappers aan het woord komen om één van de drie posities 
(“niet leuk”, “leuk” en “leuk en niet leuk”) toe te lichten. Daarna wordt er een korte samenvat-
tende analyse gegeven van alle interviews in de diverse posities. Om reden van herkenbaarheid 
worden alle gedragswetenschappers met “hij” aangeduid. Sommige interviewfragmenten zijn 
bewust kort gehouden omdat de antwoorden op de vragen veel herkenbare details bevatten. 
 
8.2.2 Gedragswetenschappers die aangeven dat de jongere het verblijf als 
“niet leuk” ervaart 
 
De gedragswetenschappers zeggen dat er acht jongeren zullen antwoorden dat ze het verblijf in 
het internaat als niet leuk ervaren. 
 
Interview 8.1 
Een interview met de gedragswetenschapper van een meisje van zestien jaar dat naar 
aanleiding van problemen in het gezin uithuis geplaatst is. De relatie in het gezin is nu sterk 
verbeterd. 
“Hoe denkt u dat xxx over haar leven in een leefgroep denkt en wat er allemaal gebeurt en 
wat vindt ze d’r van? Ik denk dat ze, het leven in de leefgroep niet leuk zal vinden, ze zal de an-
dere kinderen wel leuk vinden en de contacten wel leuk vinden, maar ik denk niet dat ze het wo-
nen daar op zich leuk vindt. Ze wil gewoon veel liever thuis wonen. Ze zal vinden dat wij stom-
me regels hebben, stomme afspraken hebben, dat wij, onze afspraken niet genoeg na komen en 
dat we daar te laks in zijn, dat zal niet haar woord zijn, maar dat zo zal ik het interpreteren, ze 
zal vinden dat dingen te lang op zich laten wachten, dat dingen te lang duren, ze zou het niet 
begrijpen waarom dat is en dat dat wordt haar wel uitgelegd, maar ik denk dat ze haar gewoon 
het inzicht ook niet mee heeft, wat nog? Ze zal de groep als druk ervaren en daar heeft ze last 
van…. Als ze anderen, uhh, ja als er dingen misgaan en als anderen jeugdigen niet luisteren of 
als ze er calamiteiten zijn, uhm, of het feit dat mensen weinig tijd voor haar hebben omdat ze 
met anderen jeugdigen bezig zijn, daar heeft ze last van. Dat zal ze denk ik als voorbeelden 
aanhalen. Oké. En laat ze dat ook blijken dat ze dat vindt? Niet heel duidelijk in de zin van dat 
ze dan de bokkenpruik opzet of dat soort dingen, wat ze wel doet af en toe geeft ze het gewoon 
aan, dat ze vindt dat er tijd voor haar gemaakt moet worden. En met name in de thuissituatie 
geeft ze het aan en ouders die geven het dan hier aan dat xxx de groep als druk ervaart. Wat 
uhm, wat daar gewoon heel erg door heen speelt is, is dat, dat je merkt dat xxx ja heel graag 
naar huis wil. En, uhh, ook alles zal doen om thuis te laten zien van hoe graag ze dat wil. En 
dan, dan, de beste manier is om het vooral te laten zien hoe slecht je het wel niet hier hebt. Dus 
dat speelt er denk ik nog wel in door. Niet zo heel bewust bij haar, denk ik. Nee, niet bewust? 
Nee. Denk ik niet. Nee. Kun je nog andere voorbeelden geven over hoe zij het, uhh, leven op 
de groep vindt? Ik denk dat ze de activiteiten die we doen met de ander, met de kinderen, heel 
erg leuk vindt, dat ze, uhh, ja, dat ook, ja, met name de contacten heel leuk vindt met de andere 
leeftijdsgenoten, met de een wat meer dan met de ander natuurlijk, maar. Kun je ook voorbeel-
den geven van die activiteiten zie ze leuk vindt? Ze vindt het heel leuk om naar de soos te ko-
men om daar met andere jeugdigen, uhh, leuke dingen te doen, uhm, tot grote frustratie van d’r 
ouders vindt ze het heerlijk om buiten met groepsleiding of andere kinderen gewoon een siga-
retje te roken. Uhm, ze vindt het leuk om te gaan stadten, ze zit nu echt in die puber leeftijd en 
is bezig met vriendjes, en ja goed, d’r zijn dan ook al wat verliefdheden in de groep dan en dan 
heeft ze een vriendinnetje en daar gaat ze dan, ja, samen regelen ze zich dat dan. Ja, dat zijn 
dingen die vindt zij heel erg leuk. Aan de andere kant vindt ze het ook heel leuk als we met de 
groep echt een gezamenlijke activiteit doen, naar de film of op kamp of naar een pretpark of 
allemaal dat soort dingen. Dat vindt zij ook heel leuk. Oké. En wat voor dingen vindt ze niet 



hoofdstuk 8  Hoe denken gedragswetenschappers over de ervaringen 

zo heel leuk behalve dan dus regels? Die vindt ze inderdaad niet leuk. Wat ze niet leuk vindt 
dat ze een kamer moet delen omdat er niet genoeg kamers zijn. Heeft ze een bloedhekel aan. 
Uhm, goh, een goeie vraag. Eten wat de pot schaft. Vindt ze ook niet altijd leuk. Volgens mij 
zijn er niet zo heel veel echt concrete dingen die zij niet leuk vindt. Met name de drukte zal zij 
erg, daar zal ze last van hebben.” 

Een meisje dat heel graag terug naar huis wil. Ze ervaart leuke en minder leuke dingen bij het 
leven in een internaat, maar ze zal, in de ogen van de gedragswetenschapper, de balans negatief 
door laten slaan. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. Een 
problematische thuissituatie die sterk verbeterd is. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de gedragswetenschapper. Er zijn leuke en 
minder leuke dingen. Ze geniet van aandacht, en de omgang met groepsgenoten en van activi-
teiten. Ze heeft last van té weinig aandacht en de drukte in de groep. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. 
Een verstandelijk beperkt meisje, prettig in de omgang dat ook koppig kan zijn en (positief en 
negatief) beïnvloedbaar is.  
Situatie van het interview. Ze zal meewerken aan het interview, antwoorden geven, maar ze 
is niet met alle thema’s echt bezig. 

 
Interview 8.2 
Hierna volgt een interview met de gedragswetenschapper van een jongen van zestien jaar die in 
verband met thuis qua gedrag ernstig ontspoorde en daarom in het internaat geplaatst is. De 
relatie met thuis is sterk verbeterd en er is zicht op terug thuisplaatsing. 
“…Dat hij zich ook wel uit in de richting van het is een gekkentent en daar wil ik niet zijn. 
Uhm, ik ben toch niet van lotje getikt? Ja kortom, als je het hebt over zijn beleving van de 
situatie, dan zal hij zeggen ik wil naar huis. En dan zien we wel verder…Hoe denkt u dat xxx 
over het leven in de leefgroep denkt? Ja. Wat er allemaal gebeurt? Wat vindt hij daarvan? Ja 
kijk, het is natuurlijk ook altijd een beetje moeilijk om na te gaan hoe xxx in zo’n situatie rea-
geert, want het is een jongen eh ik formuleer nu even wat gedachtes die bij mij op de ach-
tergrond spelen. Ja. Jongen met een eh pervasieve ontwikkelingsstoornis, die ehm als hij laten 
we zeggen geneigd is om eh open te staan voor het interview dan laat hij meer zien hè? Ja. 
Dan wanneer hij moeilijke ervaringen achter de rug heeft of denkt te voelen van nou, ik wil het 
achterste van mijn tong niet laten zien. Het kan zo'n beetje variëren, maar ik denk dat het vari-
eert van laten we zeggen toch wel de leuke dingen benoemen van de gang van zaken in de 
groep. Dat hij toch wel een aantal mensen aardig vindt. En zich toch wel in de kern als persoon 
geaccepteerd en gewaardeerd voelt tot en met het zijn allemaal klojo's en ze zitten me maar 
dwars. Het is bij xxx, het is moeilijk in te schatten hoe xxx reageert. Het kan nogmaals ergens 
op dat continuüm zitten. Ik denk, ik denk dat hij wel iets in de richting heeft laten horen van ja 
daar moet ik zo snel mogelijk weg zien te komen. Dat zijn allemaal een stel gekken. Er zitten er 
misschien een of twee bij die ik wel aardig vind, maar over het algemeen zijn het mafkezen. En 
laat mij nou maar fijn thuis zijn, want daar is het beter. Zo ongeveer. … Het is wel een grote 
jongen, maar eh hij is nog een kind eigenlijk vinden ze. En eh hij houdt zich dan stoer en eh zal 
niet altijd makkelijk over de brug komen met een positief verhaal. Nee. Nee. Dat past niet zo bij 
zijn imago, denk ik. Dus van daaruit dat ik ook antwoord geef. Ja. Maar goed ja, hij zal dus 
niet makkelijk zeggen van wat hij allemaal wel leuk vindt. Het leven op de groep van xxx. 
Wordt weer aan hem gevraagd kun je wat vertellen over het leven op de groep. Hmm, soms 
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waardeloos zal hij gezegd hebben. Ja. Ja. Zal hij daar nog wat meer over? Als je daarover 
doorvraagt en het is een leeftijdgenoot, dan wil hij nog wel wat meer loslaten. Dat hij soms wel 
eens conflicten heeft met groepsleiding en eh dat zij dan schuld hebben en eh dan zullen er mis-
schien ook wel een paar lastige types in de groep zitten. En eh, phoe, dat hij het maar lastig 
vindt eigenlijk. 
 
Dit is en jongen die naar huis wil. Verder heeft hij problemen heeft met de groepsleiding en 
met groepsgenoten. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. Er 
was een problematische gezinssituatie maar de relatie is sterk verbeterd, er wordt na gedacht 
over terug thuisplaatsing. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de gedragswetenschapper. Leven in het inter-
naat is waardeloos. Omgang met de groepsleiding en groepsgenoten is problematisch. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. 
Een jongen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Een groot kind dat stoer doet, maar 
weinig zicht heeft op zijn mogelijkheden, mede op grond van zijn beperkingen. 
Situatie van het interview. De gedragswetenschapper verwacht dat de jongere geen proble-
men zal benoemen omdat hij terug naar huis wil. Hij verwacht dat hij óf coöperatief genuan-
ceerd zal zijn óf minder open zal staan voor het interview en stoer gaat doen. 

 
Interview 8.3 
Een interview met de gedragswetenschapper van een meisje van zeventien jaar dat vanuit een 
problematische relatie met haar ouders intramuraal geplaatst is maar na een visieverschil tussen 
de ouders en de leiding van het internaat recent weer thuis is gaan wonen. 
“…Denk dat ze het heel vervelend, als heel traumatisch bijna heeft ervaren dat ze uit huis is ge-
moeten. Ja. Dat ze in xxx geplaatst is. Echt tegen haar zin, ja. Dat ze daar heel erg vol van zit. 
Ja. Die wilde ook absoluut hier niet zijn. Het leven in het internaat en op de groep? Nou, dat 
heeft ze gewoon vreselijk gevonden. De drukte, alle kinderen om zich heen. En de groepslei-
ding die niet deugt en ik denk niemand deugde gewoon. En zeker waren er af en toe leuke mo-
menten, maar nee. Is gewoon niet fijn, in een internaat te wonen. Uhm, als we haar naar voor-
beelden vragen wat er dan niet leuk was of wel leuk was? Nou, overal afspraken over maken. 
Dus voor dingen die denk ik thuis voor haar normaal waren om gewoon naar de stad te mogen. 
Met vriendinnetjes afspreken. Dat moet met ons allemaal overlegd worden, met diegenen die in 
dienst zijn. Ik denk dat ze dat als heel erg kinderachtig en eh belerend heeft ervaren. Ja. Ja. Ja. 
Ook naar bed moeten op een gegeven moment, hè. Allemaal de vaste afspraken die er zijn. Ja. 
En dat we altijd alles willen weten. Ja…. De dagelijkse activiteiten? Ze deed gewoon weinig. 
Was tot weinig te bewegen. Even kijken, die komt terug uit de groep, dus winkelen eh dat soort 
dingen. Naar de C1000 gaan, met de andere kinderen hier op de locatie afspreken en dan op 
het binnenterrein of speeltuintje gewoon een beetje hangen, beetje kletsen, beetje, beetje han-
gen…. De financiën, de geldzaken? Eh, al het gedonder over zakgeld denk ik dat zij vindt dat 
ze te weinig zakgeld heeft en dat ze daar steeds om moet vragen. Dat ze het gewoon niet zelf in 
beheer mag hebben. En dat ze dat heel erg als kinderachtig heeft ervaren. Ja. Ze was ook ze-
ventien. Nou ja, kinderachtig niet. Gewoon stom. Te weinig. Te weinig, ja. En wat doe je er-
mee? En de controle erop. Mmmhummm. Ja, ja. Oké. Ja genoeg erover? Eh, het gedrag van 
de jeugdige, van xxx? Ze weet van zichzelf dat ze heel fel kan zijn. Heel heftig kan reageren. 
En daar achteraf ook spijt van heeft. Ehm, denk wel dat ze, ja op zich wel tevreden is met zich-
zelf en hoe ze dingen doet. Mmmhummm. Ja. En dat ze weinig inzicht heeft, dat ze weinig be-
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sef, zal vertellen van goh dat moet ik nog leren of zo. Dat had ze gewoon niet. Dat is wat doe ik 
hier en ik heb dit niet nodig. …De leefgroepregels? Ja. Ehm, geen drugs, geen wapens. Ik denk 
ook een opsomming van hè. Het luisteren naar elkaar. Respectvol omgaan met elkaar. Ja. Eh, 
ja je houden aan de individuele afspraken die gemaakt zijn. Maar ze zal de regels gewoon stom 
vinden en kinderachtig vinden. Veel te veel regels. Veel te veel gedoe. Veel te veel gezanik. Ja. 
Ja. Het leven op de groep? Niet leuk. Druk en iedereen bemoeit zich met iedereen. En iedereen 
wil alles van je weten.” 
 
Dit is een meisje dat zich verzette tegen de opname en die deze opname als héél vervelend er-
varen heeft. Er waren ook wel leuke momenten in de groep, maar het er niet willen zijn over-
heerste. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. Het 
meisje heeft de uithuisplaatsing, die was aangevraagd in verband van haar problematische 
omgang met haar ouders, nooit geaccepteerd. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de gedragswetenschapper. Het is er niet leuk, 
het is druk, anderen zijn bemoeizuchtig. Soms is iets leuk maar dat wordt overschaduwd door 
het negatieve gevoel van er niet willen zijn. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. 
Leuk meisje met een verstandelijke beperking dat heftig kan reageren. 
Situatie van het interview. De gedragswetenschapper denkt dat het meisje op alle vragen 
een antwoord zal geven. 

 
De acht gedragswetenschappers die denken dat de jongere het verblijf in de leefgroep als niet 
leuk ervaart maken twee soorten afwegingen. Enerzijds wordt gekozen voor de a-priori afwe-
ging dat de jongere nadrukkelijk de wens heeft om niet in het internaat te willen zijn, en dat is 
soms voldoende om negatief over het verblijf te zijn. Anderzijds wordt een tweede afweging 
gemaakt waarbij er sprake is van een optelsom van negatieve, neutrale en positieve internaats-
ervaringen waarbij de balans naar het negatieve doorslaat. Beide afwegingen kunnen elkaar 
ook nog versterken. Elementen in het verblijf die als positief genoemd worden zijn: contact met 
groepsgenoten en activiteiten. Als negatief worden genoemd: de regels, de (onbetrouwbare) 
groepsleiding, de drukte en de ruzies. 
 
8.2.3 Gedragswetenschappers die aangeven dat de jongere het verblijf als 
“leuk” ervaart 
 
De gedragswetenschappers denken dat er vijf jongeren zijn die zeggen dat ze het verblijf in het 
internaat als “leuk” ervaren. 
 
Interview 8.4 
Een interview met de gedragswetenschapper van een vijftienjarig meisje met een belast verle-
den die niet terug naar huis kan en waarschijnlijk nog lang in professionele zorg zal blijven. 
Het betreft een kort fragment. 
“Ik denk dat in haar verhaal centraal zal staan dat ze, dat ze euhm hoe moet ik dat nu zeggen? 
Dat ze sommige dingen stom vindt. Dat weet ik zeker. Sommige regels en sommige kinderen die 
vindt ze zeker weten stom. En zo zal ze dat waarschijnlijk ook zeggen. En daar ook waarschijn-
lijk een heel gedetailleerd kan omschrijven wat ze stom vindt en waarom ze het stom vindt. En 
tegelijkertijd euhm, de ook ja ook de beleving zal gaan doen dat ze goed kan praten met haar 
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persoonlijk begeleider. Dat ze daar een goed contact mee heeft. Dat ze daar terecht kan als ze 
hulp nodig heeft voor wat dan ook. Dat ze zich veilig voelt in de groep …Veilig ook in de we-
tenschap dat men haar helpt dat als ze zich ergens zorgen over maakt, als ze nachtmerries 
heeft dat ze dan naar de groepsleiding kan komen. Dus ik denk dat haar beleving veiligheid wel 
belangrijk is…. Euh school is voor haar een héél belangrijke andere instantie. Euh daar er-
vaart ze toch dat ze euhm begrepen wordt. Ze voelt zich daar veilig. Ze voelt zich begrepen. Er-
vaart steun, ze gaat er graag naar toe. En dat is voor haar belangrijk, school. Zeker ook. Oké. 
Euh de leefgroepregels waar xxx mee te maken heeft? Die kent ze heel goed. Euh, euhm daar 
houdt zij zich aan en vindt ze ook heel belangrijk dat anders zich aan houden en daar gaat ze 
ook de andere aanspreken. Of direct of via de groepsleiding. Ja. Dus die kent ze. Genoeg ver-
teld over de leefgroepregels? Euh, het leven op de groep van xxx? Euh wat zal zij daar over 
vertellen? Ja. U heeft er al iets over verteld maar. Ik denk dat ze heel zakelijk gaat vertellen 
wat ze op de groep doet. En dat zijn die activiteiten die ik al heb genoemd. Dat ze echt een dag 
zal doorgaan spreken van het opstaan tot het naar bed gaan. Dat zijn haar activiteiten en dat is 
haar programma. Ja. En dat ze daarin en euh wellicht het contact met haar persoonlijk bege-
leider. Euh, en ik denk dat het daar voornamelijk ook wel bij blijft. Heel concreet een dag.” 
 
Het betreft een meisje dat moeite heeft met de regels en de groepsgenoten maar dat zich ook 
heel veilig voelt in de groep en goed kan praten met haar persoonlijke begeleider. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. Een 
zeer problematische gezinsachtergrond zonder perspectief op terug thuisplaatsing 
Aspecten van het internaat in de ogen van de gedragswetenschapper. Wonen in de leef-
groep biedt veiligheid. Contact met de persoonlijke begeleider is belangrijk en goed. De om-
gang met andere jongeren is problematischer en over de regels zal ze negatief praten. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. 
Een zich onveilig voelend meisje met een pervasieve ontwikkelingsstoornis, die graag leert 
en die uitgebreide (individuele) hobby’s heeft. 
Situatie van het interview. De gedragswetenschapper denkt dat het meisje op alle vragen 
een antwoord zal geven. 

 
Interview 8.5 
Een kort fragment van een interview met een gedragswetenschapper van een veertienjarige jon-
gen die op grond van problematisch gedrag en een verstoorde gezinsrelatie, intramuraal ge-
plaatst is. De verwachting is dat dit een zeer langdurige intramurale plaatsing zal worden (ook 
in zijn volwassen leven). 
“Ik denk dat hij nu aangeeft dat hij het in ieder geval hier leuk vindt. Ehm, hij zal misschien 
aangeven dat hij op, in het verleden op een paar plekken heeft gewoond waar hij het misschien 
iets minder leuk heeft gevonden. Ehm, of hij, ik twijfel of hij dat zal aangeven. Nou hij gaat wel 
regelmatig naar huis, dus eh misschien zal hij dat er wel naast plaatsen van ik kom ook nog 
wel thuis. En dat vindt hij ook heel belangrijk voor hem. ….Wat voor ideeën, gevoelens heeft 
hij bij het leven op de groep? Eh, ik denk dat hij het als prettig ervaart. Ja. Dat hij het leuk 
vindt, dat hij het gezellig vindt. Eh, in de groep het samen bezig zijn, het samen iets doen. De 
grapjes maken. Eh, het werk vindt hij leuk. Ehm, ja en dit moment is hij vol van het naar school 
gaan na de zomervakantie. De dagelijkse activiteiten. Wat vindt, hoe denkt xxx daarover? 
Wat zal hij daarover geantwoord hebben? Dagelijkse activiteiten in de groep. Ehm, hoe hij 
dat vindt of of eh? Ja. Hoe hij er zelf over nadenkt. Ik denk dat hij zal zeggen dat hij, dat hij 
dat leuk vindt. Welke feitelijke activiteiten heeft hij dan voor ogen? Ehm, ik denk het naar de 
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dagbehandeling toegaan. Eh, het eten, het opstaan, het naar bed gaan weer. Eh, een activiteit 
samen doen, een spelletje samen doen. Misschien (de beloning) die hij kan verdienen. Zijn be-
loningssysteem. Die feitelijke dingen zal hij opnoemen. En daar heeft hij allemaal een positief 
gevoel bij? Eh, ik heb de indruk dat hij daar een positief gevoel bij heeft. Ja, ja. De familie en 
de thuissituatie? Hoe hij daar tegen over staat? Ehm, daar staat hij positief tegenover. Dat 
ehm ervaart hij als positief. Zowel het contact naar moeder toe als het contact naar vader toe. 
Hij gaat graag naar huis. Vindt het leuk om naar huis te gaan. Eh, vindt het ook leuk wat er 
thuis gebeurt, wat ze in het weekend doen. Is positief, dat beleeft hij positief.” 
 
Dit is een jongen die graag in het internaat is, die geniet van activiteiten maar die ook graag 
thuis is. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. Het 
problematisch gedrag is gestabiliseerd en de relatie met thuis verloopt zeer positief. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de gedragswetenschapper. De jongere geniet 
van het leven in de groep. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. 
Jongen met een lichte verstandelijke beperking, die open staat voor begeleiding. 
Situatie van het interview vanuit de optiek van de gedragswetenschapper. De gedragswe-
tenschapper verwacht dat de jongere vooral feitelijke antwoorden zal geven en niet op alle 
thema’s voldoende zicht zal hebben. 

 
Interview 8.6 
Dit is een interview met de gedragswetenschapper van een zestienjarige jongen uit een nieuw 
samengesteld gezin waar hij problematisch gedrag ging vertonen en daarom intramuraal ge-
plaatst werd. 
 
“Uhm, nou we stellen xxx de volgende vragen: je woont in een internaat en we willen weten 
hoe het is om in een leefgroep te wonen en wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je 
ervan? Hoe denkt u dat xxx over het leven in de leefgroep denkt, uhh, van wat er allemaal 
gebeurt in de leefgroep en wat vindt die ervan? Hij zal het heel feitelijk ja, d’r wordt gevoet-
bald, d’r wordt muziek geluisterd, d’r wordt gecomputerd en er zijn heel veel andere kinderen 
en dat maakt het soms best druk, maar dat, hij zal allemaal wel prima vinden. Oké, zijn er ook 
dingen die die niet prima vindt? Weet ik niet. Vast. Ik zou ze zo snel niet kunnen bedenken 
maar ze zullen d’r vast zijn. Maar die, ja, die die hoor je bij xxx nooit. Dus, uhh. En over die 
andere dingen, uhh, die vindt ie allemaal uhh? Die vindt hij leuk, en spelletjes doen vindt ie 
ook heel leuk, dus dat soort dingen die uhh, ja, dat vindt ie belangrijk. Misschien niet dat ie het 
prima vindt, dat kan ik me voorstellen, was in oktober he? Dus dan denk ik, dan kan ik me nog 
niet voorstellen want toen was dat nog niet ter sprake, ja toen, ja toen was er wel al sprake van 
dat ie zou worden overgeplaatst en dat vond ie niet prima. Dat ie naar een meer zelfstandige 
groepvorm, want ja, hij dat, hij voelde zich hier veilig. Oké, uhm, nou zal ik de lijst met onder-
werpen, ja? Ja, ja. Uhm, hoe denkt u dat xxx denkt over de dagelijkse activiteiten in de 
groep? Uhm, moet ik echt, dan moet ik even schakelen want dat was dus in deze groep en niet 
in zijn nieuwe groep, dat zal een heel verschil zijn. In deze groep die vindt ie leuk want hij 
vindt, ja, xxx is een jongen die heel graag bezig is. Hij vindt het leuk om met anderen te voet-
ballen en dat zag je ook aan hem, hè, dan huppelt die bijna over het plein hier, dus uhh, nee, 
dat vindt ie heel leuk, graag, hij is heel graag bezig, uhm, graag met anderen bezig, voetballen, 
gezelschapsspelletjes en zal daar ook heel actief rol in hebben om dat te vragen, om mensen uit 
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te nodigen. Oké en de andere dagelijkse activiteiten? Hekel aan corvee taakjes, dus uhh, maar 
dat doet ie wel, maar ja, als het even kan, uhh, vermijden, liever niet. Verder gaat ie graag 
naar school, uhh, hij loop stage, dat vind ie heel erg leuk, vindt ie ook heel belangrijk, hij vindt 
allemaal wel prima. … Hoe denkt u dat hij denkt over zijn familie en thuissituatie? Uhm, hij 
vindt, hij vindt het leuk, ja, vindt het leuk thuis, hij vindt z’n (brusje) lastig, uhh, dat zegt ie ook 
letterlijk en verder uhh, vindt ie zijn (ene ouder) aardig, de partner van (die ene ouder) vindt ie 
aardig, bij zijn (andere ouder) is het wel oké. Meer weet ik daar ook niet over, over die (andere 
ouder). Uhm, hij gaat graag naar huis en hij vindt het ook belangrijk om naar huis te gaan, hij 
vindt, hij verveelt zich wel snel thuis. En hij is soms ook blij als dat ie weer terug mag. Dus dat, 
uhh. Hoe vaak gaat ie naar huis? Ieder weekend. Hoe laat ie blijken dat ie zich wel es ver-
veelt? Thuis? Mmm. Uhm, dan wordt ie vervelend, en dan gaat ie stieren en dan dan, uhh, luis-
tert ie niet en dan gaat ie tegendraads worden, zo laat ie blijken dat ie zich verveelt. En soms 
vraagt ie gewoon of dat ie terug mag naar de groep, ik verveel me. Dus van, en dan komt ie 
terug….Hij vindt het heel gezellig op de groep van de ene kant, hij vindt heel leuk, de contac-
ten met die anderen, daar geniet ie echt van, dat merk je ook echt aan hem, straalt ie helemaal 
en gaat ie mee doen, ja, vindt ie echt heel erg leuk. Maar ik denk als je hem laat kiezen of hier 
wonen of thuis wonen, dan gaat ie naar huis. En dan, uhh, ja. Dat zal die belangrijk, hoewel 
trouwens nee dat is helemaal niet waar, volgens mij gaat ie niet naar huis. Volgens mij vindt ie 
sociale contacten op dit moment zo belangrijk dat ie hier wil blijven. Ja. Volgens mij gaat ie 
niet naar huis.” 
 
Het betreft hier een jongen die zal zeggen dat hij zich prettig voelde in de groep, in de ogen van 
de gedragswetenschapper, althans in de groep waar hij verbleef toen hij geïnterviewd werd. De 
gedragswetenschapper werd enige tijd daarna geïnterviewd en toen was de jongen naar een 
meer zelfstandige groep overgeplaatst waar hij het, in de ogen van de gedragswetenschapper, 
veel minder naar zijn zin heeft. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. Na 
gedragsescalaties thuis in het verleden zijn de relaties met thuis nu goed. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de gedragswetenschapper. De jongen geniet 
van het verblijf in de groep (situatie interview). 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. De 
jongen is het slachtoffer van de thuisomstandigheden. Hij is niet problematisch. 
Situatie van het interview. De gedragswetenschapper denkt dat de jongere gedetailleerd zal 
antwoorden op enkele vragen. 

 
De vijf gedragswetenschappers die antwoorden dat de jongere het verblijf als “leuk” ervaart, 
maken drie soorten afwegingen. In drie gevallen zetten zij de positieve ervaring van de groep 
naast de positieve ervaring van de thuissituatie. De ene ervaring blokkeert bij deze jongeren 
blijkbaar niet de andere positieve ervaring. In één geval is de verklaring iets diffuser. De jonge-
re heeft, in de ogen van de gedragswetenschapper, negatieve ervaringen met groepsgenoten en 
regels maar de veiligheid en het goede contact met de persoonlijke begeleider staan voorop (de 
balansafweging valt dus positief uit). In een ander geval wordt geen verdere toelichting gege-
ven op de uitspraak dat de jongere het verblijf als “leuk” ervaart. 
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8.2.4 Gedragswetenschappers die aangeven dat de jongere het verblijf als 
“leuk en niet leuk” ervaart 
 
De gedragswetenschappers denken dat acht jongeren het verblijf als “leuk en niet leuk” erva-
ren. 
 
Interview 8.7 
Dit betreft een interview met de gedragswetenschapper van een jongen van zestien jaar die na 
ernstige gedragsontsporingen thuis, intramuraal opgenomen is. De verzorgende ouder kan de 
jongen volgens de gedragswetenschapper onvoldoende sturing geven. Het perspectief lijkt 
(begeleid) zelfstandig wonen. 
“…Dat hij eigenlijk graag thuis wil zijn bij zijn (ouder) en dat (de ouder) niet echt goed voor 
hem kan zorgen omdat die geen nee kan zeggen en kaders kan aangeven en dat hij zich daar 
wel eens heel erg boos over maakt. Hoe denkt u dat xxx over het leven in de leefgroep denkt? 
Ja, eh, dat vind ik, ik vind het toch wel een moeilijke vraag eh met name xxx eh dat kan een 
beetje doorslaan naar de positieve of kan een beetje doorslaan naar de negatieve evaluatie van 
xxx uit. Ik denk dat xxx wel een jongen zal zijn die eh die daarin wat, laten we zeggen wat 
dichotomiseert in de zin van het is of goed of slecht of mooi of niet mooi. Zwart-witachtige 
patronen. Nou als hij, als hij wat meer de positieve kant belicht, dan zal hij aangeven dat het 
eh toch wel erg goed werkt in de groep, want eh, eh je leert daar naar jezelf kijken en eh je 
leert ook praten met je mentor zal hij zeggen. Ik bedoel dan persoonlijk begeleider, maar in de 
wandelgangen heet dat vaak mentor. Ehm, dat je daar ook leert praten over wat jou bezig 
houdt. Ehm en wat je wil met jezelf. Nou, dat je ook wel kritisch kunt zijn naar elkaar als 
jeugdigen onder elkaar en eh dat je het daardoor gezellig zou kunnen houden of houdt in de 
groep. Als hij wat meer laten we zeggen naar de negatieve zijde tendeert en dat kan ook wel 
een beetje van het moment afhangen, van de ervaring die vooraf gaat aan het interview. Dan 
zal ie gezegd hebben of zal ie zeggen, eh het is allemaal shit man, je hebt er niks aan, ik moet 
maken dat ik hier weg kom, ik wil hier niet meer naartoe, ik zit klem eigenlijk. Dat is dan de 
grondgedachte van ik wil hier weg, ik kan niet naar mijn (ouder). Eh, wat moet ik eigenlijk?… 
Hij vindt het wel gezellig op de locatie. Ja. Of in ieder geval er is leven op de locatie. Je hebt 
jongens en meisjes om je heen. Er zijn ook leuke meisjes op de locatie, want daar kijkt hij 
nadrukkelijk naar. Hij wil er ook mooi uitzien, want hij wil ook goed bekeken worden door 
leuke meisjes. Met zijn witte kleding en zijn haartjes en zijn sieraden. Is hij erg mee bezig. Ja. 
Ehm, het zou kunnen dat ie iets zegt over eh de accenten die er liggen in de dagelijkse dagbe-
steding op eh sociale vaardigheden. Ja. En eh emotie erbij, leren fatsoenlijk praten of iets van 
die strekking, maar dat zit toch ook wel weer heel nadrukkelijk denk ik de evaluatie op de 
achtergrond in de zin van eigenlijk wil ik hier niet zijn, ik wil, ik wil iets anders. Ik kan ook 
werken, ik kan ook naar school. Ze moeten me, ze moeten me daar een kans in geven…. Hoe 
denkt xxx zelf over zijn gedrag? Ja, wat ik belangrijk vind is eh dat ik er goed uitzie. Eh, ik 
vind het verkeerd van mezelf dat ik soms zo ongelooflijk boos kan worden. Eh maar mijn 
groepsleider kan mij daar wel bij helpen, dat dat niet altijd heel erg heftig gebeurt. En het is 
me ook wel een paar keer gelukt om het niet te doen. Ik kan het ook wel goed maken met eh 
mensen. Eh, ik weet niet of hij dit überhaupt heeft besproken. Ik denk, ja. Nee, nee, laat maar 
zitten, heeft hij niet besproken. Denkt u dat hij nog meer zal vertellen over zijn gedrag? Nee, 
dat is het wel zo’n beetje denk ik… Eh, de leefgroepregels waar xxx mee te maken heeft. Hoe 
denkt hij daarover? Eh, ja die moeten er zijn want anders wordt het een zooitje hè? Eigenlijk is 
het wel goed dat ze er zijn, maar het is wel shit af en toe man. Het is wel lastig. Enne, ze zeiken 
wel veel daarover in de groep, maar ja is eigenlijk wel nodig. Oké. Ehm, het leven op de groep 
van xxx. Hoe denkt hij daarover? Ja soms kicks, soms ook heel vervelend. Wordt wel eens 
boos, zitten ze me allemaal aan mijn kop te zeuren, dan wordt het teveel. Ehm, groepsleiding ja 
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kun je wel vertrouwen. Oh eigenlijk valt het wel mee. Dat is zo ongeveer het beeld… De toe-
komst van xxx. Hoe denkt u dat hij daarover denkt? Vind ik een moeilijk eh te beantwoorden 
vraag. Daar ben ik nog niet zo mee bezig. Ehm, ik zou wel iets willen in de toekomst. Ik wil op 
kamers. Ehm, maarre hoe dat eruit ziet zou ik niet kunnen zeggen. Als ik achttien ben, ben ik 
weg. 
 
Dit is een jongen die volgens de gedragswetenschapper het liefst thuis wil wonen. De jongen 
denkt zwart wit: óf het is fout óf het is goed. Hij kan de positieve kanten van het verblijf wel 
verwoorden maar kan ook erg hameren op de negatieve kanten. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. De 
jongere wil thuis wonen maar weet dat dat niet kan. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de gedragswetenschapper. Er zijn leuke dingen 
als meisjes en met de mentor kan ik ook goed opschieten. Maar er zijn ook minder leuke din-
gen; soms wordt er door groepsleiding wel erg aan mijn kop gezeurd. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. 
Hij denkt zwart wit en kan heel boos worden. 
Situatie van het interview. De gedragswetenschapper denkt dan de jongere op een hele vrien-
delijke manier een heel open antwoord zal geven of zal hebben gegeven. 

 
Interview 8.8 
Hierna volgt een interview met de gedragswetenschapper van een jongen van vijftien jaar uit 
een zeer complexe problematische gezinssituatie. De jongen is drie jaar geleden in het internaat 
geplaatst. Er is geen zicht op een terug thuisplaatsing. 
“…Ik denk dat hij het wel redelijk oké vindt in de groep, maar dat hij het liefste toch weer bij 
(zijn ouder) wil wonen. Eh, nogmaals ik denk dat hij het liefst thuis wil wonen, maar dat hij dus 
in de groep wel, ook wel leuk vindt om met groepsgenootjes te spelen. Het is wel een kind wat 
eh heel graag naar buiten gaat. Dingen, voetballen, allerlei andere activiteiten. Dus daar ge-
woon lol aan heeft. Eh, ik denk dat hij het soms wel heel druk vindt in de groep. En eh, ja kijk 
daar wordt onderling wel wat dingetjes, soms uitgevochten. Dat is voor hem wel eens moeilijk. 
Het is toch wat kwetsbare jongen. Eh, ja, dus enerzijds zal hij het leuk vinden en anderzijds zal 
hij zoiets hebben van goh toch liever thuis. Denk ik wel…. Ik denk dat hij het kamp als heel bij-
zonder heeft ervaren. Dat zijn voor alle kinderen, in ieder geval in de groep xxx een gebeurte-
nis. Uhm, ja ik denk de dingen die met de groep gedaan worden. Uitstapjes die gedaan worden. 
En ik denk ook, dat hij het wel heel prima vindt eens in de veertien dagen gaat hij naar eh (de 
ouder). En daar is (de andere ouder) dan ook. En dat hij daar op zich wel erg op verheugt. Als 
we vragen naar de dagelijkse activiteiten? Hij komt terug uit school en wordt altijd even afge-
sproken wat ga je doen. Uhm, met mooi weer zit hij buiten. Gaat hij buiten dingen doen. Hij 
heeft dus een club. En daarnaast worden denk ik afspraken gemaakt over computeren, wat hij 
leuk vindt. Televisie kijken wordt volgens mij in de groep afspraken gemaakt wat gaan we kij-
ken. En dat is dan voor de avond. Uhm, ja in de groep moeten ze ook taakjes doen om de beurt. 
Op zich zijn dat wel dingen die hij ook wel doet, zonder mopperen of wat dan ook…. De leef-
groepregels. Ja? Wat hij daarvan zegt? Eh, geen spullen, ik denk dat hij ze opsomt. Een aantal 
dingen weet, niet spullen wegnemen van de ander. Eh, stelen heb ik het dan over. Eh, als je 
dingen uitleent altijd in overleg met groepsleiding, want normaal mag dat niet. Uhm, ja toch 
wel de afspraken. Goed luisteren naar elkaar. Uh, zorgen dat je geen ruzie krijgt met de ander. 
Uhm, geen drugs. Ja. Ik denk dat hij ze een beetje opsomt. … Het leven op de groep? Ja. Ja 
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nou, ik denk dat hij, dat heb ik al vaak gezegd liefst thuis wil wonen, maar op zich het niet echt 
heel vervelend vindt, denk ik niet. Nee.” 
 
Dit is een jongen die het liefst thuis wil wonen, die dat ook voortdurend zegt en die van bezoe-
ken geniet. Hij heeft zich verzoend met het leven in het internaat en geniet daar van de dage-
lijkse activiteiten en de contacten met groepsgenoten en de groepsleiding. 

In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. Een 
problematische gezinssituatie zonder reëel zicht op terug thuisplaatsing. De jongen geniet van 
thuisbezoeken en heeft goed contact met beide ouders. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de gedragswetenschapper. De jongen geniet 
van veel aspecten van het leven in de groep. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. De 
jongen wordt kwetsbaar genoemd. Hij kan moeilijk omgaan met zijn emoties, en kan agres-
sief zijn. 
Situatie van het interview. De gedragswetenschapper verwacht dat de jongere op de meeste 
vragen een antwoord kan en zal geven. 

 
Interview 8.9 
Dit is een interview met een gedragswetenschapper van een jongen van zestien jaar die al heel 
lang problemen thuis en op school heeft. Er is sprake van een lange hulpverleningsgeschiedenis 
waarbij diverse instanties (ambulant en intramuraal) betrokken zijn geweest. 
“… Iets vertellen over zijn eh, de internaten waar hij gewoond heeft voordat hij bij ons kwam. 
En eh ook waar hij nu, dat hij nu bij ons zit. Ehm, dat hij eigenlijk vindt dat hij niet hier hoeft 
te zitten. Dat gaat hij denk ik ook wel zeggen…. Omdat hij niet een probleem heeft, maar zijn 
(ouder) heeft een probleem. Ik denk dat hij het wat saai vindt, dat hij dat beschrijft. Uh, verder 
ook heel concreet van hè opstaan, ontbijten, dagbehandeling, dan terug naar de groep. Daar 
moet je telkens afspreken wat je gaat doen. Eh, en ook wel dat er ook wel dingen samen gedaan 
worden. Met andere jeugdigen en met groepsleiding. Eh, ik denk dat hij dan gaat vertellen over 
eh de andere jeugdigen waar hij wel of niet een leuk contact mee heeft. Dat hij ook wel namen 
zal noemen. En hetzelfde ook van groepsleiding. Van die kan ik wel goed mee opschieten en die 
niet. Het gedrag van xxx? Eh, dat, ik denk dat hij gaat zeggen dat zijn gedrag goed is. Dat er 
eigenlijk niet zo’n probleem met zijn gedrag is. Eh, de leefgroepregels waar de jeugdige of 
waar xxx mee te maken heeft. Eh, taakjes zal hij zeker noemen. Uhm, de, de afspraken van na 
het eten ga je naar je kamer voor het douche uur, zal denk ik genoemd worden. Uh, denk ook 
hele specifieke dingen zoals regels rondom tv kijken of zo zal hij ook noemen. Van hè zo laat 
mag de tv pas aan en op je eigen kamer mag je maar zo lang tv kijken, bedtijden, dat soort za-
ken. Mmmhummm. Eh, en dat eh, als je iemand geslagen hebt dat je dan tien uur op je kamer 
moet zitten of als je weggelopen bent. Dat zal hij denk ik ook nog wel zeggen. Ja. Ja. Vindt u 
dat u genoeg verteld heeft daarover? Mmmhummm. De, het leven op de groep van xxx? Ja, 
uhm, is vrij saai, denk ik dat hij daarover gaat zeggen. Ja. Ja. Ja. Nog meer? Nee. Nee. Ik 
denk, nee dat wordt lastig. Uh, de zelfstandigheid. Alles wat met de toekomst van xxx te ma-
ken heeft. Heeft hij daar iets over verteld? Uhm, ik denk dat hij daarop ook het heeft over zijn 
vrijheden die hij verdiend heeft. Dat ook hij naar, alleen naar (de stad) mag. Alleen mag rei-
zen. Eh, ja dat zal hij zich bij zelfstandigheid inbeelden denk ik. En zijn toekomst, eh, dat hij la-
ter op zichzelf gaat wonen.” 
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Het betreft een jongen die geen probleem zegt te hebben. Die vindt dat hij niet opgenomen 
hoeft te zijn. Maar ook een jongen die gesloten is en zijn mening niet overduidelijk zal geven 
en daarom neutraal zal antwoorden. 
 
In model 5.1 geplaatst. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. 
Volgens de jongen kan de ouder de opvoeding niet aan. Met hem is niets aan de hand vindt 
hij en hij wil graag thuis zijn. 
Aspecten van het internaat in de ogen van de gedragswetenschapper. Saai. Met sommige 
jeugdigen en een deel van de leiding heeft hij een goed contact, met anderen niet. 
Persoonlijke eigenschappen van de jongere in de ogen van de gedragswetenschapper. 
Gesloten jongen. 
Situatie van het interview. De gedragswetenschapper spreekt over de jongen als een geslo-
ten jongen die weinig zal vertellen. 

 
In alle acht interviews verwoorden de gedragswetenschappers de ambivalentie van de jongeren. 
Er zijn positieve en neutrale aspecten en er zijn negatieve aspecten verbonden aan het verblijf 
in de instelling en die blijven naast elkaar bestaan zonder dat de balans ten gunste van de ene of 
de andere positie door slaat. Positief aan het verblijf in de instelling zijn: de gezelligheid, de 
omgang met de persoonlijke begeleider, de activiteiten, de omgang met groepsgenoten en dat je 
wat leert van het verblijf. Negatief zijn: het niet in het internaat willen zijn (maar liever thuis), 
roddelen onder groepsgenoten, drukte, vechten, agressie (ook van de groepsleiding) en zeuren 
door de groepsleiding. 
 
8.2.5 De ervaringen met het verblijf in de ogen van de gedragsweten-
schappers 
 
Evenals de persoonlijke begeleiders praten de gedragswetenschappers overwegend over de 
thuissituatie en de groepssituatie als hun gevraagd wordt naar de ervaring van het verblijf van 
de jongere (door de ogen van de jongere). Er wordt een aantal keren gezegd dat de reden van 
de opname gelegen is in het feit dat het niet goed thuis ging. Bij zes jongeren spreekt een ge-
dragswetenschapper nadrukkelijk over de verstandelijke beperking van de betreffende jongere, 
en drie maal over specifieke pathologie. Er wordt in de regel geen verband tussen die persoon-
lijke eigenschappen en (hun inschatting van) de ervaring van het verblijf. In hoeverre dit impli-
ciet wel is gebeurd en de beantwoording heeft beïnvloed is niet te zeggen. Ook gedragsweten-
schappers hebben wellicht de neiging om een bepaald beeld van zichzelf neer te zetten in het 
interview als kundig, betrokken en toegerust voor de taak. Het tekstmateriaal biedt hier in veel 
gevallen te weinig aanknopingspunten voor. In hoofdstuk 9, bij de vergelijking tussen de ant-
woorden van de jongere en zijn of haar ouder, persoonlijke begeleider en de gedragsweten-
schapper zal hierop nog teruggekomen worden. 
 
Ook over de interviewsituatie in relatie tot de inhoud van de gegeven antwoorden wordt door 
de gedragswetenschappers weinig gesproken. 
 
De jongere maakt in de ogen van de gedragswetenschapper soms een a-priori afweging (de jon-
gere wil niet in het internaat zijn en zal dus negatief antwoorden op de vragen over zijn ervarin-
gen rondom het verblijf). Maar veel vaker denken ze, maakt de jongere een balansafweging 
tussen de thuissituatie en het verblijf in het internaat en in de groep enerzijds en de positieve en 
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negatieve aspecten van het internaatsleven anderzijds. Soms door de gedragswetenschapper 
aangevuld met de overweging dat de jongere zal antwoorden dat het verblijf goed is voor hem 
of haar. Naar gelang deze afwegingen uitvallen, wordt het verblijf als “niet leuk”, “leuk”, of 
“leuk en niet leuk” ervaren in de ogen van de gedragswetenschappers.  
 
Is er sprake van een systematische vertekening in de beoordeling van de ervaring van de ge-
dragswetenschapper? Omdat er slechts acht gedragswetenschappers over eenentwintig jongeren 
zijn geïnterviewd en zeven van de acht gedragswetenschappers over meer dan één jongere in-
formatie geven, zou hier aan getwijfeld kunnen worden. Tabel 8.3 toont aan dat dat met grote 
waarschijnlijk niet het geval is. Gedragswetenschappers geven niet systematisch dezelfde be-
oordeling. Daarom is in de tabellen 8.4 en 8.5 de Mann-Whitney U toets gebruikt en geen ge-
bruik gemaakt van multiniveau analyse.  
 
Tabel 8.3 Antwoorden gedragswetenschappers op de vraag naar de perceptie van de jongeren 
op het verblijf 
 
Gedragswetenschapper nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal
Niet leuk 2  1 1 2 1 1  8 
Leuk 1 1 1  1  1  5 
Leuk en niet leuk   1 2  1 2    2 8 
Totaal 3 1 3 3 3 2 4    2  21 

 
Zijn er wellicht bepaalde kenmerken die de antwoordpatronen van de gedragswetenschappers 
beïnvloeden? 
Er is verschil tussen jongens en meisjes en het antwoord van de gedragswetenschapper op de 
vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen” in de ogen van de jongere (tabel 8.4). Jongens 
vinden volgens de gedragswetenschappers het verblijf relatief vaak “leuk” of “leuk en niet 
leuk”, meisjes relatief vaak “niet leuk”. 
 
Tabel 8.4 Perceptie van het verblijf door de gedragswetenschappers en het geslacht van de 
jeugdige 
 

Geslacht Niet leuk Leuk Leuk en niet 
leuk 

Totaal 

Jongen 2 5 6 13 
Meisje 5 1 2 8 
Totaal 7 6 8 21 

 
Mann-Whitney U toets: U=16.00, p=0.01, tweezijdig exacte kans. 
 
Er is geen verschil tussen OTS-ers en niet-OT-ers en het antwoord van de gedragswetenschap-
per op de vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen in de ogen van de jongere” (tabel 
8.5). 
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Tabel 8.5 Perceptie van het verblijf door de gedragswetenschappers gerelateerd aan de juridi-
sche status van de jongere 
 

Juridische status Niet leuk Leuk Leuk en niet 
leuk 

Totaal 

OTS 3 4 4 11 
Geen OTS 4 2 4 10 
Totaal 7 6 8 21 

 
Mann-Whitney U toets: U=52.50, p=0.86, tweezijdig, exacte kans. 

Er is er géén onderzoek gedaan naar de samenhang tussen geslacht van de gedragswetenschap-
per (er was slechts één mannelijke informant) respectievelijk het aantal jaren werkervaring van 
de gedragswetenschapper (er waren slechts acht informanten) en het antwoord van de gedrags-
wetenschapper op de vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen” in de ogen van de jonge-
re. 
 
8.3 Opvallende aspecten uit de interviews met de gedragswetenschappers 
 
Een aantal gedragswetenschappers geeft expliciet aan deze wijze van kijken naar en praten 
over een jongere, aan de hand van de thema’s, leuk, interessant of zinvol te vinden. Enkele ge-
dragswetenschappers zeggen ook dat zij niet in detail te weten hoe zo’n jongere nu zijn dag 
doorbrengt en dat ervaart. 
 
Hoewel er niet expliciet naar gevraagd is denken gedragswetenschappers dat jongeren wel over 
de groepsleiding zullen vertellen. Gedragswetenschappers denken dat jongeren er zowel in po-
sitieve als negatieve bewoordingen over zullen praten. In twee interviews wordt gezegd dat de 
jongere over sommige groepsleiders en groepsleidsters positief is en over andere niet. In het al-
gemeen worden door gedragswetenschappers (waarbij ze trachten vanuit de optiek van de be-
treffende jongere te kijken) meer positieve aspecten van groepsleiding genoemd dan negatieve. 
Ze denken dat jongeren woorden zullen gebruiken als “helpen”, “vertrouwen”, “goed contact 
met persoonlijke begeleider” (meerdere malen), “aardig”, “gesprekjes” en “goed kunnen vin-
den”. In negatieve zin te duiden zijn opmerkingen over “de strengheid van groepsleiding”, 
“conflicten”, “vastpakken”, “bemoeizucht”, “niet deugen” en “te weinig doen”. 
 
De reden van opname is volgens de gedragswetenschappers (verwoord vanuit de optiek van de 
jongere) in de regel gelegen in problemen in het gezin, eventueel aangevuld met gedragsproble-
men van de jongere. In drie gevallen wordt er expliciet gepraat over verstandelijke beperkingen 
en in twee gevallen wordt vermeld dat er sprake is van een pervasieve ontwikkelingsstoornis. 
 
Bij de vraag naar het dossier (de belangrijke map) geeft géén van de gedragswetenschappers 
aan dat hij of zij daar actief met de jeugdige mee bezig is. Een tweetal keren vermeldt de ge-
dragswetenschapper wel dat de persoonlijke begeleider daar wellicht met de jongere over praat. 
Veruit de meeste gedragswetenschappers menen dat het begrip dossier de jongere weinig zegt 
en dat de jongere er niet mee bezig is. Enkele gedragswetenschappers menen dat de jongere op 
zijn minst een beeld heeft van het dossier (een klapper op het kantoor van de groepsleiding of 
een map bij het secretariaat). Twee gedragswetenschappers geven aan te weten dat de betref-
fende jongere nieuwsgierig is naar de inhoud van het dossier maar dat het er nog niet van geko-
men is het dossier samen met de jongere in te zien. 
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HHooooffddssttuukk  99  

 
Komen de ervaringen van de opgenomen 
jongeren overeen met de kijk die de ouders, 
de persoonlijke begeleiders en de direct 
betrokken behandelaars op die ervaringen 
hebben? 
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9.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 1 werd als tweede centrale vraagstelling geformuleerd: “komt de beschrijving van 
de ervaring van de jongere overeen met de beschrijving van zijn of haar ervaring door de ou-
der, de direct betrokken persoonlijke begeleider en de direct betrokken behandelaar? 
 
Daartoe werden zoals in hoofdstuk 4 (tabel 4.7) vermeld eenentwintig jongeren, zestien ouders, 
twintig persoonlijke begeleiders en eenentwintig gedragswetenschappers geïnterviewd. In de 
hoofdstukken 5, 6, 7, en 8 werd een overzicht van de antwoorden per type informant gegeven. 
In dit hoofdstuk worden de antwoorden van de diverse informanten per jongere vergeleken. 
Helaas zijn, zoals vermeld in hoofdstuk 4, niet alle ouders geïnterviewd. Bovendien is één van 
de persoonlijke begeleiders niet ondervraagd. De vergelijking in dit hoofdstuk zal zich dan ook 
beperken tot vijftien maal vier interviews (telkens vijftien jongeren, één van hun ouders, hun 
persoonlijke begeleider en hun behandeld gedragswetenschapper). Indien over ouder, persoon-
lijke begeleider en gedragswetenschapper gezamenlijk gesproken wordt, wordt over “informan-
ten” gesproken. De interviewteksten zijn met behulp van het kwalitatieve dataverwerkingspro-
gramma WinMAX97professional geanalyseerd. 
 
In hoeverre wijkt deze onderzoeksgroep van vijftien af van de oorspronkelijke groep van een-
entwintig? De twee onderzoeksgroepen zijn vergeleken naar geslacht, juridische status, intelli-
gentie scores, verblijfsduur en behandelomgeving van de jongeren. 
De kenmerken van de diverse groepen informanten is in tabel 9.1 weergegeven. Er zijn qua ge-
slacht géén grote verschillen tussen de twee onderzoeksgroepen. 
 
Tabel 9.1 Categorie geïnterviewden en geslacht van die geïnterviewden per onderzoeksgroep 
 
Categorie geïnterviewden Aantal 

onderzoeksgroep 
Aantal 

oorspronkelijke 
onderzoeksgroep 

Jongens 9  13  
Meisjes 6  8  
Moeders 9  9  
Vaders 6  7  
Persoonlijke begeleidsters 11 12  
Persoonlijke begeleiders 4  5  
Gedragswetenschapsters 7  7  
Gedragswetenschappers 1  1  

 
Qua juridische status van de jongeren verschillen de beide onderzoeksgroepen wel, blijkt uit ta-
bel 9.2. 
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Tabel 9.2 Juridische status van de jongeren in de twee onderzoeksgroepen 
 
Juridische status 
geïnterviewden 

Aantal 
jongeren in 

onderzoeksgroep 

Aantal 
jongeren niet in 

onderzoeksgroep 
Totaal 

OTS 6 5 11 
Geen OTS 9 1 10 
Totaal 15 6 21 

 
Fisher exact toets: p=0.09 
Dit verschil is significant bij α=0.10. Dat betekent dat er kans bestaat dat er verschil is tussen 
jongeren met een OTS-status en andere jongeren voor wat betreft hun deelname aan het in dit 
hoofdstuk beschreven onderzoek: er nemen relatief veel jongeren deel met een OTS-status.  
 
De jongeren in beide onderzoeksgroepen verschillen niet qua IQ-cijfer. Het gemiddelde IQ-
cijfer in de oorspronkelijke onderzoeksgroep is drieënzeventig (variërend van achtenvijftig tot 
zevenennegentig) en in de nieuwe onderzoeksgroep eveneens drieënzeventig (variërend van 
achtenvijftig tot zevenennegentig). 
 
De jongeren in de beide onderzoeksgroepen verschillen significant qua gemiddelde verblijfs-
duur (t=-3.87; df=5; p=0.01). De gemiddelde verblijfsduur van de jongeren die niet deelnemen 
aan het onderzoek is 3.1 jaar (variërend van dertien tot vierennegentig maanden). De gemiddel-
de verblijfsduur in de nieuwe onderzoeksgroep is 2.1 jaar (variërend van vier tot tweeënzeven-
tig maanden). Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de jongere met de langste verblijfs-
duur niet verder deelneemt aan het onderzoek. 
 
Ook over de kenmerken van de behandelomgeving (regionaal werkend instituut versus drie-
leefsferen instituut) verschillen de twee onderzoeksgroepen. Alle zes de jongeren die uitvielen 
uit de oorspronkelijke onderzoeksgroep verbleven in een regionaal werkend instituut. Dit bete-
kent dat de vijftien jongeren van de onderzoeksgroep die in dit hoofdstuk beschreven wordt 
mogelijk een iets zwaardere behandeling ondergaan. 
 
Voor de vaststelling van het oordeel over het verblijf zijn de vragen “hoe is het om in een leef-
groep te wonen” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind jij ervan?” gezamenlijk geana-
lyseerd. Dit totaaloordeel kan “leuk”, “leuk en niet leuk” of “niet leuk” zijn. 
 
Hoe hebben die diverse categorieën geïnterviewden geantwoord op de vragen “hoe is het om in 
een leefgroep te wonen” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind jij ervan?” Tabel 9.3 
geeft hier een overzicht van. Er zijn per informantcategorie verschillen te zien. Uitgaande van 
het antwoord op de vraag door de jongere (de informanten was immers gevraagd de vraag te 
beantwoorden vanuit het standpunt van de jongere) zijn kleine verschillen te zien tussen de jon-
geren, de gedragswetenschappers en de persoonlijke begeleiders maar grote verschillen tussen 
de jongeren en de ouders. Ouders denken vaker dat een jongere het verblijf als niet leuk ervaart 
dan dat de jongere zelf dit antwoord gegeven heeft. 
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Tabel 9.3 Oordeel over het verblijf in het internaat door de jongeren en per informantcategorie 
(n=15) 
 
Beoordeling Jongere zelf Ouders Persoonlijke 

begeleiders 
Gedrags-

wetenschappers 
Niet leuk 5 10 4 6 
Leuk 3 3 2 4 
Leuk en niet leuk 7 2 9 5 
Totaal 15 15 15 15 

 
Om de antwoorden van de diverse informanten verder te analyseren zijn de antwoorden op de 
vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen?” per jongere weergegeven in tabel 9.4. 
 
Tabel 9.4 Oordeel over het verblijf in het internaat per jongere en per informantcategorie 
(n=15) 
 
Jongere Jongere zelf Ouders Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-
schapper 

1 leuk en niet leuk niet leuk niet leuk leuk en niet leuk 
2 niet leuk niet leuk leuk en niet leuk niet leuk 
3 leuk en niet leuk leuk en niet leuk leuk en niet leuk niet leuk 
4 niet leuk niet leuk leuk en niet leuk leuk en niet leuk 
5 leuk en niet leuk niet leuk leuk en niet leuk leuk en niet leuk 
6 leuk leuk niet leuk leuk 
7 leuk leuk leuk leuk 
8 leuk en niet leuk niet leuk leuk en niet leuk leuk 
9 leuk en niet leuk niet leuk leuk en niet leuk niet leuk 
10 niet leuk niet leuk niet leuk niet leuk 
11 leuk leuk leuk leuk 
12 niet leuk niet leuk leuk en niet leuk niet leuk 
13 leuk en niet leuk niet leuk niet leuk leuk en niet leuk 
14 niet leuk  niet leuk leuk en niet leuk niet leuk 
15 leuk en niet leuk leuk en niet leuk leuk en niet leuk leuk en niet leuk 

 
Per jongere zijn er overeenkomstige én afwijkende antwoordpatronen. In tabel 9.5 is de mate 
van overeenstemming en verschil tussen de antwoorden van de jongere en de drie informanten 
samengevat. Slechts in 4 van de 15 gevallen is er sprake van volledige overeenstemming tussen 
het antwoord van de jongere en de antwoorden van de informanten. 
 
Tabel 9.5 Mate van overeenstemming tussen de jongere en de informanten (n=15) 
 
Mate van overeenstemming Aantal 
Volledige overeenstemming met jongere 4  
Twee van de drie overeenstemmend met jongere 6  
Een van de drie overeenstemmend met jongere 5  
Totaal 15  

 
Indien er een afwijking is in de beantwoording van de vraag naar hoe het is om in een leefgroep 
te wonen tussen de jongere en de informanten dan is het belangrijk om de mate en de richting 
van de afwijking vast te stellen. Een en ander is in tabel 9.6 weergegeven. De richting van het 
antwoord wordt weergegeven met een nul, een plus of min teken. Nul betekent dat jongere en 
informant overeenstemmen in hun antwoord. Plus betekent dat de informant denkt dat de 
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jongere positiever heeft geantwoord dan dat deze daadwerkelijk gedaan heeft. Een voorbeeld: 
de jongere heeft “leuk en niet leuk” geantwoord terwijl de informant denkt dat de jongere 
“leuk” geantwoord heeft. En min betekent dat de informant denkt dat de jongere negatiever 
heeft geantwoord dan dat deze daadwerkelijk gedaan heeft. Bijvoorbeeld de jongere heeft 
“leuk” geantwoord, terwijl de informant denkt dat zij “niet leuk” geantwoord heeft.  
 
Vervolgens is de mate van de afwijking is in met een cijfer weergegeven. Nul betekent géén af-
wijking, 1 betekent dat het antwoord van de jongere en de informant één positie verschilt op de 
schaal van “leuk” via “leuk en niet leuk” naar “niet leuk”. Bijvoorbeeld als de jongere “niet 
leuk” heeft geantwoord en de informant “leuk en niet leuk”. 2 betekent dat het antwoord van de 
jongere en de informant twee posities verschilt op de voornoemde schaal. Bijvoorbeeld de jon-
gere heeft “leuk” geantwoord en de informant heeft “niet leuk” geantwoord. 
 
Tabel 9.6 Mate en richting van de afwijking van het oordeel over het verblijf in het internaat 
per informantcategorie (n=15) 
 
Jongere Jongere zelf Ouders Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 
1 leuk en niet leuk -1 -1  0 
2 niet leuk 0 +1  0 
3 leuk en niet leuk 0 0  -1 
4 niet leuk 0 +1  +1 
5 leuk en niet leuk -1 0  0 
6 leuk 0 -2  0 
7 leuk 0 0  0 
8 leuk en niet leuk -1 0  +1 
9 leuk en niet leuk -1 0  -1 
10 niet leuk 0 0  0 
11 leuk 0 0  0 
12 niet leuk 0 +1  0 
13 leuk en niet leuk -1 -1  0 
14 niet leuk  0 +1  0 
15 leuk en niet leuk 0 0  0 

 
In tabel 9.6 is te lezen dat áls de jongere en de ouder verschillen de ouder altijd denkt dat de 
jongere een negatiever antwoord zal gegeven dan dat die jongere daadwerkelijk gegeven heeft. 
Persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers denken soms dat de jongere een positiever 
en soms dat de jongere een negatiever antwoord gegeven heeft als ze verschillen van antwoord 
met de jongere. Maar indien verschillend in beantwoording dan denken de meeste informanten 
(van alle drie informanten categorieën samen) dat de jongere minder positief geantwoord heeft 
dan dat deze daadwerkelijk geantwoord heeft. 
 
In geval er sprake is van een afwijking wordt er in bijna alle gevallen een keuze gemaakt voor 
de naastgelegen categorie. Dit betekent dat er slechts een beperkt verschil in beantwoording is 
tussen de jongeren en informanten. 
 
De correlatie tussen de antwoorden van de jongeren en die van de ouders is significant (Kend-
all tau-b=0.73; p=0.001). De correlatie tussen antwoorden van de jongeren en de gedragsweten-
schappers is eveneens significant (Kendall tau-b=0.72; p=0.001). Ook de mate van samenhang 
tussen de antwoorden van de ouders en die van de gedragswetenschappers is significant (Kend-
all tau-b=0.50; p=0.021). Met andere woorden de ouders en de gedragswetenschappers kunnen 
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de mening van de jongeren over de vraag “hoe is het om in een leefgroep te wonen?” goed 
schatten. De persoonlijke begeleiders kunnen dat minder goed. De correlatie tussen de ant-
woorden van de jongeren en de persoonlijke begeleiders is niet significant (Kendall tau-b=0.19; 
p=0.229). Bij de beantwoording van deze vraag kan dus de tweede centrale onderzoeksvraag 
“komt de beschrijving van zijn/haar ervaring overeen met de beschrijving van zijn/haar erva-
ring door ouders, de direct betrokken persoonlijke begeleiders en de direct betrokken behande-
laar?” positief beantwoord worden voor de ouders en de gedragswetenschappers, maar niet 
voor de persoonlijke begeleiders. Het betreft hier dan de inschatting van het totale oordeel van 
de jongere. Hierna zal geanalyseerd worden in hoeverre er sprake is van overeenstemming in 
de thema’s. 
 
9.2 Analyse van de vijftien interviews aan de hand van de vier interview-
onderwerpen 
 
9.2.1 Inleiding 
 
In tabel 4.6 staat dat het interview aan de hand van vier interviewonderwerpen gehouden is, te 
weten interviewonderwerp één, je leven tot nu toe (één thematische vraag), interviewonder-
werp twee, wonen in een internaat (twee thematische vragen en negen thema’s), interviewon-
derwerp drie, je leven over één jaar (zeven thema’s) en interviewonderwerp vier, je leven of 
vijf jaar (zeven thema’s). In tabel 9.7 worden de bij de vier interviewonderwerpen behorende 
thema’s genoemd. 
 
Tabel 9.7 Interviewonderwerpen en bijbehorende thema’s 
 
Interview-
onderwerp 

Thema Interview-
onderwerp 

Thema 

1 Leven tot nu toe* 3  Overdag over een jaar 
2 Hoe is het om in een internaat te wonen* 3  Wie bepaalt leven over een jaar 
2 Wat gebeurt er en wat vind je ervan* 3  Vrije tijd over een jaar 
2 De dagelijkse activiteiten 3  Familiecontact over een jaar 
2 Het dossier de belangrijke map 3  Anderen dan familie over een jaar 
2 De familie en thuissituatie 3  Vrienden over een jaar 
2 De financiën 4  Wonen over vijf jaar 
2 Het gedrag 4  Overdag over vijf jaar 
2 De instanties 4  Wie bepaalt leven over vijf jaar 
2 De leefgroepregels 4  Vrije tijd over vijf jaar 
2 Leven op de groep 4  Familiecontacten over vijf jaar 
2 Zelfstandigheid 4  Anderen dan familie over vijf jaar 
3 Wonen over een jaar 4  Vrienden over vijf jaar 

 
* thematische vraag (zie voetnoot hoofdstuk 4) 
 
In de paragrafen 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, en 9.2.5 zullen de vier interviewonderwerpen geanalyseerd 
worden. In de bijlagen 15 tot en met 29 zijn de vergelijkingen van de antwoorden in de inter-
views, per interviewonderwerp, van respectievelijk de jongere, de ouder, de persoonlijke bege-
leider en de gedragswetenschapper opgenomen. 
 
De anonieme transcripties van de interviews vormen de basis voor deze teksten, die met behulp 
van het kwalitatieve dataverwerkingsprogramma WinMAX97professional zijn samengesteld. 
Nogal wat gebeurtenissen in het leven van jongeren en ouders zijn ingrijpend en hebben vaak 
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verstrekkende gevolgen. Te denken valt aan mishandeling, bedreiging, schending van de licha-
melijke integriteit en gevangenisverblijf van jongeren of ouders. Hierover wordt in enkele in-
terviews uitgebreid gesproken. Het is mogelijk om op grond van unieke antwoorden of een 
combinatie van antwoorden in een specifieke context, antwoorden te herleiden tot een persoon. 
In dergelijke gevallen is er voor gekozen om delen van antwoorden te veralgemeniseren of 
zelfs weg te laten. In dergelijke gevallen is er in de analyse voor gekozen om dit in de tekst met 
… aan te geven. Verder worden ouder, persoonlijke begeleider en gedragswetenschapper in al-
le gevallen aangeduid met hij. 
 
Daar het antwoord van de jongere de basis vormt voor de reflectie op dat antwoord door de di-
verse informanten is er in de bijlagen 15 tot en met 29 voor gekozen om slechts in die gevallen 
de antwoorden van de informanten weer te geven indien de jongere zelf ook een antwoord op 
de betreffende vraag gegeven heeft. Wanneer de jongere niet op de vraag geantwoord heeft 
(omdat hij of zij dat niet wilde óf omdat de vraag niet gesteld is) maar de ouder en/of de per-
soonlijke begeleider en/of de gedragswetenschapper wél een antwoord heeft gegeven is dit ant-
woord niet weergegeven. In geval een van de informanten niet geantwoord heeft op een vraag 
(omdat hij of zij niet wilde óf omdat de vraag niet gesteld is) blijft de desbetreffende antwoord-
categorie in de bijlage leeg. Andere relevante opmerkingen over de interviewvraag staan in de 
bijlagen 15 tot en met 29 tussen haakjes. 
 
9.2.2 Interviewonderwerp 1: je leven tot nu toe 
 
Hoe antwoordt ieder van de vijftien jongeren en zijn of haar ouder, persoonlijke begeleider en 
gedragswetenschapper op de vraag betreffende het interviewonderwerp je leven tot nu toe? 
Zoals in paragraaf 4.4.3 is vermeld luidde de startvraag van het interview, “kun je ons iets over 
je leven tot nu toe vertellen?” De interviewer had daarbij de volgende hulpzinnen ter beschik-
king die indien nodig gebruikt konden worden: (1) waar ben je geboren, (2) hoe ging het toen 
verder, (3) hoe is het de laatste jaren gegaan, (4) vertel eens iets meer, (5) heb je nog andere 
herinneringen, (6) wat is er allemaal gebeurd in je leven, (7) wat vond je daar van, (8) je mag 
zowel leuke als vervelende dingen vertellen, en (9) denk je dat je genoeg verteld hebt over je 
leven tot nu toe? De verwachting was dat de geïnterviewden op basis van deze vraag een ver-
band zouden leggen tussen gebeurtenissen in het verleden en de huidige situatie. Het betrof een 
open vraag, waarbij door de interviewer niet direct sturing werd gegeven aan de richting van 
het antwoord. De meeste hulpzinnen waren gericht op het verder uitdiepen van de gegeven ant-
woorden van de geïnterviewden. Er was één concrete hulpzin (waar ben je geboren) en acht 
hulpzinnen die veeleer de context van het leven in het verre of recente verleden betroffen. 
 
De jongeren 
Twaalf jongeren antwoorden kort beknopt. Drie jongeren geven uitgebreidere antwoorden. In-
dien de antwoorden van de jongeren geanalyseerd worden, zijn er vijf elementen te vinden, te 
weten, het antwoord op de concrete vraag, een element van chronologie, het noemen van nega-
tieve gebeurtenissen, het noemen van positieve gebeurtenissen en een beoordeling van de ge-
beurtenissen in het verleden. Hieronder volgt een verdere analyse van deze vijf elementen in de 
antwoorden van de jongeren en de informanten. 
 
Element 1: antwoord op de concrete vraag 
De concrete vraag “waar ben je geboren” werd door de meeste interviewers vrij snel na de ope-
ningsvraag, “kun je ons iets over je leven tot nu toe vertellen?” aan de jongeren gesteld. Deze 
concrete vraag is voor alle jongeren een duidelijke vraag want ze geven er allemaal een ant-
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woord op, door de geboorteplaats te noemen en/óf te vermelden dat dat in het ziekenhuis, thuis 
of op een andere plaats gebeurd is. 
 
Element 2: chronologie 
In het vervolg op dit concrete antwoord geven veel jongeren antwoorden waarin iets van chro-
nologie van gebeurtenissen te vinden is. Een drietal voorbeelden om dit toe te lichten. 
Voorbeeld 1.1:“Kun je ons iets over je leven tot nu toe vertellen? Ja em vanaf dat ik klein 
was waarom ik hier in een internaat zit of. Ja bijvoorbeeld waar ben je geboren? Ik ben in xxx 
geboren ik heb daar zeven jaar gewoond ik woon nou tien jaar in Nederland bijna elf. Em ja ik 
ben naar Nederland gekomen omdat mijn (ouder) dat zo graag wou… Heb je nog ook nog an-
dere herinneringen? Vanaf toen ik hier kwam. Hoe het was om hier te komen of zo? Ja koud. 
Ik had heel erg ik was ziek ik had heel erg koud we gingen heel veel verhuizen elke keer een 
andere plek en zo maar mijn (andere ouder) wou eigenlijk helemaal niet dat ik naar Nederland 
kwam mijn (ouder) heeft mij eigenlijk een beetje ontvoerd even.” 
Voorbeeld 1.2: “Waar ben je geboren? Ehm in xxx. Hoe ging het toen verder? Ja tot me ze-
vende ging alles wel goe redelijk goed. Wat is er allemaal gebeurd in je leven? Ehm best wel 
veel problemen ja en uithuis geplaatst hè. Wat vond je er van? Ja eerst vreemd en ja daarna 
vond ik het niet erg leuk. Vertel der eens iets meer over. Ja ehm ik heb in eh groepen gezeten. 
In xxx heb ik gezeten en dan in xxx heb ik gezeten. Ja ehm omdat ik gewoon thuis konden ze 
gewoon niet meer met me omgaan dat ik gewoon te lastig was.” 
Voorbeeld 1.3: “Kun je ons iets vertellen over je leven tot nu toe waar ben je geboren? In eh 
xxx enne ik heb gewoond in xxx, mijn vader is eh xxx, die heeft … geen contact mee gehad tot 
nu nou eh heb ik ook geen contact meer met mijn ouders sinds …zo iets ja. Hoe ging het toen 
verder? Ja ik ben eh met me elfde ongeveer naar een internaat gegaan was nog een open inter-
naat daarna ben ik naar xxx en xxx gegaan, gesloten, ben ik vandaar uit eh ben ik naar xxx ge-
komen ja. Hoe is het de laatste jaren gegaan? Eh ik heb eh toch wel wat een beetje zo der bij 
geleerd zo maar, ik vind het ook niet echt eh fijn zo in xxx of in een internaat te zitten mja.” 
 
Element 3: negatieve gebeurtenissen 
In dit (chronologisch) antwoord over het verleden zitten vervolgens in een aantal interviews 
passages over negatieve wederwaardigheden in het leven van die betreffende jongere. Te den-
ken valt aan schending van de seksuele integriteit, mishandeling (van of door de jongere zelf of 
het bijwonen van mishandeling van een van de ouders), verwaarlozing, (psychische) ziekte van 
ouders en echtscheiding. Er wordt, om redenen van herkenbaarheid van de unieke situaties, 
voor gekozen om hierover geen tekstpassages te citeren. 
 
Element 4: positieve zinsneden 
De interviewer mocht de hulpzin “je mag zowel leuke als vervelende dingen vertellen” gebrui-
ken. Dit levert een beperkt aantal “leuke” of positieve zinsneden op zoals in het onderstaande 
voorbeeld 1.4. 
Voorbeeld 1.4: “Joh ja ik vond het wel leuk om bij m'n tante te wonen ik heb bij mijn tante 
gewoond ehhe tien weken zoiets en ik vond het wel hartstikke leuk.” 
 
Element 5: beoordeling van gebeurtenissen in het verleden 
Vervolgens geeft een aantal jongeren ook een beoordeling van het verleden en/of de huidige si-
tuatie. Zoals in het bovenstaande voorbeeld 1.3 en in de voorbeelden 1.5 en 1.6. 
Voorbeeld 1.5: “Ik ben in xxx geboren in het ziekenhuis en ik heb ook in eh couveuses gelegen 
ehm … ik weet het effe niet meer. Hoe is het de laatste jaren gegaan? Ja de laatste jaren ja het 
begon ’t begon een beetje slecht maar het bege wordt steeds beter met mij. Vertel eens iets 
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meer? Ja ik ik leer nou heel erg veel dingen in de leefgroep enne ja alle kinderen kunnen daar 
heel veel leren enne…ja…mhm…verder weet ik niks te zeggen.” 
Voorbeeld 1.6: “Onderwerp één je leven tot nu toe kun je ons iets over je leven tot nu toe 
vertellen waar ben je geboren? xxx. Eh ja hoe ging het toen verder in xxx? Daarna zijn we ver-
huisd naar xxx daarna ja overal een beetje gewoond kwam ik op xxx best kut hè. Ja, hoe is het 
de laatste jaren gegaan binnen xxx? Goed Vertel eens iets meer of? Nee mijn leven is saai ge-
weest hè.” 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat jongeren korte antwoorden geven. Op een concrete ge-
sloten vraag wordt direct en ter zake doend geantwoord. De open vraag over het leven tot nu 
wordt door de meeste jongeren in de een of andere vorm van een chronologisch antwoord ge-
geven, waarin zowel positieve als negatieve wederwaardigheden uit hun verleden verteld wor-
den. Het oordeel over dat verleden is meestal negatief. 
 
De informanten 
Hoe beantwoorden de informanten de startvraag vanuit de optiek van de jongere? Voor veel 
van de vijfenveertig interviews met ouder, persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers, 
vinden de informanten het niet makkelijk zich tot beantwoording van de vraag te beperken. 
Niet alleen is het voor de informanten niet altijd even makkelijk zich, conform de vraag, te ver-
plaatsen in de jongere en vanuit die optiek de vraag te beantwoorden, ook is het vaak voor alle 
betrokkenen moeilijk om niet ook over andere onderwerpen te spreken. Indien dit nadrukkelijk 
het geval is, is dit in de bijlagen 15 tot en met 29 vermeld. 
 
Zijn deze vijf elementen, concrete informatie, chronologie, negatieve wederwaardigheden, po-
sitieve zinsneden en beoordeling ook terug te vinden in de antwoorden van de informanten? 
 
De ouders 
 
Element 1: antwoord op de concrete vraag 
De startvraag bij de informanteninterviews luidde “wij stellen uw zoon/dochter de volgende 
vraag: kun je ons iets over je leven tot nu toe vertellen? Met als toelichtende vragen, waar ben 
je geboren, hoe ging het toen verder en hoe is het de laatste jaren gegaan? Hoe denkt u dat uw 
zoon/dochter over zijn of haar leven tot nu toe denkt?” Veel ouders leggen het accent op het 
laatste deel van de zin gelegd en daarom geven ze veel minder vaak antwoord op de concrete 
hulpvraag (“wat zal de jongere geantwoord hebben op de vraag”) “waar ben je geboren?”. 
 
Uit de analyse van de antwoorden van de ouders blijkt dat de concrete vraag naar de geboorte-
plaats maar zes keer door een ouder beantwoord wordt. 
 
Element 2: chronologie 
Bijna alle ouders beantwoorden de vraag door een vorm van chronologisch vertellen te kiezen. 
Sommigen beknopt, anderen uitgebreid. Zeker in het laatste geval wordt wel het perspectief 
van de jongere uit het oog verloren en staat het verhaal voorop. Een voorbeeld. 
Voorbeeld 1.7: “Ze heeft een hele moeilijke start gehad. Ze had geloof ik maar één puntje of 
zoiets. Ze geven dan punten van een tot tien. Ik weet niet hoe dat precies heet. De Apgarscore? 
Jaja, ik weet niet precies hoe dat heet. Had ze geloof ik één puntje. Daarna is het eigenlijk 
allemaal goed gekomen. Daarna ontwikkelde ze zich goed. Alleen op de kleuterschool was ze 
een heel timide meisje, dat zich niet weerde en niet goed uit zichzelf naar voren kwam en zo. 
Ja. De kleuterjuf had al iets gemerkt, van hé dit gaat niet zoals bij andere kinderen. De tekenin-
gen van poppetjes waar ze het uithaalde dat bleef iets achter. Op een gegeven moment moest ze 
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handjes erbij tekenen en dat deed ze allemaal veel later. Allemaal dat soort dingetjes dan. Nou 
en toen is dat eigenlijk ook al weer een beetje, ja hoe noem je dat, het liep allemaal een beetje 
langzaam allemaal omdat de juffrouw met zwangerschapverlof ging en de invalster zag dat 
eigenlijk en toen kwam die andere terug en die zei nou dat wil ik eerst zelf zien en toen waren 
we weer een jaar verder. En toen was het de eerste klas, en toen kwam eruit dan dat ze beter 
naar speciaal onderwijs kon gaan. Maar wat betreft opvoeding en omgang hoefde ik nergens 
rekening mee te houden het was een heel lief meisje. En ze was het liefst altijd bij ons. Enne ja 
gewoon heel lief en luisterde altijd. En toen is ze dan naar xxx gegaan, dat is een soort MLK 
school. Toen zeiden ze eerst bij dat eerste onderzoek dat ze eigenlijk beter naar ZMLK kon. 
Toen zei ik dat geloof ik niet. Ze kan veel meer dan dat, want dat is toch een momentopname 
die onderzoeken. Nou toen is ze op de MLK gegaan enne daar ging het heel goed, daar kon ze 
zelf groepjes overslaan en toen op een gegeven moment de laatste twee jaar geloof ik is ze naar 
de LOM school overgestapt, daar ligt het niveau ietsjes hoger hè. Ja. Enne daar deed ze het 
ook helemaal prima en iedereen was tevreden over haar en ze leerde zich ook wat weren en op 
een gegeven moment ontdekte ze dat ze zelfs heel sterk was. Voor meisjes is ze ook heel sterk, 
ja echt je zou het niet zeggen zo. Nou als ze jongens ging pesten, dan sloeg ze gewoon twee jon-
gens tegelijk bij wijze van spreke neer. Ja als meisje heel timide is en daarna gaat ze zich we-
ren. Ja dan wordt het alleen maar toegejuicht hè en vooral tegenover dat ze jongens aan kan 
en in principe was ook de school, de juffrouws en zo, moesten er eigenlijk best wel om lachen. 
He zo van goed zo xxx dat je zo kan weren. Dus dat ging eigenlijk allemaal prima tot ze naar 
het ROC ging. Toen ging het eigenlijk meteen al mis…dat is voortgezet onderwijs. Dat was een 
biologische school in xxx en daar hadden we extra voor gekozen omdat eerst deed ze het zo 
goed. En die school was een mogelijkheid, dan zat ze toch op een ja ik heb het nooit helemaal 
begrepen, maar zoals ze mij gezegd hebben was het toch een soort MAVO niveau. Achteraf zei-
den ze van dat geloof ik nooit, maar tegen mij hebben ze toen gezegd dat was een soort MAVO 
niveau met een schakelklas, dus er zaten zoiets van vijftien kinderen in de klas. Dat ze toch een 
beetje individuele aandacht kregen. En als het niet zo goed ging, dan kon ze altijd nog op 
diezelfde school een niveau lager. Maar xxx heeft nooit aangegeven dat ze het niet goed kon, ja 
behalve wiskunde. Rekenen kan ze absoluut niet, dat wordt ook IQ mee gemeten, heb ik begre-
pen. Dat kon ze absoluut niet. En als je nou een vak helemaal niet kan, dan is dat niet zo erg. 
Maarre die andere vakken gaf ze eigenlijk ook niet aan dat ze het niet kon, alleen wiskunde gaf 
ze toe dan. Maar ze ging steeds meer ja ik noem dat de clown uithangen. Ze ging zich steeds 
meer verzetten tegen leraren. En ja zoals brandalarm inslaan en met de verkeerde mensen daar 
omgaan. Iedereen op het gezicht slaan en steeds meer allemaal van die dingen. Op een gege-
ven moment moest ze dan van school af. Ja. En toen is ze dan naar speciaal onderwijs gegaan 
in xxx, dat is een soort praktijkonderwijs. En het lijkt net alsof ze van d'r twaalfde jaar tot nou 
eigenlijk. Nou gaat het op de xxx dan wel weer wat beter. Maar tot nou eigenlijk dat ze niets 
meer geleerd heeft op school. Helemaal niks. En u heeft nu verteld over de afgelopen periode, 
van geboorte tot nu toe, Hoe denkt u dat zij dat zelf heeft ervaren? Zij ziet het gewoon als, dat 
zegt ze vaak van, vanne nou ja het waren gewoon wat slechte… ik ben gewoon met een paar 
slechte vrienden omgegaan. Dat doe ik niet meer en nou gaat het goed. Zo redeneert xxx. Op 
het moment gaat het heel goed, dusse bij haar is het dan ook alles goed, en dan snapt ze niet 
dat wij dan ook, of tenminste ik dan ook, heel erg naar het verleden kijken. Zo van ja maar als 
je dan een keertje een tegenslag hebt, hoe reageert ze dan.” 
 
Element 3: negatieve gebeurtenissen 
In voorbeeld 1.7, en dat is in de meeste ouderinterviews te lezen, spreekt de ouder vooral over 
datgene wat niet goed gegaan is in het leven van de jongere. Een ander voorbeeld ter zake. 
Voorbeeld 1.8: “Ja ik denk dat hij wel gaat vertellen over zijn moeder, mijn ex, dus en dat we 
zijn gescheiden. En de laatste jaren ja over het internaat. Hij is eerst opgenomen geweest voor 
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een jaar in xxx. Omdat het thuis goed niet ging en toen ging hij naar (het huidig internaat). Ja 
en de laatste jaar ja ik heb we wel het idee dat het beter gaat, maar ik weet het niet. xxx eh als 
hij thuis is heeft hij het niet. Hij klaagt wel eens en zo maar veel weet ik er niet van. Hoe denkt 
u dan xxx over zijn leven tot nu toe denkt? Zo, ehm... jee lastige vraag. Er ja ik denk wel goed 
eigenlijk. Hij kan goed opschieten met ons en met haar (de nieuwe partner) gaat het goed en 
zo. Maar ik weet wel dat hij liever thuis is dan daar. Hmm. Wat is er allemaal gebeurd in het 
leven van uw kind? Ja eh zoals ik al zei, de opname en het verhuizen naar (het huidige inter-
naat) en de scheiding zal hij ook we noemen ja. Misschien wat over de kinderen (thuis).” 
 
Element 4: positieve zinsneden 
De ouders in de voorbeelden 1.7 en 1.8 vertellen ook wat er goed gaat of gegaan is in het leven 
van de jongere (het ging goed binnen het speciaal onderwijs respectievelijk de prettige omgang 
van de jongere met de ouder en met de nieuwe partner). Dit is toch maar betrekkelijk weinig te-
rug te zien in de interviews. Maar vijf ouders denken dat de jongeren ook positieve aspecten 
zullen benoemen, waarbij twee ouders denken dat hun kind uitgesproken positief zal zijn. Eén 
omdat de jongere volgens de ouder een selectief geheugen heeft. 
Voorbeeld 1.9: “Als we aan hem vragen van euh minder leuke dingen of leuke dingen die 
hij heeft meegemaakt? De euh dan zal ie niet snel de minder leuke dingen opnoemen. Nee. Die 
zal ie niet snel opnoemen. Dan zal ie eerder als ie iets en als hij 't goed kan herinneren leuke 
dingen euh, ver euh zeggen.” 
 
Element 5: beoordeling van gebeurtenissen in het verleden 
Alle interviews met de ouders bevatten een element van beoordeling van het verleden (gezien 
door de ogen van de jongere). Deze beoordeling is in de regel negatief, slechts bij één ouder 
(de ouder van voorbeeld 1.9) is de beoordeling positief. Een voorbeeld van een interviewfrag-
ment met een negatieve beoordeling. 
Voorbeeld 1.10: “Hoe denkt u dat uw over zoon zijn leven tot nu denkt? Rommelig. xxx is 
veel verhuisd van de ene naar de andere instelling, dan weer naar huis, dan weer naar een in-
stelling. Ook zijn er veel verschillende stiefvaders geweest. Al die wisselingen zullen door xxx 
benoemd worden als niet leuk. Verder zal hij denk ik niet veel vertellen. Wel dat het nu oké is 
en dat hij vooral naar de toekomst aan het kijken is.” 
 
In de zinsnede “Verder zal hij denk ik niet veel vertellen” zegt de ouder iets over zijn inschat-
ting van de bereidheid van het geven van een antwoord van zijn zoon. Dit doen tien van de 
vijftien ouders. In hoofdstuk 7 werd al benoemd dat ouders het moeilijk vinden om vanuit het 
perspectief van de jongere te antwoorden. Heel veel ouders zeggen hier wel iets over. Twee 
andere voorbeelden van ouders die twijfelen over de antwoordmogelijkheden van hun kind. 
Voorbeeld 1.11: “Zal hij daarop ingaan? Weinig denk ik, heel weinig. Hij is helemaal geen 
prater dus. Nee. Ja hij is echt heel erg teruggetrokken en gesloten. Om hem echt gericht iets te 
vragen en dan tegenover vreemden, dat zal hij ook wel heel moeilijk dingen zeggen. Ik ben echt 
wel benieuwd naar wat hij gaat zeggen. Ja, dan ben ik ook wel benieuwd. Eigenlijk zegt hij bij 
alles wat je vraagt: oh dat gaat goed, gaat goed. Alles is goed bij hem. En denkt u dat dat ook 
zo is? Op het moment wel, maar het is een echte binnenvetter, als er wat gebeurt op school of 
zo of in de groep dan gaat er eerst een tijdje overheen, maar op een gegeven moment komt dat 
er wel uit dus. Hij is niet zo eh ja. niet zo sociaal vaardig eigenlijk. Ja. Ja wel met zijn leef-
tijdsgenoten in de groep en zo, maar naar vreemden heeft hij wat meer afstand eigenlijk.” 
Voorbeeld 1.12: “Ja, en hoe schat je je leven in? Nee, ik denk niet dat hij daar een zinnig ver-
haal van kan maken. Nee, maar. Ja? Want ja, ik merk ik heb een hele tijd geloofd dat hij eh be-
paalde intellectuele achterstanden had, wat net zoiets was als een groeiachterstand, wat op een 
gegeven moment zou verbeteren. En dan vraag ik hem straks iets heel simpels als de hoofdstad 
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van Nederland en dan sta ik versteld van wat er vaak uitkomt. Dan zegt íe bijvoorbeeld eh 
Spanje of zoiets. Dus ik denk niet dat hij daar een zinnig antwoord op kan geven. Maar als hij 
moet gaan vertellen wat er is gebeurd in zijn leven tot nu toe, wat zijn dan dingen die voor 
hem belangrijk zijn, die hij dus zou kunnen vertellen? Nee, ik zou het niet weten. Hij uit zich 
normaal nooit, dus hij vertelt ook nooit. Ja, wat er belangrijk is voor hem…” 
Eén ouder denkt dat de jongere veel zal vertellen, vooral over de situatie van nu in perspectief 
van het verleden. 
Voorbeeld 1.13: “Hoe hij daarover denkt? Ja. Ja, hoe hij, ja dat vind ik wel moeilijk. Euh. Of 
wat hij daarop zal zeggen, op die vraag? Dat ie het laatste jaar, echt over het laatste jaar dat 
ie thuis was. Want hij zit nu 14 maanden op xxx en die aanloopperiode dat hij op xxx geplaatst 
is. Och ja, dat hij toch wel in een zeer vicieuze cirkel zat van ruzie, problemen. Ja. Dat denk ik 
dat hij daar euh best wel veel over zal vertellen. En wat zal hij daarvan vertellen? Ik denk dat 
euh, ja dat er veel ruzies waren. Dus en dat hij echt wel helemaal vastgelopen was op een ge-
geven moment. Mmm. Dus, denk ik. En wat denkt u dat hij van daarvoor zal vertellen? Ja, nee 
ik denk niet dat ie daar veel over zegt. Ik denk alleen dat ie aanstuurt van die laatste periode 
voor dat hij op xxx euhh. Ja, die moeilijke periode? Geplaatst is, ja, ja.” 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat de ouders véél langere antwoorden geven dan de jonge-
ren waarbij het voor hen niet altijd gemakkelijk is om de eigen ervaringen en het eigen perspec-
tief niet te verwarren met dat van de jongeren, dit wordt door meerdere ouders ook zo gezegd. 
Veel ouders ontgaat de concrete vraag naar de geboorteplaats, mogelijk door de wijze waarop 
die vraag in een complexe samengestelde zin gesteld werd. Veel ouders antwoorden in een 
vorm van een chronologisch verhaal. De ouders denken dat de jongeren vooral over de negatie-
ve gebeurtenissen in het verleden zullen vertellen, hoewel ouders ook wel leuke gebeurtenissen 
noemen uit dat verleden, maar véél minder vaak. Ouders denken dat hun kind het verleden ne-
gatief zal beoordelen (slechts één ouder denkt dat de jongere hier positief over zou zijn). Een 
aantal ouders twijfelt er aan of hun kind de interviewvraag naar het verleden wel zal kunnen 
beantwoorden, maar één ouder is er zeker van dat de jongere hier veel over zal vertellen. 
 
De persoonlijke begeleiders 
 
Twee persoonlijke begeleiders vertellen dat ze de voorgeschiedenis van de jongeren niet of 
nauwelijks kennen. Een van hen geeft dan ook géén antwoord op de vraag naar het leven tot nu 
toe. 
 
Element 1: antwoord op de concrete vraag 
Op de concrete vraag naar de geboorteplaats antwoorden acht van de vijftien persoonlijke be-
geleiders dat zij denken dat de jongere daar wel een antwoord op zou geven. 
 
Element 2: chronologie 
Tweederde van de persoonlijke begeleiders denkt dat de jongere een antwoord zal geven op de 
vraag naar het leven tot nu toe, dat chronologische elementen zal bevatten. Twee voorbeelden. 
Voorbeeld 1.14: “Ja. Euhh, zij is geboren in xxx. Mmm. Euhh ja d'r hele leven, er zijn een 
aantal dingen gebeurd, met name thuis. Thuissituatie, de relatie met moeder was niet zo heel 
goed. Opstandig. Mmm. En euh ik denk dat ze voor haar gevoel verkeerde vrienden had waar 
het euuh. (Het meisje) of moeder? Nee, xxx. Waar het ook een keertje mee geëscaleerd is en 
daardoor is ze toen ook met de politie in aanraking gekomen. En voor de rest zijn er niet echt 
veel bijzonderheden wat noemenswaardig zijn.”  
Voorbeeld 1.15: “Euh ze is geboren in xxx. Ouders zijn gescheiden, vader heeft een tijdje in 
de gevangenis gezeten, moeder ook. Verder is ze opgenomen in een instelling euhm ze is van 
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xxx hier naar toe gekomen en ja euh wat er, wat er allemaal gebeurd is dat weet ik niet precies. 
Euhh ze heeft het in xxx, ze heeft in xxx gewoond en daar heeft ze het ontzettend naar haar zin 
gehad. Daar vond ze het ook heel erg leuk. Mmm. Ze vond het ook niet leuk om hier naar toe te 
komen. Wederom ja de afspraken en regels die hier zijn dat valt haar altijd tegen. En het feit 
dat ze in een internaat woont dat is, voor bijna de hele familie is dat nog een groot geheim.” 
Eén persoonlijke begeleider denkt uitdrukkelijk niet dat de jongen chronologische elementen 
zal noemen en dat hij op deze open vraag géén relevante antwoorden zal geven. 
Voorbeeld 1.16: “Ja, en daar zal ie ook heel weinig vanne, een houding hebben van ja, God 
wanneer je er op doorvraagt dan zijn er wel dingen waar, vervelende dingen. Dan vertelt ie het 
wel ja. Mmm. Uit zichzelf zal ie het niet vertellen. Niet vertellen. Nee. Dan moet je echt gaan 
doorvragen. Ja. Ja. En als je inderdaad doorvraagt wat voor belangrijke dingen vertelt hij 
dan? Goh, als jij dingen van hem weet en die ga je vragen dan zal ie bevestigen. Ja. Oké. Denk 
ik. Ik denk dat je ver moet doorvragen.” 
 
Element 3: negatieve gebeurtenissen 
De negatieve elementen in de verhalen overwegen in de voorgeschiedenis van de jongeren den-
ken bijna alle persoonlijke begeleiders zoals uit de volgende drie voorbeelden blijkt. 
Voorbeeld 1.17: “Uhm dat hij eerst een andere vader had en dat die vader en zijn vriendin 
hem mishandeld hebben zoals hij noemt…” 
Voorbeeld 1.18: “ik denk dat ie in de beginfase van zijn leven dat ie toch al wat negatieve er-
varingen heeft opgedaan” 
Voorbeeld 1.19: “Eh, xxx heeft geen leuke thuissituatie gehad. Hij is eigenlijk vanaf dat hij 
twee of drie jaar was, is hij al opgenomen in een internaat. En hij is eigenlijk van her naar der 
verplaatst.” 
 
Element 4: positieve zinsneden 
In de antwoorden van de jongeren zijn echter ook positieve elementen over de het leven tot nu 
toe terug te vinden denken de persoonlijke begeleiders, zoals in het verhaal van de jongere in 
voorbeeld 1.15 en 1.21 en het volgende voorbeeld. 
Voorbeeld 1.19: “Eh, ik denk dat hij iets zal vertellen over zijn leuke contact met zijn ouders. 
Ja. Dat hij eigenlijk heel blij is met zijn ouders. Dat hij ook wel heel veel gedaan krijgt bij ou-
ders.” 
 
Element 5: beoordeling van gebeurtenissen in het verleden 
Slechts twee persoonlijke begeleiders denken dat de jongere de voorgeschiedenis zonder beoor-
deling van het verleden zal benoemen. Alle anderen denken dat dat beoordelingselement uit-
drukkelijk door de jongere zal worden uitgesproken. Daarbij zijn in de ogen van de persoonlij-
ke begeleiders drie jongeren positief daarover (zoals het meisje uit voorbeeld 1.15 positief is 
over het leven in het vorige internaat) en alle andere jongeren negatief. Een voorbeeld van elk. 
Voorbeeld 1.20: “ja xxx heeft veel ellende meegemaakt. Ik denk wel dat ze dat heeft verteld.” 
Voorbeeld 1.21: “ja hij staat wel heel positief in het leven. Mhm. Dat gaat hem allemaal 
lekker eh, die gaat zijn gangetje wel ja. Zijn er nog meer dingen die hij misschien kan verte-
llen? Ik denk dat dat ook heel moeilijk is voor hem om over zijn eigen dingen te vertellen, hij 
leeft in het hier en nu en vroeger was vroeger. Daar hoor je hem ook zelden over praten over 
een andere groep. Mhm. Dat moet ik echt uit hem trekken als ik dat wil weten, ik denk ook niet 
dat die daar veel over los zal laten. En over thuis je zei dat dat heel belangrijk voor hem was? 
Wat kan hij daar nog over vertellen? Ja over uh hoe het thuis gaat, zijn ouders zijn gescheiden 
dus uh, het enen weekend is die daar het andere weekend is die daar maar daar geniet die van 
als die een weekend naar huis mag.” 
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Samenvattend kan gezegd worden dat ook de persoonlijke begeleiders langere antwoorden ge-
ven dan de jongeren, maar niet zo lang als die van de ouders. Ook voor een aantal persoonlijke 
begeleiders is het niet gemakkelijk om de eigen gedachten over de ervaringen niet te verwarren 
met die van de jongeren. Persoonlijke begeleiders geven veel vaker ook op de concrete vraag 
naar de geboorteplaats een antwoord (vanuit het perspectief van de jongere), ondanks dat deze 
vraag in een complexe samengestelde zin gesteld wordt. Veel persoonlijke begeleiders ant-
woorden in een vorm van een chronologisch verhaal. De persoonlijke begeleiders denken dat 
de jongeren vooral over de negatieve gebeurtenissen in het verleden zullen vertellen, hoewel 
persoonlijke begeleiders ook meerdere keren leuke gebeurtenissen noemen uit dat verleden. 
Ook denken zij overwegend dat de jongere het verleden negatief zal beoordelen, maar een aan-
tal denkt toch ook dat jongeren positief hierover zullen zijn. De teneur van de interviews is 
over de hele linie minder somber, een aantal persoonlijke begeleiders denkt dat jongeren een 
zeker optimisme zullen benoemen, zeker daar waar het verleden gerelateerd wordt aan het he-
den (de vooruitgang in gedrag of perspectief in het internaat). 
 
De gedragswetenschappers 
 
Eén gedragswetenschapper denkt van één jongere dat de deze jongere op de vragen nauwelijks 
zal ingegaan. Van de andere jongeren denken de gedragswetenschappers dat deze jongeren wel 
een antwoord op de vragen zullen geven. 
 
Element 1: antwoord op de concrete vraag 
Op de concrete vraag naar de geboorteplaats antwoorden negen van de gedragswetenschappers 
dat zij denken dat de jongere daar wel een antwoord op zal geven. 
 
Element 2: chronologie 
Alle gedragswetenschappers denken verder dat de antwoorden van de jongeren wel chronologi-
sche elementen zullen bevatten. Twee voorbeelden. 
Voorbeeld 1.22: “Ja, ik denk dat dat wel dingen zijn die ze vertelt en, de mishandelingen die ze 
heeft gekend. Ja, ja. In aanraking gekomen met drugs en ook dat haar broer veel drugs ge-
bruikt en. Ja. En het pleeggezin hè waar ze is geweest, waar ze toch af en toe het gevoel heeft 
dat ze, ja, ook afgewezen is, die haar niet meer willen hebben, en dat eigenlijk ook weer een te-
leurstelling is.” 
Voorbeeld 1.23: “Oké. Nou goed hij gaat vertellen hè waar hij geboren is en hoe zijn gezin er-
uit ziet. School neemt bij hem een belangrijke plek in, dus hij zal iets over school eh vertellen. 
Mmmhummm. Hij zal vertellen dat hij eh tot zijn veertiende jaar, dertiende, veertiende jaar 
thuis heeft gewoond. Dat het thuis niet altijd even goed ging. En dat het toen heel erg slecht 
ging, dat hij toen bij ons is gekomen.” 
 
Element 3: negatieve gebeurtenissen 
Ook bij de gedragswetenschappers overheerst het beeld dat de jongeren veel meer negatieve 
voorbeelden uit hun verleden zullen benoemen dan positieve, zoals in voorbeeld 1.22 en 1.23 
en het onderstaande voorbeeld. 
Voorbeeld 1.24: “Ja, leuke dingen hè, … over zijn stiefvader zal hij vertellen. Eh, minder leuke 
dingen over zijn biologische vader.” 
 
Element 4: positieve zinsneden 
Maar positieve zinsneden komen ook voor, zoals in het voorbeeld 1.24 en het onderstaande 
1.25. Maar ze komen minder vaak voor dan de negatieve. 
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Voorbeeld 1.25: “Nee, ze zal misschien ook nog wel haar schoolverloop vertellen, ja goed, 
plus dan die dingen die ik net gezegd heb. Mmm, dat ze nu op een kappersschool zit, dat ze het 
eigenlijk, uhh, qua schoolloopbaan eigenlijk heel goed doet. Dat ze ook een diploma heeft, ja, 
ja.” 
 
Element 5: beoordeling van gebeurtenissen in het verleden 
Het element van beoordeling van het verleden in het perspectief van de huidige situatie noemt 
de meerderheid van de gedragswetenschappers. De voorbeelden 1.22, 1.23, 1.24 en 1.25 bevat-
ten dergelijke elementen. De beoordeling is meestal negatief zoals in het volgende voorbeeld. 
Voorbeeld 1.26: “bij haar moeder is het mis gegaan.” 
Soms kende de beoordeling negatieve en positieve aspecten zoals in voorbeeld 1.27. 
Voorbeeld 1.27: “Mmm, wat zal ze zeggen? Euhhmm, dat ze héél erg dol is op haar familie dat 
dat ook altijd fijn is geweest. Dat ze wel euhh een aantal moeilijke ervaringen heeft…” 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat, net als de persoonlijke begeleiders, ook de gedragswe-
tenschappers langere antwoorden geven dan de jongeren, maar niet zo lang als die van de ou-
ders. Het lukt de gedragswetenschappers in de regel goed om vanuit het perspectief van de jon-
gere te spreken. De gedragswetenschappers geven in meerderheid een antwoord op de concrete 
vraag naar de geboorteplaats (vanuit het perspectief van de jongere). Alle gedragswetenschap-
pers antwoorden in een vorm van een chronologisch verhaal. De gedragswetenschappers den-
ken evenals de ouders en de persoonlijke begeleiders dat de jongeren vooral over de negatieve 
gebeurtenissen in het verleden zullen vertellen, hoewel ook gedragswetenschappers ook wel 
denken dat ze leuke gebeurtenissen zullen noemen uit dat verleden, maar minder vaak. Ook 
denken zij dat de jongere overwegend een negatieve beoordeling aan dat verleden zal geven, 
maar een aantal dacht toch ook dat de jongere bepaalde aspecten uit hun verleden positief zal 
beoordelen naast de negatieve beoordeling voor andere aspecten. 
 
De vijftien interviews verder geanalyseerd 
Hierboven werden de interviews geanalyseerd op het vóórkomen van een vijftal elementen per 
informantengroep. Maar komen deze elementen per groep van vier interviews per jongere ook 
terug en met een vergelijkbare inhoud? De antwoorden van de jongeren en de informanten ver-
tonen woordelijk vaak weinig overeenkomst. Jongeren antwoorden zoals al gezegd véél be-
knopter dan informanten. Vooral ouders en persoonlijke begeleiders hebben naast de optiek 
van de jongere ook hun eigen optiek van waaruit ze antwoorden. De kans dat er dan meer of 
andere voorbeelden of begrippen gebruikt worden is aanzienlijk. Het type interview dat ge-
bruikt is, het open of halfgestructureerde interview herbergt in ieder geval het gevaar van ver-
schillende interpretatie van de vraag en van een eigen uniek gekozen antwoordpad. Maar in ie-
der geval zal het aantal elementen in de gegeven antwoorden in overeenstemming moeten zijn, 
waarbij de antwoorden van de jongeren het uitgangspunt vormen; die elementen zullen zeker 
genoemd moeten worden. Daarnaast mogen er géén tegenstrijdigheden in de antwoorden zijn. 
In de bijlagen 15 tot en met 29 zijn de antwoorden van alle informanten verkort weergegeven. 
In tabel 9.8 staat een overzicht waarbij de antwoorden van de vier groepen informanten met el-
kaar vergeleken zijn. Het eerste cijfer heeft betrekking op het aantal elementen dat door ieder 
van de informanten genoemd is en het cijfer tussen haakjes duidt op het aantal genoemde ele-
menten in het antwoord van de diverse informanten. Bijvoorbeeld als de jongere vier elementen 
genoemd heeft en de ouder drie waarvan twee overeenkomen met het antwoord van de jongere 
dan staat in tabel 9.8 bij de jongere 4 en bij de ouder 2 (3). Als er alleen een 0 staat dan is er 
géén inhoudelijk antwoord op de vraag gegeven door de desbetreffende informant. De num-
mers van de jongeren corresponderen met die in de bijlagen 15 tot en met 29. 
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Tabel 9.8 Vergelijking van het aantal overeenkomstige elementen tussen de jongere en de drie 
informanten (tussen haakjes het aantal genoemde elementen in het antwoord door de diverse 
informanten) 
 
Jongere 
 

Aantal elementen 
genoemd door 

jongere 

Overeenkomstige 
elementen ouder 

Overeenkomstige 
elementen 

persoonlijke 
begeleider 

Overeenkomstige 
elementen 

gedragsweten-
schapper 

1 4 2 (3) 2 (4) 1 (3) 
2 3 1 (2) 3 (4) 2 (5) 
3 2 2 (4) 2 (6) 2 (5) 
4 2 2 (6) 0 (2) 1 (2) 
5 3 2 (2) 0 2 (4) 
6 2 0 (0) 2 (4) 2 (3) 
7 3 2 (3) 2 (2) 2 (2) 
8 4 2 (3) 3 (4) 3 (4) 
9 2 0 (1) 1 (4) 0 (1) 
10 2 2 (3) 2 (3) 2 (5) 
11 1 0 (1) 1 (2) 1 (2) 
12 2 2 (4) 2 (4) 2 (4) 
13 4 2 (3) 2 (3) 3 (3) 
14 2 1 (5) 2 (6) 1 (4) 
15 5 3 (3) 5 (5) 4 (5) 

 
Uit tabel 9.8 blijkt dat er zelden overeenstemming is tussen de jongere en de informanten over 
het aantal elementen dat genoemd wordt door die jongere. Soms noemt de jongere een element 
in zijn of haar antwoord dat niet rechtstreeks voortvloeit uit de vraag, zoals jongere 7, die ver-
telt dat hij weer graag thuis wil wonen, jongere 8 die vertelt dat ze goed met groepsleiding kan 
opschieten maar niet met de jongeren in de groep en jongere 9 die over de meisjes in het inter-
naat spreekt. Dan is de kans dat de informanten over dit element zullen spreken natuurlijk zéér 
klein. Slechts bij twee jongeren, de jongeren 10 en 12 is er volledige overeenstemming tussen 
de jongere en de drie informanten. Maar ook bij deze jongeren noemen de informanten méér 
elementen. Informanten noemen in de regel véél meer elementen. Het aantal keren dat er geen 
enkel element, dat door de jongere genoemd worden door géén van de informanten genoemd 
wordt bedraagt zes maal en komt bij alle informanten types voor, maar bij de ouders het meest. 
Dit betreft drie ouders die sowieso géén of slechts één element noemen en daarom de inter-
viewvraag niet of nauwelijks inhoudelijk beantwoorden. 
 
In tabel 9.9 wordt de vergelijking van het aantal overeenkomstige elementen tussen de jongere 
en de informanten in een percentage uitgedrukt. 
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Tabel 9.9 Vergelijking van het aantal overeenkomstige elementen tussen de jongere en de drie 
informanten in procenten 
 
Jongere 
 

Overeenkomstige 
elementen ouder 

% 

Overeenkomstige 
elementen persoonlijke 

begeleider 
% 

Overeenkomstige 
elementen 

gedragswetenschapper 
% 

1 50 50 25 
2 33 100 67 
3 100 100 100 
4 100 0 50 
5 67 0 67 
6 0 50 100 
7 67 67 67 
8 50 75 75 
9 0 50 0 
10 100 100 100 
11 0 100 100 
12 100 100 100 
13 50 50 75 
14 50 100 50 
15 60 100 80 
Gemiddeld* 55 69 70 

 
*Afgerond 
 
Op grond van de toets van Mauchly op sphericity (W= .809; df=2; p=.253) is er géén signifi-
cante afwijking van dit model. Uitgaande van een α=.05 is er een geen significant verschil is 
tussen deze gemiddelden (p= .309; df =2 / 28; F=1.226). 
 
Bij de ouders komt 55% van de elementen overeen met de elementen in de antwoorden van de 
jongere, bij de persoonlijke begeleiders is dat 69% en bij de gedragswetenschappers 70%. On-
danks het deels open karakter van de vraagstelling is de overeenstemming in antwoorden tus-
sen de jongeren en de ouders matig respectievelijk redelijk voor de overeenstemming tussen de 
jongeren en de persoonlijke begeleiders en de gedragswetenschappers (conform de in bijlage 
14 geformuleerde criteria). 
 
9.2.3 Interviewonderwerp 2: wonen in een internaat 
 
In paragraaf 9.1 werden de twee eerste (thematische) vragen van dit interviewonderwerp ge-
analyseerd, namelijk “hoe is het om in een leefgroep te wonen” en “wat gebeurt er bij jou alle-
maal en wat vind jij ervan?” Deze vragen vormden de inleiding van interviewonderwerp 2. In 
deze paragraaf volgt de analyse van de interviewvragen over de negen thema’s. Bij de verdere 
analyse van de antwoorden op de negen thema’s is ook betrokken het oordeel over het verblijf 
zoals dat in tabel 9.4 per jongere vermeld is. Per jongere is gekeken hoe hij of zij zelf op de 
vraag over het betreffende thema zou antwoorden, én hoe zijn of haar ouder, de persoonlijke 
begeleider en de gedragswetenschapper dachten dat de jongere op de vraag over het betreffen-
de thema zou antwoorden. In de bijlagen 15 tot en met 29 staan per jongere in verkorte vorm de 
antwoorden van alle informanten op de interviewvragen over de thema’s. Op basis van deze 
verkorte weergave zijn deze vervolgens per jongere gecodeerd en weergegeven in de bijlagen 
30 tot en met 44. 
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Ter adstructie wordt de analyse van een viertal gecodeerde interviews hieronder uitgebreid be-
sproken.1 De daarbij gebruikte tabellen 9.10 tot en met 9.13 komen overeen met de bijlagen 30 
tot en met 33. Vervolgens zal een aantal conclusies over de inhoud en de vergelijking van de 
negen thema’s tussen de vier informanten getrokken worden. 
 
Conform Ten Have (1999), zijn de antwoorden zowel qua inhoud als qua beoordeling geanaly-
seerd. Bij de analyse van de negen thema’s is ervan uitgegaan dat het antwoord op ieder thema 
twee soorten informatie kon bevatten. Enerzijds kon de jongere inhoudelijke informatie geven 
over het betreffende thema. Anderzijds kon de jongere een bepaalde beoordeling aan het thema 
geven (ik vind het leuk, ik ben er positief over of ik vind het maar niks, ik ben er negatief over 
of hij of zij kon een middenpositie innemen). Deze twee elementen, inhoud en beoordeling, 
zijn per thema gecodeerd. Een jongere kon ook besluiten om geen antwoord te geven op een 
thema omdat het thema hem of haar niet aansprak of té emotioneel was. Tot slot kon een jonge-
re een niet ter zake doend antwoord geven op een bepaald thema. Als een jongere geen of een 
niet ter zake doend antwoord gaf op de vraag over een thema zijn de antwoorden van de infor-
manten niet verder geanalyseerd. Uitgangspunt van de analyses was immers de vergelijking per 
thema van de antwoorden van de informanten met de antwoorden van de jongere! 
 
Tabel 9.10 Voorbeeld 1, jongere 1: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie 
informanten van de negen thema’s (zie ook bijlage 15) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
pos 

- 
neg 

+ 
pos 

- 
pos 

Dossier  * 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

Familie en thuissituatie * 
neg 

+ 
neg 

+ 
neg 

+ 
neu 

Financiën * 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Gedrag * 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 
neg 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
pos 

+ 
neg 

+ 
neg 

+ 
neu 

Leven op de groep * 
neu 

+ 
neg 

+ 
neg 

+ 
neu 

Zelfstandigheid * 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

 
Toelichting op de gebruikte codes zoals gebruikt in de tabellen 9.10 tot en met 9.13 en de bijla-
gen 30 tot en met 44. 
In kolom 1 worden de negen thema’s genoemd. In kolom 2 kunnen twee soorten informatie 
staan: informatie met betrekking tot het al dan niet geven van een relevant antwoord door de 
jongere, verder inhoudelijke informatie te noemen, én informatie met betrekking tot een eventu-

                                                 
1 Deze vier interviews en dat geldt ook voor de interviews die gebruikt zijn in paragraaf 9.2.4 en 9.2.5 
zijn at random (zonder teruglegging) gekozen. Om reden van leesbaarheid zijn vervolgens de tabellen 
9.4., 9.6. en 9.8. en de bijlagen 15 tot en met 60 zo aangepast dat de volgorde overeenstemt en de num-
mering van de jongeren overal gelijk is. 
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ele beoordeling van het betreffende thema door de jongere, verder beoordelende informatie te 
noemen. De inhoudelijke en beoordelende informatie kan relatief onafhankelijk van elkaar zijn, 
maar dat hoeft niet. Er staat in kolom 2 een * als de jongere een ter zake doend inhoudelijk 
antwoord op de vraag over dit thema heeft gegeven. Heeft de jongere géén ter zake doend in-
houdelijk antwoord op de vraag over een thema gegeven dan blijf dit vakje helemaal of gedeel-
telijk (in geval er wel een beoordelend antwoord gegeven wordt) leeg. Daar onder staat (even-
tueel) een aanduiding van het beoordelende antwoord dat over het betreffende thema gegeven 
wordt. Dit beoordelende antwoord kan “pos” (overwegend positief) “neu” (neutraal, of zowel 
positieve als negatieve elementen bevattend) of “neg” (overwegend negatief) zijn. Heeft de jon-
gere géén beoordelend antwoord over het thema gegeven dan blijft het vakje helemaal of ge-
deeltelijk (als er wel een relevant inhoudelijk antwoord gegeven wordt) leeg. In de kolommen 
3, 4 en 5 staan de antwoorden van de ouder, respectievelijk de persoonlijke begeleider en de 
gedragswetenschapper. Deze antwoorden worden alleen vermeld als de jongere een inhoude-
lijk antwoord en/of een beoordelend antwoord over dit thema geeft én de informant een ter za-
ke doend antwoord geeft. Indien er een + (plus) staat heeft de betreffende informant een ant-
woord gegeven dat overeenkomt met de richting van het antwoord van de jongere. Indien er 
een – (min) staat heeft de betreffende informant een antwoord gegeven dat niet overeenkomt 
met de richting van het antwoord van de jongere. Vervolgens, indien van toepassing, wederom 
de beoordeling van het betreffende thema. Er kan wederom “pos”, “neu” of “neg” staan, als 
de betreffende informant een beoordelend antwoord op de vraag over het thema gegeven heeft. 
Heeft de informant géén ter zake doend inhoudelijk antwoord op de vraag over een thema ge-
geven of géén beoordelend antwoord dan blijft het vakje helemaal of gedeeltelijk leeg. 
 
De jongen uit voorbeeld 1 heeft op vragen over alle thema’s geantwoord behalve over het the-
ma instanties. Hij beoordeelt daarnaast de vragen over alle thema’s neutraal tot positief behalve 
de vraag over de familie- en thuissituatie. Zijn oordeel over het verblijf is “leuk en niet leuk”. 
Dit wordt niet direct ondersteund door de antwoorden op vragen over de thema’s behalve het 
antwoord over de familie- en thuissituatie en het thema “leven op de groep” die mogelijk de 
doorslag gegeven hebben.  
De ouder denkt dat de jongere anders en negatief over de “dagelijkse activiteiten” zal spreken, 
terwijl de jongen positief over de “dagelijkse activiteiten” spreekt. De richting van de antwoor-
den op de overige thema’s is overeenstemmend tussen ouder en jongere, maar de beoordeling 
wijkt bij een aantal thema’s af en is in alle gevallen negatiever dan de antwoorden, die de jon-
gere zelf gegeven heeft. Hij denkt dat de jongere dan ook “niet leuk” geantwoord heeft. Dit 
wordt mogelijk ondersteund door de antwoorden op een aantal thema’s zoals familie- en thuis-
situatie”, “leven op de groep”, “dagelijkse activiteiten” en “leefgroepregels”. 
De persoonlijke begeleider komt qua richting van de antwoorden, die hij denkt dat de jongere 
zal geven op de thema’s, overeen met de richting van de antwoorden van de jongere behalve bij 
het thema “dossier”. De beoordeling van de persoonlijke begeleider wijkt bij een aantal the-
ma’s af en de antwoorden zijn in alle gevallen waar hij afwijkt negatiever dan die, welke de 
jongere zelf gegeven heeft. Hij denkt dat de jongere “niet leuk” gezegd heeft. Dit wordt moge-
lijk ondersteund door de antwoorden op een aantal thema’s zoals “familie- en thuissituatie”, 
“dagelijkse activiteiten” en “leefgroepregels”. 
De gedragswetenschapper denkt dat de jongere andere dingen zal vertellen over het thema 
“dagelijkse activiteiten” en “het dossier” dan dat deze in werkelijkheid doet. De richting van de 
antwoorden op de overige thema’s is bij gedragswetenschapper en jongere dezelfde, maar de 
schatting van de beoordeling wijkt bij een aantal thema’s af en is in alle gevallen negatiever 
dan die, welke de jongere zelf gegeven heeft, behalve bij het thema “familie- en thuissituatie” 
Hij denkt dat de jongere “leuk en niet leuk” geantwoord heeft. Dit wordt mogelijk ondersteund 
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door de antwoorden op de diverse vragen over de thema’s die variëren van positief via neutraal 
naar negatief. 
 
Tabel 9.11 Voorbeeld 2, jongere 2: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie 
informanten van de negen thema’s (zie ook bijlage 16) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
neg 

+ 
neu 

+ 
neu 

 
neg 

Dossier   
 

   

Familie en thuissituatie * 
pos 

+ 
pos 

+ 
neu 

+ 
neu 

Financiën  
 

   

Gedrag * 
 

 - - 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
neg 

 
neg 

+ 
neg 

+ 
neg 

Leven op de groep * 
neg 

 
neg 

- 
neu 

 
neu 

Zelfstandigheid * 
neg 

 + 
pos 

+ 
neu 

 
Het meisje heeft op vragen over alle thema’s geantwoord behalve op vragen over de thema’s 
“dossier”, “financiën” en “instanties”. Zij antwoordt negatief op vragen over alle thema’s be-
halve de “familie- en thuissituatie”. Deze negatieve antwoorden zijn ook vertaald in haar totaal-
oordeel over het verblijf dat ze “niet leuk” noemt. De positieve beoordeling van de “familie- en 
thuissituatie” heeft in dit geval géén doorslaggevende invloed op een eventuele positieve aan-
passing van de totale oordeel over het verblijf; “niet leuk”. 
De ouder heeft niet op alle vragen over de thema’s ter zake doende antwoorden gegeven. De 
ouder denkt dat het meisje neutraal over de “dagelijkse activiteiten” zal spreken, terwijl ze ne-
gatief is. De richting van het antwoord op de vraag over de “familie- en thuissituatie” komt 
overeen met de richting van het antwoord van het meisje, evenals het oordeel over de “familie- 
en thuissituatie”, “de leefgroepregels” en “het leven op de groep”. De ouder schat dat het meis-
je het verblijf als “niet leuk” beoordeelt. Dit wordt door de ouder bij het oordeel over vragen 
over “de leefgroepregels” en “het leven op de groep” ook gezegd, en die vragen kleuren dit ne-
gatieve antwoord waarschijnlijk het sterkst. De vraag over de “familie- en thuissituatie” heeft 
ook in dit geval géén doorslaggevende andere invloed op het oordeel. 
De persoonlijke begeleider komt in de beantwoording van vragen over alle thema’s overeen 
met de richting van het antwoord van het meisje, behalve bij de thema’s “gedrag” en “het leven 
op de groep”. Hij denkt dat het meisje hier zowel leuke als minder leuke dingen zal noemen, 
wat niet het geval is. Bij het oordeel over de thema’s is er overeenstemming over de vraag over 
de “de leefgroepregels” met het meisje, maar niet met de thema’s “dagelijkse activiteiten”, “fa-
milie- en thuissituatie”, “het leven op de groep” en “de zelfstandigheid”. Dit verklaart waar-
schijnlijk ook de inschatting door de persoonlijke begeleider van het oordeel van het meisje van 
het verblijf,“ leuk en niet leuk”, waarbij hij ten onrechte minder negatief is dan dat van het 
meisje zelf is. 
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De gedragswetenschapper heeft niet op alle vragen over de thema’s ter zake doende antwoor-
den gegeven. Daar waar dit wel gebeurd is komt de richting van de antwoorden drie van de vier 
keer overeen met de richting van de antwoorden van het meisje. De beoordeling komt bij twee 
thema’s overeen, maar bij het oordeel over vragen van de thema’s “het leven op de groep” “de 
familie- en thuissituatie”en “zelfstandigheid” schat hij dit minder negatief in dan het meisje 
zelf. Toch lijken de negatieve scores op “de dagelijkse activiteiten” en “de leefgroepregels” het 
totaaloordeel “niet leuk”, te bevestigen. 
 
Tabel 9.12 Voorbeeld 3, jongere 3: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie 
informanten van de negen thema’s (zie ook bijlage 17) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
 

  + 

Dossier  * 
 

 - - 

Familie en thuissituatie * 
neu 

 + 
neu 

+ 
neu 

Financiën * 
neg 

 + 
neg 

+ 
neu 

Gedrag * 
neu 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 
neu 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels  
neg 

 
neg 

 
neg 

 
neg 

Leven op de groep * 
neu 

+ 
neg 

+ 
neu 

+ 
neu 

Zelfstandigheid * 
pos 

  
neu 

+ 
pos 

 
Het meisje heeft op vragen over alle thema’s geantwoord behalve over het thema “instanties”, 
terwijl ze over het thema “de leefgroepregels” alleen een negatief oordeel geeft. De beoordelin-
gen variëren van positief, via neutraal naar negatief. Dit geeft ook kleuring aan haar totaaloor-
deel van het verblijf die ze als “leuk en niet leuk”, benoemt. 
De ouder geeft slechts op twee vragen een ter zake doend antwoord. Daarnaast geeft hij aan 
drie thema’s een beoordeling, die twee maal afwijkt van de daadwerkelijke beoordeling door de 
dochter. Het oordeel varieert van positief, via neutraal naar negatief. Dit geeft ook kleuring aan 
de inschatting van het oordeel over het verblijf door de dochter; “leuk en niet leuk”. 
De richting van de antwoorden van de persoonlijke begeleider op de thema’s komt overeen 
met de richting van de antwoorden van de jongere behalve bij het thema “dossier”. De beoorde-
ling wijkt alleen bij de thema “gedrag” en “zelfstandigheid” af en is negatiever dan de beoorde-
ling van de jongere. Dat “het leven op de groep” als neutraal beoordeeld wordt is waarschijnlijk 
mede een verklaring voor inschatting van de totale beoordeling van het verblijf; “leuk en niet 
leuk”. 
De richting van de antwoorden van de gedragswetenschapper komt overeen met de richting 
van de antwoorden van de jongere behalve bij het thema “dossier”, en de beoordeling wijkt bij 
een thema af van de beoordeling van de jongere. Opmerkelijk is dat het totaaloordeel desalniet-
temin “niet leuk” luidt. Dit wordt mogelijk ondersteund door het negatieve antwoord op de 
vraag over de leefgroepregels en het neutrale antwoord op de vraag over het thema leven op de 
groep. 
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Tabel 9.13 Voorbeeld 4, jongere: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie in-
formanten van de negen thema’s (zie bijlage 18) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
neg 

 
neg 

+ + 

Dossier  * 
 

+ + - 

Familie en thuissituatie  
pos 

 
neg 

 
neg 

 
neg 

Financiën * 
 

+ - + 

Gedrag  
pos 

 
neg 

 
pos 

 
pos 

Instanties * 
pos 

- -  

Leefgroepregels * 
 

 + + 

Leven op de groep  
neg 

 
neg 

 
pos 

 
neg 

Zelfstandigheid * 
 

+ + - 

 
De jongen heeft op vragen over zes thema’s geantwoord en daarnaast aan vijf thema’s een be-
oordeling gegeven. Op deze wijze zijn alle thema’s op de een of andere manier aan bod geko-
men. Hij antwoordt negatief of positief op thema’s. Hij is negatief over de thema’s “dagelijkse 
activiteiten” en “het leven op de groep” en dit kleurt waarschijnlijk het sterkst zijn oordeel over 
het verblijf, dat hij “niet leuk” noemt. 
De ouder komt in de richting van de antwoorden op de vragen overeen met de zoon, behalve 
op de vraag over de instanties (die door de zoon overigens wel op een bijzondere manier beant-
woord wordt). De ouder is in de beoordeling negatiever dan de zoon en dit kleurt waarschijnlijk 
het oordeel over het verblijf, dat hij als “niet leuk”, benoemt. 
De persoonlijke begeleider komt qua de richting van de antwoorden op de thema’s vier maal 
overeen met de jongere en twee maal niet. De beoordeling wijkt bij twee thema’s, “familie- en 
thuissituatie” en “leven op de groep” af van de beoordeling over dit thema van de jongere. Op-
merkelijk is dat de persoonlijke begeleider denkt dat de jongere het verblijf als “niet leuk” be-
oordeelt maar dat de jongere dit niet zal zeggen. Vandaar dat de persoonlijke begeleider als to-
taaloordeel“leuk en niet leuk” zegt. 
De gedragswetenschapper komt qua de richting van de antwoorden op de thema’s drie maal 
overeen met de jongere en twee maal niet. Hij wijkt qua beoordeling af bij het thema “familie- 
thuisituatie”, waarbij hij denkt dat de jongen een negatief antwoord zal geven terwijl deze dat 
niet doet. De negatieve aspecten van “de familie- en thuissituatie” en “het leven op de groep” 
worden door de gedragswetenschapper naast positieve aspecten over “het gedrag” gezet en 
waarschijnlijk is het totale oordeel daarom “leuk en niet leuk”. 
 
Analyse interviewonderwerp 2: “wonen in een internaat” 
Op deze wijze zijn alle vijftien interviews gecodeerd (zie de bijlagen 30 tot 44). Op niet alle 
vragen over de negen thema’s is door de jongeren een inhoudelijk of beoordelend antwoord ge-
geven. Indien niet, dan zijn de antwoorden van de informanten niet verder geanalyseerd omdat 
er dan géén vergelijking met de jongere gemaakt kan worden. Verder kunnen ook informanten 
géén of een niet ter zake doend antwoord gegeven hebben op vragen waarop de jongere wél 
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een antwoord gegeven heeft. Daarom zijn er veel antwoordmogelijkheden niet benut. De vakjes 
zijn helemaal of gedeeltelijk leeg. Of het antwoord van de jongere overeenkomt met dat van 
hun ouder, de persoonlijke begeleider en de gedragswetenschapper is op de volgende wijze be-
paald. Indien de jongere zes of meer ter zake doende antwoorden op een vraag gegeven heeft 
mag tussen hem of haar en een informant de richting of de beoordeling maximaal van één ant-
woord afwijken om te kunnen zeggen dat er volledige overeenstemming is over dat thema tus-
sen jongere en informant. Indien er minder dan zes antwoorden gegeven zijn door een jongere 
moeten alle antwoorden qua richting of oordeel gelijk zijn tussen jongere en een informant om 
te kunnen zeggen dat er volledige overeenstemming is over dat thema tussen jongere en infor-
mant. Daarnaast is gekeken hoe vaak er door jongeren een positief, neutraal of negatief oordeel 
over een thema gegeven is (bijlage 45). Dit is ook bij de ouders, persoonlijke begeleiders en ge-
dragswetenschappers gedaan, maar deze cijfers moeten wel gelezen worden tegen de achter-
grond van de hierboven vermelde analyseregel dat slechts die interviews van respondenten ge-
analyseerd zijn, waarbij de jongere zelf een oordeel over een thema heeft gegeven; de cijfers 
van de informanten zijn dus relatief. In het totaal zijn 507 uitspraken over de negen thema’s in-
houdelijk en/of met een beoordeling gecodeerd. Deze procedure van codering is ook door een 
tweede observator uitgevoerd. In 92.1% van de gevallen bij inhoudelijke antwoorden en in 
90.7% van de gevallen bij beoordelende antwoorden stemmen de beide observatoren overeen, 
in 7.9%, respectievelijk 9.3% van de gevallen van verschillen de beide observatoren over de te 
kiezen codering. Gelet op de boven gekozen beslisregels met betrekking tot het alleen maar no-
teren van de antwoorden van de informanten als de jongere een antwoord gegeven heeft is het 
niet mogelijk om de interbeoordelaar-betrouwbaarheid, bijvoorbeeld met behulp van Cohen’s 
Kappa te berekenen.  
 
Daarna zijn de op deze wijze gecodeerde interviews geanalyseerd. Daarbij is gezocht naar de 
overeenstemming in de richting van de antwoorden van de diverse informanten, naar de over-
eenkomst in beoordeling tussen jongere en informanten en naar het aantal keren dat er een po-
sitief, neutraal of negatief beoordelend antwoord gegeven is op de vragen over de negen the-
ma’s. 
 
In tabel 9.14 wordt het percentage overeenkomsten weergegeven tussen de inhoudelijke ant-
woorden van de jongere en de inhoudelijke antwoorden van de drie informanten, op de vragen 
over de negen thema’s per jongere. Het aantal inhoudelijke antwoorden op de thema’s (t) van 
jongeren waarover informanten konden rapporteren loopt uiteen van 2 tot 8 (gemiddeld 5.2). 
Het percentage overeenkomstige antwoorden per jeugdige loopt uiteen van 0 tot 100% (gemid-
deld 48% voor de ouders, respectievelijk 53% voor de persoonlijke begeleiders en 67% voor de 
gedragswetenschappers). 
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Tabel 9.14 Overeenkomst tussen de inhoudelijke antwoorden van de jongeren en de drie infor-
manten over de negen thema’s 
 
Jongere Ouder 

% 
Persoonlijke begeleider 

% 
Gedragswetenschapper 

% 
1 (t=8) 75  88  63  
2 (t=6) 33  67  50  
3 (t=7) 29  57  86  
4 (t=6) 50  67  50  
5 (t=4) 50  0  75  
6 (t=7) 43  43  57  
7 (t=7) 43  57  57  
8 (t=6) 67  50  50  
9 (t=2) 50  50  100  
10 (t=4) 50  50  100  
11 (t=5) 60  40  20  
12 (t=3) 33  33  100  
13 (t=5) 40  60  60  
14 (t=6) 0  33  33  
15 (t=2) 100  100  100  
Gemiddeld* 48  53  67  

 
*Afgerond 
 
Op grond van de toets van Mauchly op sphericity (W= .829; df=2; p=.295) is er géén signifi-
cante afwijking van dit model. Uitgaande van een α=.05 is er een significant verschil is tussen 
de gemiddelden (df =2 / 28; F=3.4; p= .048). Zowel binnen de beoordelingen per jeugdige 
(F=5,81; df =1 / 14; p=.030) als tussen de beoordelingen per jeugdige (F=153,63; df =1 / 14; 
p=.0001) zijn er significante verschillen in de mate waarin de drie informanten overeenstem-
men met die jeugdige in de beoordeling van wat de jeugdige heeft gezegd over de negen the-
ma’s. Ook het gemiddelde van elk van de informantscores wijkt significant af van het gemid-
delde over de beide andere informantscores bij p kleiner dan .0005 is de t waarde voor de ou-
ders t=8.242, voor de persoonlijke begeleiders, t=8.690 en voor de gedragswetenschappers 
t=10.040. Ouders en persoonlijke begeleiders verschillen niet significant in hun oordeel (t=-.86; 
df=14; p=.417). Er is wel een significant verschil in beoordeling tussen ouders en gedragswe-
tenschappers (t=2.411; df=14; p=.030). Er is geen significant verschil in beoordeling tussen 
persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers (t=1.629; df=14; p= .126). 
 
Gedragswetenschappers stemmen vaker overeen met de jeugdigen dan ouders. Er is géén ver-
schil in overeenstemming tussen de inhoudelijke overeenstemming van de informanten en het 
geslacht van de jongere (t=-.394; df=6.314; p=0.706) en de leeftijd van de jongere (Kendall 
tau-b=.396; p=0.053, tweezijdig). 
 
Vervolgens wordt in tabel 9.15 het percentage overeenkomsten weergegeven tussen de beoor-
delende antwoorden van de jongere en de beoordelende antwoorden van de drie informanten, 
op de vragen over de negen thema’s per jongere. Het aantal beoordelende antwoorden (t) van 
jongeren waarover informanten konden rapporteren loopt uiteen van 2 tot 7 (gemiddeld 5). Het 
percentage overeenkomstige antwoorden per jeugdige loopt uiteen van 0 tot 100% (gemiddeld 
58% voor de ouders, respectievelijk 48% voor de persoonlijke begeleiders en 50% voor de ge-
dragswetenschappers). 
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Tabel 9.15 Overeenkomst tussen beoordelende antwoorden van de jongeren en de drie infor-
manten over de negen thema’s 
 
Jongere Ouder 

% 
Persoonlijke begeleider 

% 
Gedragswetenschapper 

% 
1 (t=6) 50 67 50 
2 (t=5) 60 25 83 
3 (t=6) 17 67 86 
4 (t=5) 40 20 40 
5 (t=4) 75 50 75 
6 (t=2) 100 100 0 
7 (t=5) 80 60 40 
8 (t=5) 80 20 20 
9 (t=7) 57 57 57 
10 (t=7) 86 57 71 
11 (t=5) 80 40 80 
12 (t=7) 57 57 57 
13 (t=5) 20 60 60 
14 (t=3) 33 33 67 
15 (t=3) 33 33 33 
Gemiddeld* 58 48 50 

 
*Afgerond 
 
Op grond van de toets van Mauchly op sphericity (W= .872; df=2; p=.411) is er géén signifi-
cante afwijking van dit model. Uitgaande van een α=.05 is er een geen significant verschil is 
tussen deze gemiddelden (df =2 / 28; F=.668; p= .521).  
 
Gekeken naar de twee meest extreme gemiddelden, die van de ouders en die van de persoonlij-
ke begeleiders kan geconcludeerd worden dat ouders en persoonlijke begeleiders niet signifi-
cant verschillen in hun oordeel (t=1.275; df=14; p=.223). Er is ook geen significant verschil in 
beoordeling tussen persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers (t=.250; df=14; p= 
.806). 
 
Geconcludeerd kan worden dat, op grond van de in bijlage 14 geformuleerde criteria, de over-
eenkomst tussen de jongeren en de informantengroepen varieert van matig tot redelijk. Geke-
ken naar het percentage voor de totale informantcategorie is de overeenkomst tussen de ant-
woorden van de jongeren en die van de ouders 48 respectievelijk 58%, wat matig is. Tussen de 
antwoorden van de jongeren en die van de persoonlijke begeleiders 53 respectievelijk 48% wat 
eveneens matig is. Tenslotte tussen de antwoorden van jongeren en die van de gedragsweten-
schappers 67 respectievelijk 50%, wat redelijk respectievelijk matig is. 
 
De antwoorden van de jongeren en de informanten op de diverse thema’s 
Jongeren antwoorden héél individueel op de vragen over de negen thema’s. Géén van de vijf-
tien interviews kent een overeenkomstig patroon. Geen enkele vraag is door alle jongeren in-
houdelijk of beoordelend beantwoord. De meeste inhoudelijke antwoorden worden gegeven bij 
het eerste thema, “de dagelijkse activiteiten”, gevolgd door antwoorden op het thema “leef-
groepregels”. Verreweg de minste inhoudelijke antwoorden worden gegeven op de vraag bij 
het thema “instanties (mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt)”. De andere the-
ma’s worden ongeveer in gelijke mate inhoudelijk beantwoord. De meeste antwoorden waarin 
een beoordeling is vervat worden gegeven bij het thema, “leven op de groep”, gevolgd door de 
thema’s “familie- en thuissituatie” en “leefgroepregels”. Verreweg de minste antwoorden waar-
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in een beoordeling is vervat worden gegeven op het thema “dossier” en het thema “instanties 
(mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt)”. Het thema “dagelijkse activiteiten” 
levert positieve én negatieve beoordelende reacties op. Het thema “familie- en thuissituatie” le-
vert positieve en neutraal beoordelende reacties op. Het thema “gedrag” levert positieve en 
neutraal beoordelende reacties. Het thema “leefgroepregels” levert alle drie soorten oordelen 
op, maar tendeert naar negatief. Het thema “leven op de groep” levert alle drie soorten oordelen 
op maar tendeert naar negatief en het thema “zelfstandigheid” levert vooral positieve oordelen 
op. Opmerkelijk is verder dat als jongeren negatief spreken over hun verblijf in de instelling, ze 
desalniettemin positief of tenminste neutraal spreken over de familie- en thuissituatie. Dit 
wordt overigens bij één jongere niet door de informanten herkend. 
 
De relatie tussen het totale oordeel over het verblijf en het oordeel over de individuele thema’s 
is niet volledig in overeenstemming. Het thema “familie- en thuissituatie duidt niet rechtstreeks 
op een onderwerp dat zich in het internaat afspeelt maar is toch in onderstaande meegenomen. 
Een jongere die zijn of haar verblijf “niet leuk” vindt, kan toch neutraal of zelfs positief zijn 
over één of meer thema’s. Drie jongeren die hun verblijf als “leuk” beoordelen zijn ook positief 
over alle thema’s waaraan ze een beoordeling gekoppeld hebben. Wanneer de jongere “leuk en 
niet leuk” zegt, zijn er in ieder geval bij de thema’s minimaal twee soorten oordelen (van de 
mogelijke drie). Het blijkt dat hoe meer positieve beoordelingen er aan de negen thema’s 
gegeven worden (vier of meer keer) des te groter is de kans dat de jongere positief is over zijn 
verblijf. Omgekeerd geldt eveneens dat hoe negatiever een jongere is over de negen thema’s 
(drie of meer keer), des te groter de kans dat de jongere negatief over zijn verblijf is. 
 
Ook ouders antwoorden individueel verschillend op de vragen over de negen thema’s. 
De antwoorden van de jongeren en de ouders komen per casus tekstueel nooit helemaal over-
een, niet wat betreft de inhoud van het antwoord op de thema’s en ook niet wat betreft de be-
oordeling die volgens de ouders door de jongere aan een thema gegeven is. Indien er alleen ge-
keken wordt naar de schatting van de richting en het oordeel over de gegeven antwoorden door 
ouders op door jongeren gegeven antwoorden dan is er in tien van de vijftien gevallen sprake 
van volledige overeenstemming tussen de jongere en de ouder wat betreft de richting en in vier 
van de vijftien gevallen wat betreft het oordeel over het gegeven antwoord. Als ouders afwij-
ken denken ze vaker dat hun kind negatiever over een thema zal spreken dan positiever. Het 
thema “dagelijkse activiteiten” levert zowel positieve als negatieve oordelen van de ouders op 
(natuurlijk reflecterende op wat zij denken dat hun kind zal antwoorden). “familie- en thuissitu-
atie” levert vooral positieve en neutrale oordelen op. Het thema “gedrag” overwegend positieve 
oordelen. Het thema “leefgroepregels” overwegend negatieve oordelen en het thema “leven op 
de groep” levert alle drie soorten reacties maar tendeert naar negatief. Ook de relatie tussen de 
kijk op het totale oordeel over het verblijf van de jongere door de ouder en het oordeel over de 
individuele thema’s is niet volledig overeenkomstig. Zo kan een ouder die denkt dat de jongere 
zijn of haar verblijf “niet leuk” vindt, toch neutraal of zelfs positief antwoord over één of meer 
thema’s. Twee ouders die het verblijf van uit de optiek van de dochter als “niet leuk” beoorde-
len, zijn overigens ook negatief over alle thema’s waarbij een beoordeling was uitgesproken. 
De persoonlijke begeleiders antwoorden eveneens individueel verschillend. 
Ook de antwoorden van jongeren en de persoonlijke begeleiders komen tekstueel nooit hele-
maal overeen, niet wat betreft de inhoud van het antwoord op de thema’s en niet wat betreft de 
beoordeling die volgens de persoonlijke begeleiders door de jongere aan een thema gekoppeld 
is. Indien er alleen gekeken wordt naar de schatting van de richting en het oordeel over de ge-
geven antwoorden door persoonlijke begeleiders op door jongeren gegeven antwoorden dan is 
er in zes gevallen volledige overeenstemming over de richting van het antwoord en in twee ge-
vallen sprake van volledige overeenstemming wat betreft het oordeel tussen jongere en per-
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soonlijke begeleider. In alle andere gevallen is er géén overeenkomst, waarbij de afwijking zo-
wel in totaal negatiever als in totaal positiever als in totaal zowel positiever als negatiever, ver-
deeld over de verschillende thema’s, kan zijn. Het thema “dagelijkse activiteiten” levert zowel 
positieve als negatief oordelen op van de persoonlijke begeleiders. Het thema “familie- en 
thuissituatie” overwegend positieve en neutrale oordelen. Het thema “gedrag” overwegend po-
sitieve oordelen, maar in totaliteit minder positief dan bij jongeren en bij ouders. Het thema 
“leefgroepregels” levert overwegend negatieve oordelen op en het thema “leven op de groep” 
levert alle drie soorten reacties op. De relatie tussen de kijk op het totale oordeel over het ver-
blijf van de jongere door de persoonlijke begeleider en het oordeel over de individuele thema’s 
is niet volledig overeenkomstig indien die beoordeling “leuk” of “niet leuk” is. Indien “leuk en 
niet leuk” gezegd wordt zijn er in ieder geval bij het oordeel over de thema’s minimaal twee 
soorten oordelen (van de mogelijke drie). 
Ook de gedragswetenschappers antwoorden individueel verschillend. 
De antwoorden van jongeren en de gedragswetenschappers komen evenmin tekstueel helemaal 
overeen, niet wat betreft de inhoud van het antwoord op de thema’s en niet wat betreft de be-
oordeling die volgens de gedragswetenschappers door de jongere aan een thema gekoppeld is. 
Indien er alleen gekeken wordt naar de inschatting van de richting en het oordeel over de gege-
ven antwoorden door de gedragswetenschappers op door jongeren gegeven antwoorden dan is 
er in zes gevallen volledige overeenstemming over de richting van het antwoord en in drie ge-
vallen sprake van volledige overeenstemming in het oordeel tussen jongere en de gedragswe-
tenschapper. In alle andere gevallen is er géén overeenkomst, daarbij kan de afwijking zowel 
negatiever als positiever zijn. Ook is het mogelijk dat het verschil beide kanten uitwijst. De af-
wijking is dan zowel positiever als negatiever verdeeld over de diverse thema’s. Het thema 
“dagelijkse activiteiten” levert zowel positieve als negatieve oordelen op bij de gedragsweten-
schappers. Het thema “familie- en thuissituatie” overwegend positieve en neutrale oordelen. 
Het thema “gedrag” alle drie mogelijke oordelen. Het thema “leefgroepregels” overwegend ne-
gatieve oordelen en het thema “leven op de groep” levert alle drie soorten reacties op. De rela-
tie tussen de kijk op het totale oordeel over het verblijf van de jongere door de gedragsweten-
schapper en het werkelijke antwoord van die jongere is gelijk aan die van de persoonlijke bege-
leider. Dit wil zeggen dat het oordeel over de individuele thema’s niet volledig overeenkomstig 
is indien die beoordeling “leuk” of “niet leuk” is. Indien “leuk en niet leuk” gezegd wordt zijn 
er in ieder geval bij het oordeel over die thema’s minimaal twee soorten beoordeling (van de 
mogelijke drie positief, negatief of neutraal). 
 
9.2.4 Interviewonderwerp 3: je leven over één jaar 
 
In deze paragraaf wordt het derde interviewonderwerp “je leven over één jaar geanalyseerd. Dit 
deel van het interview werd aan de hand van zeven thema’s gehouden. Hoe antwoorden jon-
geren op de vragen over het interviewonderwerp “je leven over één jaar” en hoe verhoudt zich 
dit antwoord met de antwoorden van de informanten? Voor ieder thema is een tweetal voor-
beelden, at random, uitgekozen, waarbij iedere jongere tenminste éénmaal aan het woord komt. 
 
Thema 1: “waar woon je over één jaar?” 
 
Voorbeeld 1, jongere 6: “eh over een jaar ik heb géén idee maar ik zou wel dan nog in eh 
leefgroep xxx kunnen zitten.” 
Ouder: “ja da's op het moment heel onbekend omdat ze ehm een paar weken geleden hebben 
gezegd dat xxx in principe in de groep waar hij nu zit, eigenlijk niet kan blijven omdat hun vin-
den dat hij min of meer uitbehandeld is in die groep en dat het onbekend is waar hij naar toe 
gaat, dus da's allemaal heel onzeker op het moment. Dus ik denk dat hij voor de rest zoiets 
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heeft van weet ik eigenlijk niet, Misschien xxx of misschien xxx, was er gezegd, maar er is op 
het moment nog geen duidelijkheid over dus ja, da is voor hem zelf ook heel onzeker.” 
Persoonlijke begeleider: “nou ik denk wel dat xxx zoiets heeft van nou ik zit nog in een groep 
uhm hij zal wel zoiets hebben van niet in zijn vorige groep omdat hij nu in xxx of dat hij dat 
toen ook al had?” 
Gedragswetenschapper: “ik denk dat ie gezegd zal hebben dat ie over één jaar in xxx woont, 
een nieuwe groep, ja. En, uhh. Dat is de groep waar die nu woont? Ja, ja.” 
Commentaar: omdat de interviews in een periode van drie maanden gehouden zijn kan de 
werkelijkheid snel veranderen. De ouder en de jongere zijn nog onzeker over de toekomst. De 
zoon zal wel in een leefgroep blijven maar in welke? Mogelijk leefgroep xxx. Toen de per-
soonlijke begeleider en de gedragswetenschapper de vraag beantwoordden was de overplaat-
sing al een feit en het perspectief over één jaar was met jongen en ouder besproken. Inhoudelijk 
is er overeenstemming over dit thema tussen de jongen en de drie informanten. 
 
Voorbeeld 2, jongere 7: “eh over een jaar denk ik dat naar denk ik in een andere groep dan zit 
of thuis.” 
Ouder: “ik denk nog in de groep.” 
Persoonlijke begeleider: “ik denk eh ja dat hij dan op de nieuwe school zit en dat ie toch 
overgeplaatst is naar een andere groep. Mmm. Hij heeft het niet dat hij zegt dan ten minste bij 
ons niet mmm over de thuissituatie dat hij daar terug in zou kunnen komen. Nee. Wat wel de 
bedoeling is op termijn natuurlijk maar over een jaar zal hij in een andere groep zitten en op 
een andere school. En wat zal hij wat vindt hij er van? Die andere groep vindt hij maar pet en 
die andere school vindt hij geweldig. Oké. Dat is natuurlijk eh ja dan zijn ze toch weer een 
stapje hoger voor hun gevoel dan de rest dat vindt hij wel leuk maar die andere groep eh liefst 
niet. Hij zegt ik kan hier toch wel tot vijftien zestien blijven zitten laat me met rust.” 
Gedragswetenschapper: “ik vind dat heel moeilijk. Want als ik kijk van xxx vanuit groep xxx 
dan denk ik dat hij toen al heeft gezegd thuis. Maar omdat hij inmiddels over is naar (een an-
dere groep) dus is voor hem ook duidelijk geworden dat over een jaar hij zeer waarschijnlijk 
niet thuis zal wonen. Mmm. Denk ik dat het wat anders is want nu is daar heel expliciet over 
gesproken dat hij voorlopig in (de nieuwe groep) zal blijven, dus niet naar huis gaat. Oké. 
Maar een paar weken geleden zei hij waarschijnlijk dat hij thuis gaat wonen.” 
Commentaar: de jongere noemt twee elementen; óf ik woon in een andere groep, groep x, of 
ik woon thuis. De ouder zegt “in de groep” maar laat zich er niet over uit welke groep. De per-
soonlijke begeleider zegt dat hij zal zeggen dat hij het zal hebben over school en over een 
overplaatsing naar een andere groep (welke wordt niet vermeld) én dat hij dat niet leuk vindt. 
De gedragswetenschapper weet meer omdat de jongen inmiddels overgeplaatst is, maar niet 
naar groep x maar naar groep y. Hij leeft zich in, in de jongen en zegt dat hij verwacht dat de 
jongen gezegd zal hebben dat hij thuis zal wonen. Is er nu overeenkomst tussen de jongere en 
de drie informanten? Ja, tenminste als naar de diverse elementen in de beantwoording gekeken 
wordt. Ouder en jongere stemmen overeen omdat de ouder denkt dat hij zal antwoorden “in de 
groep” wat de jongen óók zegt. De jongen en de persoonlijke begeleider stemmen overeen 
omdat de jongen óók zegt “in de groep.” De jongen heeft echter niet gesproken over de school 
en wél gesproken over “thuis” wat de persoonlijke begeleider wel respectievelijk niet verwacht, 
maar over één element is dus wel overeenstemming. De gedragswetenschapper denkt dat de 
jongen op het tijdstip van beantwoording, dat vóór een gesprek over het toekomstperspectief 
lag, “thuis” geantwoord zal hebben, wat hij daadwerkelijk ook gedaan heeft. Daarom is er ook 
in dit geval overeenstemming.  
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Thema 2: “wat doe je overdag over één jaar?” 
 
Voorbeeld 3, jongere 3: “nou zoals ik al zei gewoon naar school toe en aan (hobby) werken 
want ik ben er nou misschien al twee drie jaar mee bezig en …” 
Ouder: “studeren.” 
Persoonlijke begeleider: “dan gaat ze naar school. Eventueel ze gaat naar een nieuwe school, 
het kan zijn dat ze daar bij heeft gezegd dan loop ik stage. Dat kan. Dat wordt is een beetje 
praktijk gerichte school waar ze naar toe gaat.” 
Gedragswetenschapper: “naar school gaan, huiswerk maken en heel veel tijd besteden aan 
mijn hobby naast eten en andere activiteiten die gepland zijn.” 
Commentaar: School en studeren kunnen als synoniem beschouwd worden, dat element be-
noemen alle drie de informanten. Er is ook overeenstemming tussen jongere en gedragsweten-
schapper die ook het tweede element “hobby” noemt. Het door de persoonlijke begeleider ge-
noemde element stage wordt door de jongere niet benoemd. Maar omdat één element door alle 
drie de informanten genoemd wordt is er overeenstemming tussen jongere en ieder van de in-
formanten. 
 
Voorbeeld 4, jongere 9: “eh met me zelf spelen en computeren, uit gaan, discotheek, met meis-
jes uitgaan lekker seksueel contact hebben met meisjes, heerlijk mooie hobby heb ik hè.” 
Ouder: “ik denk ja, er zijn twee mogelijkheden, hij zegt altijd: ik wil van die school weg, waar 
ik nou op zit, ik wil naar een normale school, dus het zou kunnen zijn dat hij eh zegt dat hij op 
een normale school zit, dan. Of hij zal zeggen van: ja, dan ben ik in een werksituatie…” 
Persoonlijke begeleider: “hij eh ik denk dat hij zegt of ik weet het haast wel zeker, dat hij be-
zig is met zijn (…)opleiding en dat hij stage loopt” 
Gedragswetenschapper: “dan zit ik nog op school” 
Commentaar: de drie informanten zijn het met elkaar eens, hij zal (ook) over school vertellen. 
Maar de jongen denkt bij deze vraag niet aan school maar aan zijn vrijheid (hij denkt dat hij 
dan thuis woont) en aan zijn hobby’s en vrijetijdsbesteding waar hij uitdagend over vertelt. De 
kans dat de informanten schatten dat de jongen op deze vraag dit antwoord zou geven is natuur-
lijk héél klein, maar toch is er géén overeenstemming tussen het antwoord van de jongen en de 
antwoorden van de informanten. 
 
Thema 3: “wie bepaalt je leven over één jaar?” 
 
Voorbeeld 5, jongere 14: “ik zelf.” 
Ouder: “wie bepaalt dan? Nou dat bepalen wij niet als ouders, dat bepalen wij samen met xxx, 
de school, wij als ouders en ik denk, ik weet wel zeker dat we dan ook nog van (het internaat) 
steun hebben. Dat we met die ook nog overleggen. Ja. Kunnen kijken waar we xxx het beste 
kunnen tewerkstellen. Want wat moet je anders? Ja. Nee, ik denk dat dat een combinatie is van 
iedereen die met xxx bezig is. Daar is overleg om daaruit te komen. Natuurlijk zal xxx daar de 
belangrijkste factor in zijn. Maar ze zal toch denk ik gestuurd moeten worden.” 
Persoonlijke begeleider: “zij zelf en haar ouders” 
Gedragswetenschapper: “zij zelf” 
Commentaar: De ouder beantwoordt de vraag héél uitgebreid, maar niet vanuit het perspectief 
van het meisje maar vanuit het eigen perspectief met daarin alle zorgen en overwegingen ver-
woord. De persoonlijke begeleider voegt er aan toe “de ouders”, maar alle informanten hadden 
het element “ik zelf” in hun antwoord conform het antwoord van het meisje zelf, en daarom is 
er sprake van overeenstemming. 
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Voorbeeld 6, jongere 2: “ik en mijn ouder.” 
Ouder: “zij zelf.” 
Persoonlijke begeleider: “ik denk dat dat voornamelijk afhankelijk is van euh (de ouder).” 
Gedragswetenschapper: “De gezinsvoogd en wij. En wat vindt ze daarvan? Uh, afhankelijk 
van hoever het in haar straatje past, ja, die gezinsvoogd die moet gewoon zijn mond houden, ja 
dat vindt ze niks. Uhh, terwijl ik toch ook wel denk trouwens dat ze ziet dat dat goed, ter be-
scherming van haarzelf is en maar goed, dat mag, ja dat mag ze ook niet leuk vinden van thuis 
uit, dus wat dat aangaat dan denk ik van ja, afhankelijk, ja nogmaals afhankelijk van hoe het in 
haar straatje past zal ze dat als prettig ervaren of als uhm, belemmerend.” 
Commentaar: de ouder en het meisje stemmen deels overeen, de persoonlijke begeleider en 
het meisje eveneens. De gedragswetenschapper schetst waarschijnlijk de werkelijkheid (het 
meisje is veertien!), maar geeft géén antwoord vanuit het perspectief van het meisje. De over-
wegingen van de gedragswetenschapper zijn overigens wel vanuit dat perspectief maar dat be-
ïnvloedt zijn uiteindelijk antwoord niet. 
 
Thema 4: “wat doe je in je vrije tijd over één jaar?” 
 
Voorbeeld 7, jongere 7: “ja vervelen en naar mijn vrienden gaan.” 
Ouder: “nou, xxx wordt dan zestien en dan gaat ie veel brommer rijden denk ik. Ja. Scooter, 
boksen ennu euhh misschien uitgaan. Misschien, ik hoop het niet maar ja. (lacht). Zoiets. Dat 
zou hij kunnen zeggen? Ja, ik hoop het niet zal hij dat niet zal zeggen maar (lacht).” 
Persoonlijke begeleider: “rondhangen met zijn vrienden. Misschien dat hij de hond ook heeft 
gezegd” 
Gedragswetenschapper: “uhm, is bij xxx een lastige. Ik denk eh playstationen. Mmm. Eh, 
boksen. Misschien dat hij dat noemt, maar dat weet ik niet zeker” 
Commentaar: de jongen noemt een activiteit en geeft daar een oordeel over. Of vervelen nu 
positief of negatief geïnterpreteerd moet worden is onduidelijk. In de film “het weekend voor 
de deur” (Moonen, Van Eldik & Wilbers, 2003), die de auteur samen met de medeonderzoe-
kers gemaakt heeft, wordt gesproken over positieve en negatieve verveling. Omdat de jongen 
hier verder géén uitspraak over doet is dit als “neutraal” gewaardeerd. De persoonlijke begelei-
der zegt rondhangen met zijn vrienden wat synoniem genoemd mag worden aan vervelen. Der-
halve is het oordeel overeenkomstig. Het element “naar vrienden gaan” wordt door géén van de 
drie informanten genoemd (uitgaan staat hier toch té ver van af) en daarom is er telkens géén 
overeenkomst, hoewel het boksen mogelijk wel een thema is waar de jongen over zou hebben 
kunnen praten, getuige de antwoorden van de ouder en de gedragswetenschapper. 
 
Voorbeeld 8, jongere 5: “naar mijn vriendin gaan als ik die heb. Anders sleutelen aan auto’s.” 
Ouder: “voetballen dus. Ja dat vindt ie heel belangrijk. Dat heeft hij altijd gedaan vanaf hij ze-
ven jaar was.” 
Persoonlijke begeleider: “wat doet hij nou in zijn vrije? Nou doet hij in zijn vrije tijd voetbal-
len. Op een voetbalclub zit hij. Uh ja hij heeft een vriendin waar hij veel tijd mee doorbrengt. 
Hij gaat met zijn vader wel eens vissen en eh in de tuin werken. Dus ik denk dat dat soort acti-
viteiten zich wel doorzetten ja. Ik denk dat hij dat wel nog gaat doen ja.” 
Gedragswetenschapper: “voetballen. Ja, alleen voetballen? (gelach). Dat is zijn hoofdhobby. 
Voetballen, playstationen en ja goed dan houdt het ook ver op.” 
Commentaar: alle informanten zijn het met elkaar eens: “voetballen.” Maar de jongere zegt 
dat niet. De persoonlijke begeleider noemt wel één overeenkomstig element “de vriendin.” 
Verder is er géén overeenstemming tussen de jongen en de informanten. 
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Thema 5: “hoe is het contact met je familie over één jaar?” 
 
Voorbeeld 9, jongere 1: “dat ik misschien contact met mijn ouders of tenminste met mijn (ene 
ouder) weer een beetje beter is.” 
Ouder: “ik denk dat xxx net zoals nu dezelfde contacten houdt. Ik hou heel veel van xxx en hij 
ook van mij. Ook van zijn (brusje). Dat blijft. Ik zou niet weten waarom xxx daar ineens mee 
zou stoppen. Dat gebeurt niet.” 
Persoonlijke begeleider: “ik denk dat die uh contact heeft met uh zijn (ene ouder), maar geen 
contact van uh dagelijks telefonisch contact of bij elkaar op uh over de vloer komen, denk wel 
dat er contact is dat xxx vooral op eigen benen staat. Ja, en dat zou die zelf ook zeggen duide-
lijk aangeven? Ik denk het wel.” 
Gedragswetenschapper: “nou ik denk dat ie eh, dat ie zal antwoorden eh dat ie nog wel vaker 
naar zijn (brusje) wil in xxx. Mmmh. Zijn (ene ouder) wil hij niet zien, zijn (andere ouder) ehm 
daar wil hij toch wel weer graag op weekend of hij zegt van nee daar hoef ik niet meer naar 
toe. Ik zoek wel een leuke vriendin of zo. Zoiets. Ja. Waarschijnlijk heeft hij die ook wel op het 
moment dat je hem interviewt.” 
Commentaar: de jongen spreekt over contact met de ene ouder. Alle drie de informanten spre-
ken hier ook over, hoewel de gedragswetenschapper wel heel veel opties benoemt. Desalniette-
min is er over dat ene antwoord binnen dat thema overeenkomst tussen de jongen en de infor-
manten. 
 
Voorbeeld 10, jongere 3: “goed. Als ik in xxx ga wonen mijn (ouder) komt me weer bezoeken 
hoor want ze heeft contact ik ga dicht bij mijn (ouder’s) broer wonen ik ga dicht bij mijn (ou-
der’s) z'n zus wonen houden ook allemaal contact mee en hun weten ook dat ik dicht bij hun 
kom wonen dat is goed.” 
Ouder: “ja, mijn moeder, die (ouder) van haar, mijn broer. Wonen allemaal in (buitenland). Ik 
denk die mensen zijn heel blij met haar. Alleen is xxx heel brutaal. Ik denk dat de familie heel 
happy met haar kan worden. Heel blij.” Verderop in het interview spreekt de ouder over de 
voortgang van contact met de dochter over een jaar. 
Persoonlijke begeleider: “Ik denk dat ze vaker naar haar ouder gaat, waar ze goed contact 
mee heeft, euh en minder vaak naar de rest van de familie omdat ik denk dat ze daar op dat 
moment geen geld voor heeft.” 
Gedragswetenschapper: “daar gaat ze in de weekenden naar toe. Ja, en dat is dan vooral 
dan bij (haar ouder) en dan? Uhh ja, en ooms en tantes en neven en nichten. Ze is nooit lang 
bij (haar ouder), ze gaat eigenlijk meestal vanuit (haar ouder) dan naar andere familieleden. 
Ja, oké, en wat vindt ze daarvan, hoe ziet ze dat voor zich? Ja, dat wil ze eigenlijk gewoon vol 
houden zoals ze dat nu ook doet, Ja, niet te lang bij (haar ouder), maar wel naar andere men-
sen binnen de familie of binnen haar kennissen kring.” 
Commentaar: de ouder, persoonlijke begeleider en gedragswetenschapper spreken, conform 
het antwoord van de jongere, alle drie over contact met de ouder. De jongere spreekt ook een 
beoordeling uit; ze heeft het over een positief contact. De ouder spreekt over een brutaal meis-
je. De zin “ik denk dat de familie heel happy met haar kan worden. Heel blij” wordt sarcastisch 
uitgesproken en is ook zo bedoeld: de ouder denkt dat het contact niet goed zal zijn. De per-
soonlijke begeleider spreekt over een goed contact met de ouder, terwijl de gedragsweten-
schapper geen beoordeling benoemt. 
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Thema 6: “met wie heb je nog meer contact behalve met je familie? 
 
Voorbeeld 11, jongere 11: “ja, hier misschien.” 
Ouder: “als je meer contact hebt dan met je naaste familie dan zal ie euh de directe naaste 
omgeving daar noemen. Ik weet niet euh van de leefgroep.” 
Persoonlijke begeleider: “hij heeft nu nog contact met een oude kennis die op een andere 
groep heeft leren kennen. Mhm. Maar ik denk dat zulke dingen vervagen heb ik het idee, en 
verder heeft ie eigenlijk geen contact met andere mensen. En denkt hij misschien ook dat dat 
contact zal vervagen of zal hij daar anders over zal denken. Oh ja vanuit zijn ogen bekijk nee 
dat ziet die niet. Nee, nee dat ziet die niet, hij denkt dat dat contact gewoon allemaal blijft. En 
ik denk dat hij ook gezegd zal hebben dat hij nieuwe vrienden heeft gemaakt, her en der in de 
nieuwe club of op straat of op school, ja dat denk ik ook dat die wel dat die nieuwe vrienden 
heeft. Oké, en hoe ziet dat contact met vrienden eruit?In zijn ogen? Ja, af aan toe bij elkaar 
op de koffie komen en ja meer een beetje bij de club opzicht niet buiten die club. Mhm, dus op 
school of op de club. Ja. Ja, en zulke bewoners noemen nogal snel iemand een vriend. Mhm. 
In zijn beleving uh ja, vrienden op de club.” 
Gedragswetenschapper: “ik hoop dat hij op school enige contacten opdoet. Die zijn wereld 
wat kunnen verbreden. Dat hij daar en ja goed, omdat maar dat is omdat hij nu weet dat hij 
naar school gaat is hij daar wel mee bezig. Mmh. Of hij daar vrienden zal ontmoeten.” 
Commentaar: een kort en cryptisch antwoord van de jongen dat alleen geïnterpreteerd kan 
worden als de context enigszins bekend is. “Hier” is het internaat, de jongeren in de groep of 
op het terrein, waar ook clubs zijn. De ouder spreekt over groepsgenoten, de persoonlijke bege-
leider op clubs. De school is niet rechtstreeks gekoppeld aan het internaat en daarom staat het 
antwoord van de gedragswetenschapper té ver af van het toch al cryptische antwoord van de 
jongen. De vraag is overigens of deze wel het perspectief van de jongere voor ogen heeft. Op 
grond van deze overwegingen is er wat betreft deze vraag overeenstemming tussen de jongen 
en zijn ouder en persoonlijke begeleider maar niet tussen de jongen en de gedragswetenschap-
per. 
 
Voorbeeld 12, jongere 15: “met mijn ouders.” 
Ouder: “ik hoop, dat ze zo'n goede band op de groep heeft met bepaalde leiding, dat ze dat ze 
denkt, of dat ze denkt, dat ze daar terug op kan vallen. Dat hoop ik, dat ze dat antwoord zal ge-
ven. Dat ze denkt van: als het niet goed gaat, kan ik daar nog terecht! Maar dat weet ze van 
hier ook wel.” 
Persoonlijke begeleider: “ik denk met niemand. Behalve dan met mensen op de groep inder-
daad.” 
Gedragswetenschapper: “vrienden.” 
Commentaar: het meisje zegt “met mijn ouders”, geen van de informanten geeft dit antwoord. 
De ouder zegt overigens wel dat ze thuis terecht kan en dat de dochter dat ook weet, maar 
denkt niet dat de dochter dit antwoord zal geven. Daarom is er géén overeenkomst tussen de 
antwoord van het meisje en de informanten.  
 
Thema 7: “vertel eens iets meer over hoe het dan gaat met vrienden over één jaar” 
 
Voorbeeld 13, jongere 4: “eh, ja eh ik zal wel nieuwe vrienden moeten zoeken want waar ik nu 
mee omga gaat het slecht. Zijn eh ja criminelen en daar wil ik niet meer mee omgaan dus zal ik 
wel nieuwe vrienden moeten maken in xxx.” 
Ouder: “ik denk dat hij dan bezig is nieuwe vrienden te maken. Hij is namelijk veel verhuisd en 
heeft weinig echte vrienden. Ja, wel op de leefgroep, maar als het goed is woont hij daar dan 
een eind vandaan.” 
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Persoonlijke begeleider: “eh, dat hij hoopt dat hij toch een aantal vrienden heeft. Waar hij op 
kan terugvallen, waar hij leuke dingen mee kan doen. Maar dat hij ook zal benoemen dat hij 
moet opletten dat hij niet met een jongen uit zijn verleden in aanraking komt. Daar is hij heel 
bang voor om. Hij is door toedoen van een andere jongen een keer betrokken geweest bij een 
incident. En dat wil hij dus absoluut voorkomen. Dus hij zal zich wel zelf bewust zijn dat hij de 
juiste keuzes moet maken.” 
Gedragswetenschapper: “ja, daar moet ik mee oppassen, zal je zeggen want ik, er zitten ook 
verkeerde vrienden in xxx. Misschien dat ie erbij vertelt dat ie een tijd geleden ook eens een 
keer (… ) met verkeerde vrienden en een heel verhaal erbij dat zou kunnen, misschien dat ie 
dat ook niet benoemt maar denk wel dat ie uh uh op één of andere manier zal zal weten en mis-
schien ook heeft aangegeven bij jullie van ik moet wel op mijn hoede zijn eh want er liggen ook 
een paar valkuilen klaar in die vriendencontacten.” 
Commentaar: het antwoord van de jongen en de drie informanten komt overeen. De persoon-
lijke begeleider en de gedragswetenschapper spreken over angst van de jongen voor criminele 
contacten, de ouder spreekt over het maken van nieuwe vrienden, allemaal antwoorden die de 
jongen ook gegeven heeft. 
 
Voorbeeld 14 jongere 12: “met vrienden over een jaar, ik denk dat ik wel wat meer eh ja dat 
ik weer andere vrienden heb omdat ik weer thuis ben das mijn mening.” 
Ouder: “tja hetzelfde als nu.” 
Persoonlijke begeleider: “ja dat vind ik heel moeilijk, want xxx, het is eigenlijk ook een onder-
deel van zijn stoornis hè? Ja. Contact maken is gewoon heel moeilijk voor hem. Dat hebben we 
ook in de groep gezien. Ja dat is afblokken en eerst alleen op zijn kamer. En maar effe wachten 
met in zijn wereldje binnen stappen. Ik denk, hij is daarin vooruit gegaan. Misschien dat hij, ja 
hoe zou hij? Ik denk dat hij dan zelf wel denkt dat hij dan toch wel vrienden heeft. Ja. Maar de 
kans zit er ook in dus dat hij antwoordt van mij hoeft dat helemaal niet. Oké. Ja. Ja. Een van 
de twee. Ik vind, dat kan twee kanten uit. Ja. Het kan de kant uit van ik hoef geen vrienden, 
daar zie ik het nut niet van in. Maar het kan ook de kant uit dan heb ik dat geleerd. Want dan 
mag ik weg hier en dan heb ik dat geleerd.” 
Gedragswetenschapper: “bij elkaar thuis komen om eh met de computer bezig te zijn. Dat is 
toch wel iets wat eh vaak vult. Eh, wellicht voetballen toch ook. En wellicht dat hij ook aan-
geeft hij gaat stage lopen nu uitgebreid vanaf volgend jaar. Dat hij dat ook wel aangeeft als 
een nieuwe wereld die voor hem open gaat. En wellicht dat dat doen ook voor hem wat kan 
ontstaan aan contacten op een werkplaats. Want dat ziet hij toch wel om zich heen gebeuren.” 
Commentaar: de jongere spreekt over meer en andere vrienden. Dat komt niet overeen met 
het antwoord van de ouder die spreekt over “hetzelfde als nu.” De gedragswetenschapper 
spreekt over de invulling van het contact met vrienden en over vrienden op het werk. De 
jongen laat zich daar niet over uit; dus ook in dit geval géén overeenstemming. De persoonlijke 
begeleider houdt twee opties open maar is erg onduidelijk over wat de jongen nu zelf 
geantwoord zal hebben. Dit is té weinig duidelijk om het als in overeenstemming met met het 
antwoord van de jongen te benoemen. 
 
Analyse interviewonderwerp 3: “je leven over één jaar” 
Al deze voorbeelden laten zien dat het niet eenvoudig is om de antwoorden van de jongere en 
de drie informanten te vergelijken en te beoordelen. De jongeren antwoorden meestal kort en 
soms verrassend. De informanten antwoorden vaak uitgebreider en trachten het antwoord de 
jongere op een voor hen voorspelbare manier te formuleren. Daarbij lukt het niet altijd om van-
uit de optiek van de jongere te antwoorden en spelen eigen ideeën en ervaringen door het ant-
woord. Ook tracht een informant soms een bepaald beeld van zichzelf in het antwoord te laten 
doorklinken, zoals de ouders in de voorbeelden 5 en 10, of de persoonlijke begeleider in voor-
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beeld 14 die vindt dat de jongen iets moet leren en misschien geleerd zal hebben. Het zoeken 
naar de inhoud van het antwoord en naar de overeenkomst in antwoorden is een moeizaam pro-
ces van zoeken en interpreteren ook van de kant van de onderzoeker. Conform paragraaf 9.2.3 
zijn de zeven thema’s van het interviewonderwerp “je leven over één jaar” verder geanaly-
seerd. Bij deze verdere analyse is ook het oordeel over het verblijf zoals vermeld in tabel 9.6, 
betrokken. Per jongere is eerst gekeken hoe hij of zij zelf over de thema’s dacht, en hoe zijn of 
haar ouder, de persoonlijke begeleider en de gedragswetenschapper dachten dat de jongere op 
de vraag over het betreffende thema zou antwoorden. In de bijlagen 15 tot en met 29 staan per 
jongere in verkorte vorm de antwoorden van alle informanten op de interviewvragen betreffen-
de de thema’s. Op basis van deze verkorte weergave zijn de zeven thema’s vervolgens per jon-
gere op dezelfde wijze gecodeerd als de negen thema’s in paragraaf 9.2.3, met dien verstande 
dat, gelet op de concreetheid van de zeven vragen, er ook inhoudelijk overeenstemming moest 
zijn over tenminste één element in het antwoord van de jongere en het antwoord van de infor-
mant. De zo gecodeerde thema’s zijn weergegeven in de bijlagen 46 tot en met 60. In het totaal 
zijn 364 uitspraken over de zeven thema’s inhoudelijk en/of met een beoordeling gecodeerd. 
Deze procedure van codering is ook door een tweede observator uitgevoerd. In 95.1% van de 
gevallen bij inhoudelijke antwoorden en in 92.2% bij beoordelende antwoorden stemmen de 
beide observatoren overeen, in 4.9%, respectievelijk 8.8% van de gevallen van verschillen over 
de te kiezen codering. Omdat het hierbij wederom sprake is van een specifieke beslisregel, is 
het berekenen van interboordelaar-betrouwbaarheid bijvoorbeeld met Cohen’s Kappa niet mo-
gelijk. 
 
Ter adstructie wordt wederom de analyse van een viertal gecodeerde interviews (de jongeren 5, 
6, 7 en 8) hieronder uitgebreid besproken. De daarbij gebruikte tabellen 9.17 tot en met 9.20 
komen overeen met de bijlagen 50 tot en met 53. Vervolgens zullen een aantal conclusies over 
de inhoud en de vergelijking van de zeven thema’s tussen de vier informanten getrokken wor-
den. 
 
Tabel 9.17 Voorbeeld 1, jongere 5: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie 
informanten van de zeven thema’s (zie ook bijlage 50) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar * 
 

+ - + 

Overdag één jaar * 
 

- + - 

Wie bepaalt leven één jaar * 
 

 + + 

Vrije tijd één jaar * 
 

- + - 

Familiecontact één jaar  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Anderen dan familie één jaar * 
 

+ + + 

Vrienden één jaar * 
 

+ - - 

 
De jongen heeft op alle vragen over de thema’s een antwoord gegeven, zes maal een inhoude-
lijk antwoord, en één maal op de vraag over het familiecontact over één jaar een beoordelend 
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antwoord. Volgend jaar woont hij niet meer in het internaat maar thuis denkt hij, een inter-
naatsverblijf dat hij beoordeelt als “leuk en niet leuk”. 
Het antwoordpatroon van de ouder komt niet overeen met dat van de jongen. Beiden zijn ze 
positief over het familiecontact over één jaar maar ze verschillen over de kijk op dagbesteding 
en vrijetijdsbesteding. De ouder denkt dat de jongen het “niet leuk” vindt in het internaat nu. 
De persoonlijke begeleider en de jongen komen overeen in antwoordpatroon (ze hebben op 
dezelfde vragen een inhoudelijk of beoordelend antwoord gegeven), behalve wat betreft de kijk 
op het woonperspectief volgend jaar en de omgang met vrienden volgend jaar. 
De gedragswetenschapper en de jongen komen overeen qua antwoordpatroon, het antwoord 
op de vraag naar de woonsituatie, de vraag wie het leven bepaalt en de vraag met wie er nog 
meer contact is behalve de familie en het oordeel over de familiecontacten volgend jaar, maar 
geven een verschillend antwoord over de dagbesteding en de vrijetijdsinvulling en de vrienden 
over één jaar. 
 
Tabel 9.18 Voorbeeld 2, jongere 6 antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie in-
formanten van de zeven thema’s (zie ook bijlage 51) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar * 
 

+ + + 

Overdag één jaar * 
 

- - - 

Wie bepaalt leven één jaar  
 

   

Vrije tijd één jaar * 
 

+ + + 

Familiecontact één jaar * 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

Anderen dan familie één jaar * 
 

 + + 

Vrienden één jaar * 
 

 - + 

 
De jongen heeft op bijna alle vragen over de thema’s een antwoord gegeven, zes maal een in-
houdelijk antwoord, en één maal op de vraag over het familiecontact over één jaar een inhoude-
lijk én beoordelend antwoord. Volgend jaar woont hij nog steeds in het internaat, een inter-
naatsverblijf dat hij beoordeelt als “leuk”. 
De ouder heeft niet op alle vragen een antwoord gegeven. Jongen en ouder zijn ze positief over 
het familiecontact over één jaar maar ze verschillen over de kijk op dagbesteding (waarbij de 
jongen waarschijnlijk even niet aan de school en stage gedacht heeft) De ouder denkt dat de 
jongen het “leuk” vindt in het internaat nu. 
De persoonlijke begeleider en de jongen komen in antwoordpatroon, inhoud en beoordeling 
overeen behalve wat betreft de vraag naar de dagbesteding volgend jaar en de kijk op de om-
gang met vrienden volgend jaar. 
De gedragswetenschapper en de jongen komen overeen qua antwoordpatroon, en bij bijna al-
le concrete antwoorden en bij het oordeel over de familiecontacten volgend jaar, overeen en 
verschillen alleen qua antwoord over de dagbesteding. 
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Tabel 9.19 Voorbeeld 3, jongere 7: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie 
informanten van de zeven thema’s (zie ook bijlage 52) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar * 
 

+ + + 

Overdag één jaar * 
 

- - - 

Wie bepaalt leven één jaar * 
 

+ + + 

Vrije tijd één jaar * 
 

+ +  

Familiecontact één jaar  
 

   

Anderen dan familie één jaar * 
 

+ - - 

Vrienden één jaar  
 

   

 
De jongen heeft op vijf vragen over de thema’s een antwoord gegeven, Volgend jaar woont hij 
nog steeds in het internaat (of misschien toch thuis?), een internaatsverblijf dat hij beoordeelt 
als “leuk” beoordeelt. 
Jongen en ouder komen bij de beantwoording van de vragen overeen behalve bij het onder-
werp dagbesteding (waarbij de jongen waarschijnlijk niet aan school gedacht heeft). De ouder 
denkt dat de jongen zal antwoorden dat hij het “leuk” vindt in het internaat nu. 
De persoonlijke begeleider en de jongen komen in antwoordpatroon overeen, maar hij geeft 
een ander antwoord op de vraag naar dagbesteding en de contacten met anderen dan de familie. 
Ook de persoonlijke begeleider denkt dat de jongen het “leuk” vindt in het internaat nu. 
De gedragswetenschapper en de jongen komen bij de beantwoording van de vragen over toe-
komstperspectief en wie het leven bepaalt overeen en verschillen bij de vragen naar dagbeste-
ding en contact met anderen dan de familie. Ook de gedragswetenschapper denkt dat de jongen 
zal antwoorden dat hij het “leuk” vindt in het internaat nu. 
 
Tabel 9.20 Voorbeeld 4, jongere 8: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie 
informanten van de zeven thema’s (zie ook bijlage 53) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar * 
 

- - + 

Overdag één jaar * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven één jaar  
 

   

Vrije tijd één jaar * 
 

+ + + 

Familiecontact één jaar  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Anderen dan familie één jaar * 
 

+ + + 

Vrienden één jaar * 
 

+ - + 
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Het meisje heeft op zes vragen over de thema’s een inhoudelijk antwoord gegeven, en op de 
vraag naar de familiecontacten een beoordelend antwoord. Volgend jaar woont ze nog steeds in 
het internaat een internaatsverblijf dat zij beoordeelt als “leuk en niet leuk” beoordeelt. 
De ouder en het meisje geven bij de beantwoording van de vragen overeenkomstige antwoor-
den behalve bij het onderwerp wonen over één jaar. Mogelijk is er niet zo zeer sprake van ver-
schil van mening maar een verschil van timing, want het door de ouder genoemde perspectief is 
er wel degelijk alleen later in de ogen van het meisje. De ouder denkt dat het meisje het “niet 
leuk” vindt in het internaat nu. 
De persoonlijke begeleider en het meisje komen in antwoordpatroon overeen, maar hij geeft 
een ander antwoord op de vraag naar het wonen over één jaar (wellicht weer het probleem van 
timing) en de omgang met vrienden. De persoonlijke begeleider denkt dat het meisje zal ant-
woorden dat zij het “leuk en niet leuk” vindt in het internaat nu. 
De gedragswetenschapper en het meisje komen bij de beantwoording van de vragen over 
woonperspectief volledig overeen maar verschillen bij de schatting van het oordeel over het 
verblijf. De gedragswetenschapper denkt immers ten onrechte dat het meisje het “leuk” vindt in 
het internaat nu. 
 
Samenvatting van de analyse van de zeven thema’s van het interviewonderwerp “wonen over 
één jaar” 
Bij dit interviewonderwerp werden vragen gesteld over zeven thema’s, “waar woon je over één 
jaar?”, “wat doe je overdag over één jaar?”, “wie bepaalt hoe je leven verloopt over één jaar”, 
“wat doe je in je vrije tijd over één jaar?” “hoe zien de contacten met je familie er uit over één 
jaar?”, “met wie heb je nog meer contact behalve met je familie over één jaar?” en tenslotte 
“vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over één jaar.” Jongeren konden besluiten 
géén antwoord te geven op de vraag naar een thema. Daarnaast gaven sommige jongeren een 
antwoord dat geen directe, inhoudelijke, relatie had met het thema. Jongeren konden de vraag 
over een thema echter ook gewoon beantwoorden. Dit kon op drie manieren: ze konden een in-
houdelijke toelichting geven op het thema, ze konden een beoordeling geven van dit thema of 
ze konden een inhoudelijke toelichting geven op én een beoordeling geven van dit thema. De 
ouder, de persoonlijke begeleider en de gedragswetenschapper werd vervolgens gevraagd hoe 
hij of zij dacht dat de jongere over dit thema gesproken had. Ook de informanten konden, geen, 
geen ter zake doend of wél een antwoord geven. Dit antwoord kon eveneens inhoudelijk, be-
oordelend of inhoudelijk én beoordelend zijn. Daar het uitgangspunt van de analyse de vergelij-
king van de antwoorden van de informanten met het antwoord van de jongere was, zijn ook in 
dit geval slechts die gevallen geanalyseerd waarbij er een antwoord van een jongere op een the-
ma was. Er is niet gezocht naar volledig woordelijk overeenkomstige antwoorden, maar er is 
gekeken of de richting van het antwoord c.q. de lading van de beoordeling overeenkwam of 
verschilde. Daarnaast zijn de antwoorden op de zeven thema’s vergeleken met de antwoorden 
op de vragen “hoe is het om in een leefgroep te wonen” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en 
wat vind jij ervan?” Het aantal inhoudelijke antwoorden (t) van jongeren waarover de drie in-
formanten konden rapporteren liep uiteen van 3 tot 6 (gemiddeld 5.1). 
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Tabel 9 21 Overeenkomst tussen de inhoudelijke antwoorden van de jongeren en de drie infor-
manten over de zeven thema’s interviewonderwerp leven over één jaar 
 
Jongere Ouder 

% 
Persoonlijke begeleider 

% 
Gedragswetenschapper 

% 
1 (t=5) 100 80 80 
2 (t=5) 20 40 0 
3 (t=6) 83 67 67 
4 (t=5) 60 60 40 
5 (t=6) 50 50 67 
6 (t=6)  50 67 83 
7 (t=5) 80 60 40 
8 (t=6) 67 50 83 
9 (t=5) 60 80 60 
10 (t=3) 100 67 67 
11 (t=5) 60 60 40 
12 (t=5) 80 40 80 
13 (t=6) 100 100 83 
14 (t=6) 50 80 60 
15 (t=5) 20 0 0 
Gemiddeld* 65 60 57 

 
*Afgerond 
 
Op grond van de toets van Mauchly op sphericity (W= .988; df=2; p=.924) is er géén signifi-
cante afwijking van dit model. Uitgaande van een α=.05 is er een geen significant verschil is 
tussen deze gemiddelden (p= .294; df =2 / 28; F=1.278).  
 
Tabel 9.22 Overeenkomst tussen de beoordelende antwoorden van de jongeren en de drie in-
formanten over de zeven thema’s interviewonderwerp leven over één jaar 
 
Jongere Ouder 

% 
Persoonlijke begeleider 

% 
Gedragswetenschapper 

% 
1(t=0)    
2 (t=0)   
3 (t=1) 0 100 0 
4 (t=3) 67 100 33 
5 (t=1) 100 100 100 
6 (t=1) 100 100 100 
7 (t=0)   
8 (t=1) 100 0 100 
9 (t=2) 0 50 50 
10 (t=1) 100 100 100 
11 (t=1) 0 100 0 
12 (t=1) 100 100 100 
13 (t=1) 100 100 100 
14 (t=1) 0 100 100 
14 (t=2) 50 50 0 
Gemiddeld* 60 83 65 

 
* Afgerond 
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Vanwege het feit dat niet alle jongeren geantwoord hebben en vanwege de kans op meetfouten 
bij de kleine themascores (variërend van 1 tot 3) is er van afgezien de gemiddelden te vergelij-
ken. 
 
In tabel 9.21 respectievelijk 9.22 zijn de overeenkomsten in de antwoorden tussen de jongeren 
enerzijds en de informanten anderzijds weergegeven, voor de inhoudelijke antwoorden respec-
tievelijk de beoordelende antwoorden. Geconcludeerd kan worden dat, op grond van de in bij-
lage 14 geformuleerde criteria, de overeenkomst tussen de jongeren en de informantengroepen 
varieert van matig via redelijk tot goed. Gekeken naar het percentage per informantcategorie is 
de overeenkomst tussen de jongeren en de ouders 65 respectievelijk 60%, wat redelijk respec-
tievelijk matig is. Tussen de jongeren en de persoonlijke begeleiders is de mate van overeen-
komst 60 respectievelijk 83% wat matig respectievelijk goed is. En tussen de jongeren en de 
gedragswetenschappers is de mate van overeenkomst 57 respectievelijk 65%, wat matig respec-
tievelijk redelijk is. 
 
De antwoorden van de jongeren en de informanten op de diverse thema’s 
Jongeren antwoorden héél individueel op de vragen over de zeven thema’s. Vijf vragen zijn 
door de jongeren alléén inhoudelijk beantwoord. Twee vragen lokken inhoudelijke én oorde-
lende antwoorden uit: de vraag “hoe zien de contacten met je familie er uit over één jaar?” le-
vert overwegend beoordelende antwoorden op en de vraag “vertel eens iets meer over hoe het 
gaat met vrienden over één jaar” levert naast acht inhoudelijke reacties ook drie beoordelende 
reacties op. De vraag “waar woon je over één jaar?” wordt door alle jongeren beantwoord. De 
vragen “wat doe je overdag over één jaar?” “wie bepaalt hoe je leven verloopt over één jaar”, 
“wat doe je in je vrije tijd over één jaar?” “hoe zien de contacten met je familie er uit over één 
jaar?”, “met wie heb je nog meer contact behalve met je familie over één jaar?” worden door 
bijna alle jongeren (twaalf en meer) beantwoord. De vraag “vertel eens iets meer over hoe het 
gaat met vrienden over één jaar” wordt door elf van de vijftien jongeren beantwoord. 
Vier ouders komen qua richting en beoordeling van de gegeven antwoorden op de zeven the-
ma’s (vanuit de optiek van de jongere) volledig overeen met hun kind. De andere ouders wij-
ken bij de beantwoording van tenminste één thema qua inhoud of oordeel af. Er is géén samen-
hang tussen het patroon van beantwoording op de vragen over interviewonderwerp drie (je le-
ven over een jaar) en de inschatting van de totale beoordeling van het verblijf van de jongere. 
Twee persoonlijke begeleiders komen qua richting en beoordeling van de geven antwoorden 
op de zeven thema’s (vanuit de optiek van de jongere) volledig overeen met de jongere. Deze 
beide jongeren zijn negatief over hun verblijf, zo schatten deze persoonlijke begeleiders. De 
andere persoonlijke begeleiders wijken bij de beantwoording van tenminste één thema qua 
inhoud of beoordeling af. Er is géén samenhang tussen het patroon van beantwoording op de 
vragen over thema drie (je leven over een jaar) en de inschatting van de totale beoordeling van 
het verblijf van de jongere. 
Eén gedragswetenschapper komt qua richting en beoordeling van de geven antwoorden op de 
zeven thema’s (vanuit de optiek van de jongere) volledig overeen met de jongere. De andere 
gedragswetenschappers wijken bij de beantwoording van tenminste één thema qua inhoud of 
beoordeling af. Er is géén samenhang tussen het patroon van beantwoording op de vragen over 
interviewonderwerp drie (je leven over een jaar) en de inschatting van de totale beoordeling 
van het verblijf van de jongeren 
 
Gekeken naar de thema’s kan geconstateerd worden dat bij geen enkel thema alle betrokkenen 
hetzelfde antwoord geven. Daarbij moet bedacht worden dat een overeenkomst al als positief 
gescoord is als één element in de beantwoording overeenkomstig is. 
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Over het thema “wonen over één jaar” loopt de overeenstemming uiteen van 67 tot 80%. Daar-
bij meegerekend die antwoorden waarbij meerdere opties de revue passeren, waardoor de kans 
op overeenstemming toeneemt zoals in voorbeeld 2 in deze paragraaf. Een aantal jongeren 
geeft dus een ander antwoord dan de ouder, de gedragswetenschapper en vooral de persoonlijke 
begeleider. Wat kan hier de reden van zijn? De meest voor de hand liggende reden is dat de in-
formanten simpelweg niet weten wat de jongere wil, zoals bij jongere 10 (bijlage 24) en jonge-
re 15 (bijlage 29) waarbij de persoonlijk begeleider en de gedragswetenschapper respectievelijk 
de ouder, de persoonlijke begeleider en de gedragswetenschapper een héél ander woonperspec-
tief schetsen dan de jongere zelf en de ouder. Uit voorbeeld 1 (jongere 6) blijkt dat overleg en 
overeenstemming ter zake heel belangrijk zijn, dat schept duidelijkheid. Een andere reden kan 
zijn dat (een van de) informanten een andere mening heeft of andere kennis heeft dan de jonge-
re. Er werd weliswaar gevraagd naar beantwoording van deze vraag vanuit de optiek van de 
jongere, maar uit het de voorbeelden blijkt dat niet alle informanten dit deden. Indien een ouder 
of gedragswetenschapper weet dat de wens van de jongere niet te realiseren valt (bijvoorbeeld 
omdat de ouder een door de jongere gewenste terug thuisplaatsing niet wil of kan realiseren) 
beantwoordt hij of zij de vraag dan sec vanuit de optiek van de jongere of speelt de voorkennis 
ook mee in de beantwoording van de vraag? Soms wel, zoals in het volgende voorbeeld: “ze 
woont tot haar achttiende in (het internaat).” Deze ouder weet van de voogd dat dit het pers-
pectief is, maar de jongere weet dit (nog) niet of is het hier niet mee eens. 
Het thema “wat doe je overdag over één jaar” levert lage overeenkomsten op tussen de jongere 
en de drie informanten. Soms komt dat omdat de jongere een andere optiek kiest bij de beant-
woording van de vraag dan de informanten, getuige voorbeeld 4, maar vaker komt dat omdat er 
anders over gesproken is. Wellicht dat het antwoord van de jongere een portie wensdenken be-
vat en het antwoord van de informanten beïnvloed is door realiteitsdenken, maar de vraag was 
om vanuit de optiek van de jongere te kijken en dan is de overeenkomst wel erg laag. 
Bij de beantwoording van de vraag “wie bepaalt je leven over één jaar” worden door de infor-
manten vaak verschillende opties genoemd. Daarom is de kans op overeenstemming met het 
antwoord van de jongere (gelet op de gehanteerde systematiek om overeenstemming te bepa-
len) aanzienlijk. Toch is de overeenstemming in feite matig. Jongeren denken primair aan 
zichzelf en de ouders, de ouders ook maar de beide professionele informanten benoemen regel-
matig andere personen als groepsleiding en voogden die nooit door de jongeren genoemd wor-
den (één jongere zegt volgend jaar professionele hulp te krijgen in het begeleid-kamer-woon-
project). 
Bij de vragen “wat doe je in je vrije tijd over één jaar” en “vertel eens iets meer over vrienden 
over één jaar” wordt een lage overeenkomst vastgesteld. Dit kan verschillende redenen hebben. 
Getuige de antwoorden van de jongeren zelf is dat voor hen ook geen gemakkelijke vraag. Ze 
hebben zich er vaak niet echt in verdiept. De antwoorden zijn in dat geval ook niet echt door-
leefd en de kans dat een informant hetzelfde antwoord geeft is gering. Daarbij speelt dat jonge-
ren wel een beeld kunnen hebben maar dat de informanten over meer of andere informatie be-
schikken wat hun antwoord kleurt. 
De vraag “hoe ziet het contact met je familie eruit over één jaar” wordt door de professionele 
informanten behoorlijk overeenkomstig de jongere zelf beantwoord. De persoonlijke begeleider 
en de gedragswetenschapper hebben daar zicht op, wellicht dat de jongere het daar regelmatig 
met hen over heeft. De ouder scoort iets lager. Het is mogelijk dat de persoonlijke gevoelens 
van ouders hierbij een rol spelen. 
De vraag “met wie heb je nog meer contact behalve je familie” scoort weer wat lager. Daar 
hebben de informanten weer wat minder zicht op. 
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9.2.5 Interviewonderwerp 4: je leven over vijf jaar 
 
In deze paragraaf wordt het vierde interviewonderwerp “je leven over vijf jaar geanalyseerd. 
Dit deel van het interview werd eveneens aan de hand van zeven thema’s gehouden. Hoe ant-
woorden jongeren op de vragen over het interviewonderwerp “je leven over vijf jaar” en hoe 
verhoudt zich dit met de antwoorden van de informanten? Voor ieder thema een tweetal voor-
beelden. 
 
Thema 1: “waar woon je over vijf jaar?” 
 
Voorbeeld 1, jongere 6: “Danne woon ik eh op me zelf enne ik heb dan een baan werk eh ik 
verdien ook geld enne ja verder heb ik niets te zeggen.” 
Ouder: “…en over vijf jaar? Heeft hij daar een idee bij? Nee dat heeft hij echt niet. Hij leeft 
echt een beetje bij de dag en moet niet te ver vooruit kijken. Ik denk niet dat hij daar een duide-
lijk beeld bij heeft. Hij heeft van die buien dat hij zegt: ik blijf altijd bij jullie, ik heb het goed 
hier. Ik denk niet dat hij zich echt een voorstelling kan maken, wat de mogelijkheden zullen 
zijn. Dat weten wij ook niet, wij weten niet eens hoe het straks verder gaat. Misschien een be-
geleid wonen project is eigenlijk de bedoeling denk ik, gezien zijn niveau en zo. Maar daar zelf 
kan ik ook nog geen beeld van maken dus ik denk dat het voor hem ook heel moeilijk is om daar 
een antwoord op te geven.” 
Persoonlijke begeleider: “in een appartementje op zichzelf Ja, dan woont hij opzicht zelf en 
heeft hij een auto en een goede baan ja. En waar? Dat weet ik niet dan zou ik bijna zeggen er-
gens in de buurt van zijn ouders.” 
Gedragswetenschapper: “dan zal ie op zichzelf wonen in de buurt van zijn moeder en dan 
heeft ie misschien met dingen begeleiding nodig, dat zal die zeggen want dat is em ook inge-
fluisterd. Dan zal die werken, zal die, uhh, ja gewoon een hele dag werken. Zal ook wel heel 
leuk vinden als ie dan een vriendinnetje heeft. Dat zal ie zeggen, denk ik.” 
Commentaar: zelfstandig wonen en een (goede) baan, daar zijn de jongere en de persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper het samen over eens. De ouder heeft er geen concreet 
beeld van heeft het door de jongere genoemde perspectief ook nooit met hem besproken. De 
ouder antwoordt misschien ook primair vanuit het eigen perspectief. 
 
Voorbeeld 2, jongere 1: “Ehm over vijf jaar ik hoop dat ik dan eh een vaste vriendin heb en eh 
dus helemaal niks meer met drugs of criminaliteit te maken heb enne dat ik gewoon fatsoenlijk 
leven kan voeren als een gewoon normale mens.” 
Ouder: “Ik denk dat xxx dan nog wel op zich zelf woont. Hij heeft zijn trots. Hij wil op kamer-
training. Hij wil nu eerst proberen zelfstandig met begeleiding op een kamer te wonen. Hij 
denkt dat hij dat nodig heeft. Hij heeft gevraagd in het begin heel veel begeleiding en dan lang-
zaam afbouwen. Zijn wens is een eigen woning. Een eigen familie.” 
Persoonlijke begeleider: “over vijf jaar denk dat ie dan wel uh een eigen eigen kamer/ appar-
tementje heeft.” 
Gedragswetenschapper: “ja dan heb ik al kamertraining achter de rug of zo. Eh, dat kan hij 
trouwens ook zeggen over een jaar zit ik op kamertraining en dan heb ik dat al over vijf jaar 
achter de rug. Als je hem dan door zou vragen, zou hij uiteindelijk ook bij huisje, boompje, 
beestje weer uitkomen hè. De, de Opel Astra staat voor de deur, de vrouw zit op de bank en er 
zijn een of twee kinderen of zoiets. Dat is het beeld en ik heb werk.” 
Commentaar: “huisje boompje beestje” dat beeld rijst op uit deze interviewfragmenten, en 
alle informanten zijn het met elkaar eens dat de jongen over vijf jaar zelfstandig woont. 
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Thema 2: “wat doe je overdag over vijf jaar?” 
 
Voorbeeld 3, jongere 15: “overdag, vijf jaar, ik denk niet meer zo veel werken meer thuis zi-
tten winkelen stappen en zo.” 
Ouder: “ze werkt. Ik denk dat ze toch een ideaalplaatje voor ogen gaat houden. Ja, voor zich-
zelf. ” 
Persoonlijke begeleider: “weet ik niet, ik vraag mij af of xxx kan bedenken wat er over vijf 
jaar is.” 
Gedragswetenschapper: “ja ik denk dat ze nog steeds naar (een bepaald type bedrijf zal gaan) 
dat ze daar zal werken. Ook onder begeleiding en wat ik al zei, niet fulltime.” 
Commentaar: “werken” zeggen de ouder en de gedragswetenschapper. De jongere zegt “niet 
zo veel werken meer”, maar dus toch wel wat werken, in deeltijd zoals ook de gedragsweten-
schapper zegt. De persoonlijke begeleider twijfelt er aan of de jongere een antwoord op de 
vraag kan geven. De jongere hééft een antwoord gegeven maar in dat antwoord klinkt toch ook 
wel iets door van vijf jaar is ver weg, want niet zoveel meer werken en thuis zitten en stappen 
klinkt een beetje als VUT of zo en dat is voor deze dan drieëntwintig jarige dan toch echt nog 
niet weggelegd. Op basis van de hierna geformuleerde criteria voor overeenstemming stemt het 
antwoord van de ouder en de gedragswetenschapper overeen met dat van de jongere en dat van 
de persoonlijke begeleider niet. 
 
Voorbeeld 4, jongere 4: “met de hond wandelen misschien of eh naar mijn vriendin gaan als 
ik die nog heb.” 
Ouder: “werken.” 
Persoonlijke begeleider: “werken, geld verdienen.” 
Gedragswetenschapper: “ik denk niet dat hij dat helder heeft.” 
Commentaar: de jongen denkt aan vrije tijdsbesteding overdag, de persoonlijke begeleider en 
de ouder denken aan werken, de gedragswetenschapper denkt dat de jongen daar geen concrete 
voorstelling heeft van de dagbesteding. De antwoorden komen niet overeen, maar dat is ook 
moeilijk voorstelbaar gelet op het antwoord van de jongen. 
 
Thema 3: “wie bepaalt je leven over vijf jaar?” 
 
Voorbeeld 5, jongere 2: “ik en mijn moeder.” 
Ouder: vraag niet gesteld. 
Persoonlijke begeleider: “mijn ouder.” 
Gedragswetenschapper: “ikke (zal ze zeggen).” 
Commentaar: het meisje geeft een tweeledig antwoord, de beide professionele informanten 
geven beiden slechts een deel van het antwoord, maar conform de geformuleerde criteria is er 
dus overeenstemming. 
 
Voorbeeld 6, jongere 12: “ik zelf.” 
Ouder: “hij zelf.” 
Persoonlijke begeleider: “ik denk dat hij zelf bepaalt, maar dat zijn ouders hem helpen” 
Gedragswetenschapper: “voor een groot deel hij, maar ik denk dat zijn ouders ook dan nog 
wel belangrijk zijn voor hem.” 
Commentaar: alle drie de informanten hebben het onderdeel “hij zelf” in hun antwoord wat 
overeenkomt met het antwoord van de jongen. De beide professionele informanten spreken ook 
nog over hulp van de ouder, de jongen en de ouder noemen dat niet maar onwaarschijnlijk is dit 
niet getuige de context van de interviews met jongen en ouder. 
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Thema 4: “wat doe je in je vrije tijd over vijf jaar?” 
 
Voorbeeld 7, jongere 2: “ehm ja 'n ja in m'n vrije tijd dan ga ik eh of eh eh of eh met de auto 
eh rondrijden of bij iemand op bezoek gaan.” 
Ouder: “ik zou het niet weten eerlijk gezegd wil ik het ook niet weten. Ik zou het niet weten 
nee. Heeft u daar dan beelden bij? Neu maar ik bedoel als ik naar mezelf kijk ik denk toch wel 
op stap gaan meisjes eh brommer weet het niet denk toch wel dat dat het streven is van hem. 
Dat ie dat soort beelden heeft? Dat ie dat soort ideeën heeft van de toekomst.” 
Persoonlijke begeleider: “weet ik niet.” 
Gedragswetenschapper: “televisie kijken, computerspelletjes doen ook iets met andere jeugdi-
gen dan. Voetballen. Ik denk dat blijft toch dicht rondom huis, voetballen. En samen dingen 
doen, samen dingen doen. Ik denk dat ie dat hij dat zal gaan zeggen.” 
Commentaar: de twee elementen die de jongen noemt worden door de drie informanten niet 
genoemd. De jongen geeft een concreet beeld, de ouder ook. Wellicht verschillen de beelden 
niet wezenlijk als ze er met elkaar over zouden praten maar op grond van de geformuleerde cri-
teria is er geen overeenstemming tussen het antwoord van de jongere en dat van de informan-
ten. 
 
Voorbeeld 8, jongere 9: “met me zelf spelen, discotheek, uitgaan, met mijn vrouw spelen, kin-
deren opvoeden, want dan ben ik oud genoeg.” 
Ouder: “ik denk dat dat beeld niet veel anders zal zijn over vijf jaar als over een jaar, want dat 
tijdsbesef heeft hij gewoon niet, dus eh het zou me verbazen als hij iets anders zou zeggen. 
Want ja.. hij kan gewoon niet eh die diepte heeft hij gewoon niet om daarover na te denken, 
nee, dat heeft hij niet.” 
Persoonlijke begeleider: “computeren en voetballen en op stap gaan, dat is ook heel belang-
rijk.” 
Gedragswetenschapper: “nou, dat zou ik niet weten, zal hij gezegd hebben of dat is echt niet 
zo belangrijk of zoiets van die strekking.” 
Commentaar: met een wat ruige ondertoon geeft de jongere een (in de context adequaat) ant-
woord, iets wat de ouder en de gedragswetenschapper niet verwachten. De persoonlijke bege-
leider meent te weten dat uitgaan heel belangrijk voor de jongen is en dat stemt overeen met 
een deel van het antwoord van de jongen. De jongen schetst een beeld van een eigen gezin, ter-
wijl vooral de ouder in het hele interview denkt dat dat iets is waar de jongen absoluut niet mee 
bezig is. 
 
Thema 5: “hoe is het contact met je familie over vijf jaar?” 
 
Voorbeeld 9, jongere 11: “het contact is picco bello.” 
Ouder: “niet anders dan euh, die zullen niet veel anders zijn als nu. Mmm. Die zullen op de-
zelfde manier blijven. Hoe ziet er nu uit? Hij gaat nu eens in de veertien dagen is hij een wee-
kend naar huis toe. Of bij moeders of bij vaders dat is om en om” (bij de vraag over het fami-
liecontact over één jaar had de ouder verteld dat het contact goed was). 
Persoonlijke begeleider: “ik denk dat die er geregelder naar toe zou kunnen gaan, door de 
week ook zoals hij dat dan ziet. Mhm, ja. Uhm, ja wanneer het hem uitkomt niet zo uh op ver-
plichte zaterdagen mag ik naar huis en verder ook naar zijn (brusje) toe ik denk dat hij dat die 
er dan makkelijker naar toe zal gaan. Zijn eigen leventje dus ik rij wel naar boven als het moet 
als ik er zin in heb, ja die contacten worden versterkt in zijn ogen denk ik.” 
Gedragswetenschapper: “denk ook dat die hetzelfde zullen zijn. Dat hij ook aangeeft dat dat 
hetzelfde is” (hiervoor had hij geantwoord dat het contact goed was). 
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Commentaar: de jongen geeft alleen een beoordelend antwoord: het contact is goed. De per-
soonlijke begeleider geeft een neutraal antwoord, de ouder en de gedragswetenschapper een 
positief antwoord in de context van het interview. In de bovengenoemde fragmenten verwijzen 
ze beiden naar een vorig antwoord waarin ze een positieve kwalificatie aan het contact gaven. 
Dit voorbeeld laat zien dat antwoorden niet altijd sec aan de vraag gekoppeld moeten worden 
maar gelezen moeten worden in de context van het interview. 
 
Voorbeeld 10, jongere 14: “ik denk nog steeds goed.” 
Ouder: “goed, af en toe op bezoek.” 
Persoonlijke begeleider: “dat hij nog heel graag contact wil houden zeker met zijn ouder.” 
Gedragswetenschapper: “goed, zeg maar die inloop relatie bij zijn ouder.” 
Commentaar: de jongen geeft een beoordeling van het contact: het is goed. De antwoorden 
van de informanten komen overeen met dat van de jongen. 
 
Thema 6: “met wie heb je dan nog meer contact behalve met je familie?” 
 
Voorbeeld 11, jongere 14: “met mijn vrienden wil ik wel contact blijven houden.” 
Ouder: geen informatie. 
Persoonlijke begeleider: “vrienden.” 
Gedragswetenschapper: “zelfde mensen als nu. Die zijn er voor altijd en eeuwig.” 
Commentaar: het meisje spreekt over vrienden met wie ze contact wil blijven houden. De ge-
dragswetenschapper (in de context van het interview) en de persoonlijke begeleider spreken 
hier ook over. 
 
Voorbeeld 12, jongere 12: “vrienden vriendinnen mijn eigen vriendin natuurlijk.” 
Ouder: “met vrienden op stap. Misschien een vriendinnetje wie zal het zeggen, misschien wat 
meer bij elkaar over de vloer. Mensen uitnodigen.” 
Persoonlijke begeleider: “ja, misschien heeft hij dan ook wel een vriendin. Mm. Een vriendin-
netje. Ik weet niet of hij dan, ja dat met die vrienden blijf ik moeilijk vinden om dat in te schat-
ten. Maar misschien heeft hij dat dan wel geleerd en heeft hij dan een heleboel vrienden ge-
maakt. Het zou kunnen.” 
Gedragswetenschapper: “wellicht mensen direct vanuit het werk. Ehm, dus in feite mensen 
die dicht bij hem in de omgeving staan zoals familie, maar ook mensen in het werk die hij dus 
in feite leert kennen vanuit een gedwongen situatie zeg maar. En daar dan ook in de vrije tijd 
mee optrekt.” 
Commentaar: alle informanten lijken het moeilijk te vinden om vanuit het perspectief van de 
jongen te antwoorden. Inhoudelijk zijn er overeenkomsten tussen het antwoord van de jongen 
en dat van de ouder en de persoonlijke begeleider. 
 
Thema 7 “vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over vijf jaar?” 
 
Voorbeeld 13, jongere 5: “ja weer minder criminaliteit en dat ik een goede band kan opbou-
wen met mijn vrienden dat ze altijd voor me klaar staan. Meer weet ik niet.” 
Ouder: “ja dat dat toch wel een vriendenkring is. Want dat zie je in deze buurt héél veel. Hier 
zitten heel veel euh ja hele grote vriendengroepen. Dat ie zoiets heeft van ja. Want dat zie je 
hier heel veel. Die gaan ook altijd met elkaar stappen. En die zijn in de zomerdag bij elkaar. 
Zo’n dingen allemaal. Ja, dat vindt ie leuk.” 
Persoonlijke begeleider: “dus dat vrienden dat blijft vaag. Ja. Hoor ik hem eigenlijk ook erg 
weinig over hier in de groep.” 
Gedragswetenschapper: “je moet hoogbegaafd zijn om daar antwoord op te geven. Uhm, nee, 
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ik denk dat hij iets gaat zeggen van daar ga ik op bezoek of gaan we samen naar het voetballen 
kijken of zo, zoiets. Jij weet niet of hij daarover nadenkt als het hem gesteld wordt. Dus dan 
denk je dat hij zegt van eh dan ga ik met vrienden voetballen kijken of zo. Ja, dat denk ik. Want 
ik heb die vraag wel eens aan hem gesteld hè van over vijf jaar waar woon je dan? En daar 
komt hij dan absoluut niet uit.” 
Commentaar: ouder en gedragswetenschapper benoemen alle twee dat de jongen omgang 
heeft met vrienden, dat zegt de jongen zelf ook. Voor de rest is er weinig overeenkomst in de 
antwoorden. 
 
Voorbeeld 14 jongere 4: “slecht denk ze allemaal de pijp uit zijn snuiven en zo.” 
Ouder: “ja, ik denk dat ie dan toch wel een leeftijd heeft, als ie zover kan denken van uitgaan. 
Uitgaan, plezier maken. Zoiets.” 
Persoonlijke begeleider: “misschien dat ie dan heeft gezegd, dan werken we allemaal. Ik denk 
niet dat hij daar goed antwoord op heeft kunnen geven.” 
Gedragswetenschapper: “ik denk dat hij daar een beeld van heeft van dan komen we bij el-
kaar op bezoek en dan gaan we samen voetballen kijken en of samen naar het café of zo, dat 
zal hij denk ik ook nog wel kunnen noemen.” 
Commentaar: de jongen geeft een onverwacht negatief kwalificerend antwoord. De informan-
ten geven meer voor de hand liggende antwoorden maar die komen niet overeen met het nega-
tieve antwoord van de jongen. 
 
Analyse interviewonderwerp 4: “je leven over vijf jaar” 
Deze zeven thema’s zijn vervolgens per jongere op dezelfde wijze gecodeerd en vergeleken als 
de zeven thema’s van interviewonderwerp 3 in paragraaf 9.2.4. De gecodeerde thema’s zijn 
weergegeven in de bijlagen 46 tot en met 60. In het totaal zijn 288 uitspraken over de zeven 
thema’s inhoudelijk en/of met een beoordeling gecodeerd. Deze procedure van codering is ook 
door een tweede observator uitgevoerd. In 95.5% van de gevallen bij inhoudelijke antwoorden 
en in 83.3% bij beoordelende antwoorden stemmen de beide observatoren overeen, in 4.5%, 
respectievelijk 16.7% van de gevallen verschillen de beide observatoren over de te kiezen co-
dering. Dit lagere laatste percentage wordt veroorzaakt doordat één van de beoordelaars bij één 
jongere een beoordelend onderwerp niet gescoord heeft. Bij een betrekkelijk klein aantal waar-
nemingen daalt het percentage dan snel. Omdat het hierbij wederom sprake is van een specifie-
ke beslisregel, is het berekenen van interboordelaar-betrouwbaarheid bijvoorbeeld met Cohen’s 
Kappa niet mogelijk. 
Ter adstructie wordt wederom de analyse van een viertal gecodeerde interviews (de jongeren 9, 
10, 11 en 12) hieronder uitgebreid besproken. De daarbij gebruikte tabellen 9.23 tot en met 
9.26 komen overeen met de bijlagen 54 tot en met 57. Vervolgens zal een aantal conclusies 
over de inhoud en de vergelijking van de zeven thema’s tussen de vier informanten getrokken 
worden. 
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Tabel 9.23 Voorbeeld 1, jongere 9: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie 
informanten van de zeven thema’s (zie bijlage 54) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar * 
 

+ + + 

Overdag vijf jaar * 
 

 + + 

Wie bepaalt leven vijf jaar * 
 

+ + + 

Vrije tijd vijf jaar * 
 

 +  

Familiecontact vijf jaar  
pos 

 
pos 

 
pos 

 

Anderen dan Familie vijf jaar * 
 

+ +  

Vrienden vijf jaar * 
 

 +  

 
De jongen heeft op zes vragen over de thema’s een inhoudelijk antwoord gegeven, en op de 
vraag naar de familiecontacten een beoordelend antwoord. Over vijf jaar denkt hij op zichzelf 
te wonen met vrouw en kinderen en werk te hebben. Hijzelf bepaalt dan hoe zijn leven ver-
loopt, besteed tijd aan opvoeding en uitgaan en heeft een goed contact met familie en heeft 
vrienden. Hij vindt het in het internaat “leuk en niet leuk”. 
De ouder en de jongen komen qua inhoud en beoordeling van de beantwoorde vragen overeen. 
De ouder heeft niet alle vragen beantwoord. De ouder denkt dat de zoon geantwoord zal heb-
ben dat hij waarschijnlijk over vijf jaar zelfstandig zal wonen met vrouw en kind, dat de con-
tacten met de familie goed zullen zijn en dat hij vrienden zal hebben. De ouder denkt ook (ten 
onrechte) dat een aantal vragen niet door de jongen beantwoord zal worden. De ouder denkt dat 
de jongen het “niet leuk” vindt in het internaat nu. 
De persoonlijke begeleider en de jongen komen qua inhoud en beoordeling van de beantwoor-
de vragen overeen. De persoonlijke begeleider denkt dat de jongen het “leuk en niet leuk” vindt 
in het internaat nu. 
De gedragswetenschapper heeft niet alle vragen beantwoord, maar komt bij de beantwoorde 
vragen overeen met de antwoorden van de jongen. De gedragswetenschapper denkt dat de jon-
gen geantwoord heeft dat hij het “niet leuk” vindt in het internaat. 
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Tabel 9.24 Voorbeeld 2, jongere 10: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie 
informanten van de zeven thema’s ie bijlage 55) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar * 
 

- - - 

Overdag vijf jaar  
 

   

Wie bepaalt leven vijf jaar  
 

   

Vrije tijd vijf jaar  
 

   

Familiecontact vijf jaar  
 

   

Anderen dan Familie vijf jaar  
 

   

Vrienden vijf jaar  
 

   

 
Dit meisje geeft duidelijk aan dat haar leven over vijf jaar nog te ver weg voor haar is en dat ze 
deze vragen daarom niet kan beantwoorden. Het enige antwoord dat ze geeft is over haar 
woonplaats over vijf jaar. De informanten denken bij deze vraag meer aan de soort woning en 
daarom komen de antwoorden niet overeen. 
 
Tabel 9.25 Voorbeeld 3, jongere 11: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie 
informanten van de zeven thema’s (zie bijlage 56) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar * 
 

+ - + 

Overdag vijf jaar  
 

   

Wie bepaalt leven vijf jaar * 
 

- - + 

Vrije tijd vijf jaar * 
 

+ - - 

Familiecontact vijf jaar  
 

   

Anderen dan Familie vijf jaar  
pos 

 
pos 

 
neu 

 
pos 

Vrienden vijf jaar  
 

   

 
Deze veertienjarige jongen geeft weinig informatie over zijn leven over vijf jaar. Hij denkt dat 
hij nog steeds in zijn huidige groep woont, goed contact heeft met zijn ouders, die ook zijn le-
ven zullen bepalen en brengt zijn vrije tijd door met hobby’s en computeren. De ouder en de 
gedragswetenschapper geven bijna overeenstemmende antwoorden, de persoonlijke begelei-
der wijkt bij alle antwoorden af van de antwoorden van de jongen. Allen zeggen dat de jongen 
zal zeggen dat hij het leuk vindt in het internaat. 
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Tabel 9.26 Voorbeeld 4, jongere 12: antwoorden op en beoordeling van de jongere en de drie 
informanten van de zeven thema’s (zie bijlage 57) 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar * 
 

+ + + 

Overdag vijf jaar * 
 

+ - + 

Wie bepaalt leven vijf jaar * 
 

+ + + 

Vrije tijd vijf jaar  
 

   

Familiecontact vijf jaar  
 

   

Anderen dan Familie vijf jaar * 
 

+ + - 

Vrienden vijf jaar  
 

   

 
Deze veertienjarige jongen geeft niet op alle vragen een antwoord. Hij denkt over vijf jaar op 
zichzelf te wonen, naar school te gaan, zelf te bepalen hoe zijn leven verloopt en omgang met 
vrienden en een vriendin te hebben. Hij vindt het verblijf in het internaat niet leuk. De antwoor-
den van de ouder stemmen in alle gevallen overeen. De persoonlijke begeleider wijkt bij één 
antwoord, de dagbesteding over vijf jaar, af, terwijl ook de gedragswetenschapper bij één ant-
woord, omgang met anderen da familie over vijf jaar afwijkt. 
 
Samenvatting van de analyse van de zeven thema’s van het interviewonderwerp “wonen 
over vijf jaar” 
Bij dit interviewonderwerp werden vragen gesteld over zeven thema’s, “waar woon je over vijf 
jaar?”, “wat doe je overdag over vijf jaar?”, “wie bepaalt hoe je leven verloopt over vijf jaar”, 
“wat doe je in je vrije tijd over vijf jaar?” “hoe zien de contacten met je familie er uit over vijf 
jaar?”, “met wie heb je nog meer contact behalve met je familie over vijf jaar?” “vertel eens 
iets meer over hoe het gaat met vrienden over vijf jaar.” De beantwoording kon geschieden zo-
als geschetst in paragraaf 9.2.4, “je leven over één jaar”. Er is opnieuw niet gezocht naar woor-
delijk overeenkomstige antwoorden, maar er is gekeken of de richting van het antwoord c.q. de 
lading van de beoordeling overeen kwamen of verschilden. Daarnaast zijn de antwoorden op de 
zeven thema’s vergeleken met de antwoorden op de vragen “hoe is het om in een leefgroep te 
wonen” en “wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind jij ervan?” Het aantal inhoudelijke ant-
woorden (t) per jongere loopt uiteen van 1 tot 6 (gemiddeld 4.67).  
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Tabel 9.27 Overeenkomst tussen de inhoudelijke antwoorden van de jongeren en de drie infor-
manten over de zeven thema’s interviewonderwerp leven over vijf jaar 
 
Jongere Ouder 

% 
Persoonlijke begeleider 

% 
Gedragswetenschapper 

% 
1 (n=4) 100 75 50 
2 (n=6) 17 0 17 
3 (n=3) 33 100 100 
4 (n=5) 60 40 40 
5 (n=6) 83 83 83 
6 (n=5)  0 60 60 
7 (n=4) 50 25 0 
8 (n=6) 67 83 67 
9 (n=6) 50 0 50 
10 (n=1) 0 0 0 
11 (n=3) 67 0 67 
12 (n=4) 100 75 75 
13 (n=6) 67 83 67 
14 (n=5) 40 60 80 
15 (n=6) 67 0 50 
Gemiddeld* 53 46 54 

 
*Afgerond 
 
Op grond van de toets van Mauchly op sphericity (W= .844; df=2; p=.331) is er géén signifi-
cante afwijking van dit model. Uitgaande van een α=.05 is er een geen significant verschil is 
tussen deze gemiddelden (p= .587; df =2 / 28; F=.544). 
 
Tabel 9.28 Overeenkomst tussen de beoordelende antwoorden van de jongeren en de drie in-
formanten over de zeven thema’s interviewonderwerp leven over vijf jaar 
 
Jongere Ouder 

% 
Persoonlijke begeleider 

% 
Gedragswetenschapper 

% 
1(t=1) 100 0 0 
2 (t=0)   
3 (t=1) 0 100 100 
4 (t=3) 0 0 0 
5 (t=1) 0 0 0 
6 (t=1) 0 100 100 
7 (t=1) 0 0 0 
8 (t=0)   
9 (t=1) 100 100 0 
10 (t=0)   
11 (t=1) 100 0 100 
12 (t=0)   
13 (t=1) 100 100 100 
14 (t=1) 0 100 100 
15 (t=1) 0 0 0 
Gemiddeld* 36 45 45 

 
*Afgerond 
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Vanwege het feit dat niet alle jongeren geantwoord hebben en vanwege de kans op meetfouten 
bij de kleine themascores (variërend van 1 tot 3) is er van afgezien de gemiddelden te vergelij-
ken. 
 
In tabel 9.27 respectievelijk 9.28 zijn de overeenkomsten in de antwoorden tussen de jongeren 
enerzijds en de informanten anderzijds weergegeven, voor inhoudelijke antwoorden respectie-
velijk beoordelende antwoorden. 
 
Geconcludeerd kan worden dat, op grond van de in bijlage 14 geformuleerde criteria, de over-
eenkomst tussen de jongeren en de informantengroepen varieert van slecht tot matig. Gekeken 
naar het percentage voor de totale informantcategorie is de overeenkomst tussen de jongeren en 
de ouders 53 respectievelijk 36%, wat matig, respectievelijk slecht is. Tussen de jongeren en de 
persoonlijke begeleiders is de mate van overeenkomst 46 respectievelijk 45% wat matig is. 
Tussen de jongeren en de gedragswetenschappers is de mate van overeenkomst 54 respectieve-
lijk 45%, wat matig is. 
 
Jongeren antwoorden héél individueel op de vragen over de zeven thema’s. Vijf vragen wor-
den door de jongeren alléén inhoudelijk beantwoord. Twee vragen lokken inhoudelijke én be-
oordelende antwoorden op: de vraag“hoe zien de contacten met je familie er uit over één jaar?” 
levert overwegend beoordelende antwoorden op en de vraag “vertel eens iets meer over hoe het 
gaat met vrienden over vijf jaar” levert naast acht inhoudelijke reacties ook drie beoordelende 
reacties op. De vraag “waar woon je over vijf jaar?” wordt door alle jongeren beantwoord. De 
vragen “wat doe je overdag over vijf jaar?” “wie bepaalt hoe je leven verloopt over vijf jaar”, 
“wat doe je in je vrije tijd over vijf jaar?” “hoe zien de contacten met je familie er uit over vijf 
jaar?”, “met wie heb je nog meer contact behalve met je familie over vijf jaar?” wordt door bij-
na alle jongeren (twaalf en meer) beantwoord. De vraag “vertel eens iets meer over hoe het 
gaat met vrienden over vijf jaar” door elf van de vijftien jongeren Eén jongere geeft slechts vier 
antwoorden, de andere jongeren vijf of meer (mediaan zeven). 
Vijf ouders komen qua richting en beoordeling van de antwoorden op de zeven thema’s (van-
uit de optiek van de jongere) volledig overeen met hun kind. De andere ouders wijken bij de 
beantwoording van tenminste één thema qua inhoud of beoordeling af. Er is géén samenhang 
tussen het patroon van beantwoording op de vragen over interviewonderwerp drie (je leven 
over vijf jaar) en de inschatting van de totale beoordeling van het verblijf van de jongere. 
Vijf persoonlijke begeleiders komen qua richting en beoordeling van de antwoorden op de ze-
ven thema’s (vanuit de optiek van de jongere) volledig overeen met de jongere. De andere per-
soonlijke begeleiders wijken bij de beantwoording van tenminste één thema qua inhoud of be-
oordeling af. Er is géén samenhang tussen het patroon van beantwoording op de vragen over 
thema drie (je leven over vijf jaar) en de inschatting van de totale beoordeling van het verblijf 
van de jongere. De drie thema’s waarbij er sprake is van de meeste overeenstemming tussen 
jongere en persoonlijke begeleider zijn en “anderen dan familie over één jaar”, “overdag over 
vijf jaar”en “wonen over vijf jaar”. 
Drie gedragswetenschappers komen qua richting en beoordeling van de gegeven antwoorden 
op de zeven thema’s (vanuit de optiek van de jongere) volledig overeen met de jongere. De an-
dere gedragswetenschappers wijken bij de beantwoording van tenminste één thema qua inhoud 
of beoordeling af. Er is géén samenhang tussen het patroon van beantwoording op de vragen 
over interviewonderwerp drie (je leven over vijf jaar) en de inschatting van de totale beoorde-
ling van het verblijf van de jongere. De drie thema’s waarbij er sprake is van de meeste over-
eenstemming tussen jongere en gedragswetenschapper zijn “wie bepaalt leven over vijf jaar”, 
“wonen over één jaar”en “anderen dan familie over één jaar”. 
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Gekeken naar de thema’s kan geconstateerd worden dat ook bij de beantwoording van de vra-
gen over het leven over vijf jaar bij geen enkel thema door alle betrokkenen hetzelfde antwoord 
geven is. Daarbij moet wederom bedacht worden dat een overeenkomst al als positief gescoord 
is als één element in de beantwoording overeenkomstig is. 
Zijn de jongere en de informanten het nu regelmatig niet met elkaar eens of is vijf jaar domweg 
té ver weg voor de jongere en/of de informanten? Beide opties zijn mogelijk getuige het inter-
viewmateriaal. Over het perspectief overdag bestaat wat meer consensus, zeker gelet op onver-
wachte antwoorden van enkele jongeren op deze vraag zoals te lezen in voorbeeld vier in deze 
paragraaf. Over wie het leven van de jongere bepaalt over vijf jaar (alle jongeren zijn dan acht-
tien jaar of ouder) is ook geen complete overeenstemming. Regelmatig worden nog ouders en 
begeleiders genoemd terwijl jongeren dit dan zelf niet antwoorden. Alle andere onderwerpen 
scoren laag. Er is weinig gezamenlijk zicht op vrije tijd, familie contacten, andere contacten 
dan familie en omgang met vrienden. Opnieuw de vraag: is men het niet eens of is het onder-
werp voor alle betrokkenen té ver weg? Uitzondering vormen de antwoorden van de persoonlij-
ke begeleiders op de vraag naar andere dan familiecontacten. Persoonlijke begeleiders denken 
dan vaak aan vrienden en dat doen de jongeren ook. Ouders en gedragswetenschappers gaan 
vaker in op de inhoud van dergelijke contacten en dat doen jongeren veel minder. 
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10.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 1 werd de tweeledige centrale vraagstelling van het onderzoek gepresenteerd. In 
de hoofdstukken 4, 5, 6, 7, 8 en 9 kwamen de zes vragen, die beantwoord moesten worden om 
de centrale vraagsteling te kunnen beantwoorden, aan de orde. In dit hoofdstuk zullen de cen-
trale vraagstellingen van dit onderzoek beantwoord worden. 
 
10.2 De beantwoording van de eerste vraag 
 
De eerste vraag van de centrale vraagstelling luidt: hoe ervaart een jongere met een lichte ver-
standelijke beperking die opgenomen is in een LVG-instituut zijn of haar verblijf? 
Deze vraagstelling is onderzocht bij eenentwintig jongeren van één LVG-instituut in het zuiden 
van het land. Op grond van in hoofdstuk 4 gepresenteerde analyses is er géén reden om aan te 
nemen dat deze jongeren op een aantal relevante kenmerken afwijken van jongeren met een 
lichte verstandelijke beperking die in andere LVG-instituten opgenomen zijn. 
De eenentwintig jongeren hebben aan de hand van een peerinterview vragen over vier onder-
werpen, aan de hand van drieëntwintig thema’s beantwoord. De negen thema’s die betrekking 
hadden op de vragen “hoe is het om in een leefgroep te wonen” en “wat gebeurt er allemaal bij 
jou en wat vind je daar van” zijn samengesteld aan de hand van de discussies in focusgroepen, 
die in vier instituten voor de behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking, 
in vier landsdelen van Nederland zijn gehouden. De twee maal zeven thema’s behorende bij de 
vragen over het leven over één, respectievelijk vijf jaar, zijn op basis van discussies met jonge-
ren met een lichte verstandelijke beperking die als (peer)interviewer zijn opgeleid, opgesteld. 
 
In hoofdstuk 5 werden de ervaringen van de jongeren geanalyseerd. Op grond van een door de 
jongeren zelf geformuleerde terminologie werd besloten om de ervaring van het verblijf uit te 
drukken in de temen “leuk”, “leuk en niet leuk” en “niet leuk”. In deze volgorde is dit te be-
schouwen als een ordinale schaal, waarbij jongeren die het verblijf als“leuk en niet leuk” erva-
ren elementen ervaren uit de categorie “leuk” en elementen uit de categorie “niet leuk” terwijl 
er ook elementen zijn, die specifiek zijn voor de categorie “leuk en niet leuk”. Uit ieder inter-
view kan een totaaloordeel van het verblijf gedestilleerd worden. 
Ongeveer de helft van de geïnterviewde jongeren ervaart het verblijf in de instelling als “leuk 
en niet leuk”. Steeds vijfentwintig procent van de jongeren ervaart het verblijf als “leuk” res-
pectievelijk “niet leuk”. 
De interbeoordelaar-betrouwbaarheid van dit totaaloordeel is, uitgedrukt in Cohen’s Kappa .71. 
 
Verdieping aan de hand van een werkmodel 
Om het antwoord op de eerste centrale vraagstelling verder te kunnen verdiepen is aan de hand 
van een werkmodel getracht de diverse invloeden, die van belang kunnen zijn bij één van de 
drie mogelijke keuzes die jongeren kunnen maken, in beeld te brengen. In dit werkmodel is een 
viertal aspecten aan de orde die de boordeling van het verblijf kunnen beïnvloeden. Hoewel 
denkbaar dat dit werkmodel met één of meerdere aspecten zou kunnen worden uitgebreid, is er 
in dit onderzoek, op grond van de aard van het voorhanden interviewmateriaal, niet voor geko-
zen. De gekozen aspecten zijn de volgende. 
- aspecten in de omgeving van de jongere; 
- aspecten van de instelling; 
- persoonlijke eigenschappen van de jongere; 
- de situatie van het interview. 
Er kan beargumenteerd worden dat de voornoemde aspecten zowel zélf invloed hebben op de 
keuze die een jongere maakt als dat er invloed uitgaat van een of meerdere aspecten op die keu-
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ze. Sommige jongeren geven een oordeel op basis van een a-priori overweging, terwijl andere 
jongeren een balansafweging maken. 
 
Jongeren die tot een oordeel komen op grond van een a-priori overweging 
Een aantal jongeren komt tot een oordeel over het verblijf op grond van een a-priori overwe-
ging. Dit wil zeggen dat jongeren één bepaalde keuze, los van concrete dagelijkse ervaringen in 
of rond het internaat, uitgangspunt laten zijn van hun oordeel. Zo zijn er jongeren die tot een 
negatief oordeel, “het verblijf in het internaat is niet leuk”, komen op grond van een a-priori 
overweging. Deze a-priori overweging wil in dat geval zeggen dat de jongeren in kwestie persé 
niet in het internaat willen zijn, en daarom vinden dat zij het verblijf niet leuk mogen vinden, 
koste wat het kost. Deze jongeren sluiten zich als het ware af voor positieve ervaringen, of ge-
ven die positieve ervaringen zo weinig gewicht dat ze, in het licht van al het negatieve dat ze 
rond het niet opgenomen willen zijn ervaren, in het niet vallen. Maar ook deze jongeren zijn 
niet in het hele interview over alles negatief. Vooral de thuissituatie wordt, ondanks allerlei 
problemen die ook genoemd worden, positief beleefd. Dit heeft echter géén invloed op het to-
taal oordeel over het verblijf, dat ze als “niet leuk” beoordelen. “Home is where the heart is” en 
het hart van deze jongeren is thuis. 
Soms kan een andere a-priori verklaring mede een rol spelen. Een aantal jongeren weet dat naar 
huis teruggaan geen optie is, óf omdat de ouder dit duidelijk heeft uitgesproken, óf omdat een 
ander, bijvoorbeeld de kinderrechter of de gezinsvoogd dit (in ieder geval in de ogen van de 
jongere) bepaald heeft. Deze wetenschap bepaalt mede hoe de jongeren vertellen over hoe ze 
hun verblijf in het internaat ervaren. In de onderzoeksgroep zijn bijvoorbeeld twee jongeren die 
weten dat terugkeer naar huis niet mogelijk is, maar die desondanks blijven zeggen dat ze zo 
snel mogelijk naar huis terug willen gaan waarbij één jongere lijkt te vluchten in een fantasie-
volle oplossing. Maar andere jongeren die weten dat terug naar huis niet mogelijk is, hoe ze 
zich ook gedragen, laten dit aspect nadrukkelijk meewegen in de bepaling van hun keuze, die 
dan neutraal of positief uitvalt. Dit zou benoemd kunnen worden als “schikken in het lot”, en 
“er maar het beste van willen maken”. 
 
De balansafweging 
De meeste jongeren maken echter een balansafweging, op grond van concrete dagelijkse erva-
ringen in en rond het internaat, op grond van aspecten in de omgeving van die jongere, de per-
soonlijke eigenschappen van die jongere, terwijl soms ook de situatie van het interview van in-
vloed is op het oordeel. Hun uiteindelijke keuze (“leuk”, “leuk en niet leuk” of “niet leuk”) 
wordt door een afweging van één of meerdere van deze aspecten bepaald. Soms valt die balans-
keuze negatief uit en soms is ze ambivalent, er zijn leuke en minder leuke aspecten verbonden 
aan het verblijf in het internaat. Maar er zijn ook jongeren die het verblijf gewoon leuk vinden, 
die genieten van het aanbod van het internaat en die genieten van de omgang met leeftijdsgeno-
ten. Géén van deze jongeren is volledig kritiekloos, maar de balansafweging is positief. 
 
Verdere verdieping van het oordeel over het verblijf aan de hand van interviewonderwerpen en 
thema’s 
Vervolgens kan het totaaloordeel van het verblijf verder verdiept worden en er kan gekeken 
worden naar het oordeel over deelaspecten van het verblijf. Deze deelaspecten zijn aan de hand 
van vier interviewonderwerpen en de bijbehorende thema’s onderzocht. 
Jongeren die géén a-priori afweging maken zijn hierbij niet eenzijdig kritisch. Het is niet één 
(facet van een) thema dat hun keuze bepaalt maar het is de optelsom van facetten van meerdere 
thema’s. 
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Er is géén relatie tussen de boordeling van het verblijf en kenmerken van deze jongeren als ge-
slacht en juridische status. De boordeling van het verblijf is daarom als een strikt individuele 
keuze van die betreffende jongere te beschouwen. 
Jongeren beschrijven de reden van opname vaak óf als gevolg van hun eigen gedrag dat ande-
ren dusdanig veel overlast bezorgd heeft dat de opname onvermijdelijk was óf als het resultaat 
van gezins- en familieproblemen. Slechts heel beperkt wordt er door de jongeren een relatie ge-
legd tussen die, door hen genoemde, reden van opname en het verblijf in het internaat. Géén 
van de jongeren spreekt over een behandelplan dat hieraan gelieerd is. Maar zelden wordt er 
gesproken in termen van “ik heb al veel geleerd” of “ik moet nog een en ander leren” zoals in 
de zinnen “je leert je problemen verbeteren” of “wat bijgeleerd”. Jongeren lijken vooral de tijd 
“uit te zitten” of verwijzen er naar dat ze, nu ze in het internaat verblijven, het eertijds foute ge-
drag niet meer vertonen en dus best weer naar huis kunnen terugkeren. Sommigen leggen zelfs 
een direct verband tussen opnameduur en uitspraken van de (kinder)rechter. In hoofdstuk 11 
wordt hierop nog terug gekomen. 
Thema’s die veel inhoudelijke en beoordelende antwoorden bij jongeren oproepen zijn “de fa-
milie- en thuissituatie”, “leven op de groep”, “leefgroepregels”, “de dagelijkse activiteiten” en 
“gedrag”. Thema’s die weinig inhoudelijke en beoordelende antwoorden bij jongeren oproepen 
zijn “het dossier (de belangrijke map)”, “financiën (geldzaken)” en “instanties (mensen buiten 
het internaat waar je mee te maken hebt)”. Het thema “zelfstandigheid” neemt een tussenpositie 
in. Mogelijk dat de drie thema’s die weinig reacties van jongeren opleveren voor de jongeren 
van dit internaat té weinig betekenis hebben. In hoofdstuk 11 wordt hier nog op terug gekomen. 
Het woord instanties is voor jongeren onbekend. Het woord dossier echter is weliswaar bekend 
bij de jongeren, maar in het onderzochte internaat werd er, in ieder geval ten tijde van het 
onderzoek, weinig over het dossier gesproken met jongeren, en wordt de vraag vaak niet be-
antwoord. Jongeren spreken vaak in negatieve termen over leefgroepregels, hoewel er ook po-
sitieve of neutrale antwoorden gegeven worden. Regels bieden overzicht, structuur en duide-
lijk, maar ze belemmeren jongeren ook. Jongeren noemen vaak één of twee regels die ze speci-
fiek als belemmerend ervaren en waarvan zij vinden dat die niet voor hen van toepassing zou-
den hoeven zijn omdat zij die specifieke regel niet nodig hebben. 
Bij de interviewonderwerpen “je leven over één, respectievelijk vijf jaar” geven bijna alle jon-
geren antwoord op de vragen naar de woon- en werksituatie over één respectievelijk vijf jaar, 
terwijl de meeste jongeren ook wel een beeld schetsen van de familierelaties dan. Er worden 
minder antwoorden gegeven over vrijtijdsbesteding en omgang met vrienden. Jongeren hebben 
hier klaarblijkelijk minder zicht op. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen de waardering van 
het verblijf en de beantwoording van de vraag naar het verblijf over één jaar. Jongeren die het 
verblijf in het internaat als “leuk” waarderen geven als antwoord dat ze volgend jaar nog in het 
internaat zullen wonen. Jongeren die het verblijf als “niet leuk” bestempelen antwoorden dat ze 
volgend jaar niet meer in het internaat zullen wonen. De jongeren die “leuk en niet leuk” ant-
woorden geven diverse antwoorden. Onduidelijk is of het antwoord “niet leuk” bepaald wordt 
door het feit dat deze jongere volgend jaar niet meer in het internaat wil zijn óf dat de jongere 
denkt te weten dat hij of zij volgend jaar niet meer in het internaat is en daarom “niet leuk” ant-
woordt. De omgekeerde redenering voor de jongeren die “leuk” geantwoord hebben: onduide-
lijk is of het antwoord “leuk” bepaald wordt door het feit dat deze jongere volgend jaar zeker in 
het internaat wil zijn óf dat de jongere denkt te weten dat hij of zij volgend jaar zeker in het in-
ternaat is. Hierboven werd gesproken over jongeren die zich “schikken in hun lot” en “er maar 
het beste van willen maken”. In het werkmodel 5.1 werd er over gesproken dat de concrete er-
varingen het oordeel sturen maar ook dat een oordeel dat voorafgaat aan de ervaring van in-
vloed is op die ervaring. In dit geval kunnen we slechts de samenhang tussen de waardering 
van het verblijf en de beantwoording van de vraag naar het verblijf over één jaar constateren. 
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10.3 De beantwoording van de tweede vraag 
 
De tweede vraag van de centrale vraagstelling luidt: komt de beschrijving van de ervaring van 
de jongere overeen met de beschrijving van zijn of haar ervaring door de ouder, de direct be-
trokken persoonlijke begeleider en de direct betrokken behandelaar? In hoofdstuk 9 zijn de ant-
woorden van vijftien jongeren, één van hun ouders, hun persoonlijke begeleider en de behan-
deld gedragswetenschapper (samen genoemd “de informanten”) geanalyseerd. 
 
De vergelijking van het totale oordeel tussen de jongeren en de informanten 
Op grond van de analyses in hoofdstuk 9, waarbij vijftien jongeren, hun ouders, persoonlijke 
begeleiders en gedragswetenschappers betrokken zijn, kan gesteld worden dat de over het to-
taaloordeel van het verblijf (in de categorieën “leuk”, “leuk en niet leuk”en “niet leuk”) de ma-
te van overeenkomst tussen de totale boordeling van alle jongeren samen en alle ouders en alle 
gedragswetenschappers significant is en die tussen alle jongeren samen en de persoonlijke be-
geleiders niet significant is. Ouders en gedragswetenschappers hebben er dus goed zicht op hoe 
de jongeren het verblijf in de instelling ervaren. Persoonlijke begeleiders hebben er dus minder 
goed zicht op hoe jongeren het verblijf in de instelling ervaren. Mogelijk zitten ze té dicht op 
de jongere en speelt de eigen kijk op de ontwikkelingen en mogelijkheden van de jongere een 
té grote rol. 
Slechts bij vier jongeren (27%) is er volledige overeenstemming tussen het totaaloordeel van 
die jongere en dat van de drie informanten. Dit zijn jongeren waarvan alle informanten een 
overeenkomstig zicht hebben op het totaaloordeel van het verblijf door de jongere in kwestie. 
Bij alle andere jongeren is er minstens één informant die afwijkt van het oordeel van de jongere 
zelf. Als ouders afwijken van het totaaloordeel van de jongere, wijken ze in hun kijk op dit to-
tale oordeel altijd in negatieve zin af van hun kind. Dit wil zeggen dat die ouders denken dat 
hun kind het verblijf in het internaat negatiever ervaart dan dat de jongere dit zelf verwoordt. 
Als persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers afwijken, zijn ze zowel positiever als 
negatiever dan de jongere in kwestie. 
 
De overeenstemming tussen de jongeren en de informanten over de vier interview-onderwer-
pen,”je leven tot nu toe”, “leven in het internaat”, “je leven over één jaar” en “je leven over 
vijf jaar”  
De mate van overeenstemming tussen de jongeren en de drie informanten kan ook vastgesteld 
worden door de vier interviewonderwerpen, “je leven tot nu toe”, “leven in het internaat”, “je 
leven over één jaar” en “je leven over vijf jaar” te analyseren. Tabel 10.1 (een samenvatting 
van de resultaten uit hoofdstuk 9.2) laat de mate van overeenstemming zien tussen iedere jon-
geren en de informanten. De mate van overeenstemming is uitgedrukt in een percentage. De 
gebruikte beoordelingsschaal staat in bijlage 14. Gekeken naar de percentages overeenstem-
ming kan geconstateerd worden dat die variëren van 36 tot 83%. De overeenstemming varieert 
dus van slecht (minder dan 40%), via matig (tussen 41 en 60%) tot redelijk (tussen 61 en 80%), 
en één maal tot goed (83%). 
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Tabel 10.1 Overeenstemming en verschil tussen jongeren en informanten in beantwoording van 
de vier thema’s in procenten  
 
Thema Overeenkomst 

jongere met 
ouders in % 

Overeenkomst 
jongere met 
persoonlijke 

begeleiders in % 

Overeenkomst 
jongere met 

gedragsweten-
schapper in % 

Leven tot nu toe 55  69  70  
Wonen in een internaat inhoudelijk 48  53  67  
Wonen in een internaat beoordelend 58  48  50  
Leven over één jaar inhoudelijk 65  60  57  
Leven over één jaar beoordelend 60 * 83 * 65 * 
Leven over vijf jaar inhoudelijk 53  46  54  
Leven over vijf jaar beoordelend 36 * 45 * 45 * 

 
*Vanwege het feit dat niet alle jongeren geantwoord hebben en vanwege de kans op meetfouten bij de 
kleine themascores is bij deze gemiddelden niet gekeken of zij significant van elkaar afwijken. 
 
De lage percentages zouden veroorzaakt kunnen zijn doordat een jongere en de informanten 
van mening verschillen of door de zeer “oorspronkelijke” of onverwachte wijze waarop die 
jongeren hun antwoorden gegeven hebben. Bij de meeste jongeren is er echter steeds minstens 
één informant die een percentage overeenstemming boven het groepsgemiddelde behaalt. Dit 
wijst er op dat die jongere (in ieder geval voor die informant) niet overwegend vreemde of on-
verwachte antwoorden gegeven heeft. 
 
Vergelijking van het oordeel over het verblijf aan de hand van de interviewonderwerpen  
 
Woordelijk komen de antwoorden in de regel niet overeen. Jongeren antwoorden véél beknop-
ter dan informanten. Informanten hebben naast de optiek van de jongere ook soms hun eigen 
optiek van waaruit ze antwoorden. De kans dat er door hen meer of andere voorbeelden of be-
grippen gebruikt worden is dan ook aanzienlijk. Hoewel de woordelijke overeenkomst vaak ge-
ring is, is er in de richting van het antwoord op een vraag, in de totale context van het inter-
view, vaak meer overeenkomst tussen de antwoorden van de jongere en die van de informan-
ten. Men kan klaarblijk op verschillende manieren, met verschillende antwoordinhouden tot de-
zelfde conclusie komen. Op grond van die richting van overeenstemming zijn verdere analyses 
gedaan. Als dan gekeken wordt naar de overeenstemming per interviewonderwerp dan varieert 
de mate van overeenstemming. 
 
Dit kan verder gespecificeerd worden naar de vier interviewonderwerpen. 
 
Interviewonderwerp 1 “je leven tot nu toe” 
Het interviewonderwerp 1, “je leven tot nu toe” wordt inhoudelijk vaak verschillend door jon-
geren en informanten beantwoord, maar de interviews van beiden hebben een aantal overeen-
komstige kenmerken; concrete aspecten, chronologie, nadruk op negatieve gebeurtenissen uit 
het verleden, betrekkelijk weinig melding van positieve gebeurtenissen en een oordeel over het 
leven tot nu toe. Jongeren geven korte antwoorden waarin chronologische aspecten zitten en ze 
benoemen in meerderheid negatieve aspecten uit hun verleden en zijn eveneens in meerderheid 
negatief over hun verleden. De jongeren zien de gebeurtenissen in het verleden als reden van de 
opname en het verblijf. Ouders vertellen véél meer. Zij denken dat hun kind het verleden nog 
negatiever zal beoordelen dan dat het kind doet. Wat hier mee kan spelen is de wetenschap dat 
de internaatsopname ongewenst maar ook noodzakelijk is. Een ouder verwoordt het op de vol-
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gende wijze: “hij vindt het zeker niet leuk dat hij in een internaat is, maar andere opties waren 
er niet meer. Die waren niet haalbaar. En hij wilde niet luisteren. …Dat rechts niet links is, 
snapt hij niet. En hij dacht dat hij zo door kon gaan. Maar ik zeg wanneer het niet meer werkt. 
Het is al heel wat dat hij überhaupt in een internaat geplaatst is geworden”. De persoonlijke 
begeleiders antwoorden in de richting van de antwoorden van de jongeren, maar zij zijn zelf 
wat minder pessimistisch. Ze relateren het verleden vaak aan het heden, waarin sprake is van 
vooruitgang, en zij denken dat jongeren hier een relatie mee zullen leggen. Een zelfde tendens 
is leesbaar in de antwoorden van de gedragswetenschappers. 
De antwoorden van de ouders, de persoonlijke begeleiders en de gedragswetenschappers ko-
men (conform tabel 10.1) in 55%, respectievelijk in 69% en in 70% van de gevallen overeen 
met het antwoord van de jongere. De ouders hebben matig zicht op de kijk van de jongere op 
zijn of haar verleden, de persoonlijke begeleiders en de gedragswetenschappers hebben redelijk 
zicht hierop. 
 
Interviewonderwerp 2 “wonen in een internaat” 
De antwoorden op de vragen over de negen thema’s van interviewonderwerp 2 “ wonen in een 
internaat” worden door de jongeren op een eigen unieke wijze gegeven. Er zijn géén overeen-
komstige antwoordpatronen tussen jongeren. De antwoorden van de vijftien in hoofdstuk 9 on-
derzochte jongeren wijken niet opvallend af van de antwoorden van de eenentwintig jongeren 
die in hoofdstuk 5 geanalyseerd zijn. Een klein aantal jongeren is over de hele linie negatief en 
toch kunnen ze ook één thema positief bespreken (dit is dan vaak een oordeel over de familie- 
en thuissituatie). Die jongeren zijn dus niet persé negatief over hun totale leven, maar zijn ne-
gatief over het verblijf in het internaat en alle aspecten die daarbij horen. Thema’s die veel in-
houdelijke en beoordelende antwoorden bij jongeren oproepen zijn “de familie- en thuissitua-
tie”, “het leven op de groep”, “de leefgroepregels”, “de dagelijkse activiteiten” en “gedrag”. 
Thema’s die weinig inhoudelijke en beoordelende antwoorden bij jongeren oproepen zijn “het 
dossier (de belangrijke map)”, “financiën (geldzaken)” en “instanties (mensen buiten het inter-
naat waar je mee te maken hebt)”. Het thema “zelfstandigheid” neemt een tussenpositie in. Mo-
gelijk dat de drie thema’s die weinig reacties van jongeren opleveren voor de jongeren van dit 
internaat té weinig betekenis hebben. Het thema instanties levert ook bij ouders problemen op. 
De inhoud van het woord instanties is voor jongeren en voor veel ouders onbekend. Zoals te 
verwachten spreken jongeren vaak in negatieve termen over leefgroepregels, hoewel er ook po-
sitieve of neutrale antwoorden gegeven worden. Jongeren noemen vaak één of twee regels die 
ze specifiek als belemmerend ervaren. De persoonlijke begeleiders en de gedragswetenschap-
pers noemen die betrokken regels ook, maar met een zekere gelatenheid onder het motto “regel 
is regel”. De meeste, en in meerderheid positieve reacties worden door jongeren gegeven op de 
vraag over het thema “de familie- en thuissituatie”. Jongeren zijn uitdrukkelijk verbonden met 
die familie- en thuissituatie. Terug naar huis is naast de een of andere manier van zelfstandig 
wonen het meest genoemde toekomstperspectief. 
Het antwoord van ouders, persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers komt in slechts 
ongeveer de helft van de gevallen overeen met het antwoord dat door de jongere gegeven is. 
Per thema zijn er verschillen tussen de diverse informantgroepen. Opvallend is dat ouders en 
jongere in twee van de drie gevallen overeenstemming hebben over het onderwerp gedrag, ter-
wijl dit percentage bij de professionals veel lager is. Jongeren en hun ouders spreken over ge-
drag vaak in positieve zin zoals “het gaat vooruit” en “was slecht is nu beter”, terwijl professio-
nals vooral het gedrag dat nog verbeterd moet worden of nog te leren valt benadrukken. Bij het 
onderwerp zelfstandigheid is de overeenstemming tussen jongeren en gedragswetenschappers 
het hoogst. Wellicht dat jongeren en gedragswetenschappers vaker samen spreken over pers-
pectieven terwijl ouders en persoonlijke begeleiders vaker over het hier en nu spreken. De ant-
woorden van de ouders, de persoonlijke begeleiders en de gedragswetenschappers komen, 
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(conform tabel 10.1) in 48 en 58%, respectievelijk in 53 en 48% en in 67 en 50% van de 
gevallen overeen met het antwoord van de jongere. Alle informanten hebben dus maar matig 
zicht op de kijk van de jongere op zijn of haar leven in het internaat, behalve de gedragsweten-
schappers, die wat betreft de inhoudelijke antwoorden bij dit thema significant vaker overeen-
stemmen met de jongeren. Gedragswetenschappers hebben dus beter zicht op hoe jongeren het 
verblijf in het internaat ervaren dan ouders en persoonlijke begeleiders. 
 
Interviewonderwerp 3 en 4: “je leven over één, respectievelijk je leven over vijf jaar” 
In paragraaf 9.2.4 werden de criteria geformuleerd om te bepalen of er sprake was van overeen-
komst in beantwoording van een vraag tussen de jongere en ieder van de informanten. Jongeren 
kunnen vragen aan de hand van de thema’s over hun leven over één en over vijf jaar goed be-
antwoorden. Op de vrij concrete vragen geven zij ook vrij concrete antwoorden. De overeen-
stemming met de informanten varieert van slecht tot goed. In geval er géén overeenstemming 
is, liggen hier diverse factoren aan te grondslag. De jongere kan een onverwacht antwoord ge-
geven hebben óf de jongere geeft een antwoord waarvan (een van) de informanten wist(en) dat, 
wat de jongere antwoordde, niet het geval zal zijn in de nabije of verdere toekomst. Dit beïn-
vloedt dan het antwoord van de betreffende informant. Betrekkelijk weinig overeenstemming is 
er over het werkperspectief en het sociale netwerk buiten de directe familie over één jaar. On-
duidelijk is of dit komt omdat dit buiten het directe aandachtsgebied van de jongere valt óf om-
dat het buiten het directe aandachtsgebied van de informanten valt óf dat de jongere en de in-
formanten daarover van mening verschillen en er daarom minder overeenkomst is. Meer over-
eenkomst is er bij de thema’s “wonen”, “wie bepaalt je leven”, “familiecontacten” en “contac-
ten met anderen dan familie” over één jaar. Maar ook deze overeenkomsten liggen bijna alle-
maal op of onder de 80%. Dit zijn echter ontwerpen die van wezenlijk belang zijn voor de 
voortgang van de behandeling en die de behandeling perspectief en reliëf kunnen bieden. 
De percentages overeenkomst met betrekking tot de beantwoording van vragen over het leven 
over vijf jaar liggen beduidend onder die van de vragen over het leven over één jaar. Het tekst-
materiaal laat twee mogelijke verklaringen toe. Of de jongere en de informanten zijn het niet 
met elkaar eens, óf de onderwerpen zijn te ver weg en daarom te vaag voor de jongere en/of de 
informanten. Deze twee verklaringen kunnen ook nog elkaar beïnvloeden. Duidelijk is echter 
dat jongere en informanten niet vaak en uitvoerig over de verdere toekomst praten of daar hun 
behandel- of begeleidingsstrategie op af stemmen. De antwoorden op alle thema’s betreffende 
het leven over één jaar van de ouders, de persoonlijke begeleiders en de gedragswetenschap-
pers komen (conform tabel 10.1) in 65 en 60%, respectievelijk 60 en 83% en 57 en 65% van de 
gevallen overeen met het antwoord van de jongere. De ouders en de gedragswetenschappers 
hebben dus matig tot redelijk zicht op de kijk van de jongere op zijn leven over één jaar. De 
persoonlijke begeleiders hebben hier redelijk tot goed zicht op. 
De antwoorden op alle thema’s betreffende het leven over vijf jaar van de ouders, de persoon-
lijke begeleiders en de gedragswetenschappers komen (conform tabel 10.1) in 53 en 36%, res-
pectievelijk in 46 en 45% en in 54 en 45% van de gevallen overeen met de antwoorden van de 
jongeren. Ze hebben allen dus matig tot slecht zicht op de kijk van de jongere op zijn leven 
over vijf jaar. 
 
10.4 Conclusies 
 
De jongeren 
Het antwoord op de eerste centrale vraagstelling “hoe ervaart een jongere met een lichte ver-
standelijke beperking die opgenomen is in een LVG-instituut zijn/haar verblijf?” luidt: onge-
veer de helft van de geïnterviewde jongeren ervaart het verblijf in de instelling als “leuk en niet 
leuk”. Steeds vijfentwintig procent van de jongeren ervaart het verblijf als “leuk” respectieve-
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lijk “niet leuk”. Een aantal jongeren komt tot deze conclusie op grond van een a-priori overwe-
ging waarbij het antwoord wordt ingegeven door aspecten in en rond de jongeren die los staan 
van de concrete dagelijkse ervaringen. De meeste jongeren maken echter een balansafweging. 
Zij wegen een aantal aspecten van en rond hun verblijf en komen dan tot een conclusie. Deze 
conclusie is strikt individueel. Geslacht, leeftijd en juridische status spelen hierbij géén rol. Dit 
is opmerkelijk in die zin dat verwacht zou kunnen worden dat jongeren die op basis van een 
maatregel ondertoezicht gesteld zijn, minder positief zouden kunnen zijn over hun verblijf in 
het internaat. Dit is dus niet het geval. Het is belangrijk te weten waarop een jongere zijn oor-
deel baseert. Jongeren die balansafwegingen maken hebben belang bij informatie die hierbij 
bruikbaar is, door met hun te praten over de positieve en negatieve aspecten van een thema. 
Jongeren die een a-priori positie innemen hebben géén baat bij genuanceerde informatie over 
een thema. Met hen moet veeleer gesproken worden over de achtergronden van hun ingenomen 
positie, zoals de onvrede met de uithuisplaatsing, of de heimwee naar huis. De jongeren in het 
onderzoek over hun verblijf van Jansen en Feltzer (2002) zijn veel positiever dan de jongeren 
in dit onderzoek. In het onderzoek van Meerdink (1999b) zegt ongeveer de helft van de kinde-
ren en jongeren dat de plaatsing geen nut had. Ze praten in dat onderzoek ook meer over pro-
blemen dan over effecten van de plaatsing. Een aantal ziet de problemen door de plaatsing al-
leen maar toenemen. In dit onderzoek komt dit ook in een aantal interviews aan de orde. De 
vraag die rijst is of de gevonden resultaten in dit onderzoek situatiespecifiek zijn, dan wel of de 
resultaten kenmerkend zijn voor de groep jongeren met een lichte verstandelijke beperking, dan 
wel of de gebruikte methodiek van peer interviews hier een rol in gespeeld heeft. 
De jongeren praten in het interview geen van allen over het hebben van een lichte verstandelij-
ke beperking. Voor hen is dit geen discussiepunt. Dit in tegenstelling tot jongeren met een lich-
amelijke handicap (van Tilburg, 1990). Gelet op de discussie in hoofdstuk 3 over het al dan niet 
deel uitmaken van de doelgroep en over de kenmerken van de doelgroep hoeft dat ook geen 
verbazing te wekken. Met de medeonderzoekers en de interviewers is hierover gesproken. Hun 
beeld van mensen met een verstandelijke beperking is dat van mensen die functieverlies heb-
ben en die niet of met veel hulp aan het maatschappelijke leven deel kunnen nemen. Dit beeld 
hebben ze van zichzelf niet. Wat jongeren die opgenomen zijn in een LVG-instituut wel van 
zichzelf vinden wordt op twee manieren uitgedrukt. Of ze komen uit een gezinssituatie met 
sterk verstoorde relaties, en dat is dan de reden van hun opname in het instituut en/of is er spra-
ke van een (ernstige) gedragsproblematiek waaraan niets anders te doen is dan opnemen. Uit 
onderzoek (Moonen, 2004) is bekend dat de verantwoordelijke medewerkers in LVG-instellin-
gen een gezamenlijk geformuleerde hulpvraag en betrokkenheid van jongeren en ouders bij de 
opstelling en uitvoering van behandelplannen erg belangrijk vinden. De geïnterviewde jonge-
ren spreken echter nauwelijks over hun behandeling. Het woord wordt door géén van de jonge-
ren gebruikt. Het dossier als logboek van de behandeling is voor alle jongeren een onbekend 
begrip. Jongeren spreken wel in termen van “iets leren” of “geholpen worden” wat hún verta-
ling zou kunnen zijn van het begrip behandelen. Maar geen van de jongeren vertelt over een 
stapsgewijze aanpak en ontwikkeling, gebaseerd op een met de hulpverleners gedeelde pro-
bleemdefinitie. Het verblijf in het internaat wordt veeleer beschreven als het samen met groeps-
genoten en groepsleiding doorbrengen van tijd; en in een aantal gevallen ook het “uitzitten” 
van tijd. Hierbij ziet een aantal jongeren het verblijf in het internaat ook als strafmaatregel. 
Jongeren spreken in de regel in weinig bewoordingen over hun verblijf. Ze vinden van alles 
van hun verblijf, waarbij de meeste jongeren hier genuanceerd over spreken. Slechts weinig 
jongeren zijn uitgesproken ongenuanceerd. 
Een woord dat veel jongeren gebruiken als ze het over het verblijf in het internaat hebben is 
“druk”. De informanten herkennen dit ook, ook zij gebruiken het woord menig keer. Het woord 
“druk” wordt altijd met een negatieve connotatie gebruikt. Druk betekent dat veel jongeren in 
een betrekkelijk kleine ruimte aanwezig zijn. Druk betekent veel geluid, veel beweging. Druk 
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betekent dat er niet altijd voldoende aandacht is voor de individuele jongere. Druk betekent 
ook, zo blijkt uit een aantal interviews, dat jongeren en ouders té weinig deelgenoot gemaakt 
worden van de gezamenlijk gemaakte afspraken. Druk wordt dan een ander woord voor “onbe-
trouwbaar”: “ze hebben geen tijd voor mij” en “ze komen hun afspraken niet na”. Dit is in 
overeenstemming met het onderzoek van Jansen en Feltzer (2002), en ook Meerding (1999a) 
rapporteert hier over. 
Over de groepsleiding wordt soms gesproken in termen van “mensen die mij helpen”. Een aan-
tal jongeren spreekt over een positieve band met de groepsleiding maar een aantal spreekt ook 
(of daarnaast) op een zeer negatieve wijze over de groepsleiding. In veel interviews wordt over 
groepsleiders en groepsleidsters gesproken als mensen die disciplineren en zelfs in termen van 
mensen die geweld gebruiken. Als we deze resultaten vergelijken met het onderzoek van Jans-
en en Feltzer (2002) en van Nienhuis e.a. (2001) dan valt op dat de jongeren in dit onderzoek 
negatiever zijn over de relatie met de groepsleiding dan in die onderzoeken. Onduidelijk is of 
dit situatief bepaald is of kenmerkend is voor de doelgroep jongeren met een lichte verstande-
lijke beperking. Dit onderwerp kwam overigens in de focusgroepen, die in vier andere LVG-in-
stituten gehouden zijn ook aanbod. De gevonden resultaten zijn wel weer in overeenstemming 
met de door Meerding (1999c) gerapporteerde resultaten. 
Jongeren hebben een beeld van hun perspectief. Dit kan een ideaalbeeld zijn, of een beeld dat 
gestoeld is op de ervaren realiteit. Een aantal aspecten kunnen ze heel gedetailleerd beschrij-
ven. Over het perspectief op langere termijn (vijf jaar) hebben veel minder jongeren een gede-
tailleerd beeld. Het beeld dat de meeste jongeren voor ogen hebben is dat van zelfstandigheid. 
Een eigen woning, werk, zeggenschap over het eigen leven, relaties met thuis en met vrienden. 
Opmerkelijk is dat jongeren weinig over actieve vrijetijdsinvulling praten, en al zeker niet in 
clubverband. Uit het onderzoek van Cooney (2002) onder Engelse jongeren met een verstande-
lijke beperking blijkt dat jongeren een goede beschrijving kunnen geven van hun toekomst. Dit 
wordt ook in dit onderzoek bevestigd. De Engelse jongeren hebben daarbij vooral een oriënta-
tie op de toekomstige werksituatie. Dat wordt in dit onderzoek minder terug gevonden. Ondui-
delijk is of dit te maken heeft met culturele verschillen. Een tweede belangrijk onderwerp in het 
Engelse onderzoek was de oriëntatie op familie en vrienden. Dit wordt ook in dit onderzoek be-
vestigd. Een derde belangrijk oriëntatiepunt dat in beide onderzoeken is terug te vinden is de 
eigen woonruimte. In het onderzoek van Cooney zeggen jongeren dat ze wanneer ze in een ei-
gen appartement wonen ze kunnen komen en gaan wanneer ze willen. In dit onderzoek zien 
heel veel jongeren zich in te toekomst zelfstandig wonen in een huis of appartement, soms met 
vrouw en kinderen. Een vierde overeenstemmend aspect is de eigen onafhankelijkheid: zelf-
standig beslissingen kunnen nemen. In het onderzoek van Meerdink (1999b) weet het meren-
deel van de kinderen en jongeren niet wanneer de (semi)residentiële hulpverlening beëindigd 
zal gaan worden. Ook voor een aantal jongeren in dit onderzoek geldt dit. Maar veel meer jon-
geren hebben hier wel een concreet idee over. Wellicht dat de leeftijd (de jongeren in dit onder-
zoek zijn gemiddeld ouder) hierbij een rol speelt. 
 
De informanten 
Het antwoord op de tweede centrale vraagstelling “komt de beschrijving van de ervaring van de 
jongere overeen met de beschrijving van zijn/haar ervaring door de ouder, de direct betrokken 
persoonlijke begeleider en de direct betrokken behandelaar?” luidt: ouders en gedragsweten-
schappers hebben redelijk goed zicht op hoe jongeren hun verblijf in de LVG-instelling erva-
ren. Persoonlijke begeleiders hebben hier matig zicht op. Maar als gekeken wordt naar de deel-
aspecten waarop dit antwoord is gebaseerd dan kan geconcludeerd worden dat alle informanten 
hier in de regel minder goed zicht op hebben. Dit wil zeggen dat ouders en gedragswetenschap-
pers weliswaar globaal weten hoe een jongere het verblijf ervaart, maar dat ze net als de per-
soonlijke begeleiders, en detail, minder goed op de hoogte zijn. Dit komt overeen met bevin-
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dingen uit onderzoek van Davidson-Arad et al. (2004) en Cooney (2002). Als ouders afwijken 
bij hun schatting van de ervaring van de jongeren, denken zij altijd dat hun kind negatiever zal 
antwoorden dan dat deze in werkelijkheid doet. Persoonlijke begeleiders en gedragsweten-
schappers wijken zowel in positievere als in negatievere richting af. Dit in afwijking van 
Davidson-Arad et al., 2004, die vonden dat professionals overwegend negatiever antwoordden. 
Een verklaring van de negatievere visie van de ouders is dat de ouders onvoldoende zicht heb-
ben op de ervaringen van hun kinderen (conform de bevindingen van Fitzek en Ley, 2004). Een 
alternatieve verklaring is dat de ouders hun eigen ervaringen laten meewegen bij de beantwoor-
ding van deze vraag. In dat geval betekent dit dat de ouders zelf de opname in ieder geval nega-
tiever ervaren dan hun kind. Een derde verklaring spoort met die van Buysse en Van der Ploeg 
(2002) die stellen dat jongeren die opgenomen zijn in een internaat hun thuissituatie idealiseren 
en loyaal ten opzichte van hun ouders zijn. In dat geval schatten de ouders de werkelijke situa-
tie wellicht reëler in maar denken niet dat hun kind daar anders op zal antwoorden dan bij die 
werkelijke situatie zou passen. 
Er zijn géén verschillen gevonden tussen moeders en vaders in de overeenkomst met het kind 
wat betreft zijn totale beoordeling van het verblijf. 
Veel ouders praten in hun interview er over dat hun kind een lichte verstandelijke beperking 
heeft. Hoewel er niet specifiek naar gevraagd is spreken twaalf van de zestien ouders spontaan 
over de verstandelijke beperking, in bewoordingen als “kinderen met zo’n IQ”, “intellectuele 
achterstand”, “licht gehandicapt” en uitdrukkingen met gelijke betekenis. Een aantal van die 
twaalf ouders spreekt daarnaast ook over psychiatrische problemen, net als drie ouders die niet 
over verstandelijke beperkingen spreken. Slecht één ouder noemt beide aspecten niet maar zegt 
wel dat de dochter een moeilijk kind is en lardeert dit met een aantal voorbeelden. Ook de per-
soonlijke begeleiders en gedragswetenschappers spreken over verstandelijke beperking, psy-
chiatrische- en gedragsproblemen. Voor de ouders, persoonlijke begeleiders en gedragsweten-
schappers is de plaatsing in het LVG-instituut ingegeven door de mate van de verstandelijke 
beperking en de ernst en de duur van de (gedrags)problemen. In de interviews met de jeugdigen 
komt dit, zoals al gezegd, minder aan bod. Mogelijk dat ouders (en hulpverleners) vooral met 
jeugdigen praten over (de uitingsvormen van) de problemen en minder over de (mogelijke) 
oorzaken. 
Cooney (2002), die de eigen kijk op het perspectief van de ouders en professionals onderzocht, 
concludeert dat ouders vooral spreken over de toekomst van hun kind in termen van zekerheid 
en het leiden van een vervuld leven. Zij benadrukken de mogelijkheden en de kracht van hun 
kind. Professionals zijn echter meer geneigd om met een klinische blik en klinische attributies 
naar de jongeren te kijken. Dat wordt in dit onderzoek bevestigd. 
Ouders enerzijds, en persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers anderzijds spreken er 
vaker over dat de reden voor het verblijf in het LVG-instituut gelegen is in de behandeling van 
de problemen thuis en/of de behandeling van de problemen van de jongere. Dat de ouders en 
gedragswetenschappers minder gedetailleerd op de hoogte zijn van de ervaringen van de jonge-
ren met het dagelijkse reilen en zeilen in de groep en de kijk op de toekomst over één respectie-
velijk vijf jaar, zou verklaard kunnen worden door hun relatieve afstand van de dagelijkse om-
gang met de jongeren. Maar dat ook de persoonlijke begeleiders hier maar matig van op de 
hoogte zijn is opmerkelijk. Mogelijk dat voor alle drie de informantgroepen de eigen kijk mee 
gespeeld heeft bij de beantwoording. Daarbij speelt tevens dat naasten veel minder goed in 
staat zijn om het subjectieve welbevinden in te schatten (Cummings, 2002). Maar evenzeer kan 
de matige overeenstemming tussen jongeren en informanten verklaard worden door het feit dat 
ieder van hen een eigen visie hierover heeft en er niet met elkaar over praat. Naar analogie van 
Hageman-Smit (1976) en in aansluiting op Linssen (1997) en Janssen e.a. (1998), kan dan ge-
sproken worden over een meersporen-contact. De jongeren en de informanten leven als het wa-
re naast elkaar, hebben soms allen dezelfde ervaringen maar delen die ervaringen en de conse-



hoofdstuk 10  Algehele samenvatting, conclusies en handreikingen 
 

quenties en conclusies van die ervaringen niet met elkaar. Overeenstemming over de probleem-
stelling, het hulpaanbod en de uitvoering van de hulp zijn zeer belangrijke factoren zijn die het 
succes van een behandeling meebepalen. Als naast en niet met elkaar geleefd wordt kan dit 
meersporen-contact het succes van de behandeling negatief beïnvloeden. Op grond van de aan-
beveling van Meuleners et al. (2002) zouden de antwoorden van de informanten als aanvullend 
op die van de ouders beschouwd kunnen worden. Het gaat niet om gelijk versus géén gelijk 
maar om verschillende perspectieven ten aanzien van (de kwaliteit) van het leven van de jonge-
re. 
Ten onrechte menen sommige informanten dat het geslacht of de juridische status van de jon-
gere van invloed zijn op de waardering van het verblijf. In dit onderzoek is aangetoond dat jon-
geren strikt individuele keuzes maken los van dergelijke kenmerken. 
De ouders spreken soms in positieve bewoordingen over de groepsleiding. Positief zijn ze over 
de ervaren steun, de samenwerking, professionals die in staat zijn om met de jongere die in de 
knoei zit, te behandelen. Maar ze zijn ook negatief. De groepsleiding wordt dan niet gezien als 
diegenen die voortdurend actief bezig zijn om samen met jongeren een behandelresultaat te 
verwezenlijken, maar als een tegenstander, mensen die tegen de wil van de jongere dingen af-
dwingen en die gevangen zitten in routines. De persoonlijke begeleider en de gedragsweten-
schapper spreken hier veel minder over. Zij benadrukken het professionele handelen en de in-
tentie om de problemen van de jongere te verminderen. De groepsleiding zit gevangen in de 
opdracht om jongeren die in een problematische opvoedingssituatie verkeren én waarbij veelal 
sprake is van meer of minder ernstige pathologie te behandelen én tegelijk een adequate opvoe-
dingscontext aan te bieden, waarin dwang en drang aan de orde van de dag zijn. De context 
waarin dit gebeurt (groepsopvoeding en groepsgewijze behandeling) vraagt daarnaast om extra 
regulering opdat een en ander verantwoord verloopt. Deze totale behandel- en opvoedings-
context wijkt vaak sterk af van datgene wat jongeren (en hun ouders) thuis gewend zijn. Daar-
naast kenmerkt de ontwikkelingsfase waarin deze jongeren verkeren, die van de puberteit, zich 
bij uitstek door het testen van grenzen en het zich afzetten tegen ervaren autoriteit. Dit vinden 
we ook terug in de opvoedingssituatie thuis, maar daar vinden jongeren meestal compensatie in 
de affectieve band die ze bij de ouders ervaren (hoe zeer deze ook op de proef gesteld wordt bij 
en/of door deze jongeren). In de internaatssituatie is deze affectieve relatie véél moeilijker te 
realiseren, zeker als het team van groepsleidsters en groepsleiders uit vele personen bestaat die 
in diensten werken en waarvan een aantal in deeltijd werkt en effectief weinig werktijd met de 
jongeren doorbrengt. Dan is de kans groot dat jongeren de groepsleiding overwegend gaan zien 
als controlerend en disciplinerend en niet als steun in een complex behandelingsproces. Daar-
naast zijn jongeren mogelijk ook geneigd om de negatieve ervaring van het verblijf te projecte-
ren op de groepsleiding. Dit wordt mede beïnvloed door het feit dat de jongeren in het onder-
zochte internaat té weinig zicht hebben op de concrete (behandel)plannen die door anderen ge-
maakt worden en die kunnen leiden tot een verandering van de situatie die debet is aan de uit-
huisplaatsing. Dat jongeren geen daadwerkelijke toegang hebben tot hun dossier is hier dan een 
exponent van. 
 
10.5 Handreikingen voor de praktijk 
 
Voor de praktijk kunnen uit dit onderzoek een aantal conclusies getrokken worden. Dit zal be-
sproken worden aan de hand van de in model 5.1 genoemde aspecten, te weten de beoordeling 
van de ervaringen van de jongere, de aspecten uit de omgeving van de jongere, de aspecten van 
de instelling, de persoonlijke eigenschappen van de jongere en de situatie van het interview. 
 
De beoordeling van de ervaringen door de jongere 
In nog al wat situaties wordt de ouder geraadpleegd betreffende het opstellen, evalueren en bij-
stellen van het behandelplan. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren een eigen mening hebben 
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over alle aspecten hun opname en hun verblijf. Ze hebben ook een eigen mening over hun 
toekomst. Verder blijkt uit dit onderzoek dat die mening door ouder en professionals vaak niet 
bekend zijn. Derhalve is het belangrijk om de jongere zelf actief te betrekken bij alle aspecten 
rondom zijn opname, behandeling en uitplaatsing. Daarbij moet, met behulp van uit dit 
onderzoek verkregen inzichten, getracht worden om achter de beweegredenen en overwegingen 
van de jongere te komen. Dit is een proces van voortdurende wederzijdse afstemming en 
bijstelling. Dit zal de effectiviteit van de beoogde behandeling sterk vergroten. 
Zet de visie op zijn bestaan van de jongere naast de visie van de ouder(s) en professionals. Om 
tot een werkzaam behandelprogramma te komen dienen deze visies in ieder geval gekend en 
gewogen te worden. 
 
Aspecten uit de omgeving van de jongere 
Als ouders afwijken van de jongeren zelf bij hun schatting van de ervaring van de jongeren 
denken zij altijd dat hun kind negatiever zal antwoorden dan dat het in werkelijkheid doet. Een 
verklaring is dat de ouders onvoldoende zicht hebben op de ervaringen van hun kinderen. Een 
alternatieve verklaring is dat de ouders hun eigen ervaringen laten meewegen bij de beantwoor-
ding van deze vraag. In dat geval betekent dit dat de ouders zelf de opname in ieder geval nega-
tiever ervaren dan hun kind. Of hierbij sprake is van cognitieve dissonantie die kan worden ge-
reduceerd door te denken dat het kind het verblijf in de instelling wel heel vervelend zal vin-
den, moet in de overwegingen betrokken worden. In de begeleiding van de ouders zal voldoen-
de aandacht besteed moeten worden aan de ervaringen van de ouders zelf. 
Schulze (2001) pleit in zijn inaugurale rede voor een nadrukkelijke oriëntering op een gezins-
beleid. Hij citeert Schuengel, Zegers, Jansma en Van IJzendoorn (2000) als hij stelt dat tehui-
zen de bestaande behandelprogramma’s moeten herzien en meer evidenced based moeten gaan 
werken. Uit de onderzoeken van Boendermaker e.a. (2003) en Konijn, Boendermaker, Cave-
laars en Kroneman (2003) wordt duidelijk dat er nogal wat veelbelovende interventieprogram-
ma’s zijn die afgestemd zijn op ouder én kind, op hun relaties, op hun competenties én op hun 
zelfwaardering. In een recente publicatie in de LVG-sector van Eigenraam e.a. (2005) wordt dit 
ook gesteld. In dit onderzoek werd in hoofdstuk 2 melding gemaakt van de uitdrukkelijke wens 
van alle LVG-instituten om ouder én kind intensief bij het behandelproces te betrekken. De 
oriëntering op ouder en kind dient dan ook uitgangspunt te zijn van gebruikte en nog te ontwik-
kelen behandelmethodieken in de LVG-sector. Gelet op de typologieën van ouders zoals door 
Janssen en Kars (1992) en Isarin (2001a; 2001b) gepresenteerd dient hierbij sprake zijn van 
nauw op de eigen aard, wensen en verwachtingen van ouders en jongeren afgestemd hulpverle-
ning. 
Jongeren en ouders praten vaak in termen van (vooruitgang in) gedrag. Dit is klaarblijkelijk een 
belangrijke parameter waaraan het succes van het verblijf wordt afgemeten. Het verdient der-
halve aanbeveling om deze vooruitgang zowel in de groep als thuis duidelijk zichtbaar en meet-
baar te maken. Met het oog op de specifieke kenmerken van de doelgroep dient hierbij ook ge-
dacht te worden aan visuele feedback. 
In de hulpverlening is ook regelmatig sprake van situaties waarbij de cliënt niet a-priori wil 
meewerken aan de hulpverlening terwijl dit wel in het belang van die cliënt is. Dan zijn be-
moeizorg en onvrijwillige hulpverlening (Jagt, 2001) aan de orde (bijvoorbeeld in het kader 
van de wet BOPZ). Orthopedagogische behandelingsinstituten en individuele hulpverleners 
kunnen en moeten hier niet voor weglopen. Een aantal jongeren die in dit onderzoek partici-
peerden zou niet opgenomen hebben willen worden als de beslissing daartoe helemaal aan hen 
zelf zou zijn overgelaten. Ook in deze gevallen moeten de inspanningen, naast het bieden van 
de noodzakelijke bescherming, echter gericht zijn op het vinden van “concordance” met de jon-
gere en het cliëntsysteem. Want onverlet het primair gedwongen karakter van deze hulpverle-
ning zal in een dergelijk geval de hulpverlening effectiever zijn. 
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Aspecten van de instelling 
Uit het onderzoek van Zijlstra, Vlaskamp, Nakken en Snijders (2003) blijkt hoe moeilijk het is 
om vernieuwingen te implementeren in het zorg- en behandelproces. Er moet met héél veel fac-
toren rekening gehouden worden zoals de leeftijd van de cliënt, de leeftijd van de groepsleider, 
de anciënniteit en de tevredenheid met het werk. Een evenwichtige teamsamenstelling is van 
groot belang. Dit wordt ook bevestigd in het onderzoek van Buntinx (2004). Een zorgvuldige 
planning van verandering van zorgprogramma’s dient naast zorginhoudelijke overwegingen 
ook rekening te houden met resultaten uit onderzoek zoals hierboven vermeld. 
De groepsleiding wordt door nogal wat jongeren niet als steun ervaren. Hierboven is betoogd 
waarom. Uit veel onderzoek is, zoals al enkele malen vermeld is, bekend dat een gezamenlijke 
uitgangspositie van groot belang is voor het welslagen van een behandeling. Organisaties voor 
de behandeling voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking zouden zich moeten be-
raden op de herpositionering van de groepsleiding. Een al te nadrukkelijke oriëntatie op struc-
tuur en regelgeving, hoe belangrijk ook in de behandeling van jongeren met een lichte verstan-
delijke beperking, kan leiden tot een uit het oogpunt van effectieve behandeling, ongewenste 
verwijdering tussen de jongere en de persoonlijke begeleider. De behandelstrategie moet door 
de persoonlijke begeleider, samen met de jongere, vertaald worden in dagelijkse handelings-
afspraken en in (voorbeelden van) concreet handelen. Structuur en regelgeving kunnen dan in 
dit licht komen te staan en worden dan niet meer gezien als willekeurig en onrechtvaardig. Een 
persoonlijke en positieve en respectvolle houding van de begeleider is een belangrijke pa-
rameter voor het succes van de hulpverlening blijkt uit onderzoek van Verzaal (2002) en Van 
Erve e.a. (2005). 
Van der Ploeg (1987) bespreekt de zeven dilemma’s van de groepsopvoeder. Deze zijn achter-
eenvolgens: methodiek versus persoonlijkheid, zelfrealisatie versus aanpassing, functie versus 
taak, kind versus omgeving, ideale versus reële opvoeder, groep versus individu en opvoeders-
team versus leefgroep. Gelet op het bovenstaande zijn deze nog steeds actueel in de pedagogi-
sche praktijk van de orthopedagogische hulpverleningspraktijk aan jongeren met een lichte ver-
standelijke beperking. Al deze aspecten komen in de interviews met persoonlijke begeleiders 
aan bod. Het verdient aanbeveling om deze dilemma’s bij de verdere analyse van de opvoe-
dingspraktijk in het LVG-instituut onder de loep te nemen. 
Recent hield De Winter (2005) een pleidooi voor democratie-opvoeding. De in dit onderzoek 
gememoreerde drukte in de groep met weinig aandacht voor de noden van de individuele jon-
gere en de wijze van omgang tussen jongeren onderling en tussen jongeren en leiding zouden 
in deze contraproductief kunnen zijn. En dit bij jongeren die vanuit de vaak bedreigende voor-
geschiedenis onvoldoende toegerust zijn om op respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Res-
pectvolle omgang tussen opvoeders en jongeren en ouders dient dan ook uitgangspunt van de 
behandeling te zijn. Begeleiders zijn bij uitstek de modellen voor te leren gedrag. Maeckelber-
ge (2004) spreekt in dit verband van “afhankelijkheidswerk” en pleit voor reflectieve zorgver-
leners in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij hoort echter ook het 
stellen van grenzen (Siebelink, 2004). De Winter (2005) wijst er ook op dat in een democrati-
sche samenleving de individuele autonomie niet de enige maat van de opvoeding kan zijn. Al-
hoewel de “afhankelijkheidswerker” oog moet hebben voor de individuele autonomie van de 
jongere dient er ook veel aandacht besteed te worden aan “leren samenleven”. Een té eenzijdi-
ge nadruk op individuele competenties van jongeren is dan ook niet op zijn plaats. Er dient ook 
ruimte te zijn voor het inoefenen van sociaal gedrag. Dit is ook van belang in nazorgtrajecten. 
In hoofdstuk 3 werd literatuur aangehaald waarin duidelijk werd dat jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking juist problemen ervaren in transitiesituaties. Indien dit professionele 
ondersteuning vraagt moet niet slechts gelet worden op de instrumentele vaardigheden maar 
ook op de vaardigheden die gericht zijn op het onderhouden en verstevigen van sociale net-
werkcontacten. 
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De onderzochte jongeren spreken zelden over het beoefenen van sport in clubverband. Recent 
is er in de literatuur aandacht besteed aan al dan niet geïntegreerde sportbeoefening voor men-
sen met een verstandelijke beperking (Ninot, Bilard & Delignières, 2005). Ook in de AAMR 
definitie van verstandelijke beperkingen (Buntinx, 2003), wordt gesteld dat een goed lichame-
lijke en geestelijke gezondheid van een persoon met een verstandelijke beperking zijn functio-
neren in hoge mate positief beïnvloedt. Het verdient aanbeveling om jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking te helpen om actief aan geïntegreerde sportieve activiteiten te partici-
peren en voor te bereiden op actieve participatie als zij zelfstandig wonen. In nazorgtrajecten 
zou MEE (de nieuwe naam voor de SPD) hierbij ook een rol kunnen spelen. 
Op grond van inzichten zoals die van Jordan en Dunlap (2001) verdient de transitie van adoles-
centie naar volwassenheid extra aandacht in de behandeling. Los van noodzaak van specifieke 
behandeling zijn onderwerpen als “hoe je te gedragen als burger in een democratie”, “het verla-
ten van het ouderlijke huis”, “volwaardige en beschermde seksualiteit” en “(partner)relatievor-
ming” voor alle jongeren die opgenomen zijn van belang. 
In een aantal interviews uiten ouders hun zorg over een eventueel bedreigende situatie voor hun 
kind in het internaat. Die bedreigende situatie kan een seksuele connotatie hebben (zie bijvoor-
beeld interviewfragmenten 6.1, 6.3 en 6.6), maar ook in niet geciteerde interviews met andere 
ouders komt dit aspect van zorg regelmatig aan bod. Uit de interviewtekst is niet altijd duidelijk 
of daar door de leiding van het internaat met de ouders (voldoende) over gepraat wordt. In ie-
der geval is de door de ouders geuite zorg dan reden genoeg om aan deze veiligheidsaspecten 
gepaste aandacht te schenken. 
Een aantal jongeren spreekt over drugsgebruik. De mate waarin zij drugs gebruiken en de geva-
ren die zij (denken te) lopen komen niet uitgebreid aan bod. Uit onderzoek van Mayer (2004) is 
bekend dat drugsgebruik, zeker bij jongeren met een duale problematiek (verstandelijke beper-
king en psychiatrische problemen) tot ernstige problemen kan leiden. Een goed preventief en 
curatief beleid hiervoor is dan ook héél belangrijk. 
Jongeren (en ouders) kennen hun rechten niet (Dörenberg, 2005). Ten onrechte denken veel 
jongeren die met een OTS in het kader van de WGBO zijn opgenomen, dat hun verblijf onvrij-
willig is en dat anderen (vooral de gezinsvoogd of de kinderrechter) bepalen of en zo ja hoe 
lang ze in het LVG-instituut dienen te blijven. In het kader van de WGBO is de opname echter 
vrijwillig. Dit dient bij de opname duidelijk gemaakt te worden aan de jongere (en zijn of haar 
wettelijke vertegenwoordiger) en de jongere (van twaalf jaar en ouder) moet dan ook toestem-
ming geven voor deze opname, los van wat gezinsvoogd of kinderrechter (of ouder) nodig vin-
den. Tijdens de behandeling dient iedere stap in die behandeling besproken te worden op een 
zodanige manier dat de jongere onomwonden zijn instemming kan geven of kan weigeren (in-
formed consent). Organisaties voor de behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke 
beperking dienen op en transparante wijze deze wettelijke verplichtingen in hun zorgprocessen 
te incorporeren. Daarbij dienen inzichten gericht op effectieve communicatie met jongeren met 
een verstandelijke beperking, zoals in dit onderzoek besproken een belangrijke rol spelen. Hier-
bij is gerichte informatieverstrekking aan jongeren en ouders aan de orde maar ook juridische 
bij- en nascholing voor medewerkers. 
Een aantal jongeren noemt het verblijf in het internaat nadrukkelijk als een vorm van straf voor 
een gepleegd delict. Hoewel deze jongeren in het kader van de WGBO vrijwillig zijn opgeno-
men, wordt soms door rechters een “stok achter de deur” constructie gebruikt. Dit wil zeggen 
dat zij de jongere in kwestie niet veroordelen als deze zich (vrijwillig) in een LVG-instelling 
laat behandelen. Ook met deze jongeren dient overeenstemming gevonden te worden over het 
doel en verloop van hun behandeling. Uitgangspunt van hun behandeling dient niet straf en 
vergelding te zijn maar de behandeling dient gestoelte zijn op orthopedagogische uitgangspun-
ten. In de behandelprogramma’s dient echter ook gewerkt te worden aan schuldbesef, inle-
vingsvermogen en mededogen met de slachtoffers (De Winter, 2004). 
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De persoonlijke eigenschappen van de jongere 
Daar een gezamenlijke probleemdefinitie en overeenstemming over reden, doel en perspectief 
van een behandeling (“concordance”) van groot belang zijn voor het slagen van die behande-
ling verdient het aanbeveling om hier veel aandacht aan te besteden tijdens de start maar ook in 
het proces van behandeling in het LVG-instituut. Daarbij dient er vooral ruimte te zijn om de 
eigen ervaring van de jongere en de ouder voldoende te belichten. De dynamiek van die 
ervaringen moet worden onderzocht. Betreft het een “naysayer”, is het een jongere die gericht 
is op het hier en nu en te bestempelen is als “overlever” en/of maakt de jongere een balansaf-
weging? En zo ja welke aspecten laat zij of hij dan mee wegen? Kennis hiervan kan de aanslui-
ting tussen de positie van de jongere (en de ouder) enerzijds en interventies die gericht zijn op 
het verbeteren van de samenwerking anderzijds, duidelijk ten goede komen. Het in dit onder-
zoek gepresenteerde werkmodel en de gehanteerde analysemethoden kunnen hierbij bruikbaar 
zijn. 
 
De situatie van het interview 
Het focusgroep interview is als methode zeer bruikbaar om informatie te verzamelen over as-
pecten die jongeren met een lichte verstandelijke beperking van belang achten bij het leven in 
het internaat en aspecten hun behandeling betreffende. Het is daarom aan te raden om de aspec-
ten die in een focusgroep onder de loep worden genomen zelf ook onderzoek van een focus-
groep interview te laten zijn. 
Peerinterviews kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de behandeling in 
een LVG-instituut. Op grond van dit onderzoek kan onomwonden gesteld worden dat peerin-
terviews uitstekend door jongeren met een lichte verstandelijke beperking kunnen worden uit-
gevoerd. De in dit onderzoek gepresenteerde methode “samen-werken” kan daarbij bij de voor-
bereiding gebruikt worden. Indien de peerinterviews plaats hebben binnen een complexe orga-
nisatie als een internaat dient er echter hulp geboden te worden vooral op het gebied van plan-
ning en logistiek. Ook regelmatige voor- en nabespreking zijn op zijn plaats om de interviewers 
gemotiveerd te houden, en de integriteit van de methodiek te bewaken. Daarbij moeten reke-
ning gehouden met de richtlijnen zoals verstrekt door Unicef (2002) en de opmerkingen van 
Becker, Roberts, Morrison & Silver (2004). 
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11.1 Inleiding 
 
In dit onderzoek worden uitspraken gedaan over de ervaringen met het verblijf van de opgeno-
men jongeren en hoe ouders, persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers denken dat de 
jongere dit ervaart. In dit onderzoek worden géén uitspraken gedaan over de kwaliteit van de 
geboden hulp in de LVG-instelling. Of de instelling zo handelt als de jongeren vertellen dan 
wel of de instelling een beleid geformuleerd heeft dat dit handelen ondersteunt, is niet onder-
zocht. 
Het doen van kwalitatief onderzoek en kwalitatieve analyses op grond van een “mixed-methods 
onderzoeksdesign” doet een groot beroep op de onderzoeker. In dit onderzoek is getracht om 
alle keuzes die de onderzoeker tijdens het analyseproces gemaakt heeft te verantwoorden. In 
hoofdstuk 1 is beschreven dat in dit onderzoek getracht zou worden om kennis over de erva-
ringswereld van de jongeren met een lichte verstandelijke beperking te verkrijgen. Het onder-
zoek heeft hier meer inzicht in gebracht. De vergelijking met en relatering aan de bij de infor-
manten verzamelde gegevens valt mogelijk tegen. Een voor de hand liggende conclusie is dat 
deze informanten maar betrekkelijk weinig zicht hebben op de leef- en ervaringswereld van de 
jongeren. Maar ook een alternatieve verklaring is mogelijk. Er zijn natuurlijk factoren die kun-
nen helpen bij het indelen van de ondervraagden naar een typologie van hun leefsituatie. Cate-
gorieën waarin de jongeren op die manier zijn ondergebracht kunnen vervolgens met kwantita-
tieve methoden worden vergeleken. Maar er is meer nodig. Ouders en hulpverleners moeten 
ook weten hoe met de jeugdigen, die in een speciale situatie verkeren namelijk én licht verstan-
delijk beperkt zijn én residentieel zijn opgenomen, moet worden overlegd en naar hen kan wor-
den geluisterd, zodat de daarop gebaseerde behandelpraktijk maximaal effectief is voor de 
jeugdigen zelf en voor hun ouders en voor hun hulpverleners. Daarom moet worden onderzocht 
hoe een maximaal effectieve communicatie in elkaar steekt en kan worden opgebouwd.  
De jongeren die als interviewers optraden kenden problemen bij de planning van de interviews. 
De meeste interviewers woonden in verschillende behandelgroepen en hadden een eigen dagin-
vulling die vaak niet synchroon liep met die van de collega-interviewer. De te interviewen jon-
gere had eveneens een eigen daginvulling en ook de groepsleiding van deze jongere wilde be-
trokken worden bij de keuze van het interviewmoment (iets wat vooraf niet voorzien was). Dit 
gekoppeld aan vervoersproblemen maakte dat de jongeren de afspraken niet gepland kregen. 
Door deze toename van de complexheid van de vraag om de interviews te plannen, waren zij 
hiertoe niet meer in staat. Dit spoort met de conclusies van in hoofdstuk 3 geciteerd onderzoek 
dat jongeren met een lichte verstandelijke beperking in complexe situaties niet in staat zijn ade-
quaat en creatief te handelen. De hoofdonderzoeker heeft, met hulp van een aantal medewer-
kers van het betreffende internaat vervolgens de planning van de interviews ter hand genomen. 
Er is bij de uitvoering van het onderzoek veel aandacht besteed aan de onderzoeksethische as-
pecten van onderzoek binnen het raamwerk van de door Unicef gepubliceerde “evaluation tech-
nical notes” (2002). Zowel aan de cliëntenraad van het instituut, als aan de ouders als aan de 
jongeren is schriftelijk toestemming gevraagd voor de deelname als medeonderzoeker, respec-
tievelijk de deelnemer aan de focusgroepen, de interviewer en de geïnterviewde. Daarbij heeft 
de hoofdonderzoeker zich in geval van twijfel vergewist van de vrijwilligheid van de deelname 
(Stalker, 1998; Fisher, 2003). Nadrukkelijk is met de medeonderzoekers en interviewers stil ge-
staan bij privacy aspecten. Er zijn geen aanwijzingen dat dit in enig deel van het onderzoek tot 
problemen geleid heeft. Stalker meldt ook problemen die onderzoekers kunnen verwachten van 
medeonderzoekers met een verstandelijke beperking op het gebied van verwachte vriendschap 
die verder reikt dan het beoogde onderzoeksproject. De hoofdonderzoeker heeft hier met de 
beide medeonderzoekers enkele keren over gepraat teneinde deze verwachting te temperen. 
Wel kan niet ontkend worden dat intensieve participatie aan een omvangrijk project leidt tot 
vriendschappelijke contacten, binnen de context van dat project. Zonder dit door middel van 
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testmateriaal te hebben kunnen vaststellen, is er sprake van persoonlijke groei van de beide me-
deonderzoekers. Dit is anekdotisch ook terug gerapporteerd door de begeleiders van beiden. 
Hoogtepunt daarbij was een project over “lichte verstandelijke handicap en vrije tijd”, dat de 
hoofdonderzoeker samen met de beide medeonderzoekers gepresenteerd heeft op een congres 
voor vijfhonderd deelnemers. De beide medeonderzoekers werden hier als volwaardige onder-
zoekspartners door de deelnemers aanvaard, en ook als zo danig tijdens dit congres benaderd. 
De medeonderzoekers hebben verteld dat ze dit een fantastische ervaring gevonden hebben. 
Onderzoek doen is ook keuzes maken in alle fasen van het onderzoeksproces. Deze keuzes 
kunnen achteraf beschouwd meer of minder gelukkig zijn. Daarom worden in paragraaf 11.2 
enkele methodologische overwegingen gegeven. Mede op grond van deze methodologische 
overwegingen worden in paragraaf 11.3 aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 
 
11.2 Methodologische overwegingen 
 
De uitvoering van het onderzoek 
De interviews zijn in een periode van zes maanden afgenomen. Per jongere kan er tot maximaal 
vier maanden verschil zitten in het tijdstip van interview van hem of haar en de drie informan-
ten. Dit had alles te maken met de moeizame planning van de diverse interviews (paragraaf 
4.4.6). In deze tijd kon er het een en ander gebeurd zijn in het leven van de jongere. In para-
graaf 9.2 is dit ook een aantal keren gemeld. Soms is dit duidelijk in (de context van) het inter-
view. Maar soms blijft dit onduidelijk en kan dit mede de oorzaak zijn van de lage overeen-
komst in antwoorden tussen jongere en informant. 
In paragraaf 4.4.6 wordt gesproken over de problemen van de interviewers met het strakke pro-
tocol. Er is gekozen voor dit protocol om de integriteit van de interviewmethodiek te waarbor-
gen. Om de peerinterviewers te ondersteunen zijn, met hun hulp, hulpzinnen aan het interview-
protocol toegevoegd. Interviewers hebben teruggerapporteerd dat het protocol hun niet altijd 
voldoende steun gaf in individuele interviewsituaties waarbij jongeren zich op een onverwachte 
manier gedroegen of onverwachte antwoorden gaven. De peerinterviewers hebben zich bijna 
allemaal aan het protocol gehouden. Dit betekent echter dat soms niet is doorgevraagd waar-
door mogelijk interessante informatie niet verzameld is. Het is de onderzoeker niet in alle ge-
vallen gelukt om de peerinterviewers die zelfverzekerdheid te geven die ze daarvoor nodig had-
den gehad. Hierop zal in toekomstige onderzoeken met behulp van peerinterviewers extra gelet 
moeten worden. De interviewers die de informanten geïnterviewd hebben, hebben weliswaar 
bijna allemaal op basis van het protocol geïnterviewd, maar ze hebben in bijzondere situaties, 
in de regel binnen de marges die het protocol toe stond, op de situatie ingespeeld.  
 
De thema’s 
De stappen om te komen tot negen thema’s, die alle onderwerpen die van belang zijn bij het 
verblijf in het internaat betreffen, zijn in hoofdstuk 4 besproken. Bij de uitvoering van het on-
derzoek bleek dat jongeren die in het onderzochte internaat verbleven, vragen over alle thema’s 
niet in voldoende mate wilden of konden beantwoorden. De vraag blijft daarom bestaan of deze 
negen wel aan het gestelde uitgangscriterium voldoen. De woorden “het dossier (de belangrijke 
map)”, “financiën (geldzaken)” en “instanties (mensen buiten het internaat waar je mee te ma-
ken hebt)” vonden veel jongeren ook moeilijk. Ze hadden hier niet direct een helder beeld bij. 
Wellicht dat andere benamingen of een betere omschrijving wel tot meer, relevante, antwoor-
den zouden hebben geleid. 
De thema’s met betrekking tot de interviewonderwerpen 3 en 4, “je leven over één, respectie-
velijk vijf jaar” zijn niet samengesteld op grond van een focusgroep interview, maar op grond 
van discussies met de medeonderzoekers en de interviewers. Er zou getwijfeld kunnen worden 
aan de volledigheid hier van. In de interviews is echter niet gebleken dat thema’s met betrek-
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king tot deze onderwerpen “vergeten” zijn. De open vraag aan het eind van ieder interview (“is 
alles gezegd wat gezegd moest worden of wil je nog iets vertellen”) leverde géén nieuwe the-
ma’s op. Overigens is ook de herkenbaarheid van de thema’s bij de interviewonderwerpen 3 en 
4, gelet op de respons, in alle gevallen goed. 
 
Het interview 
Het type interview dat gebruikt is, het open of halfgestructureerde interview afgenomen door 
peerinterviewers, kan er toe leiden dat een informant een eigen uniek antwoordpad kiest dat af-
wijkt van de inhoud van de beoogde vraagstelling. De kans dat er dan overeenstemming is tus-
sen jongere en informanten is heel gering. In het onderzoek is hiervan melding gemaakt daar 
waar dit duidelijk optrad. Indien dit minder duidelijk is gebeurd, heeft dit wellicht invloed ge-
had op de gevonden resultaten. 
In de interviews met de informanten is nadrukkelijk stilgestaan bij het beantwoorden van de 
vragen vanuit het perspectief van de jongeren. Al diverse malen is in dit onderzoek geconsta-
teerd dat dit voor veel informanten, vooral ouders en persoonlijke begeleiders, niet makkelijk 
was. Daar waar dit duidelijk was, is dit in de diverse hoofdstukken bij de analyses van de resul-
taten van het onderzoek betrokken. Het is echter niet uit te sluiten dat nog meer antwoorden 
niet vanuit het perspectief van de jongere maar primair vanuit het eigen perspectief gegeven 
zijn en zodoende de resultaten daarbij ongewenst beïnvloedende. Een aanwijzing is het soms 
geringe percentage overeenstemming tussen de jongere en zijn informanten en de geringe tot 
matige correlaties tussen de overeenstemmingsmaten van die informanten. 
Uit onderzoek (Pennebaker & Stone, 2003) is bekend dat ouderen veel meer positief geladen 
woorden gebruiken dan jongeren. Ouderen spreken ook vaker in de toekomende tijd en gebrui-
ken veel meer woorden als “wij” en “ons”. Verder is het taalgebruik complexer dan bij jonge-
ren. Ouderen hechten groot belang aan positieve emoties. Een tendens van de gevonden resul-
taten van Pennebaker en Stone is terug te vinden in de interviews met persoonlijke begeleiders 
en gedragswetenschappers. Maar vooral ouders zijn over de hele linie negatiever dan de jon-
geren zelf. Gelet op het grote belang dat gehecht wordt aan emoties bij ouderen in normale si-
tuaties, zou dit kunnen betekenen dat de ouders van de in het internaat opgenomen jongeren ex-
tremer negatief zijn dan op het eerste oog te zien is. 
 
Representativiteit 
De oorspronkelijke onderzoeksgroep bestond uit eenentwintig jongeren, hun ouder, persoonlij-
ke begeleider en behandelend gedragswetenschapper. Door allerlei omstandigheden, waaraan 
in het onderzoek aandacht is besteed, zijn in hoofdstuk 9 uiteindelijk maar vijftien jongeren en 
hun informanten geanalyseerd. Er is aangetoond dat, gekeken naar een aantal aspecten, er 
enkele verschillen waren tussen de groep van vijftien en de groep van zes. Niet geheel uit te 
sluiten valt echter dat er, op basis van niet gemeten variabelen, meer verschillen zijn tussen de 
twee groepen. 
De focusgroep interviews zijn gehouden bij jongeren die verbleven in vier instituten voor de 
behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Hoewel deze vier instituten, 
en de jongeren geselecteerd zijn op grond van een aantal relevante criteria blijft de vraag ge-
rechtvaardigd of de antwoorden van deze jongeren, gemeten aan andere criteria, representatief 
zijn voor alle jongeren die opgenomen zijn in LVG-instituten. De analyses in dit onderzoek ge-
ven geen aanleiding om hieraan te twijfelen. Wel blijkt dat sommige onderwerpen situatiespe-
cifiek “vertaald” worden door de geïnterviewde jongeren. 
Er is de vraag in hoeverre de gevonden resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar de tota-
le populatie van jongeren die opgenomen zijn in een LVG-instituut. In hoofdstuk 4 is aange-
toond dat de onderzoekgroep, op een aantal belangrijke aspecten, niet afwijkt van de andere 
jongeren in het instituut en die, die in andere LVG-instituten zijn opgenomen. De gegevens 
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wijken wel af van de door Jansen en Feltzer (2002) gevonden resultaten maar die deden onder-
zoek bij normaal begaafde jongeren en gebruikten niet het peerinterview. Er zijn op dit moment 
landelijk echter géén vergelijkbare gegevens voorhanden van alle in LVG-instituten opgeno-
men jongeren zodat niet met zekerheid gezegd kan worden dat dit ook geldt voor alle opgeno-
men jongeren. De vraag naar de generaliseerbaarheid geldt niet voor alle gevonden resultaten. 
In de hoofdstukken 5 tot en met 10 is diverse malen gesteld dat een aantal gevonden resultaten 
misschien specifiek is voor het onderzochte internaat. In de rapportage van praktijkgericht on-
derzoek is het echter in de eerste plaats aan de lezer om na te gaan of de gang van zaken zoals 
die in het onderzoek is beschreven ook van toepassing is op de eigen praktijk situatie (Van 
Dijk, De Goede, ’t Hart & Teunissen, 1991). 
 
De analyses 
Zoals in hoofdstuk 5 vermeld is het gehanteerde werkmodel wellicht onvolledig. Op grond van 
het voorhanden zijnde interviewmateriaal en de kenmerken van de interviewers en geïnterview-
den was het niet mogelijk om andere aspecten in het onderzoek te betrekken. Van de jongeren 
waren veel gegevens zoals diagnose en persoonlijkheidskenmerken niet bekend. 
In de bijlagen 15 tot en met 29 staan zeer korte samenvattingen van de vier interviewonderwer-
pen aan de hand van de vragen en thema’s. Deze samenvattingen vormen de basis voor de ge-
codeerde antwoorden die bijlagen 30 tot en met 44 respectievelijk 46 tot en met 60 te vinden 
zijn. De gecodeerde antwoorden zijn door een tweede beoordelaar beoordeeld. De overeen-
komst met de eerste beoordelaar is, in een percentage uitgedrukt, hoog. De samenvattingen zijn 
echter niet beoordeeld door een tweede beoordelaar. De samenvattingen zijn samengesteld uit 
honderden pagina’s interviewtranscripties. In het kader van dit onderzoek was het om prakti-
sche redenen niet mogelijk dit ook nog een keer door een tweede beoordelaar te laten doen om 
vervolgens de overeenkomsten en verschillen te berekenen. 
In paragraaf 9.2 zijn de beslisregels geformuleerd op grond waarvan bepaald is of er al dan niet 
overeenstemming was tussen de antwoorden van de jongere en ieder van de informanten. Ge-
zocht is naar beslisregels die aansloten bij de praktijk van het interview.  
Er is voor gekozen om de antwoorden van de jongeren uitgangspunt van analyse te laten zijn. 
Dit past immers bij de vraagstelling van dit onderzoek. Op grond hiervan zijn de antwoorden 
van de informanten slechts dan gecodeerd indien de jongere zelf de betreffende vraag beant-
woord heeft. De informanten gaven echter op veel meer vragen antwoord. Dit betekent dat heel 
veel antwoorden van informanten niet geanalyseerd zijn. Dit betekent ook dat het niet mogelijk 
was om de interbeoordelaar-betrouwbaarheid met behulp van en statistische maat te bepalen. 
Daarom zijn alleen de percentages overeenkomst vermeld. 
 
11.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Onderzoek naar verdieping van de gekozen onderzoeksopzet 
De onderwerpen die de basis vormen voor de thema’s van interviewonderwerp 2, “wonen in 
een internaat”, zijn, zoals in hoofdstuk 4 vermeld, niet themaspecifiek. Het verdient aanbeve-
ling om te onderzoeken welke onderwerpen het best bij welke thema’s passen. Het verdient 
daarbij aanbeveling om in meerdere LVG-instituten focusgroep interviews te doen bij residen-
tieel opgenomen jongeren teneinde de thema’s die te maken hebben met de ervaring van het 
verblijf in een internaat nauwkeurig te kunnen vaststellen. 
Het in hoofdstuk 5 gepresenteerde werkmodel lijkt een nuttig model om het oordeel over het 
verblijf van een jongere vast te stellen. Dit werkmodel zou wellicht uitgebreid moeten worden 
met andere voor deze vraagstelling relevante aspecten. Daarnaast zou aan de hand van het mo-
del verder onderzoek gedaan moeten worden naar de samenhang tussen de perceptie van de 
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jongere en de wijze waarop dit oordeel tot stand komt. Indien hier meer over bekend is kan 
hier, indien nodig, ook gerichter op geïntervenieerd worden. 
 
Onderzoek rekening houdend met de specifieke kenmerken van (residentieel opgenomen) jeug-
digen met een lichte verstandelijke beperking 
Het is voor praktijkorganisaties van belang om kennis te nemen van de onderzoeken die gericht 
zijn op de technische pragmatische aspecten van communicatie met mensen met een verstande-
lijke beperking zoals die besproken zijn in de hoofdstukken 2 en 4. Dit is niet alleen van belang 
voor het doen van (praktijk)onderzoek maar ook voor de communicatie in de dagelijkse prak-
tijk. In dit onderzoek wordt daarnaast duidelijk dat jongeren met een lichte verstandelijke be-
perking korte antwoorden geven. Verdere analyse laat zien dat deze korte antwoorden net zo 
belangrijk kunnen zijn als langere antwoorden die informanten formuleren. Scholing van mede-
werkers in alle aspecten die te maken hebben met het voeren van gesprekken met jongeren met 
een lichte verstandelijke beperking is van eminent belang in deze. 
Opmerkelijk is dat er over de vragen naar het perspectief betrekkelijk weinig overeenstemming 
is, terwijl de vragen naar het perspectief heel concreet waren. Een verklaring is dat de infor-
manten weinig zicht hebben op de ervaringen van de jongeren. Een alternatieve verklaring is 
dat jongeren zelf weinig zicht hebben op hun perspectief en dat hun antwoorden daarom als het 
ware ter plekke geformuleerd zijn. Het verdient aanbeveling om meer onderzoek te doen naar 
de kijk van jongeren op hun nabije en verdere toekomst. Ook hierbij is de ratio dat naarmate 
behandelaars en jongeren hierin meer overeenstemmen de behandeling effectiever kan zijn. 
Gelet op het verschil in waardering van de groepsleiding in dit onderzoek in vergelijking met 
het onderzoek van Jansen en Feltzer (2002) moet onderzocht worden óf deze negatievere waar-
dering situatiespecifiek is óf gerelateerd kan worden aan de totale populatie van residentieel 
opgenomen jongeren met een lichte verstandelijke beperking óf dat hierbij een rol speelt dat in 
tegenstelling tot Jansen en Feltzer in dit onderzoek met peer interviews gewerkt is. 
In dit onderzoek zijn jongeren uit culturele minderheidsgroeperingen weinig aan het woord ge-
weest. Bekend is dat er in de LVG-instellingen vele honderden jongeren uit deze categorie ver-
blijven. Uit onderzoek van Kromhout (2002) is ook bekend dat de hulpverlening aan Marok-
kaanse jongeren vaak faalt. Zij geeft inzicht in de factoren die hierbij een rol spelen. Dergelijk, 
intercultureel onderzoek, is ook in de orthopedagogische behandelingsinstellingen van belang. 
 
Onderzoek in het gezinssysteem 
Daar er nog weinig bekend is over de ervaringen van de ouders zelf met de plaatsing van hun 
kind in een LVG-instituut, verdient het aanbeveling om hier verder onderzoek naar te doen. 
Daarbij kan onderzoek zoals dat van Pennebaker en Stone (2003) betrokken worden. 
In de onderzoeksgroep waren veel jongeren afkomstig uit gebroken dan wel nieuw samenge-
stelde gezinnen. Groenendaal en Deković (2000) noemen dit, samen met een groot aantal ande-
re factoren die eveneens bij (een deel van) de onderzochte jongeren en hun ouders aan de orde 
zijn zoals lage opleiding ouders, lage sociaal economische status, armoede, veel levensgebeur-
tenissen en kwaliteit van de opvoedingsrelatie, als risicofactor voor de kwaliteit van de opvoe-
ding. Indien er sprake is van ouders met een (lichte) verstandelijke beperking (Joha, 2004) dan 
is dit nog belangrijker. Daarom is verder onderzoek naar de relatie tussen gebroken stamgezin-
nen van LVG-jongeren en vastgelopen gezinssituaties waarbij uithuisplaatsing dreigt op zijn 
plaats. 
Uit de interviews met de jongeren en de informanten blijkt dat de vastgelopen gezins- en op-
voedingssituatie die ten grondslag lag aan de uithuisplaatsing en internaatsopname veelal al 
lang bestond. De vraag rijst dan ook óf er niet vroeger in het leven van de jongere effectief 
geïntervenieerd zou hebben moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan evidenced based 
interventies in de thuissituatie, (Boendermaker e.a., 2003; Konijn e.a., 2003; Eigenraam e.a., 
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2005) óf aan eerder gedwongen ingrijpen in risicogezinnen en gedwongen uit huis plaatsen 
(Boermans, 2004). Op dit moment wordt deze discussie vaak negatief beïnvloed door te kiezen 
voor ambulante zorgvormen omdat die goedkoper zouden zijn! Onderzoek naar de meest ge-
paste interventie, gegeven een bepaalde problematiek, die los staat van deze financiële discus-
sie zou van groot belang kunnen zijn. Daarbij dient er ook aandacht te zijn voor interventies die 
zowel residentiele als ambulante behandelelementen bevatten (Wijenberg & Rasenberg, 1998; 
Venet & Déry, 2004; Eigenraam e.a. 2005). 
 
Onderzoek naar de juridische aspecten 
Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de kennis en het gebruik van wettelijke rechten 
van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Van den Boogaard (2005) constateert dat 
jongeren met een lichte verstandelijke beperking weliswaar klachten hebben over hun verblijf, 
maar deze niet onder de aandacht van de verantwoordelijken in het instituut brengen. Hij geeft 
daarbij als verklaring dat het de jongeren aan de juiste competenties ontbreekt om die klachten 
adequaat te articuleren. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel jongeren, als ouders, als professio-
nals de juridische implicaties van gezondheidswetgeving onvoldoende beseffen. De vraag is 
aan de orde of, mede op grond van dit onderzoek en van onderzoek zoals gepresenteerd in 
hoofdstuk 2, ook niet veel méér gepaste aandacht moet worden gegeven aan de juridische as-
pecten van de hulpverlening gericht op jongeren en ouders. Uit onderzoek moet dan blijken of 
meer kennis op maat ook leidt tot ander (klacht)gedrag bij jongeren en ouders. 
 
11.4 Tot slot 
 
Een voor hen relevante samenvatting van dit proefschrift zal in voor de jongeren en ouders be-
grijpelijke taal in de loop van 2006 worden gemaakt. 
In hoofdstuk 1 werd gepleit voor onderzoek waarbij ook de sterke kanten en de mogelijkheden 
van jongeren met een lichte verstandelijke beperking naar voren komen. Bij de uitvoering van 
dit onderzoek zijn jongeren betrokken als medeonderzoeker, als peerinterviewer, als geïnter-
viewde en als informant. In dit onderzoek hebben deze jongeren getoond betrokken, enthou-
siast, serieus, krachtig leergierig, en responsief te zijn. Ze hadden doorzettingsvermogen, had-
den drang om, ondanks alle tegenslagen die ze in hun leven al hadden ervaren, van het leven 
het beste te maken en ze waren betrokken op elkaar en op hun omgeving. In toekomstige publi-
caties over jongeren met een lichte verstandelijke beperking zal niet alleen gefocust moeten 
worden op hun tekorten en hun problemen maar zal, wanneer ze gekarakteriseerd worden, ook 
een plaats ingeruimd moeten worden voor deze sterke kanten. 
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Jaarlijks doen vele jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking In Nederland een beroep 
op de hulpverlening. Een aanmerkelijk aantal van hen krijgt deze hulp van een LVG-instituut. 
Per 1 januari 2007 zal de zorg voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking volledig 
in de Wet op de Jeugdzorg zijn ondergebracht. Ongeveer 3.500 jeugdigen worden jaarlijks resi-
dentieel behandeld in de LVG-instituten. Over dit residentiële behandelproces is nog betrekke-
lijk weinig bekend. De drieëntwintig LVG-instituten hebben hun krachten gebundeld in het 
Landelijk Kenniscentrum LVG en van hier uit wordt onderzoek ter zake gecoördineerd. Er 
wordt een groot aantal behandelmethodieken gehanteerd door de diverse LVG-instituten. Nog 
onduidelijk is welke behandelingen het meest effectief zijn voor specifieke doelgroepen binnen 
de LVG-zorg. Uit onderzoek blijkt dat een goede werkrelatie tussen jongere en hulpverlener 
één van de werkzame factoren in de behandeling is. In dit kader is het van belang te weten hoe 
een jongere met een lichte verstandelijke beperking zijn of haar verblijf in het LVG-instituut 
ervaart. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongeren die opgenomen zijn 
in een LVG-instituut. De ervaringen van jongeren die opgenomen zijn in een LVG-instituut 
zijn onderwerp van dit proefschrift, dat uit 11 hoofdstukken bestaat. 
 
In hoofdstuk 1 worden de probleemstelling en de centrale vraagstellingen van het onderzoek 
beschreven. Het onderzoek richt zich op jeugdigen van twaalf jaar en ouder die een residentiële 
behandeling in een LVG-instituut ontvangen. Doel van het onderzoek is informatie aandragen 
waardoor het behandelbeleid van en de daadwerkelijke behandeling in de LVG-centra kan ver-
beteren.  
De centrale vraagstelling van het onderzoek is tweeledig en luidt: 

1. hoe ervaart een jongere met een lichte verstandelijke beperking die opgenomen is in 
een LVG-instituut zijn of haar verblijf en  

2. komt de beschrijving van de ervaring van de jongere overeen met de beschrijving 
van zijn of haar ervaring door de ouder, de direct betrokken persoonlijke begeleider 
en de direct betrokken behandelaar? 

Onderzoek naar de ervaringen van in een LVG-instituut opgenomen jeugdigen en de visie van 
hulpverleners en ouders op deze ervaringen levert mogelijk bruikbare kennis op voor de inrich-
ting van het hulpverleningsproces aan jeugdigen met een verstandelijke beperking. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de (residentiële) hulpverlening voor jeugdigen met een lichte verstande-
lijke beperking verkend. Geschetst wordt hoe de jongeren bij het instituut worden aangemeld, 
welke hulpverleningsvormen er zijn en hoe het behandelingsproces er uit ziet. Omdat het on-
derzoek de ervaringen van jongeren met een lichte verstandelijke beperkingen betreft, wordt 
vervolgens, op grond van literatuuronderzoek, een definitie gepresenteerd van het begrip “erva-
ring”. Daarna wordt het doen van onderzoek bij en samen met jongeren en samen met mensen 
met een verstandelijke beperking besproken. Daarbij worden de resultaten van een enquête on-
der de behandelverantwoordelijken van eenentwintig LVG-instituten besproken. Unaniem is 
men van mening dat het intensief betrekken van jongeren en ouders heel belangrijk is voor het 
welslagen van het hulpverleningsproces. Tot slot wordt stil gestaan bij de thema’s die voor 
mensen met een verstandelijke beperking zelf van belang zijn in relatie tot de zorg en behande-
ling die zijn ontvangen. 
 
In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen in het denken over mensen met een (lichte) verstan-
delijke beperking aan de hand van vijfenveertig jaar in Nederland gebruikte literatuur en aan de 
hand van de International Classification of Functioning, Disability and Health van de World 
Health Organization, versie 2002, besproken. Daarbij wordt beargumenteerd waarom dit onder-
zoek aansluit bij het model van emancipatie en ondersteuning, waarin ook het doen van onder-
zoek samen met mensen met een verstandelijke beperking past. Vervolgens worden de diverse 
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definities van het begrip “lichte verstandelijke beperking” die de laatste vijfenveertig jaar in 
Nederland gebruikt zijn, besproken. Tenslotte worden de kenmerken van mensen met een lichte 
verstandelijke beperking die diverse Nederlandstalige onderzoekers de laatste vijfenveertig jaar 
onderzocht hebben, besproken. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de opzet van het onderzoek en het onderzoeksproces gepresenteerd. 
Daarna wordt verslag gedaan van het onderzoek naar het vinden van de thema’s die jongeren 
met een lichte verstandelijke beperking belangrijk vinden als de vraag: “hoe vind je het om in 
een internaat te wonen?” beantwoord moet worden Deze thema’s zijn verzameld met behulp 
van vier focusgroep interviews. Op basis van deze, en andere met hulp van jongeren uit de 
doelgroep verzamelde thema’s is, op basis van vier interviewonderwerpen, een interviewhand-
leiding gemaakt. Met behulp van de in het kader van dit onderzoek ontwikkelde methode “sa-
men-werken” zijn vervolgens acht jongeren met een lichte verstandelijke handicap getraind om 
peerinterviews te doen. Daarnaast zijn met behulp van de zelfde methode vijf studenten ge-
traind om de ouders, de persoonlijke begeleiders en de gedragswetenschappers van de geïnter-
viewde jongeren te interviewen. Van alle 150 jongeren van twaalf jaar en ouder, uit één LVG-
instituut in het zuiden van Nederland, die schriftelijk uitgenodigd zijn om deel te nemen aan het 
onderzoek hebben uiteindelijk eenentwintig jongeren en hun ouders positief gereageerd op dit 
verzoek. 
 
In hoofdstuk 5 worden de ervaringen van de eenentwintig geïnterviewde LVG-jongeren ge-
analyseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een werkmodel dat de beoordeling van de erva-
ringen door de jongere in een ecologische context plaatst. Jongeren beoordelen hun verblijf als 
“niet leuk” respectievelijk als “leuk” en als “leuk en niet leuk”. Vervolgens worden de ant-
woorden op de vragen van de diverse thema’s per jongere besproken. Er kan daarbij géén sa-
menhang worden aangetoond tussen de juridische status van de jongere, het geslacht of het tijd-
stip van interviewen en de wijze waarop de jongere het verblijf beoordeeld heeft. Jongeren ge-
ven heel individuele antwoorden op vragen van de thema’s. 
 
In hoofdstuk 6 wordt de vraag beantwoord hoe ouders denken over de ervaringen van opgeno-
men LVG-jongeren. De antwoorden van de ouders zijn eveneens verdeeld over de categorieën 
“niet leuk”, “leuk” en “leuk en niet leuk”. Daarna zijn de antwoorden op de vragen over de the-
ma’s van de ouders in de diverse categorieën geanalyseerd. Er kan daarbij géén samenhang 
worden aangetoond tussen de antwoorden van de ouders en het geslacht van de jongere en de 
ouder en het tijdstip van interviewen van de ouder. Wel denken ouders dat jongeren die een 
OTS hebben negatiever zullen zijn over hun verblijf. 
 
In hoofdstuk 7 worden de antwoorden van de persoonlijke begeleiders geanalyseerd. Wederom 
verdeeld over de categorieën “niet leuk”, “leuk” en “leuk en niet leuk”. Daarna zijn de ant-
woorden op de vragen over de thema’s van de persoonlijke begeleiders in de diverse catego-
rieën geanalyseerd. Er kan daarbij géén samenhang worden aangetoond tussen de antwoorden 
van de persoonlijke begeleiders en het geslacht en de juridische status van de jongere, evenmin 
als tussen hun antwoorden en het geslacht van de persoonlijke begeleiders en hun anciënniteit 
als groepsbegeleider en persoonlijke begeleider. 
 
In hoofdstuk 8 worden de antwoorden van de direct betrokken behandelaars over de ervarin-
gen van opgenomen LVG-jongeren geanalyseerd. Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij de per-
soonlijke begeleiders. Er kan daarbij géén samenhang worden aangetoond tussen de antwoor-
den van de gedragswetenschappers en de juridische status van de jongeren. Wel denken ge-
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dragswetenschappers dat jongens het verblijf relatief vaak “leuk” of “leuk en niet leuk” zullen 
vinden, terwijl ze denken dat meisjes het verblijf “niet leuk” zullen vinden. 
 
In hoofdstuk 9 wordt de vraag beantwoord of de ervaringen van de opgenomen LVG-jongeren 
overeenkomen met de kijk die de ouders, persoonlijke begeleiders en direct betrokken behan-
delaars op die ervaringen hebben? Ouders en direct betrokken behandelaars hebben er redelijk 
goed zicht op hoe iedere jongere zijn of haar verblijf in het LVG-instituut ervaart. Persoonlijke 
begeleiders hebben dit minder. Maar als er gekeken wordt naar de overeenkomst in antwoorden 
op vragen naar de diverse thema’s van de vier interviewonderwerpen dan is er vaak sprake van 
minder goede overeenstemming van vooral ouders en persoonlijke begeleiders. Gedragsweten-
schappers en jongeren stemmen vaker met elkaar overeen over het onderwerp “leven in een in-
ternaat”. 
 
In hoofdstuk 10 worden een algehele samenvatting van de onderzoeksresultaten en conclusies 
gepresenteerd en handreikingen voor de praktijk gedaan. Ongeveer de helft van de geïnterview-
de jongeren vindt het verblijf “leuk en niet leuk”. Steeds ongeveer een kwart van de jongeren 
vindt het verblijf “leuk”, respectievelijk “niet leuk”. Jongeren komen op twee manieren tot dit 
oordeel óf op basis van een a-priori afweging, waarbij een vooraf gekozen positie het antwoord 
bepaald en er geen of weinig ruimte is voor directe ervaringen die dit oordeel zouden kunnen 
beïnvloeden. Óf op basis van een balansafweging waarbij de ervaringen rondom meerdere the-
ma’s worden afgewogen door de jongere. Ouders en gedragswetenschappers hebben redelijk 
goed zich top het totaaloordeel van de jongere. Maar ouders, persoonlijke begeleiders en ge-
dragswetenschappers hebben minder goed zicht op de antwoorden van de jongeren op de vra-
gen van de vier interviewonderwerpen. In het vervolg van het hoofdstuk worden conclusies ge-
formuleerd en handreikingen voor de praktijk gegeven. Geconcludeerd wordt dat er veelal 
sprake is van een meersporen-contact waarbij jongere en ouder, persoonlijke begeleider en ge-
dragswetenschapper op grond van eigen, niet met elkaar gedeelde, overwegingen het verblijf in 
de instelling vorm geven. De aanbeveling wordt gedaan om in de dagelijkse praktijk veel meer 
stil te staan bij het exploreren van de ervaringen van de jongere, teneinde op basis van geza-
menlijk geformuleerde behandelings- en begeleidingsdoelstellingen de behandeling effectiever 
te laten verlopen. 
 
In hoofdstuk 11, de discussie, worden methodologische kanttekeningen geplaatst bij het onder-
zoek en worden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek,  
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Residential treatment, perceptions and experiences of young people admitted to a 
remedial treatment centre for young people with mild intellectual disabilities 
 
Every year in the Netherlands there is an increasing number of young people with mild intel-
lectual disabilities referred for help from social care. A considerable number of them receive 
this assistance from a remedial treatment centre for young people with mild intellectual disabi-
lities. From the 1st January 2007 the care of young people with mild intellectual disabilities will 
be completely incorporated in the Law for Child Welfare. Approximately 3500 young people 
are treated annually in residential remedial treatment centres. There is relatively little known 
about the treatment processes in these centres. The twenty-three remedial treatment centres 
have joined forces in a National Knowledge Centre for mild intellectual disabilities (Landelijk 
Kennis Centrum LVG) and from this centre research is coordinated. There is a large number of 
treatment processes used throughout the different remedial treatment centres. What is still un-
clear is which treatment is the most effective for the specific target groups within the mild in-
tellectual disabilities sector. It has been shown, through research that a good working relation-
ship between the young people and the care workers is one of the effective factors in their treat-
ment. With this in mind it is important to find out what young people with a mild intellectual 
disability think about their stay in a remedial treatment centre. Until now there has been no re-
search into the experiences of young people with mild intellectual disabilities admitted to a 
remedial treatment centre. The experiences of these young people are the subject of this thesis 
which consists of eleven chapters. 
 
In chapter 1 the central questions of the research are formulated. The research is aimed at 
young people of twelve years or older who are receiving residential treatment in a remedial 
treatment centre for young people with intellectual disabilities. The aim of this research is to 
provide information whereby the treatment policy of the actual treatment in the remedial treat-
ment centres can be improved. 
 
The central question of this research is twofold: 
 
1. How does a young person with a mild intellectual disability, admitted to a remedial treat-

ment centre experience his or her stay there and 
 
2. Does the description of the experiences of the young people correspond with this expe-

riences described by their parents, their assigned group worker and the therapist directly 
involved in their treatment? 

 
Research into the experiences of young people admitted to a remedial treatment centre and the 
vision of their care workers and parents, based on these experiences, will possibly produce 
usable knowledge for the centres providing the treatment for young people with mild intellec-
tual disabilities. 
 
In chapter 2 the (residential) care for young people with a mild intellectual disability is explo-
red. Outlined is how the young people in the institute are registered, which forms of support 
and treatment are available and what the treatment process will involve. Because the research 
concerns the experiences of young people with a mild intellectual disability, a definition of the 
term ‘experience’ as found in a literature search is presented. Subsequently the research on, and 
with young people and the research on people with an intellectual disability is discussed. In 
addition the results of a questionnaire of the people responsible for the treatment in the twenty-
one remedial treatment centres is discussed. There was a unanimous opinion that the intensive 
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involvement of the young people and their parents was important to the success of the treat-
ment process. Finally a moment is taken to look at the subjects that the people with an intellec-
tual disability self find important in relation to the care and treatment they receive. 
 
In chapter 3 the developments in thinking concerning people with a mild intellectual disability 
as gleaned from literature used in the Netherlands in the last forty-five years, with the help of 
the 2002 version of the International Classification of Functioning Disability and Health from 
the World Health Organisation, are discussed. In addition, with a well reasoned argument, it is 
shown why this research can be linked to the model of emancipation and support, wherein the 
need for research together with people with an intellectual disability fits. 
Subsequently the varying definitions of the concept “mild intellectual disability” which have 
been used in the last forty-five years in the Netherlands are discussed. Finally the characteris-
tics of people with a mild intellectual disability, which diverse researchers have examined are 
discussed. 
 
In chapter 4 the research design and the research process are presented. Thereafter follows a 
report on the research into the topics the young people with a mild intellectual disability find 
important when answering the question “what do you think about living in residential care?” 
These topics are collected by means of four focus group interviews. On the basis of these, and 
other topics gathered from the young people in the target group an interview handbook devel-
oped. There are four interview topics involved: “tell us something about your live until now”, 
“how do you experience your stay in the residential centre”, “what do you think will your live 
look like  in one year from now” and finally  “what do you think will your live look like  in five 
year from now”. With the help of the, in the framework of this research developed, method 
”collaboration” there were eight young people with mild intellectual disabilities trained to in-
terview their peers. As well as these eight young people, there were five students, with the help 
of the same method, trained to interview the parents, the assigned group workers and the the-
rapists of the young people being interviewed. Of all the 150 young people of twelve years and 
older from one specific remedial treatment centre in the south of the Netherlands, who received 
a written invitation to take part in this research, twenty-one young people and their parents 
eventually agreed to take part in the interview. 
 
In chapter 5 the experiences of the twenty-one young people with a mild intellectual disability 
that were interviewed are analysed. For this a work model was used that places the evaluation 
of the experiences of the young people in an ecological context. Young people judge their stay 
in three categories named by them as “not nice” ,“nice” and “nice and not nice”. Subsequently 
the answers to the questions on the diverse topics are discussed with each young person. There 
can be no relationship shown between the legal status of the young persons (who referred to 
treatment with or without an supervision order), their sex or the timing of the interview and the 
way in which the young persons have judged their stay. The young people gave very individual 
answers to the questions asked about the topics. 
 
In chapter 6 the question is answered over what parents think about the experiences of their 
child with a mild intellectual disability that is admitted to a remedial treatment centre. The ans-
wers the parents gave are also divided into the categories “not nice”, “nice” and “nice and not 
nice”. Subsequently the answers from the parents to the questions on the topics in the diverse 
categories are analysed. There can be no relationship shown between the answers from the 
parents and the sex of the young person, the sex of the parent and the timing of the interview 
with the parent. However, parents do think that young people with an supervision order will 
think more negatively about their stay. 
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In chapter 7 the answers from the assigned group workers are analysed. Once again the ans-
wers are divided into the categories “not nice”, “nice” and “nice and not nice”. After which the 
answers from the group workers to the questions on the topics in the diverse categories are ana-
lysed. There can be no relationship shown between the answers from the group workers and the 
sex of the young people or the sex of the assigned group workers and their seniority as group 
worker. However the assigned group workers think that girls and young people who have an 
supervision order will think more negatively about their stay. 
 
In chapter 8 the answers from the therapists directly involved in the treatment process concer-
ning the experiences of the young people with a mild intellectual disability admitted to a reme-
dial treatment centre are analysed. Once again the answers are divided into the categories “not 
nice”, “nice” and “nice and not nice”. After which the answers from the therapists to the ques-
tions on the topics in the diverse categories are analysed. There can be no connection shown 
between the answers from the therapists and the legal status of the young person. The therapists 
do however think that boys will find their stay “nice” or “nice and not nice” and that girls will 
find it “not nice”. 
 
In chapter 9 the question is answered: “do the experiences of young people admitted to a 
remedial treatment centre correspond to the vision the parents, assigned group workers and the 
therapists directly involved in their treatment have of those experiences?” Parents and thera-
pists directly involved in treatment have a reasonable idea of how the young people experience 
their stay in a remedial treatment centre in general. Assigned group workers see this a little less 
clear. But if we look at the similarities in the answers to the questions on the diverse topics then 
only a slight to moderate similarity can be seen. 
 
In chapter 10 a complete summary of the research results and the conclusions is presented 
together with useful tips for practical use.  
Approximately half of the young people interviewed judged their stay as “nice and not nice”. 
From the other half one quarter of the young people judged their stay to be “nice” and half one 
quarter as “not nice”. Young people came in two ways to this decision. Firstly on the basis of a 
prior judgement, whereby a position taken previously affects the answer given leaving little or 
no space for the direct experiences that could influence the judgement. Secondly on the basis of 
an assessment whereby the experiences surrounding several topics are weighed up by the 
young people. Parents and therapists have a reasonable idea of the overall view of the young 
people. But parents, assigned group workers and therapists have a slight to moderately accurate 
view of the answers from the young people on the different interview topics.  
In the continuation of this chapter conclusions are formulated and tips to put in to practice are 
given.  
 
It can be concluded that there is often a question of multiple contact whereby the young people 
and their parents, the assigned group workers and the therapists on the basis of their own, indi-
vidual, considerations form an impression of the stay in the treatment centre. The recommenda-
tion is made that in daily practice more time is taken to explore the experiences of the young 
people. On the basis of this knowledge a collectively formulated care treatment plan can be 
made and support and treatment can be executed more effectively. 
 
In chapter 11 the discussion, the methodological comments are placed by the research and the 
recommendations are given for further research. 
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In 1981 bezocht ik, als student, voor het eerst een instituut voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Ik trad binnen in een tot dan toe voor mij onbekende wereld. Ik voelde mij onthand 
en vond het ook min of meer griezelig. Al snel ging ik, in het kader van mijn studie, met een 
aantal bewoners aan de slag. We kozen bewoners uit die niet over expressieve taalmogelijkhe-
den beschikten en probeerden hun gebarentaal te leren. Eerst één op één en later in groepsver-
band in de speelleerklas. Het was een leerzame en indringende ervaring. Als iemand mij toen ge-
vraagd zou hebben of die bewoner zo’n training wel op prijs stelde, zou ik de vragensteller ver-
baasd aangekeken hebben. “Iedereen wil toch leren communiceren” zou mijn antwoord geweest 
zijn en een ander antwoord op deze vraag leek mij onmogelijk. Ik vond het toen heel gewoon 
om vóór de bewoner te praten. 
In 1985 werd ik als orthopedagoog aangesteld in een instituut voor de behandeling van gedrags- 
en emotionele stoornissen van jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. Deze jeugdi-
gen werden na een intake bijna allemaal in het instituut opgenomen. Dáár was de expertise aan-
wezig en daar werd de veiligheid geboden die die jeugdigen ons inziens misten. Of ze opgeno-
men wilden worden werd hun niet expliciet gevraagd. Als hun ouders instemden, of als de (ge-
zins)voogd dit vroeg, namen wij al snel op. We spraken de eerste jaren overigens over opgeno-
men pupillen, later gebruikten we het woord bewoners, nog later spraken we over jeugdigen. 
Meestal overlegden we over de hoofden van de opgenomen pupillen heen, met elkaar, met ou-
ders en met andere professionals. De jeugdigen zelf werden maar mondjesmaat bij de behande-
ling betrokken. Ze moesten wel goed meewerken want dat leverde hun positieve beoordelingen 
op, die konden leiden tot terugthuis plaatsing of doorplaatsing naar een gezinsvervangend tehuis 
(GVT). De “hele goeden” gingen zelfstandig wonen. Ons instituut had reeds vroeg de ouderpar-
ticipatie hoog in het vaandel staan en daar waar mogelijk overlegden wij met ouders over doel 
en inhoud van de behandeling. Maar in veel gevallen was er sprake van een ondertoezichtstel-
ling. Dan bepaalde een kinderrechter en in diens verlengde een gezinsvoogd waar de jeugdige 
verbleef. De ouders en de jeugdige werkten in dat geval vaak tegen hun zin mee. Geleidelijk aan 
professionaliseerde onze instelling. Het Hypothesen Toetsend Model (HTM) werd leidraad voor 
diagnostiek en behandeling (zie van Geffen, 2000). Geleidelijk aan werden nieuwe vormen van 
hulpverlening geïntroduceerd. Naast 24-uurs behandeling werd deeltijdbehandeling, al dan niet 
gekoppeld aan opname in de voorziening, mogelijk. Geleidelijk aan evolueerde ook wetgeving. 
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, die in 1994 van kracht werd, gaf de 
cliënt in onze AWBZ instelling veel meer rechten. De jeugdige vanaf 12 jaar werd gesprekspart-
ner. De jeugdige zelf bepaalde of hij of zij opgenomen wenste te worden. Met de jeugdige moest 
over de inhoud van het behandelplan overlegd worden. De gezinsvoogd werd hierdoor soms he-
laas buitenspel gezet. In 1992 deed de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhui-
zen (Wet BOPZ) zijn intrede en ook onze AWBZ instelling werd met deze wet geconfronteerd. 
Vasthouden, separeren, weekeinden binnen houden, werden opeens minder vanzelfsprekend. 
Registratie, verantwoording, overleg voeren, werden nieuwe sleutelwoorden. Nochtans blijven 
opname en behandeling vaak op gespannen voet staan met de, alleen juridisch, vrijwillige mede-
werking van jeugdigen. Veel jeugdigen voelen zich door ouders, (gezins)voogd of hulpverlening 
gedwongen de behandeling te ondergaan. Zeker zij waarbij de behandeling ook gekoppeld is aan 
een (tijdelijke) uithuisplaatsing. Zij verzetten zich echter niet manifest en werken mee aan de be-
handeling zonder hier echt gelukkig mee te zijn. 
In de loop der jaren heb ik met honderden jeugdigen over dit onderwerp gepraat. Daarbij vielen 
mij vooral de verhalen van de opgenomen jeugdigen op. Er was vaak een discrepantie tussen 
hun verhalen, hun ervaringen, hun beelden en de visie van de professionals en van hun ouders. 
Als ik sprak met ex-bewoners, waarvan een aantal meerdere jaren in ons instituut behandeld 
was, viel mij op dat ons instituut vaak maar een marginale plaats in hun verhalen innam. Op de 
eerste plaats stonden vaak ouders, familie en vrienden en de huidige situatie, ook in die gevallen 
waarbij de ouders, in de ogen van ons professionals, nogal eens steken hadden laten vallen. Als 
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ik naar de behandeling vroeg, kreeg ik vaak vage verhalen. De meeste jeugdigen konden daar 
weinig over vertellen. Over het exacte doel en fasen in de behandeling konden ze vaak niets ver-
tellen. 
In 1999 besloot ik deze tot dan toe min of meer toevallige observaties te concretiseren en te ob-
jectiveren. Vanaf het eerste moment stond mij een werkwijze voor ogen waarbij de jeugdige zelf 
uitgebreid aan het woord zou zijn. De jeugdige mocht mijns inziens niet verstopt worden achter 
cijfers en percentages. Dit bepaalde ook mijn keuze voor het doen van een kwalitatief onder-
zoek, immers in tegenstelling tot een positivistische wetenschappelijke benadering, die geba-
seerd is op de vooronderstelling dat de (sociaal-culturele) omstandigheden voor iedereen iden-
tiek zijn, kan door de kwalitatieve benadering recht gedaan worden aan de unieke ervaring van 
elk individu. 
 
Toen ik mijn voornemen om onderzoek te doen een keer met Prof Dr. Adri Vermeer besprak 
was hij meteen enthousiast. Hij stimuleerde mij om van mijn ideeën een promotieonderzoek te 
maken. Direct daarna werd Prof. Dr. Harm ’t Hart bij mijn plannenbetrokken en ook die reageer-
de positief op mijn ideeën. Na een aantal pogingen tot concretisering werden langzaam de con-
touren van een onderzoeksopzet duidelijk. Helaas moesten we ons project enige tijd onderbre-
ken omdat mijn gezondheid verder werken niet toe liet. Maar weer eenmaal genezen zijn we 
full-force verder gegaan. Ik heb in al die volgende jaren gezien hoeveel werk de promotoren 
hebben bij het begeleiden van een promovendus. Zij enthousiasmeerden, remden af, stuurden 
voorzichtig, reikten ideeën en literatuur aan, legden contacten met collega’s die met een ander 
onderzoek bezig waren dat raakvlakken had met aspecten van mijn onderzoek etc. Ik heb geno-
ten van het contact en de betrokkenheid van de AIO’s, die inmiddels allemaal gerespecteerde 
Weledelzeergeleerde vrouwen zijn, en van de medewerkers van de vakgroep pedagogiek.  
Adri en Harm, ik heb veel gehad aan jullie opbeurende mailtjes en jullie voortdurende positieve 
en stimulerende houding! En dan al die concepten lezen, soms echt monnikenwerk. Adri en 
Harm, ik wil jullie van harte bedanken: ik heb veel van jullie geleerd, niet alleen professioneel 
maar ook van mens tot mens. 
 
Onderzoek doe je niet alleen, dat wist ik, maar ik wist niet dat het zo’n grote klus zou worden. 
Natuurlijk, het type onderzoek dat mij voor ogen stond vraagt de inzet van velen, maar dat het 
uiteindelijk zo veel zouden zijn had ik vooraf niet gerealiseerd. Ik zal ze proberen allemaal een 
ereplaats te geven in dit dankwoord. 
Roger en Carola. Jullie zijn twee jaar mijn maatjes geweest. Jullie wisten niet waar je aan begon, 
ik eigenlijk ook niet. Ik herinner me onze eerste bijeenkomsten bij mij thuis. Onwennig, wat wil 
‘ie nou, wat vraagt ‘ie toch rare dingen. Maar langzaam aan werd het voor ons alle drie duidelijk 
en daarna ging het als een trein. We hebben samen misschien wel duizend kilometer in de auto 
afgelegd, maar ook veel plezier beleefd. Ik heb veel van jullie geleerd! Ik hoop dat jullie deelna-
me aan het onderzoek jullie ook geholpen heeft in jullie vaak moeilijke weg naar het volwassen 
leven! 
Peggy, Simone, Danielle, Björn, Monica en Eugene. Jullie hebben goede feedback gegeven op 
de onderzoeksopzet en jullie waren prima interviewers. Bedankt, en het ga jullie goed in je vol-
wassen leven. 
Alle jongeren en ouders die geïnterviewd zijn wil ik bedanken voor hun onbevangenheid en 
openhartigheid. Zowel in Gastenhof, als in OPL, De Reeve, Saltho en Groot Emaus. Ik heb 
beloofd de resultaten naar jullie terug te koppelen. Dat ben ik niet vergeten! 
Marjo, Wilhelmien, Daisy, Linda en Saskia. Transcriberen is monnikenwerk. Jullie hebben dat 
prima gedaan. Wilhelmien, jij was mijn redding in de nood. Blijf zo enthousiast voor je werk. 
Dat hebben we nodig in de zorg. 
Peter, bedankt voor de filmopnames, je was altijd bereid om net iets extra’s te doen. 
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Miriam, Guido, Janneke, Marije en Marije jullie heb heel wat gereisd naar en in Limburg. 
Soms gezellig,soms gestresst, maar met een prima resultaat. Fijn dat jullie allemaal afgestu-
deerd zijn. Ik hoop jullie nog vaak als collega terug te zien. 
Rob, we hebben een leuke en inspirerende tijd samen gehad. Jij was betrokken en enthousiast, 
(zoals altijd!). Kerels zo als jij heeft de zorg nodig. Blijf knokken voor je ideeën. De jongeren 
hebben daar echt wat aan! 
Jack, inspirerende gesprekken hebben tot een prachtige voorpagina geleid. 
Laura, Paula en Nathalie. Zonder jullie hulp zou het moeilijk zijn geweest om alle regeldingen 
voor elkaar te krijgen. En Paula, je was nooit te beroerd om twee tandjes extra bij te steken: 
extra rijden, ’s avonds terugkomen etc. Bedankt! 
Jacquie je hebt met héél erg geholpen bij de Engelse samenvatting. Ik dankzij jou mijn Engelse 
woordenschat weer uitgebreid. 
Evelien, nu weet ik wat een klus het goed opmaken van een document is. Je hebt er een mooi 
geheel van gemaakt. 
Marianne en Annemiek, ik heb de BIDOC leren waarderen. Niets was jullie te veel. Menig 
moeilijk vindbaar boek of artikel hebben jullie weten op te duiken. 
Mijn collega’s, groepswerkers en gedragswetenschappers, bedank ik voor jullie steun en inte-
resse en voor jullie inzet bij de interviews. 
Hank, zonder jou was dit proefschrift er nooit mogelijk geweest. Jij hebt me de ruimte gegeven 
om de klus te klaren. Op naar de volgende uitdaging. 
De Stichting Steunfonds heeft dit onderzoek financieel mogelijk gemaakt. Jullie zijn geïnteres-
seerd en zijn betrokken op onze jongeren. We blijven jullie nodig hebben! 
Directie van de Stichting St. Anna, jullie gaven mij het vertrouwen om dit proefschrift te kun-
nen realiseren. Nu moeten we de resultaten een plek geven in de praktijk. Ik verheug me daar al 
op! 
 
Vier mensen moet ik in het bijzonder toespreken. 
Mijn beide paranimfen Marian en Frank.  
Marian, promoveren en publiceren is in Gastenhof inmiddels een estafetteloop. Ik kreeg het 
stokje van Hank, en ik hoop dat jij er verder mee wilt gaan. Ik zal je daarbij ondersteunen zoals 
jij mij daarbij ondersteund hebt.  
Frank. Mijn beste vriend en dat al meer dan veertig jaar. Dan hoef je eigenlijk niet meer zo veel 
te zeggen. Dan heb je aan één woord al genoeg. Jij hebt me geholpen vorm gegeven aan mijn 
eerste vormeloze ideeën en bent daarna in iedere fase van mijn onderzoek betrokken gebleven. 
En nu hebben we samen de klus geklaard! Ik ben er trots op je vriend te zijn. Ik hoop dat we 
nog menige reis samen kunnen maken. 
Hanneke, je hebt me veel te vaak moeten missen. Ik zat wel vlak bij in mijn studeerkamer maar 
was toch onbereikbaar. Nu heeft pappa tijd of gaat hij tijd maken. Hé en bedankt voor je hulp 
bij de grafieken, zonder jou hulp was het niets geworden. 
Jossy, je bent er altijd en we zijn er voor elkaar. Samen maken we er wat moois van. Nu zeker! 
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Xavier Moonen werd geboren op 30 september 1954 te Heerlen. Hij behaalde in 1974 zijn di-
ploma commerciële economie aan de HEAO te Sittard. Zijn militaire diensttijd beëindigt hij als 
reserve tweede luitenant. In 1980 behaalde hij het diploma MO-A sociale pedagogiek te Sit-
tard. In 1983 behaalde hij het diploma MO-B orthopedagogiek te Sittard. In 1985 ronde hij met 
lof de studie orthopedagogiek af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is supervisor bij 
de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen. Hij is ingeschreven in het 
BIG-register Gezondheidszorgpsycholoog. 
 
Vanaf 1985 is hij als orthopedagoog gaan werken bij Gastenhof, een orthopedagogisch behan-
delingsinstituut voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking in Limburg. Vanaf 
1994 tot 2005 had hij een coördinerende en leidinggevende functie bij de Stichting St. Anna te 
Heel, waar Gastenhof sinds 1994 deel van uitmaakt. Momenteel werkt hij als manager externe 
relaties en kwaliteit bij de Stichting St. Anna te Sittard. 
 
Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, be-
stuurslid van de vereniging Landelijk Kenniscentrum LVG, lid van de raad van toezicht van de 
Onderwijsstichting Movare en is lid van het Tuchtcollege te Eindhoven. 
Hij heeft diverse wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in Nederlandse en internationale 
vaktijdschriften. 
 
Hij is getrouwd met Jossy Holterbosch en samen hebben zijn een dochter, Hanneke, die in 
1993 geboren is. 
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Bijlage 1 Lijst met gebruikte afkortingen 
 
AAMD American Association on Mental Deficiency 

AAMR American Association on Mental Retardation 

APA American Psychiatric Association 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BBI Bisschop Bekkers Instituut 

BLO Buitengewoon Lager Onderwijs 

BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 

BW Burgerlijk Wetboek 

CBCL Child Behaviour CheckList 

CEP Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag 

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 

DSM IV Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, fourth edition 

GLO Gewoon Lager Onderwijs 

GVT GezinsVervangend Tehuis 

HTM Hypothesen Toetsend Model 

Iber Individueel Begeleider 

IBS InBewaring Stelling 

ICD-10 International statistical Classification of Diseases and related health problems 
10th revision 

ICF International Classification of Functioning, Disability and Health 

ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities and Handicap 

IDQOL Intellectual Disability Quality of Life 

INVRA Inventarisatie Van Redzaamheids aspecten (Woldyne) 

IQ Intelligentie Quotient 

Kopp Kinderen van ouders met psychiatrische problemen 

LCIG Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg 

LFB Landelijke Federatie van Belangenverenigingen Onderling Sterk 

LOM Leer- en opvoedingsmoelijkheden (school voor) 
LRZ Landelijke Registratie Zorg- en dienstverlening aan mensen met een 

verstandelijke handicap 
LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt/ Lichte Verstandelijke Beperking 

MAVO Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs 

MLK Moeilijk Lerend Kind 

NGBZ landelijke vereniging voor deskundigheidsbevordering in de zorg- en 
dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap 



NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 

NVGz Nederlandse Vereniging voor Gehandicaptenzorg 

OTS OnderToezicht Stelling 

OWO Overzicht Wetenschappelijk Onderzoek (tijdschrift van Kenniscentrum LVG) 

PIJ Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen 

PGB Persoons Gebonden budget 

RIAGG Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 

RM Rechterlijke Machtiging 

ROC Regionaal OpleidingsCentrum 

SBO Speciale School voor Basisonderwijs 

SGLVG Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapte 

SPD Sociaal Pedagogische Dienst 

SRZ Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen 

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 

VUT Vervroegd Uittreden 

WAIS Wechsler Adults Intelligence Scale 

WISC-RN Wechsler Intelligence Scale for Children Revised Nederlandse editie 

WGBO Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst 

WHO World Health Organization 

WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

WOI Werkverband van Ouder- en familieverenigingen in Instellingen voor mensen 
met een verstandelijke handicap 

WPPSI Wechsler Preschool and Primary Intelligence Scale 

ZMOK (School voor) Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen 



Bijlage 2 Vragenlijst van het onderzoek naar de vraag op welke wijze LVG-
instellingen jeugdigen, ouders en anderen betrekken bij de hulpverlening 
 
Vraag 1a: wordt de jeugdige altijd persoonlijk gezien? Zijn er ook uitzonderingen? 
Vraag 1b: wordt de jeugdige expliciet gevraagd waarom hij of zij aangemeld is? 
Vraag 1c: wordt de jeugdige expliciet gevraagd of hij of zij instemt met opname? Zijn er ook 
uitzonderingen? Hoe wordt dit vastgelegd? 
Vraag 2a: wordt de ouder altijd persoonlijk gezien? Zijn er ook uitzonderingen? 
Vraag 2b: wordt de ouder expliciet gevraagd waarom de jeugdige aangemeld is? 
Vraag 2c: wordt de ouder expliciet gevraagd of hij of zij instemt met opname? Zijn er ook 
uitzonderingen? Hoe wordt dit vastgelegd? 
Vraag 3a: wordt de jeugdige expliciet gevraagd of hij of zij instemt met de opname? Zijn er 
ook uitzonderingen? Hoe wordt dit vastgelegd? 
Vraag 3b: wordt de jeugdige expliciet gevraagd wat de reden van opname is? Hoe wordt dit 
vastgelegd? 
Vraag 4a: wordt de ouder expliciet gevraagd of hij of zij instemt met de opname? Zijn er ook 
uitzonderingen? Hoe wordt dit vastgelegd? 
Vraag 4b: wordt de ouder expliciet gevraagd wat de reden van opname is? Hoe wordt dit 
vastgelegd? 
Vraag 4c: zijn er nog anderen die u expliciet om toestemming tot opname vraagt? 
Vraag 5.1: is de jeugdige op de hoogte van de exacte inhoud van zijn behandeling? 
Vraag 5.2: is er een geschreven behandelingsplan dat ter inzage is voor de jeugdige? 
Vraag 5.3: wordt de doelstelling van de behandeling met de jeugdige besproken en zo ja in 
welke frequentie? Wordt dit ook vastgelegd? 
Vraag 5.4: zijn er andere manieren waarop u de jeugdige betrekt bij de formulering en de 
evaluatie van de doelstellingen van de behandeling (en eventuele deelbehandelingen)? 
Vraag 6.1: is de ouder op de hoogte van de exacte inhoud van zijn behandeling? 
Vraag 6.2: is er een geschreven behandelingsplan dat ter inzage is voor de ouder? 
Vraag 6.3: wordt de doelstelling van de behandeling met de ouder besproken en zo ja in 
welke frequentie? Wordt dit vastgelegd? 
Vraag 6.4: zijn er andere manieren waarop u de ouder betrekt bij de formulering en de 
evaluatie van de doelstellingen van de behandeling (en eventuele deelbehandelingen)? 
Vraag 6.5: zijn er anderen die u in de regel bij het formuleren en de evaluatie van de 
doelstellingen van de behandeling (en eventuele deelbehandelingen)? 
Vraag 7.1: evalueert u aan het eind van de behandeling het behandelingsproces met de 
jeugdige? Zo ja, op welke wijze? 
Vraag 7.2: maakt u gebruik van een gestandaardiseerd evaluatie-instrument? Zo ja, graag een 
korte omschrijving. 
Vraag 7.3: evalueert u aan het eind van de behandeling het behandelingsproces met de 
ouder? Zo ja, op welke wijze? 
Vraag 7.4: maakt u gebruik van een gestandaardiseerd evaluatie-instrument? Zo ja, graag een 
korte omschrijving. 
Vraag 7.5: evalueert u aan het eind van de behandeling het behandelingsproces met de 
anderen? Zo ja, graag een toelichting wie op welke wijze? 
Vraag 8.1: heeft u specifieke opmerkingen of interessante ervaringen rondom het betrekken 
van jeugdigen bij hun behandeling? 
Vraag 8.2: heeft u specifieke opmerkingen of interessante ervaringen rondom het betrekken 
van de ouder bij de behandeling van hun kind? 

 



Bijlage 3 Advertentietekst medeonderzoeker 
 
Gezocht 
 
Een meisje of jongen die mij wil helpen bij mijn onderzoek 
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Xavier Moonen. Ik werk al heel lang bij St. Anna/Gastenhof. 
 
Waarom zoek ik hulp? 
Ik doe al een tijd onderzoek, omdat ik wil weten hoe het is om in een internaat te wonen. Ik 
heb nooit in een internaat gewoond en kan me moeilijk voorstellen hoe dat is. Daarom zoek ik 
een meisje of jongen die dat wel weet en die mij wil helpen bij mijn onderzoek. Ik noem het 
meisje of de jongen die het wordt mijn onderzoekspartner. 
 
Wat gaan we doen? 
We gaan praten met meisjes en jongens die in internaten wonen. Eerst met een groep meisjes 
en jongens die in diverse internaten in Nederland wonen en daarna met meisjes en jongens 
van Gastenhof. 
 
Wat moet je doen? 
Met mij praten en samen met mij nadenken over het onderzoek. Daarna gaan we samen praten 
met jongens en meisjes die in internaten in Nederland wonen. 
 
Is het moeilijk? 
Het is een leuke maar ook verantwoordelijke taak! Het kost ook tijd. Je hoeft niet bang te zijn 
dat het werk als onderzoekspartner te moeilijk is, jij weet immers al veel meer van het leven 
in een internaat dan ik! 
 
Wat heb je er zelf aan? 
Je kunt mij heel veel leren maar je kunt zelf ook veel leren van het onderzoek. Daarnaast krijg 
je iedere maand een kleine vergoeding. Dus je kunt er ook wat mee verdienen! 
 
Wie kan meedoen? 
Niet iedereen kan meedoen. 

- je moet minimaal al drie maanden in Gastenhof wonen 
- je moet ouder dan 14 jaar zijn 
- je moet toestemming hebben van je ouders (ik zal een en ander ook goed met je 

ouders bespreken) 
- je moet een heel jaar serieus willen meewerken 
- je moet zelfstandig kunnen reizen 
- je moet bereid zijn er vrije tijd in te stoppen 
- je moet een beetje durf hebben om met anderen te praten 
- meedoen moet passen in je behandelplan. 

 
Wat moet je doen als je interesse hebt? 
Als je zin hebt mijn onderzoekspartner te worden laat mij dat dan zo snel mogelijk weten. 
Je kunt je groepsleiding vragen samen met jou naar mij te mailen. Mijn e-mail adres is: 
xavier.moonen@stanna.nl. 

mailto:xavier.moonen@stanna.nl


Of je kunt mij een brief te schrijven. Mijn postadres is Xavier Moonen, St. Anna Heel, Mrg. 
Savelbergweg 104, 6097 AE Heel. 
Of je kunt ook je naam en adres (of een korte “sollicitatiebrief”) afgeven bij Lou Bouten, 
Frans Domen of Els Wachelder (de locatiehoofden), die geven dat dan door aan mij. 
Of je kunt me bellen: 0655107583. 
 
Wat moet je doen als je twijfelt of je mee wilt doen? 
Laat het me weten, dan kom ik langs en praten we er nog eens over. 
Ik hoop dat ik van je hoor!! 
Xavier Moonen 



Bijlage 4 Wervingsbrief jongeren 
 

 
Landgraaf, 11 september 2003 
 
Hallo, 
 
Mijn naam is Xavier Moonen. Ik werk al heel lang met jongeren zoals jij. Daarnaast doe ik 
onderzoek naar het verbeteren van de hulpverlening aan jongeren, bij de Universiteit Utrecht. 
Ik probeer jongeren zelf zo actief mogelijk te betrekken bij mijn onderzoeken. 
Je bent al een tijdje in Gastenhof opgenomen. Ik heb een aantal jongeren van Gastenhof uitge-
kozen die deze brief krijgen. 
Door middel van deze brief vraag ik namelijk je medewerking aan een onderzoek. Het is de 
bedoeling om de hulpverlening aan jongeren die opgenomen zijn in instituten als Gastenhof te 
verbeteren. 
 
Op dit moment onderzoek ik hoe jongeren zelf hun verblijf in een orthopedagogisch behande-
lingsinstituut ervaren. Daarbij heb ik de hulp van jou en die van je ouders nodig. Je ouders 
heb ik ook een brief gestuurd. Ik vraag namelijk aan jou en aan je ouders toestemming om jou 
en je moeder of vader te mogen interviewen. Dat interviewen gaat wel op een bijzondere 
manier. 
Ik heb met een aantal jongeren die in Gastenhof verblijven, een interview voorbereid. Een van 
die jongeren zelf komt jou interviewen. Het onderwerp van het interview is hoe ervaar jezelf 
je verblijf in Gastenhof. Aan de hand van een aantal onderwerpen zal de interviewer met jou 
vervolgens dit onderwerp bespreken. Je krijgt overigens €5, - voor de deelname aan het inter-
view. 
Daarnaast zal ik zelf, of een collega van de Universiteit Utrecht, een apart interview met je 
vader of moeder houden rondom hetzelfde onderwerp. 
Natuurlijk zullen alle antwoorden anoniem verwerkt worden en er wordt géén persoonlijke in-
formatie over jullie aan de medewerkers van Gastenhof verstrekt. Wij zullen wel ook een 
aantal medewerkers van Gastenhof apart interviewen. 
Je ouders hebben een brief met antwoordformulier toegestuurd gekregen. Als jij en (een van 
je) ouders aan de interviews willen meedoen bespreek dit dan zo snel mogelijk met hen en 
zorg dat zij het antwoordformulier zo snel mogelijk naar mij terugsturen. Ik neem dan weer 
contact met je op. 
Heb je nog vragen laat de leiding dan even je vraag naar mij mailen: 
xavier.moonen@stanna.nl, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. 
 
Ik hoop dat jij (en je ouders) mee doen!! 
 
Groeten, 
 
Xavier Moonen 

mailto:xavier.moonen@stanna.nl


Bijlage 5 Wervingstekst ouders 
 

 
Landgraaf 3 september 2003 
 
 
Geachte ouder(s) van  
 
Uw zoon/dochter is reeds enige tijd in het orthopedagogisch behandelingsinstituut Gastenhof 
opgenomen. Door middel van deze brief vraag ik uw medewerking aan een onderzoek dat de 
bedoeling heeft om de hulpverlening aan jongeren die opgenomen zijn in orthopedagogisch 
behandelingsinstituten te verbeteren. 
Mijn naam is Xavier Moonen. Ik werk reeds vele jaren in de hulpverlening aan jongeren. 
Daarnaast doe ik onderzoek naar het verbeteren van de hulpverlening aan jongeren, bij de 
Universiteit Utrecht. Ik probeer jongeren zelf zo actief mogelijk te betrekken bij mijn 
onderzoeken. 
Op dit moment onderzoek ik hoe jongeren zelf hun verblijf in een orthopedagogisch behande-
lingsinstituut ervaren. Daarbij heb ik de hulp van u en van uw zoon/dochter nodig. Ik vraag 
dan ook aan u en aan uw zoon/dochter toestemming om u en uw zoon/dochter te mogen inter-
viewen. Dat interviewen van uw zoon/dochter gaat wel op een bijzondere manier. 
Ik heb met een aantal jongeren van Gastenhof een interview voorbereid. Een van die jongeren 
zelf zal uw zoon/dochter interviewen. Het onderwerp van het interview is hoe ervaart uw 
zoon/ dochter zelf het verblijf in Gastenhof. Aan de hand van een aantal thema’s zal de 
interviewer met uw zoon/dochter vervolgens dit onderwerp te bespreken. Uw zoon/dochter 
krijgt overigens € 5, - voor de deelname aan het interview. 
Daarnaast zal ik zelf, of een collega van de universiteit Utrecht, op een moment dat u schikt, 
met u een apart interview houden over uw ervaringen met het verblijf van uw zoon/dochter in 
Gastenhof. Natuurlijk zullen alle antwoorden anoniem verwerkt worden en er wordt géén per-
soonlijke informatie over u en uw zoon/dochter aan de medewerkers van Gastenhof verstrekt. 
Wij zullen overigens daarnaast ook medewerkers van Gastenhof interviewen. 
Wilt u de inhoud van deze brief met uw zoon/dochter bespreken en hem/haar ook om toestem-
ming vragen? Ik heb deze brief (in aangepaste taal) ook aan uw zoon/dochter in de groep af-
gegeven. Hij/zij is dus op de hoogte! 
Ik vraag u vriendelijk om bijgaand formulier zo snel mogelijk in te vullen en door middel van 
de bijgesloten en gefrankeerde enveloppe naar mij terug te sturen (ook als u niet mee doet!). 
Indien u en uw zoon/dochter bereid zijn om aan het onderzoek mee te doen zal ik zo snel mo-
gelijk met u contact zoeken om het een en ander met u te bespreken. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Drs. Xavier Moonen 
Gezondheidszorgpsycholoog/orthopedagoog 



Bijlage 6 Handleiding peerinterviews 
 
 
 

 

 

Handleiding 

Interviews 

Jeugdigen 



Als je een afspraak maakt met een jeugdige die je moet interviewen moet je die jeugdige 
vragen dat hij of zij ruim de tijd reserveert voor dat interview! 
 
 
 
 
Het interview kent drie fasen 
 
1. Inleiding (voorstellen, blaadje voorlezen) 
 
2. Centrale deel (de vier onderzoeksvragen) 
 
3. Afsluiting (vragen hoe het geweest is en afsluiten) 



Waar moet je op letten tijdens het interview! 
 
Houd controle over het gesprek, houd de tijd in de gaten en bepaal qua vorm hoe het gesprek 
verloopt (zoals we in de trainingen geleerd hebben). 
 
Laat zien dat de geïnterviewde de belangrijkste persoon is (hij of zij is de deskundige die in 
het internaat op de leefgroep woont) 
 
Toon interesse in het verhaal van de ander (laat dat ook door je houding zien) 
 
Toon sympathie en begrip bij pijnlijke vragen en emotionele momenten (zeg daar wat van) 
 
Houd je eigen gevoelens onder controle 
 
Geef je eigen mening niet, vraag de geïnterviewde wat hij of zij er van vindt 
 
Blijf rustig, jaag elkaar niet op, we hebben tijd 
 
Als er een stilte in het gesprek valt is dat niet erg 
 
Vat het gesprek regelmatig samen (als ik het goed begrijp…) 
 
Let ook op wat de geïnterviewde doet (en dus wat hij of zij niet zegt, maar wat jij wel denkt 
waar te nemen), zeg dan wat je ziet 
 
Vraag altijd wat hij of zij er zelf van vindt als degene die je interviewt het woordje men zegt, 
of het woordje ze 
 
Let goed op of de geïnterviewde begrijpt wat jij bedoelt, leg het anders nog eens met andere 
woorden uit 
 
Stel geen vragen waar alleen maar ja of nee geantwoord kan worden, stel dan of/of vragen 
 
Accepteer als de geïnterviewde zegt “ik weet het niet” 
 
Als de geïnterviewde voorbeelden geeft, probeer dan met hem of haar te zoeken wanneer en 
waar het in het voorbeeld vertelde heeft plaats gevonden. Stel dan niet te veel vragen te gelijk. 
Eerst de ene vraag dan de andere. 



Minidiskspeler aanzetten!  
1. de inleiding 

 
 
De interviewer bepaalt wie waar in de interviewruimte gaat zitten (denk aan het stop-
contact voor de minidiskrecorder) 
De interviewer moet tegenover de jeugdige die geïnterviewd wordt gaan zitten. 
 
Ik heet 
Ik woon ook in Gastenhof, in de leefgroep 
 
Hoe heet jij? 
Hoe oud ben jij? 
Heb je een GSM bij je? Zou je die dan uit willen zetten? 
 
Geef degene die je interviewt het blaadje met de tekst die jij gaat zeggen. Dan kan hij of 
zij meelezen. 
 
Wij willen dat er beter naar jeugdigen geluisterd wordt. Daarom praten we nu met jou. We 
willen echt weten wat jij denkt, en wat jij wilt. We praten met veel jeugdigen. Als we veel 
weten maken we van al die gesprekken een verslag. We laten dat verslag aan een heleboel 
mensen lezen. We hopen dat die mensen dan zien dat jeugdigen heel veel te vertellen hebben 
en dat ze heel veel goede ideeën hebben. We hopen dat er dan beter rekening gehouden wordt 
met de mening van de jeugdigen. 
Er wordt ook met ouders en leiding gepraat. 
 
We nemen alles wat je zegt op een minidisk op. Iemand typt daarna alles wat je gezegd hebt 
uit. Dat gebeurt allemaal anoniem. Dat wil zeggen dat niemand te weten komt dat jij dat ge-
zegd hebt.  
 
Wij zijn met z’n tweeën. Een stelt de vragen en de ander let op de opname. En de ander let 
ook op dat ik niets vergeet. Het interview is erg belangrijk dus we moeten het wel serieus 
doen, maar een grapje maken mag natuurlijk wel. 
 
Het interview gaat er over dat jij vertelt over hoe het is om in een internaat op de groep te wo-
nen. Ik stel een vraag en jij vertelt. Alles wat je vertelt is goed, want het is jouw mening. 
Soms vraag ik of je iets nog duidelijker wilt vertellen. Of ik vraag je of je voorbeelden wilt 
geven. Als je iets niet wilt vertellen, zeg dan dat je daar niet over wilt praten. 
 
Heb je alles begrepen? 
 
Als de jeugdige vragen heeft beantwoord je die eerst. 
 
O.K. Dan kunnen we nu starten met het interview. 
 
 



2. Het centrale deel 
 
Onderwerp 1 Je leven tot nu toe. 
 
Vraag: kun je ons iets over je leven tot nu toe vertellen? 
 
De vragen die hier onder staan moet je achter elkaar stellen. Eerst het antwoord op 
vraag één afwachten, dan vraag twee stellen. Dan het antwoord op vraag twee 
afwachten en dan pas vraag drie stellen. 
 
1. Waar ben je geboren? 
 
2. Hoe ging het toen verder? 
 
3. Hoe is het de laatste jaren gegaan? 
 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de jeugdige niet verder vertelt, of 
iets zegt wat je onduidelijk is 
 
Vertel eens iets meer? 
 
Heb je nog andere herinneringen? 
 
Wat is er allemaal gebeurd in je leven? 
 
Wat vond je daar van? 
 
Je mag zowel leuke als vervelende dingen vertellen. 
 
Denk je dat je genoeg verteld hebt over je leven tot nu toe? 
 
Je moet zo weinig mogelijk andere vragen stellen of zelf verzinnen 
 
Onderwerp 2 Wonen in een internaat.  
De vragen die hier onder staan moet je achter elkaar stellen. Eerst het antwoord op 
vraag één afwachten, dan vraag twee stellen.  
 
Vraag 1. Hoe is het om in een leefgroep te wonen? 
 
Vraag 2. Wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je daar van? 
 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de jeugdige niet verder vertelt, of 
iets zegt wat je onduidelijk is 
 
Kun je een dag in gedachten nemen? 
 
Welke dag heb je in gedachten? 
 
Hoe ging het toen verder? 
 



Zou je misschien wat meer kunnen vertellen? 
 
Heb je nog andere herinneringen? 
 
Wat is er allemaal gebeurd? 
 
Wat vond je daar van? 
 
Gebeurt dat altijd of af-en-toe? 
 
Heb je nog andere voorbeelden  
 
Je mag niet te veel andere vragen stellen of zelf verzinnen. 
 
Als de jeugdige waar je mee praat niets meer te vertellen heeft dan kijk je samen met 
hem of haar of alle onderwerpen die wij belangrijk vinden aanbod geweest zijn. 
 
Je loopt samen met de jeugdige de lijst door. 
Jij hebt heel wat verteld over je leven in het internaat. Wij hebben een lijst van onderwerpen 
die wij belangrijk vinden. We gaan nu kijken of je over al die onderwerpen al iets verteld 
hebt. 
 
De dagelijkse activiteiten. Heb je daar wat over verteld? 
Denk je dat je genoeg verteld hebt over de dagelijkse activiteiten? Wat vind je daar van? 
 
Het dossier de belangrijke map. Heb je daar wat over verteld? Denk je dat je genoeg verteld 
hebt over het dossier, de belangrijke map? Wat vind je daar van? 
 
De familie- en thuissituatie. Heb je daar wat over verteld? 
Denk je dat je genoeg verteld hebt over de familie- en thuissituatie? Wat vind je daar van? 
 
De financiën de geldzaken heb je daar wat over verteld? 
Denk je dat je genoeg verteld hebt over de financiën, de geldzaken? Wat vind je daar van? 
 
Je gedrag, heb je daar wat over verteld? Denk je dat je genoeg verteld hebt over je gedrag? 
Wat vind je daar van? 
 
De instanties, de mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt, heb je daar wat over 
verteld? Denk je dat je genoeg verteld hebt over de instanties, mensen buiten het internaat 
waar je mee te maken hebt? Wat vind je daar van? 
 
De leefgroepregels, heb je daar wat over verteld? Denk je dat je genoeg verteld hebt over de 
leefgroepregels? Wat vind je daar van? 
 
Het leven op de groep heb je daar wat over verteld? Denk je dat je genoeg verteld hebt over 
het leven op de groep? Wat vind je daar van? 
 
Zelfstandigheid, alles wat met je toekomst te maken heeft, heb je daar wat over verteld? Denk 
je dat je genoeg verteld hebt over zelfstandigheid, alles wat met je toekomst te maken heeft? 
Wat vind je daar van? 



Als de jeugdige waar je mee praat vindt dat hij over alle onderwerpen genoeg verteld 
heeft dan pas ga je over naar de volgende vraag. 
 
Onderwerp 3 Je leven over één jaar.  
 
Vraag: hoe ziet je leven er over één jaar uit? 
 
De vragen die hier onder staan moet je achter elkaar stellen. Eerst het antwoord op 
vraag één afwachten, dan vraag twee stellen. Dan het antwoord op vraag twee 
afwachten en dan pas vraag drie stellen en zo voort. 
 
1. Waar woon je dan? 
 
2. Wat doe je dan overdag? 
 
3. Wie bepaalt dan hoe je leven verloopt? 
 
4. Wat doe je dan in je vrije tijd? 
 
5. Hoe zien dan de contacten met je familie er uit? 
 
6. Met wie heb je dan nog meer contact behalve met je familie? 
 
7. Vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over één jaar. 
 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de jeugdige niet verder vertelt, of 
iets zegt wat je onduidelijk is 
 

 
Kun je nog meer vertellen? 
 
kun je hier nog wat meer over vertellen? 
 
Je moet zo weinig mogelijk andere vragen stellen of zelf verzinnen 
 
Onderwerp 4 Je leven over vijf jaar. 
 
Vraag: hoe ziet je leven er over vijf jaar uit? 
 
De vragen die hier onder staan moet je achter elkaar stellen. Eerst het antwoord op 
vraag één afwachten, dan vraag twee stellen. Dan het antwoord op vraag twee 
afwachten en dan pas vraag drie stellen en zo voort. 
 
1. Waar woon je dan? 
 
2. Wat doe je dan overdag? 
 
3. Wie bepaalt dan hoe je leven verloopt? 
 
4. Wat doe je dan in je vrije tijd? 



 
5. Hoe zien dan de contacten met je familie er uit? 
 
6. Met wie heb je dan nog meer contact behalve met je familie? 
 
7. Vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over vijf jaar. 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de jeugdige niet verder vertelt, of 
iets zegt wat je onduidelijk is 
 

 
Kun je nog meer vertellen? 
 
kun je hier nog wat meer over vertellen? 
 
Je moet zo weinig mogelijk andere vragen stellen of zelf verzinnen 
 
 
3. De afsluiting 
 
We hebben nu een hele tijd samen gepraat. Is alles gezegd wat er gezegd moest worden, 
of wil je nog iets vertellen? 
 
Laat de jeugdige verder vertellen. 
Als de jeugdige niets meer te zeggen heeft, zeg jij: 
 
We zijn erg blij dat je zo goed meegewerkt hebt aan ons interview. Vond je het leuk of niet 
leuk? 
 
Laat de jeugdige verder vertellen. 
Als de jeugdige niets meer te zeggen heeft, zeg jij: 
 
Zoals je weet krijg je 5 euro als je goed meewerkt aan het interview. Jij hebt goed 
meegewerkt! 
Hartelijk dank voor je medewerking en hier zijn de 5 euro. 
 
Minidiskspeler uitzetten! 
 
Dingen die je nodig hebt bij het interview 
 

1.  minidiskrecorder 
2.  twee minidisks 
3.  koptelefoon 
4.  stroomkabel voor de minidisk 
5.  houder voor de minidisk 
6.  de microfoon 
7.  een reserve penlite batterij  
8.  pen 
9.  papier 
10.  boekje met alle instructies 
11.  tekst die je moet zeggen 



12.  tekst die je aan de jeugdige geeft om mee te lezen 



Bijlage 7 Handleiding interviews ouders 
 
 
 

 

 

Handleiding 

Interviews 

Ouders 



Als je een afspraak maakt met een ouder die je moet interviewen moet je die ouder 
vragen dat hij of zij ruim de tijd reserveert voor dat interview! Laat het interview daar 
plaats vinden waar de ouder de voorkeur aan geeft . Is dit bij de ouder thuis, zorg er dan 
wel voor dat er niemand bij is en dat je ongestoord bent. 
Bespreek met de ouder dat er beslist maar één ouder geïnterviewd mag worden, overleg 
hoe een en ander geregeld kan worden. 
Houd een dagboek bij van elk interview dat als ondersteuning kan dienen bij de uitwer-
king (dagboek graag naar Xavier). 
Plak een sticker op de minidisk en schrijf daar datum en naam jeugdige (kind van 
ouder) op. Noteer ook het aanvangstijdstip en eindtijdstip van het interview op de 
minidisk. 
 
Het interview kent drie fasen 
 
1. Inleiding (voorstellen) 
 
2. Centrale deel (de onderzoeksvragen) 
 
3. Afsluiting (vragen hoe het geweest is en bedanken) 



Waar moet je op letten tijdens het interview! 
 
Houd controle over het gesprek, houd de tijd in de gaten en bepaal qua vorm hoe het gesprek 
verloopt (zoals we in de trainingen geleerd hebben) 
 
Laat zien dat de geïnterviewde de belangrijkste persoon is (hij of zij is de deskundige die in 
het internaat op de leefgroep woont) 
 
Toon interesse in het verhaal van de ander (laat dat ook door je houding zien) 
 
Toon sympathie en begrip bij pijnlijke vragen en emotionele momenten (zeg daar wat van) 
 
Houd je eigen gevoelens onder controle 
 
Geef je eigen mening niet, vraag de geïnterviewde wat hij of zij er van vindt 
 
Blijf rustig, jaag elkaar niet op, we hebben tijd 
 
Als er een stilte in het gesprek valt is dat niet erg 
 
Vat het gesprek regelmatig samen (als ik het goed begrijp…) 
 
Let ook op wat de geïnterviewde doet (en dus wat hij of zij niet zegt, maar wat jij wel denkt 
waar te nemen), zeg dan wat je ziet 
 
Vraag altijd wat hij of zij er zelf van vindt als degene die je interviewt het woordje men zegt, 
of het woordje ze 
 
Let goed op of de geïnterviewde begrijpt wat jij bedoelt, leg het anders nog eens met andere 
woorden uit 
 
Stel geen vragen waar alleen maar ja of nee geantwoord kan worden, stel dan of/of vragen 
 
Accepteer als de geïnterviewde zegt “ik weet het niet” 
 
Als de geïnterviewde voorbeelden geeft, probeer dan met hem of haar te zoeken wanneer en 
waar het in het voorbeeld vertelde heeft plaats gevonden. Stel dan niet te veel vragen te gelijk. 
Eerst de ene vraag dan de andere. 



Probeer de ouder zo te bevragen dat het antwoord voor jou (natuurlijk in overdrachtelijke 
zin) een foto of film oplevert 
 
Minidiskspeler aanzetten! Een minidisk heeft een lengte van 70 a 80 minuten. Let dus 
goed op de opname tijd. Misschien is een eierwekker een goed idee om te gebruiken! 

2. de inleiding 
 
 
De interviewer bepaalt de opstelling in de interviewruimte (denk aan het stopcontact 
voor de minidiskrecorder) 
De interviewer moet tegenover de ouder die geïnterviewd wordt gaan zitten. 
 
Ik heet 
Ik ben verbonden aan de universiteit Utrecht. Ik ben opgeleid om de ouders van jeugdigen die 
opgenomen zijn in Gastenhof te interviewen. 
 
Ik zou het heel erg op prijs stellen als wij niet gestoord worden tijdens het interview. (Eventu-
eel heeft U een GSM bij zich? Zou U die dan uit willen zetten?). 
 
Wij willen dat er beter naar ouders en jeugdigen geluisterd wordt. Daarom praten we nu met 
ouders en jeugdigen. Van al die gesprekken maken we verslagen. Er wordt ook met staf en 
leiding gepraat. 
 
Ik neem alles wat U zegt op een minidisk op. Iemand typt daarna alles wat U gezegd heeft uit. 
Dat gebeurt allemaal anoniem. Dat wil zeggen dat niemand te weten komt dat U dat gezegd 
heeft. 
 
Het interview bestaat uit twee series van vragen. Eerst vraag ik naar Uw inschatting van de er-
varingen van Uw zoon of dochter. Daarna stel ik vragen over Uw eigen ervaringen met de 
plaatsing van Uw kind in het internaat. Alles wat U vertelt is goed, want het is Uw mening. 
Soms vraag ik of U iets nog duidelijker wilt vertellen. Of vraag ik of U voorbeelden wilt 
geven. Als U iets niet wilt vertellen zeg dat dan. 
 
Heeft U alles begrepen? Oké. Dan kunnen we nu starten met het interview. 
 
2. Het centrale deel 
 
Onderwerp 1 Je leven tot nu toe. 
Wij stellen Uw zoon/dochter de volgende vraag: 
kun je ons iets over je leven tot nu toe vertellen? 
Met als toelichtende vragen: 
waar ben je geboren? 
hoe ging het toen verder? 
hoe is het de laatste jaren gegaan? 
 
Hoe denkt U dat Uw zoon of dochter over zijn of haar leven tot nu toe denkt? 
 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de ouder niet verder vertelt, of iets 
zegt wat je onduidelijk is 
 



Vertel eens iets meer? 
 
Denkt U er aan dat de vraag luidt: hoe denkt U dat Uw zoon of dochter over zijn of haar leven 
tot nu toe denkt? Hoe U zelf er over denkt komt dadelijk nog als vraag. 
 
Heeft U nog andere herinneringen? 
 
Wat is er allemaal gebeurd in het leven van Uw kind? 
 
U mag zowel leuke als vervelende dingen vertellen. 
 
Je moet zo weinig mogelijk andere vragen stellen of zelf verzinnen 
 
Onderwerp 2 Het leven in het internaat en op de groep. 
Wij stellen Uw zoon/dochter de volgende vraag: 
Jij woont in een internaat, hoe is het om in een leefgroep te wonen?  
En we stellen de vraag wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vind je daar van? 
Hoe denkt U dat Uw zoon of dochter over het leven in de leefgroep denkt, van wat er allemaal 
gebeurt in de leefgroep. En wat vindt hij of zij er van? 
 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de jeugdige niet verder vertelt, of 
iets zegt wat je onduidelijk is 
 
Hoe ging het toen verder? 
 
Zou U misschien wat meer kunnen vertellen? 
 
Denkt U er aan dat de vraag luidt: hoe denkt U dat Uw zoon of dochter over het leven in de 
leefgroep denkt, van wat er allemaal gebeurt in de leefgroep. En wat vindt hij of zij er van? 
Hoe U zelf er over denkt komt dadelijk nog als vraag. 
 
Gebeurt dat altijd of af-en-toe? 
 
Heeft U nog andere voorbeelden? 
 
Je mag niet te veel andere vragen stellen of zelf verzinnen 
 
Als de ouder waar je mee praat niets meer te vertellen heeft dan kijk je samen met hem 
of haar of alle onderwerpen die wij belangrijk vinden aanbod geweest zijn. 
 
U heeft heel wat verteld over het leven van Uw kind in het internaat. Wij hebben een lijst van 
onderwerpen waarvan wij weten dat jeugdigen die belangrijk vinden. We gaan nu kijken of U 
over al die onderwerpen al iets verteld heeft. Probeer het eens door de ogen van uw zoon/ 
dochter te vertellen. 
 
Denk er aan dat je de ouder vraagt (en erop blijft wijzen) om vanuit het perspectief van 
hun kind te praten. 
 
De dagelijkse activiteiten. Heeft U daar wat over verteld? Denkt U dat je genoeg verteld heeft 
over de dagelijkse activiteiten van Uw kind? 



 
Het dossier de belangrijke map. Heeft U daar wat over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld 
heeft over het dossier, de belangrijke map van Uw kind? 
 
De familie- en thuissituatie. Heeft U daar wat over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld 
heeft over de familie- en thuissituatie van Uw kind? 
 
De financiën de geldzaken heeft U daar wat over verteld? 
Denkt U dat U genoeg verteld heeft over de financiën, de geldzaken van Uw kind? 
 
Het gedrag van Uw kind, heeft U daar wat over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld heeft 
over het gedrag van Uw kind?  
 
De instanties, de mensen buiten het internaat waar Uw kind mee te maken heeft. Heeft U daar 
wat over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld hebt over de instanties, de mensen buiten het 
internaat waar Uw kind mee te maken heeft.  
 
De leefgroepregels, waar Uw kind mee te maken heeft, heeft U daar wat over verteld? Denkt 
U dat U genoeg verteld heeft over de leefgroepregels waar Uw kind mee te maken heeft? 
 
Het leven op de groep van Uw kind, heeft U daar wat over verteld? Denkt U dat je genoeg 
verteld heeft over het leven op de groep van Uw kind?  
 
Zelfstandigheid, alles wat met de toekomst van Uw kind te maken heeft, heeft U daar wat 
over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld heeft over zelfstandigheid, alles wat met de 
toekomst van Uw kind te maken heeft? 
 
Als de ouder waar je mee praat vindt dat hij over alle onderwerpen genoeg verteld heeft 
dan pas ga je over naar de volgende vraag. 
 
Onderwerp 3 Je leven over één jaar.  
 
Wij stellen Uw zoon/dochter de volgende vraag: hoe ziet je leven er over één jaar uit? 
Hoe denkt U dat Uw zoon of dochter denkt dat zijn of haar leven er over één jaar uit ziet? 
 
De vragen die hier onder staan moet je achter elkaar stellen. Eerst het antwoord op 
vraag één afwachten, dan vraag twee stellen. Dan het antwoord op vraag twee 
afwachten en dan pas vraag drie stellen en zo voort. 
 
1. Waar woont hij of zij dan? 
 
2. Wat doet hij of zij dan overdag? 
 
3. Wie bepaalt dan hoe zijn of haar leven verloopt? 
 
4. Wat doet hij of zij dan in zijn/haar vrije tijd? 
 
5. Hoe zien dan de contacten met zijn/haar familie er uit? 
 
6. Met wie heeft hij/zij dan nog meer contact behalve met zijn/haar familie? 



 
7. Vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over één jaar. 
 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de ouder niet verder vertelt, of iets 
zegt wat je onduidelijk is 
 

 
Kunt U nog meer vertellen? 
 
Kunt U hier nog wat meer over vertellen? 
 
Je moet zo weinig mogelijk andere vragen stellen of zelf verzinnen 
 
Onderwerp 4 Je leven over vijf jaar. 
 
Wij stellen Uw zoon/dochter de volgende vraag: hoe ziet je leven er over vijf jaar uit? 
Hoe denkt U dat Uw zoon of dochter denkt dat zijn of haar leven er over vijf jaar uit ziet? 
 
De vragen die hier onder staan moet je achter elkaar stellen. Eerst het antwoord op 
vraag één afwachten, dan vraag twee stellen. Dan het antwoord op vraag twee 
afwachten en dan pas vraag drie stellen en zo voort. 
 
1. Waar woont hij of zij dan? 
 
2. Wat doet hij of zij dan overdag? 
 
3. Wie bepaalt dan hoe zijn of haar leven verloopt? 
 
4. Wat doet hij of zij dan in zijn/haar vrije tijd? 
 
5. Hoe zien dan de contacten met zijn/haar familie er uit? 
 
6. Met wie heeft hij/zij dan nog meer contact behalve met zijn/haar familie? 
 
7. Vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over vijf jaar. 
 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de ouder niet verder vertelt, of iets 
zegt wat je onduidelijk is 
 

 
Kunt U nog meer vertellen? 
 
Kunt U hier nog wat meer over vertellen? 
 
Je moet zo weinig mogelijk andere vragen stellen of zelf verzinnen 
 
Onderwerp 5 Hoe ervaart de ouder zelf de opname 
 
We hebben nu de hele tijd gepraat over Uw kind, met name vanuit de vraag hoe U inschat dat 
Uw kind erover denkt. 



Nu zou ik graag verder praten over Uw ervaringen met de opname van Uw kind. 
 
Vraag: hoe ervaart U zelf de opname van Uw kind? 
 
Vraag: hoe ervaart U de relatie met het internaat?  
 
Vraag: heeft U speciaal contact met mensen rondom de opname van Uw kind? 
 
Vraag: met wie heeft U dan speciaal contact in en rond het internaat en wat vindt U van dat 
contact? 
 
Vraag: waar maakt U zich speciaal zorgen over? 
Vraag: wat vindt U prettig rondom het verblijf van Uw kind in het internaat? 
 
Vraag: wat vindt U minder prettig rondom het verblijf van Uw kind in het internaat? 
 
Vraag: hoe ziet U de toekomst met Uw kind? 
 
Vraag: zijn er zaken waar U nog graag over zou willen praten? 
 
3. De afsluiting 
 
We hebben nu een hele tijd samen gepraat. Is alles gezegd wat er gezegd moest worden, 
of wilt U nog iets vertellen? 
 
Laat de ouder verder vertellen. 
Als de ouder niets meer te zeggen heeft, zeg jij: 
 
We zijn erg blij dat U zo goed meegewerkt heeft aan ons interview. Vond U het leuk of niet 
leuk? 
 
Laat de ouder verder vertellen. 
 
Zou ik U nog 2 persoonlijke vragen mogen stellen? Als U ze niet wilt beantwoorden hoeft dat 
natuurlijk niet. 
 

1. Hoe oud bent u? 
2. Zijn U en Uw partner de biologische ouders van Uw zoon/dochter 

 
antwoordmogelijkheden: 
ja 
ik wel, mijn partner niet 
ik niet mijn partner wel 
ik heb geen partner 
beiden niet 

 
Als de ouder niets meer te zeggen heeft, zeg jij: 
 
Hartelijk dank voor Uw medewerking. 
Minidiskspeler uitzetten! 



Dingen die je nodig hebt bij het interview 
 

1.  minidiskrecorder 
2.  twee minidisks 
3.  koptelefoon  
4.  stroomkabel voor de minidisk 
5.  eventueel houder voor de minidisk 
6.  de microfoon, statief en eventueel iets om geluid te dempen  
7. een reserve penlite batterij  
8.  pen 
9.  papier 
10.  boekje met alle instructies 
11.  tekst die je moet zeggen 
12.  eierwekker 

 



Bijlage 8 Handleiding interviews persoonlijk begeleider en 
gedragswetenschapper  
 
 
 

 

 

Handleiding 

Interviews 

Gedragswetenschappers en 
persoonlijke begeleiders 



Als je een afspraak maakt met de professional die je moet interviewen moet je die pro-
fessional vragen dat hij of zij ruim de tijd reserveert voor dat interview! Zorg er dan wel 
voor dat er niemand bij is en dat je ongestoord bent. 
Houd een dagboek bij van elk interview dat als ondersteuning kan dienen bij de uitwer-
king (dagboek graag naar Xavier). 
Plak een sticker op de minidisk en schrijf daar datum en naam jeugdige die onderwerp 
van het interview is, op. Noteer ook het aanvangstijdstip en eindtijdstip van het 
interview op de minidisk.  
 
In de tekst staat “de jeugdige” hier moet je steeds de naam van de jeugdige noemen die 
de aanleiding vormt voor het interview invullen. 
 
Het interview kent drie fasen 
 
1. Inleiding (voorstellen) 
 
2. Centrale deel (de onderzoeksvragen) 
 
3. Afsluiting (vragen hoe het geweest is en bedanken) 



Waar moet je op letten tijdens het interview! 
 
Houd controle over het gesprek, houd de tijd in de gaten en bepaal qua vorm hoe het gesprek 
verloopt (zoals we in de trainingen geleerd hebben). 
 
Laat zien dat de geïnterviewde de belangrijkste persoon is (hij of zij is de deskundige die in 
het internaat op de leefgroep woont) 
 
Toon interesse in het verhaal van de ander (laat dat ook door je houding zien) 
 
Toon sympathie en begrip bij pijnlijke vragen en emotionele momenten (zeg daar wat van) 
 
Houd je eigen gevoelens onder controle 
 
Geef je eigen mening niet, vraag de geïnterviewde wat hij of zij er van vindt 
 
Blijf rustig, jaag elkaar niet op, we hebben tijd 
 
Als er een stilte in het gesprek valt is dat niet erg 
 
Vat het gesprek regelmatig samen (als ik het goed begrijp…) 
 
Let ook op wat de geïnterviewde doet (en dus wat hij of zij niet zegt, maar wat jij wel denkt 
waar te nemen), zeg dan wat je ziet 
 
Vraag altijd wat hij of zij er zelf van vindt als degene die je interviewt het woordje men zegt, 
of het woordje ze 
 
Let goed op of de geïnterviewde begrijpt wat jij bedoelt, leg het anders nog eens met andere 
woorden uit 
 
Stel geen vragen waar alleen maar ja of nee geantwoord kan worden, stel dan of/of vragen 
 
Accepteer als de geïnterviewde zegt “ik weet het niet” 
 
Als de geïnterviewde voorbeelden geeft, probeer dan met hem of haar te zoeken wanneer en 
waar het in het voorbeeld vertelde heeft plaats gevonden. Stel dan niet te veel vragen te gelijk. 
Eerst de ene vraag dan de andere. 



Probeer de professional zo te bevragen dat het antwoord voor jou (natuurlijk in overdrachte-
lijke zin) een foto of film oplevert 
 
de jeugdige; hier naam van de betreffende jeugdige noemen 
 
Minidiskspeler aanzetten! Een minidisk heeft een lengte van 70 a 80 minuten. Let dus 
goed op de opname tijd. Misschien is een eierwekker een goed idee om te gebruiken! 

1 de inleiding 
 
 
De interviewer bepaalt de opstelling in de interviewruimte (denk aan het stopcontact 
voor de minidiskrecorder) 
De interviewer moet tegenover de gedragswetenschapper of persoonlijke begeleider die 
geïnterviewd wordt gaan zitten. 
 
Ik heet 
Ik ben verbonden aan de universiteit Utrecht. Ik ben opgeleid om de professionals die werken 
met jeugdigen die opgenomen zijn in Gastenhof te interviewen 
 
Heeft U een GSM bij zich? Zou U die dan uit willen zetten? Ik zou het heel erg op prijs 
stellen als wij niet gestoord worden tijdens het interview. 
 
Wij willen dat er beter naar ouders en jeugdigen geluisterd wordt. Daarom praten we nu met 
ouders en jeugdigen. Wij willen ook weten hoe professionals denken over de ervaringen van 
jeugdigen die opgenomen zijn in een LVG-instituut. Van al die gesprekken maken we 
verslagen.  
 
Ik neem alles wat U zegt op een minidisk op. Iemand typt daarna alles wat U gezegd heeft uit. 
Dat gebeurt allemaal anoniem. Dat wil zeggen dat niemand te weten komt dat U dat gezegd 
heeft.  
 
Het interview bestaat uit een serie vragen. Ik vraag U naar Uw inschatting van de ervaringen 
van de jeugdige waarmee U werkt. Daarna stel ik een aantal vragen over Uw eigen visie Alles 
wat U vertelt is goed, want het is Uw mening. Soms vraag ik of U iets nog duidelijker wilt 
vertellen. Of vraag ik of U voorbeelden wilt geven. Als U iets niet wilt vertellen zeg dat dan.  
 
Heeft U alles begrepen? Oké. Dan kunnen we nu starten met het interview. 
 
2. Het centrale deel 
 
Onderwerp1 Je leven tot nu toe. 
Wij stellen de jeugdige de volgende vraag: 
kun je ons iets over je leven tot nu toe vertellen? 
Met als toelichtende vragen: 
waar ben je geboren? 
hoe ging het toen verder? 
hoe is het de laatste jaren gegaan? 
 
Hoe denkt U dat de jeugdige over zijn of haar leven tot nu toe denkt? 
 



De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de gedragswetenschapper of per-
soonlijke begeleider niet verder vertelt, of iets zegt wat je onduidelijk is 
 
Vertel eens iets meer? 
 
Denkt U er aan dat de vraag luidt: hoe denkt U dat de jeugdige over zijn of haar leven tot nu 
toe denkt? Hoe U zelf er over denkt is op dit moment minder relevant. 
 
Heeft U nog andere herinneringen? 
 
Wat is er allemaal gebeurd in het leven van de jeugdige? 
 
U mag zowel leuke als vervelende dingen vertellen. 
 
Je moet zo weinig mogelijk andere vragen stellen of zelf verzinnen 
 
Onderwerp 2 Het leven in het internaat en op de groep. 
Wij stellen de jeugdige de volgende vraag: 
 
Wij stellen de jeugdige de volgende vraag: 
Jij woont in een internaat, hoe is het om in een leefgroep te wonen?  
En we stellen de vraag wat gebeurt er bij jou allemaal en wat vindt je daar van? 
Hoe denkt U dat de jeugdige over het leven in de leefgroep denkt, van wat er allemaal gebeurt 
in de leefgroep. En wat vindt hij of zij er van? 
 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de jeugdige niet verder vertelt, of 
iets zegt wat je onduidelijk is 
 
Hoe ging het toen verder? 
 
Zou U misschien wat meer kunnen vertellen? 
 
Denkt U er aan dat de vraag luidt: hoe denkt U dat de jeugdige over zijn of haar leven tot nu 
toe denkt? Hoe U zelf er over denkt is op dit moment minder relevant. 
Gebeurt dat altijd of af-en-toe? 
 
Heeft U nog andere voorbeelden? 
 
Je mag niet te veel andere vragen stellen of zelf verzinnen 
 
Als de gedragswetenschapper of persoonlijke begeleider waar je mee praat niets meer te 
vertellen heeft dan kijk je samen met hem of haar of alle onderwerpen die wij belangrijk 
vinden aanbod geweest zijn. 
 
U heeft heel wat verteld over het leven van de jeugdige in het internaat. Wij hebben een lijst 
van onderwerpen waarvan wij weten dat jeugdigen die belangrijk vinden. We gaan nu kijken 
of U over al die onderwerpen al iets verteld heeft. Probeer het eens door de ogen van de 
jeugdige te vertellen. 
 



Denk er aan dat je de gedragswetenschapper of persoonlijke begeleider vraagt om 
vanuit het perspectief van de jeugdige te praten. 
 
De dagelijkse activiteiten. Heeft U daar wat over verteld? Denkt U dat je genoeg verteld heeft 
over de dagelijkse activiteiten van de jeugdige? 
 
Het dossier de belangrijke map. Heeft U daar wat over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld 
heeft over het dossier, de belangrijke map van de jeugdige?  
 
De familie- en thuissituatie. Heeft U daar wat over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld 
heeft over de familie- en thuissituatie van de jeugdige? 
 
De financiën de geldzaken heeft U daar wat over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld heeft 
over de financiën, de geldzaken van de jeugdige? 
 
Het gedrag van de jeugdige, heeft U daar wat over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld 
heeft over het gedrag van de jeugdige? 
 
De instanties, de mensen buiten het internaat waar de jeugdige mee te maken heeft. Heeft U 
daar wat over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld hebt over de instanties, de mensen 
buiten het internaat waar de jeugdige mee te maken heeft.  
 
De leefgroepregels, waar de jeugdige mee te maken heeft, heeft U daar wat over verteld? 
Denkt U dat U genoeg verteld heeft over de leefgroepregels waar de jeugdige mee te maken 
heeft? 
 
Het leven op de groep van de jeugdige, heeft U daar wat over verteld? 
Denkt U dat je genoeg verteld heeft over het leven op de groep van de jeugdige? 
 
Zelfstandigheid, alles wat met de toekomst van de jeugdige te maken heeft, heeft U daar wat 
over verteld? Denkt U dat U genoeg verteld heeft over zelfstandigheid, alles wat met de toe-
komst van de jeugdige te maken heeft? 
 
Als de gedragswetenschapper of persoonlijke begeleider waar je mee praat vindt dat hij 
over alle onderwerpen genoeg verteld heeft dan pas ga je over naar de volgende vraag. 
 
Onderwerp 3: Je leven over één jaar. 
 
Wij stellen de jeugdige de volgende vraag: hoe ziet je leven er over één jaar uit? 
Hoe denkt U dat de jeugdige denkt dat zijn of haar leven er over één jaar uit ziet? 
 
De vragen die hier onder staan moet je achter elkaar stellen. Eerst het antwoord op 
vraag één afwachten, dan vraag twee stellen. Dan het antwoord op vraag twee 
afwachten en dan pas vraag drie stellen en zo voort. 
 
1. Waar woont hij of zij dan? 
 
2. Wat doet hij of zij dan overdag? 
 
3. Wie bepaalt dan hoe zijn of haar leven verloopt? 



 
4. Wat doet hij of zij dan in zijn/haar vrije tijd? 
 
5. Hoe zien dan de contacten met zijn/haar familie er uit? 
 
6. Met wie heeft hij/zij dan nog meer contact behalve met zijn/haar familie? 
 
7. Vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over één jaar. 
 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de gedragswetenschapper of 
persoonlijke begeleider niet verder vertelt, of iets zegt wat je onduidelijk is 
 
 
Kunt U nog meer vertellen? 
 
Kunt U hier nog wat meer over vertellen? 
 
Je moet zo weinig mogelijk andere vragen stellen of zelf verzinnen 

 
Onderwerp 4 Je leven over vijf jaar. 
 
Wij stellen de jeugdige de volgende vraag: 
hoe ziet je leven er over vijf jaar uit? 
Hoe denkt U dat de jeugdige denkt dat zijn of haar leven er over vijf jaar uit ziet? 
 
De vragen die hier onder staan moet je achter elkaar stellen. Eerst het antwoord op 
vraag één afwachten, dan vraag twee stellen. Dan het antwoord op vraag twee 
afwachten en dan pas vraag drie stellen en zo voort. 
 
1. Waar woont hij of zij dan? 
 
2. Wat doe hij of zij dan overdag? 
 
3. Wie bepaalt dan hoe zijn of haar leven verloopt? 
 
4. Wat doet hij of zij dan in zijn/haar vrije tijd? 
 
5. Hoe zien dan de contacten met zijn/haar familie er uit? 
 
6. Met wie heeft hij/zij dan nog meer contact behalve met zijn/haar familie? 
 
7. Vertel eens iets meer over hoe het gaat met vrienden over vijf jaar. 
 
De zinnen die hieronder staan kun je gebruiken als de gedragswetenschapper of per-
soonlijke begeleider niet verder vertelt, of iets zegt wat je onduidelijk is 
 
Kunt U nog meer vertellen? 
 
Kunt U hier nog wat meer over vertellen? 
 



Je moet zo weinig mogelijk andere vragen stellen of zelf verzinnen 

Onderwerp 5 Hoe ervaart gedragswetenschapper of persoonlijke begeleider zelf de opname 
 
We hebben nu de hele tijd gepraat over de jeugdige, met name vanuit de vraag hoe U inschat 
dat de jeugdige erover denkt. 
Nu zouden we graag verder praten over de vraag: hoe ervaart U zelf de opname van de jeugdi-
ge. 
 
Vraag: hoe ervaart U zelf de opname van de jeugdige? 
 
Vraag: wat zijn dingen die de jeugdige goed kan? 
 
Vraag: waar maakt U zich speciaal zorgen over? 
 
Vraag: hoe ziet U de toekomst met de jeugdige? 
 
Vraag: hoe ervaart U de relatie met de ouders? 
 
Vraag: zijn er zaken waar U nog graag over zou willen praten? 
 
3. De afsluiting 
 
We hebben nu een hele tijd samen gepraat. Is alles gezegd wat er gezegd moest worden, of 
wilt U nog iets vertellen? 
 
Laat de gedragswetenschapper of persoonlijke begeleider verder vertellen. 
Als de gedragswetenschapper of persoonlijke begeleider niets meer te zeggen heeft, zeg 
jij: 
 
We zijn erg blij dat U zo goed meegewerkt heeft aan ons interview. Vond U het leuk of niet 
leuk? 
 
Laat de gedragswetenschapper of persoonlijke begeleider verder vertellen. 
 
Zou ik U nog vijftal persoonlijke vragen mogen stellen?  
 

1. Hoe oud bent U? 
2. Hoeveel jaren werkt U al als groepsleider/gedragswetenschapper? 
3. Hoeveel jaren werkt U al in de zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke 

beperking? 
4. Hoeveel jaren werkt U al in deze groep? 
5. Hoe lang bent U al mentor/gedragswetenschapper van de jeugdige? 

 
Als de gedragswetenschapper of persoonlijke begeleider niets meer te zeggen heeft, zeg 
jij: 
 
Hartelijk dank voor Uw medewerking. 
 
Minidiskspeler uitzetten! 



 



Dingen die je nodig hebt bij het interview 
 

01.  minidiskrecorder 
02.  twee minidisks 
03.  koptelefoon  
04.  stroomkabel voor de minidisk 
05.  eventueel houder voor de minidisk 
06.  de microfoon, met statief en eventueel iets om geluid wat te dempen 
07.  een reserve penlite batterij  
08.  pen 
09.  papier 
10.  boekje met alle instructies 
11.  tekst die je moet zeggen 
12. eierwekker 



Bijlage 9 Thema’s en onderwerpen in focusgroepsessie 1 
 
Thema Onderwerp  
Gedrag (9) 
 - Ruzie - Straf 
 - Brutaal - Chaos 
 - Gedrag - Gezelligheid 
 - Voor straf naar je kamer - Vechten 
 - Eerder naar bed  
Afspraken/Regelingen (5) 
 - Douchen - Aan afspraken houden 
 - Eten - Belavond 
 - Extra afspraken  
Familie en thuissituatie (15) 
 - Vader is dronken - Thuis is leuk 
 - Gaat niet goed thuis - Opa en oma 
 - Weekenden naar huis - Weekenden 
 - Anderen bepalen dat ik weg moet - Later naar bed 
 - Probleem oplossen - SPD 
 - Voorgoed naar huis - Vader en moeder 
 - Ruzie thuis - Thuis 
 - Thuis is saai  
Dagelijkse activiteiten (11) 
 - Groepsactiviteiten - Vermaak 
 - Darten - Computeren 
 - Voetbal - Tekenen 
 - TV-kijken - Clubs 
 - Buiten spelen - Handbal 
 - Muziekluisteren  
Schoolsituatie (8) 
 - Wat je gaat doen na school - Terugkomen uit school 
 - Meester van school - Lezen 
 - Vrienden - Naar school gaan 
 - Vriendinnen - Huiswerk 
Opvanggezin (3) 
 - Gastgezin - Pleeggezin 
 - Weekenden naar het gastgezin  



 
Zelfstandigheid (3) 
 - Zelfstandig - Op je zelf wonen 
 - Winkelen  
Dingen op het internaat (45) 
 - Zakgeld - Goed je best doen zegt de leiding 
 - Gesprekken met de directeur als je iets 

ergs gedaan hebt 
- Beloften niet nakomen 

 - Groepsvergadering tussen de kinderen - Straf helpt niks 
 - Weggaan naar andere groep - Om 3 uur thee koffie en fris drinken 
 - Leiding vergadert over ons hoe het gaat - Super gezellig leuke dingen in weekend 
 - Ander internaat - Te veel jongens 
 - Terugkomen is niet leuk - Ik zou wel weg willen blijven 
 - Theedrinken - Strafregels in de groep 
 - Zussen en broertjes - Halfacht koffie en thee 
 - Terugkomen van weekend - Groepsgrootte 
 - Ouders kunnen niet voor je zorgen - Ruzie tussen de kinderen 
 - De schuld geven - Taken doen 
 - In weekend doen we dingen met elkaar - Groep 
 - Rare lui - Groepsleiding 
 - Kamertraining - Kleedgeld 
 - Valt best wel mee als je je aan de regels 

houdt 
- Dingen leren in de groep 

 - Gesprekken met de leiding - Met 18 of 21 jaar weg 
 - Sfeer thermometer - Problemen oplossen 
 - Mentor een van de leiding die iets voor je 

regelt 
- Ik mag de leiding niet 

 - Extra dingen eten in het weekend - Weeshuiskindje 
 - Groepsleiding regelt dingen - Verkeerd over …. denken 
 - Oneerlijk met de regels omgaan - Andere kinderen 
 - Zelfverdediging door de groepsleiding  
 



Bijlage 10 Thema’s en onderwerpen in focusgroepsessie 2 
 
Thema Onderwerp  
Beheer eigen kamer (8) 
 - Niet bij andere jongeren op kamer - Grote kamer 
 - Eigen TV - Kleine kamer 
 - Alleen blijven op kamer - Eigen sleutel 
 - Eigen spulletjes - Eigen kamer 
Belangrijke mensen (10) 
 - Rechter - Praten met de mentor 
 - SPD - Hoofd van de groep 
 - Voogd - Dingen over mij opschrijven 
 - Hele leuke leiding - Leiding 
 - Ibers- en mentorgesprek - Mentor 
Dossier belangrijke map (4) 
 - Dossier wat over jongeren gaat - ’s Avonds in de map schrijven 
 - Privé-zaken schrijven ze op - Gekste dingen staan in de map 

geschreven 
Eten (5) 
 - Eten - Boodschappen doen 
 - We beslissen met zijn allen wat we eten - Te weinig te eten 
 - Eigen kok  
Geldzaken (6) 
 - Zakgeld - Toiletgeld 
 - Terugbetalen - Kleedgeld 
 - Spaargeld - Spulletjes van de groep 
Gezinssituatie (5) 
 - Dreigen met internaat - Thuis 
 - Problemen thuis - Mijn moeder wil mij niet kwijt 
 - Pleegouders  
Hulpvragen (5) 
 - Helpen - Later goed met je komt 
 - Veiligheid voor je zelf - Iets leren 
 - Niet naar buiten gaan  
In veel internaten wonen (1) 
 - In veel internaten wonen  



 
Leuke dingen doen (5) 
 - Leuke dingen doen thuis - Leuke dingen doen 
 - Pretparken - Iets verdienen (sleutel) 
 - Groepsvakantie  
Leven op de groep (3) 
 - Op tijd uit bed - Groep 
 - Gesloten internaat  
Regels (9) 
 - Naar school - Groepsregels 
 - Op tijd naar bed - Goed luisteren 
 - Regels thuis - Weglopen 
 - Verschil in regels - Afspraken maken 
 - Rust nodig dus uithuis plaatsen is niet 

leuk maar het helpt 
 

Relaties (5) 
 - Verkering - Vriend in internaat 
 - Verkering mag niet - Vriendin buiten het internaat 
 - Vriendin op de groep  
Roken (1) 
 - Roken rokershoek  
Rustiger voor de leiding (1) 
 - Rustiger voor de leiding  
Ruzie (7) 
 - Niet slaan - Ruzie met kinderen 
 - Boxbal - Knuffel 
 - Ruzie met leiding - Onzinnige gesprekken 
 - Ruzie met ouders  
Slechte dingen doen (2) 
 - Liegen - Niet vechten met de leiding 
Uithuis plaatsen (1) 
 - Uithuis plaatsen  
Van weekend terugkomen (3) 
 - Met weekend gaan 
 - Uitgaan 

- Weer wennen aan de afspraken als je 
terugkomt 

Weekend gaan (2) 
 - Leiding vraagt hoe het weekend was - Lengte van het weekend 
Wonen op internaat (1) 
 - Waarom woon je in internaat  



Bijlage 11 Thema’s en onderwerpen in focusgroepsessie 3 
 
Thema Onderwerp  
Omgang in de groep (17) 
 - Hoe je het vindt om op de groep te zijn - Groepsgenoten 
 - Het eten - Serieus te zijn 
 - Omgangsvormen - De activiteiten 
 - Mensen zijn niet alert - Hoe je dingen oplost 
 - Leefgroep - Hoe het is om niet thuis te wonen 
 - Op je eigen wonen - Open groep of besloten of gesloten 
 - Ochtend humeur - Hoe je met groepsgenoten omgaat 
 - Mensen zien gaan en komen in de 

instelling 
- Hoe de leiding met je omgaat 

 - Verwend kind  
Criminaliteit (13) 
 - Ergens van worden beschuldigd - Diefstal 
 - Ongeregeldheden - Handelen 
 - Wapens - Drugs en alcoholgebruik 
 - Ruzie - Dealen 
 - Straf - Tegen je zin in 
 - Mishandeling - 24 uur op je kamer 
 - Privé  
Thuissituatie (11) 
 - Contacten tussen ouders - Van weekend thuiskomen 
 - Voogden - Thuis ben ik de baas 
 - Tussenpersoon (voogdes) - Moeder heeft gebeld 
 - Beloftes niet nakomen - Contacten onderhouden 
 - Dingen die je bezig houden - Belcontacten 
 - Van weekend naar internaat  
Veiligheid (10) 
 - Hun doen het voor hun eigen veiligheid - Separatie 
 - Arm uit de kom getrokken - Gevoelens 
 - Veiligheid ’s nachts brandoefeningen - Met de politie in aanraking komen 
 - Weglopen - Pieper systeem 
 - Terreinwacht - Time-out 
Financiën (2) 
 - Geen geld - Zakgeld 



 
Mensen waar je mee te maken hebt (12) 
 - Instantie plekken waar jongeren zitten - Invallers “altijd feest” 
 - Ziek - Mentor 
 - Gedachtens - Manager 
 - Therapie - Hoe je de behandeling vindt 
 - Hoe het is om door andere mensen 

opgevoed te worden 
- Pedagoog 

 - Psychiater - Behandelcoördinator 
Onderwijs (4) 
 - In de klas - Geloof/godsdienst 
 - School - Hoe het is om op een ZMOK-school te 

zitten 
Verleden (1) 
 - Waar je hiervoor gezeten hebt  
Leefgroepregels (10) 
 - Taak doen - Taken 
 - Medicijnen - Rusturen 
 - Rooktijden - Stereovolume 
 - Douchen - Verplicht naar de kerk gaan 
 - Bedtijden - Toilet 
Verboden in de groep (6) 
 - Moeilijk doen voor tatoeage en piercing - Verbod op bepaalde telefoonnummers 
 - Moeilijk doen over sieraden - Verbod op bepaalde muziek 
 - Geen mobiel - Eigen geld niet in beheer 
Toekomst (13) 
 - Zelfstandig kamer bewonen - Je thuissituatie nu 
 - Buitenvoorziening - Verhuizen 
 - Weekend - Traject-toekomstplan 
 - Vrienden die je buiten hebt - Hoe ga je verder nadat je weggaat 
 - Werken buiten internaat - Toekomst 
 - Buitenclub - Tegenspraak 
 - Carrière  



 
Macht (20) 
 - Leiding - Leiding maken seksistische opmerkingen 
 - Verplicht aan de pil als meisje - Nee zeggen en ze komen toch binnen 
 - Alleen mogen doen - Leidings die je belachelijk maken als je 

binnen komt 
 - Geaccepteerd te worden - Leidings zijn bijdehand 
 - Respect voor ons - Terug naar de vorige instelling 
 - Vrijheden - Spelletjes meespelen 
 - Controleren - Het deugt daar niet 
 - Omgang met kinderen en leiding - Je mag je mening niet zeggen 
 - Liegen en bedriegen door leiding - Leiding ze snuffelen door je kamer 
 - Spelletjes spelen - Onmacht bij de jongeren 
Relaties (6) 
 - Verliefd - Relaties 
 - Vreemd gaan - Contacten tussen familieleden 
 - Verkering - Mijn broer 



Bijlage 12 Thema’s en onderwerpen in focusgroepsessie 4 
 
Thema Onderwerp  
Positieve zaken van het internaat (46) 
 - Afspraak maken met vriendinnen - Je komt hier om dingen te leren 
 - Vrienden - Groepsgenootjes 
 - Relaxed - Hangen 
 - Drugs gebruiken - Lange weekenden 
 - Ouders - Veel stoeien 
 - Meiden kijken - Terugkomen is niet leuk 
 - Broers en zussen - In een groep kun je niet wonen 
 - Bezoek bij familie - Weekend lang opblijven 
 - Seks hebben - Omgaan met andere mensen 
 - Familie - Weekend is vrij van groepsleiding zijn 
 - Weekenden gezellig - Baas 
 - Respect voor ons - Weekend is een feest 
 - Omgaan met ouders - Douchen/badderen 
 - Meer uitstapjes nodig - Kloten (streken uithalen) 
 - Bier drinken - Afspraak maken met vrienden 
 - Internaatgenoot - Werk 
 - Zitten - Buiten rondhangen 
 - Wonen - Geen relaties in de groep 
 - Separeer - Je leert hier niks 
 - Ouwehoeren - Computeren 
 - De leiding moet zich aanpassen aan de 

jongeren 
- TV-kijken 

 - Muziekluisteren - Biljarten 
 - Je mist de helft van je leven - Darten 



 
Negatieve zaken van het internaat (38) 
 - (de mensen van de) vrijtijdsbesteding 

zijn er nooit 
- Ze denken dat wij crimineel zijn 

 - Regels - Snel straf 
 - Weekend hier is saai - Voogd 
 - School - Je moet alles vragen 
 - Bijna altijd zelfde schema - Gezeur van groepsleiding 
 - Fysiek geweld met jongeren - Tijdsafspraken 
 - Op je kamer zitten - Niks doen 
 - Gezeik aan onze kop door groepsleiding - In een soort isoleer 
 - Politie - Paarden 
 - Rechter - Club paardrijden 
 - Justitie - Niet te snel kwaad worden 
 - Vechten met de groepsleiding - Chique mensen buiten het terrein 
 - Je mag niet zat terugkomen - Eten 
 - Te vroege bedtijden - Leren luisteren 
 - Telefoon ’s nachts inleveren - Je mag je eigendommen niet op zak 

houden 
 - Eten is niet lekker (ziekenhuis eten) - Groepsleiding 
 - Afspraken - Opgepakt worden door de wouten 
 - Gevangenis - Ruzie 
 - Ze denken jongeren van het internaat - Slaapkamer is klein en vies 
 
 



Bijlage 13 Opnieuw samengestelde thema’s (op alfabet) en onderwerpen 
per nieuw samengesteld thema na consensus van twee beoordelaars  
 
Opnieuw samengesteld thema (aantal 
onderwerpen) 

 Onderwerpen 

Dagelijkse activiteiten (53) 
 - Het eten - Relaxed 
 - Meiden kijken - Spelletjes meespelen 
 - Leiding vergadert over ons hoe het gaat - Spelletjes spelen 
 - Ergens van worden beschuldigd - Buitenclub 
 - Boodschappen doen - Op je kamer zitten 
 - Eten - Lezen 
 - Vrienden - Handbal 
 - Douchen - Clubs 
 - Eten - Tekenen 
 - Douchen - Computeren 
 - Zitten  - Vermaak 
 - Ouwehoeren - Muziek luisteren 
 - Kloten (streken uithalen) - Buiten spelen 
 - Pretparken - TV Kijken 
 - De activiteiten - Voetbal 
 - Onzinnige gesprekken - Darten 
 - Knuffel - Groepsactiviteiten 
 - Boxbal - Theedrinken 
 - Darten - Leuke dingen doen 
 - Biljarten - Buiten rondhangen 
 - Computeren - Hangen 
 - TV Kijken - Muziekluisteren 
 - Club paardrijden - Alleen blijven op kamer 
 - Paarden - Meer uitstapjes nodig 
 - Niks doen - De schuld geven 
 - Half 8 koffie en thee - Dingen die je bezig houden 
 - Om 3 uur thee koffie en fris drinken  
Dossier (belangrijke map) (4) 
 - Gekste dingen staan in de map 

geschreven 
- Dossier wat over jongeren gaat 

 - ’s avonds in de map schrijven - Dingen over mij opschrijven 



 
Familie en thuissituatie (54) 
 - Rust nodig dus uithuis plaatsen is niet 

leuk maar het helpt 
- Vader en moeder 

 - Wonen - Op en oma 
 - Veel stoeien - Thuis is leuk 
 - Weekend lang op blijven - Thuis is saai 
 - Weekend is vrij van groepsleiding zijn - Ruzie thuis 
 - Lengte van het weekend - Ouders kunnen niet voor je zorgen 
 - Verhuizen - Supergezellige leuke dingen in weekend 
 - Zussen en broertjes - Uithuis plaatsen 
 - Weekend - Contacten tussen ouders 
 - Weekenden - Verwend kind 
 - Weekend is feest - Waarom woon je in het internaat 
 - Weekenden gezellig - Ruzie met ouders 
 - Mijn moeder wil mij niet kwijt - Regels thuis 
 - Thuis - Omgaan met ouders 
 - Pleegouders - Familie 
 - Problemen thuis - Bezoek bij familie 
 - Dreigen met internaat - Broers en zussen 
 - Mijn broer - Ouders 
 - Contacten tussen familieleden - Thuis ben ik de baas 
 - Je thuissituatie nu - Leuke dingen doen thuis 
 - Weekenden naar huis - Voorgoed naar huis 
 - Gaat thuis niet goed - Anderen bepalen dat ik weg moet 
 - Vader is dronken - Contacten onderhouden 
 - Pleegezin - Belcontacten 
 - Weekenden naar gastgezin - Terugkomen van weekend 
 - Gastgezin - Van weekend naar internaat 
 - Thuis - Ik zou wel weg willen blijven 
Financiën (geldzaken) (8) 
 - Spaargeld - Kleedgeld 
 - Terugbetalen - Kleedgeld 
 - Zakgeld - Toiletgeld 
 - Zakgeld - Geen geld 
Gedrag (26) 
 - Mishandeling - Niet te snel kwaad worden 
 - Drugs gebruiken - Leren luisteren 
 - Brutaal - Weglopen 
 - Gedrag - Ruzie met de leiding 



 - Vechten - Liegen 
 - Vechten met groepsleiding - Ruzie 
 - Tegenspraak - Serieus te zijn 
 - Ruzie - Omgangsvormen 
 - Goed luisteren - Fysiek geweld met jongeren 
 - Vernielen - Dealen 
 - Weglopen - Drugs- en alcoholgebruik 
 - Gevoelens - Straf 
 - Ruzie tussen de kinderen - Straf helpt niks 
Instanties (mensen buiten het internaat waar je mee te maken hebt) (19) 
 - Opgepakt worden door de wouten - Tussenpersoon (voogdes) 
 - SPD - Voogden 
 - SPD - Voogd 
 - Politie - Instantie plek waar jongeren zitten 
 - Rechter - Therapie 
 - Justitie - Psychiater 
 - Rechter - Pedagoog 
 - Met de politie in aanraking komen - Behandelcoördinator 
 - Gevangenis - Voogd 
 - Diefstal  
Leefgroepregels (53) 
 - Geloof/godsdienst - Separatie 
 - Stereovolume - In een soort isoleer 
 - Rusturen - Bier drinken 
 - Taken - Straf 
 - Bedtijden - Niet slaan 
 - Telefoon ‘s nachts inleveren - Gesprek met de directeur als je iets ergs 

hebt gedaan 
 - Te vroege bedtijden - Separeer 
 - Je mag niet zat terugkomen - Ander internaat 
 - Aan afspraken houden - Weggaan naar andere groep 
 - Strafregels in de groep - Privé zaken schrijven ze op 
 - Taak doen - Je mag je eigendommen niet op zak 

houden 
 - Time-out - Gesloten internaat 
 - Praten met de mentor - Niet vechten met de leiding 
 - Ib-er en mentorgesprekken - Op groep of besloten of gesloten 
 - Niet bij de andere jongeren op kamer - 24uur op je kamer 
 - Controleren - Wapens 
 - Verbod op bepaalde muziek - Verkering mag niet 



 - Eigen geld niet in beheer - Afspraken maken 
 - Verbod op bepaalde telefoonnummers - Groepsregels 
 - Geen mobiel - Op tijd naar bed 
 - Moeilijk doen over sieraden - Iets verdienen (sleutel) 
 - Moeilijk doen over tatoeages en piercing - Geen relaties in de groep 
 - Met 18 of 21 jaar weg - Tijdsafspraken 
 - Regels - Je moet alles vragen 
 - Voor straf naar je kamer - Verplicht naar de kerk gaan 
 - Later naar bed - Oneerlijk met de regels omgaan 
 - Eerder naar bed  
Leven op de groep (115) 
 - Nee zeggen en komen toch binnen - Chaos 
 - Gedachtens - Terugkomen is niet leuk 
 - Sjieke mensen buiten het terrein - Moeder heeft gebeld 
 - Sfeerthermometer - Groepsleiding regelt dingen 
 - Hoe je met groepsgenoten omgaat - Mentor een van de leiding die iets voor je 

regelt 
 - Ochtendhumeur - Gesprekken met de leiding 
 - Terugkomen is niet leuk - Rooktijden 
 - Waar je hiervoor gezeten hebt - Piepersysteem 
 - Groepsgenootjes - Terreinwacht 
 - Je leert hier niks - Eigen kok 
 - Vriendin op de groep - We beslissen met zijn allen wat we eten 
 - Vriend in internaat - Hoofd van de groep 
 - Leiding vraagt hoe het weekend was - Terug naar de vorige instelling 
 - Hoe je het vindt om op de groep te 

wonen 
- Verplicht aan de pil als meisje 

 - Leefgroep - Onmacht bij de jongeren 
 - Mensen zien gaan en komen in de 

instelling 
- Ruzie 

 - Groepsgenoten - Belavond 
 - Mensen zijn niet alert - Extra afspraken 
 - Hoe het is om niet thuis te wonen - Buitenvoorziening 
 - Hoe de leiding met je omgaat - Manager 
 - Groep - Leiding ze snuffelen door je kamer 
 - (de mensen van de) vrijtijdsbesteding 

zijn er nooit 
- Verschil in regels 

 - In een groep kun je niet wonen - Mentor 
 - Je mist de helft van je leven - Leiding 
 - Internaatgenoot - Mentor 
 - Respect voor ons - Groep 



 - Eten is niet lekker (ziekenhuis eten) - Ze denken “van het internaat”  
 - Groepsleiding - Handelen 
 - Weeshuiskindje - Tegen je zin in 
 - Verkeerd over het internaat denken - Weer wennen aan de afspraken als je 

terugkomt 
 - Invallers “altijd feest”  - Rustiger voor leiding 
 - Hoe het is om door anderen opgevoed te 

worden 
- Leidings zijn bijdehand 

 - Hun doen het voor hun eigen veiligheid - Leidings die je belachelijk maken als je 
binnenkomt 

 - Spulletjes van de groep - Leiding maakt seksistische opmerkingen 
 - Kleine kamer - Leiding 
 - Grote kamer - Gezeik aan onze kop door groepsleiding 
 - Andere kinderen - Bijna altijd zelfde schema 
 - Liegen en bedriegen door leiding - Weekend hier is saai 
 - Hoe je je behandeling vindt - Gezelligheid 
 - De leiding moet zich aanpassen aan de 

jongeren 
- Groepsvergadering tussen de kinderen 

 - Ongeregeldheden - Rare lui 
 - Slaapkamer is klein en vies - Valt best wel mee als je je aan de regels 

houdt 
 - Ze denken dat wij crimineel zijn - Extra dingen eten in het weekend 
 - Iets leren - Zelfverdediging door de groepsleiding 
 - Relaties - Ziek 
 - Verkering - Veiligheid ’s nachts brandoefeningen 
 - Verliefd - Arm uit de kom getrokken 
 - Omgang met kinderen en leiding - In veel internaten wonen 
 - Respect voor ons - Te weinig te eten 
 - Geaccepteerd te worden - Hele leuke leiding 
 - Winkelen - Beloften niet nakomen 
 - Groepsvakantie - Groepsgrootte 
 - Verkering - Te veel jongens 
 - Lange weekenden - Snel straf 
 - Je mag je mening niet zeggen - Ik mag de leiding niet 
 - Het deugt daar niet - Gezeur van groepsleiding 
 - In weekend doen we dingen met elkaar - Groepsleiding 
 - Ruzie met kinderen  



 
Zelfstandigheid (alles wat met je toekomst te maken heeft) (60) 
 - Meester van school - Werken buiten het internaat 
 - Carrière - Vrienden die je buiten hebt 
 - Traject-toekomstplan - Zelfstandig kamer bewonen 
 - Hoe ga je verder nadat je weggaat - Zelfstandig 
 - Toekomst - Toilet 
 - Later goed met je komt - School 
 - Hoe je dingen oplost - Problemen oplossen 
 - Privé  - Zelfstandig 
 - Op je eigen wonen - Huiswerk 
 - Seks hebben - Naar school gaan 
 - Eten - Terugkomen uit school 
 - Problemen oplossen - Wat ga je doen na school 
 - Taken doen - Op jezelf wonen 
 - Kamertraining - Met weekend gaan 
 - Medicijnen - Vriendinnen 
 - School - Vrienden 
 - In de klas - Uitgaan 
 - Baas - Roken rokershoek 
 - Beloftes niet nakomen - Vriendin buiten het internaat 
 - Zakgeld - Naar school 
 - Veiligheid voor jezelf, niet naar buiten 

gaan 
- Op tijd uit bed 

 - Helpen - Werk 
 - Eigen kamer - Afspraak maken met vrienden 
 - Eigen sleutel - Douchen/badderen 
 - Eigen TV - Omgaan met andere mensen 
 - Eigen spulletjes - Afspraken 
 - Afspraken maken met vriendinnen - Je komt hier dingen leren 
 - Vreemd gaan - Hoe het is om op een ZMOK-school te 

zitten 
 - Vrijheden - Goed je best doen zegt de leiding 
 - Alleen mogen doen - Dingen leren in de groep 
 



Bijlage 14 De beoordeling van de mate van overeenstemming tussen de 
jongere en de informanten 
 
Minder dan 40% overeenstemming: Slechte overeenstemming 

Overeenstemming tussen de 41% en 60%: Matige overeenstemming 

Overeenstemming tussen de 61% en 80%: Redelijke overeenstemming 

Overeenstemming van meer dan 80%: Goede overeenstemming 



Bijlage 15 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 1 Jongen van zestien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragswetenschap-
per denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over zijn afkomst. 
Over zijn (niet zo goe-
de) relatie met zijn 
ouders. 
Over zijn verblijf in 
meerdere internaten. 

 

Over zijn (criminele) 
voorgeschiedenis waar 
hij spijt van heeft. 

(Ik zou niet weten wat 
mijn zoon vertelt). 
Iets over zijn afkomst. 
Het is de afgelopen ja-
ren slecht geweest, hij 
heeft spijt van wat hij 
gedaan heeft. 
Hij vindt het niet leuk in 
het internaat. 

Over zijn afkomst. 
Over zijn (niet zo goe-
de) relatie met zijn ou-
ders. 
Hij heeft veel meege-
maakt in zijn leven. 
Hij is trots op wat hij in 
de groep bereikt heeft. 

Afkomst weet ik niet. 
Slechte relatie met de 
ouders. 
Wil graag bij ouder 
thuis zijn. 

Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het volgende 
zal antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n 

Noemt veel activitei-
ten waar je van leren 
kunt, is positief over 
het project ervarings-
leren. 

Er zijn te weinig ac-
tiviteiten dat vindt de 
jongen vervelend. 

(Hij is veel buiten de 
groep). 
Hij zal er een aantal 
noemen, kan er een 
positieve bijdrage in 
hebben. 

Accent op dagbeste-
ding en werk, vindt 
het wel leuk op de 
locatie, wil werken 
aan sociale vaardig-
heden. 

D
os

si
er

 
 (b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) Wat er waarschijn-

lijk in zal staan. 
Daar staan zowel 
leuke als minder leu-
ke dingen in. 

Niet iedereen hoeft 
te weten wat er in 
staat, hij vindt het 
wel belangrijk dat de 
persoonlijke begelei-
der, teamhoofd en 
pedagoog goed op de 
hoogte zijn. 

Ja daar schrijven ze 
in, ik heb er nog 
nooit in gekeken 
moet ik mijn per-
soonlijke begeleider 
eens over vragen. 

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Enige persoonlijke 
informatie, is ambi-
valent tot negatief 
over thuis. 

Hij zal zeggen vroe-
ger was het leuk later 
niet meer. 

Veel problemen in 
verleden waar hij nu 
last van heeft, óf hij 
is negatief (met na-
me over één ouder), 
óf hij zegt er niets 
over. 

Hij zal zeggen dat hij 
goed met enkele fa-
milieleden kan om-
gaan maar ook steun 
mist. 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) Vertelt hoe hij zijn 
geld besteedt. 

Hij vindt dat hij nu 
met minder geld 
moet omgaan dan 
vroeger en dat vindt 
hij niet leuk. 

Wil veel krijgt dat 
niet, wil werken om 
geld te verdienen. 

Ik heb meer nodig en 
krijg te weinig moe-
ten ze me gewoon 
geven. 



G
ed

ra
g 

Was slecht, gaat nu 
beter af en toe ernsti-
ge conflicten met 
leiding. 

Hij vindt dat het nu 
beter gaat en heeft 
spijt van vroeger. 

Zal hij positief over 
zijn, heeft er hard 
aan gewerkt. 

Ik wil er goed uitzien 
en moet minder snel 
boos worden, daar 
kunnen ze me bij 
helpen, ik kan het 
ook goed maken. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 m
ak

en
 h

eb
t 

bu
ite

n 
he

t i
nt

er
na

at
) 

Kent het begrip niet. 
Antwoord is daarom 
niet ter zake doende. 

   

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Enkele feitelijkhe-
den. In vorige groep 
veel problemen met 
regels in deze groep 
veel relaxter. 

Regels moeten er 
zijn maar sommige 
regels zijn belache-
lijk. 

Zal over een aantal 
regels (die hij zal 
noemen) negatief 
zijn. 

Zijn nodig maar is af 
en toe wel lastig. 

L
ev

en
 o

p 
de

 
gr

oe
p 

Veel geleerd. Zou er 
liever niet willen 
zijn, maar alternatief 
is ook niet alles. Ne-
gatief over agressie 
leiding. 

Niet leuk, zou liever 
thuis willen zijn. 

Stoort zich aan de 
anderen, wil weg op 
kamertraining. 

Soms leuk soms 
minder leuk, groeps-
leiding kun je ver-
trouwen. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 
(a

lle
s w

at
 m

et
 je

 
to

ek
om

st
 te

 m
ak

en
 

he
ef

t )
 

Veel geleerd dus 
binnenkort op ka-
mertraining. 

Hij wil aan zijn toe-
komst werken, o.a. 
beroepsopleiding. 

Kamertraining, wil 
opleiding en bijbaan-
tje. 

Ik wil op kamers en 
weg als ik 18 jaar 
ben. 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het volgende 
zal antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Kamers. Kamers. Kamers. Of kamers of inter-
naat. 

Overdag over 
één jaar? 

Geen relevant ant-
woord. 

   

Wie bepaalt 
leven over één 
jaar? 

Ik zelf, ouder, 
voogd, begeleiders.

Jongere zelf en 
ouder. 

Hij zelf. Hij zelf, 
begeleiders en 
voogd. 

Vrije tijd over 
één jaar? 

    

Familiecontact 
over één jaar? 

Ouders. Ouders en familie. Ouders. Ouders en familie. 

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

Vrienden. Vrienden en 
vriendin. 

Vrienden, vriendin-
netje. 

Vrienden en vrien-
din. 

Vrienden over 
één jaar? 

Geen drugs, geen 
criminele zaken, 
rustig opbouwen. 

Geen gekke din-
gen, muziek luiste-
ren, voetballen. 

 Uitgaan, stappen, 
rondhangen, cof-
feeshop. 

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Zelfstandig (gezin). Eigen woning 
eigen gezin. 

Eigen appartemen-
tje. 

Eigen woning 
eigen gezin. 

Overdag over 
vijf jaar? 

    

Wie bepaalt 
leven over vijf 
jaar? 

Ik zelf. Hij zelf (ouder 
staat ook nog 
klaar). 

Hij zelf. Hij zelf. 

Vrije tijd over 
vijf jaar? 

Sporten. Sporten.  Weinig concreet 
tv-kijken. 

Familiecontact 
over vijf jaar? 

Goed contact. Goed contact. Beperkt contact. Weet ik niet zal hij 
zeggen. 

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

Vrienden. Vrienden. Partner, vrienden. Partner, blijft vaag 
voor hem. 

Vrienden over 
vijf jaar? 

    



Bijlage 16 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 2 Meisje van dertien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragswetenschap-
per denkt dat zij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over Haar afkomst. 
Over haar slechte relatie 
met een van haar 
ouders. 
Over vervelende dingen 
die ze meegemaakt 
heeft. 

(Ik zou niet weten wat 
mijn dochter vertelt). 
Iets over haar afkomst. 
Het was geen gemak-
kelijk kind. 

Over haar afkomst. 
Over de ouder (posi-
tief). 
Over thuissituatie (ne-
gatief). 
Over contact met ande-
re familieleden. 
Over vervelende dingen 
die ze meegemaakt 
heeft. 

Over haar afkomst. 
Over haar (niet zo 
goede) relatie met haar 
ouders. 
Zorgen over de ouder. 
Over huisdieren. 
Over personen die ze al 
dan niet aardig vindt. 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het volgende 
zal antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n Enkele feitelijkhe-
den, is er negatief 
over. 

Vindt het niks, ze 
krijgt overal de 
schuld van alleen op 
kamp gaan vindt ze 
leuk en één activiteit.

Twee activiteiten 
vond ze leuk, de rest 
vindt ze saai. 

Te druk, te veel kin-
deren, ze letten te 
weinig op me, ik 
verveel me. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Geen info.    

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Enige informatie, is 
positief over verzor-
gende ouder. 

Komt graag thuis 
(héél veel informatie 
vanuit de optiek van 
de ouder). 

Wil voor ouder 
zorgen en heeft 
problemen met 
partner van die 
ouder. 

Bezorgd over de ou-
der, problemen met 
de partner van de 
ouder, mist de ouder.

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) 

Geen info.    



G
ed

ra
g 

Denkt dat zal vertel-
len overtredingen op 
school. 

(Weet ik niet praat 
ze niet over). 

Kan snel kwaad wor-
den, koppig zijn, 
krijgt overal de 
schuld van, kan ook 
leuk en gezellig zijn 
(optiek van de per-
soonlijke begelei-
der). 

Ze weet van zichzelf 
dat ze soms moeilijk 
is (daarna veel infor-
matie vanuit de op-
tiek van de gedrags-
wetenschapper). 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 m
ak

en
 

he
bt

 b
ui

te
n 

he
t 

in
te

rn
aa

t )
 

Geen info.   

L
ee

fg
ro

e
pr

eg
el

s Feitelijke informatie, 
vooral negatieve as-
pecten, heel negatief 
over één regel. 

(Praat ze nooit over 
ze vindt het verve-
lend in het internaat 
te zijn). 

Vindt regels verve-
lend vooral één re-
gel. 

Vindt ze stom vooral 
één regel. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Feitelijke informatie 

negatief gebracht 
over jongeren en lei-
ding. 

Vindt ze niets, er 
wordt te weinig op 
haar gelet. 

Heeft wat vriendjes 
in de groep, vond dat 
ze leuk kan spelen, 
maar ook saai. 

Aan de ene kant vei-
lig aan de andere 
kant wil ze er ge-
woon niet zijn. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 
(a

lle
s w

at
 m

et
 je

 
to

ek
om

st
 te

 m
ak

en
 

he
ef

t )
 

Vertelt over vrijhe-
den in de groep. 
Vindt beperkingen 
niet leuk. 

(Zou ik niet weten). Ik kan goed met vrij-
heid omgaan, zal ze 
gezegd hebben. 

Te weinig vrijheid, 
maar ze zal ook zeg-
gen  
Dat de groep be-
scherming biedt. 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het volgende 
zal antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
zij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Bij mijn familie. Internaat. Thuis. Internaat. 

Overdag over 
één jaar? 

Op de bank zitten, 
tv kijken, slapen. 

School. Voor de ouders 
zorgen. 

School. 

Wie bepaalt 
leven over één 
jaar? 

Ik zelf en mijn 
ouder. 

Zij zelf. Ouders. Wij en de voogd. 

Vrije tijd over 
één jaar? 

Tv-kijken, stappen, 
bowlen. 

Paardrijden. Naar vrienden 
gaan. 

Iets met dieren. 

Familiecontact 
over één jaar? 

(Ik ken mijn 
familie niet goed). 

   

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

Vrienden en vrien-
dinnen. 

 Vrienden (is heel 
vaag). 

Kinderen van de 
groep. 

Vrienden over 
één jaar? 

    

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
zij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Bij familie. Thuis. Thuis. Thuis. 

Overdag over 
vijf jaar? 

Werken, bood-
schappen doen, op 
bezoek gaan bij 
ouder. 

Werken. Voor ouder zorgen, 
met dieren omgaan. 

Voor ouder zorgen, 
met dieren omgaan.

Wie bepaalt 
leven over vijf 
jaar? 

Ik zelf en mijn ou-
der. 

 De ouder. Ik zelf zal ze zeg-
gen. 

Vrije tijd over 
vijf jaar? 

Tv, op stap gaan, 
slapen. 

Met dieren om-
gaan, computeren. 

Met dieren om-
gaan. 

Met dieren om-
gaan, leuke dingen 
doen met ouder. 

Familiecontact 
over vijf jaar? 

Ik heb niet zoveel 
contact. 

  positief 

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

Vrienden en vrien-
dinnen. 

 Meisje heeft hier 
geen antwoord op 
gegeven. 

Meisje heeft hier 
geen antwoord op 
gegeven. 

Vrienden over 
vijf jaar? 

Geen ter zake 
doend antwoord. 

   



Bijlage 17 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 3 Meisje van zeventien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragswetenschap-
per denkt dat zij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over haar afkomst. 
Over problemen met 
haar 
Ouders. 

Iets over haar afkomst. 
Problemen ouders. 
Vorige leefsituaties van 
het meisje. 
Financiële problemen 
nu. 
Etniciteit. 
 

Over haar afkomst. 
Over problemen ouders.
Over vorige leefsitua-
ties van het meisje. 
Over contact met ande-
re familieleden. 
Over school en oplei-
ding. 
Over etniciteit. 

Over haar afkomst. 
Over haar (niet zo 
goede) relatie met haar 
ouders. 
Over vorige leefsitua-
ties van het meisje. 
Over goede relaties met 
vrienden. 
Over school en oplei-
ding. 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het volgende 
zal antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n Feitelijke informatie.  Informatie niet uit de 
optiek van de jonge-
re. 

Informatie niet uit de 
optiek van de jonge-
re. 

Zal feitelijke infor-
matie geven. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Ik weet niet wat er in 
staat. 

 Weet dat het er is, 
weet dat ze er niet in 
mag kijken, vindt het 
geen belangrijk 
onderwerp. 

Staat veel over mij 
in, vind ik niet pret-
tig, hoeft niet ieder-
een te lezen. 

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Enige persoonlijke 
informatie is ambi-
valent over thuis-
situatie en positief 
over familie. 

Informatie niet uit de 
optiek van de jonge-
re. 

Feitelijke informatie. 
Over de niet goede 
relatie met de ouder, 
en over familiebe-
zoek. 

Ze zal spreken over 
haar relatie met de 
ouder en over het 
contact met andere 
familieleden. 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) Ik vind dat ik te wei-
nig krijg. 

Informatie niet uit de 
optiek van de jonge-
re. 

Groot probleem ze 
wil veel maar krijgt 
te weinig vindt ze. 

Heeft ze geen zicht 
op, zal zeggen dat 
een uitkering is aan-
gevraagd. 



G
ed

ra
g 

Ik luister heel slecht 
wil altijd mijn zin 
hebben, 
Wil commandante in 
groep spelen maar 
meestal heeft nie-
mand last van me. 

Zij vindt haar gedrag 
oké (de ouder vindt 
dit niet). 

Ze vindt zichzelf een 
rustig type, vindt 
zichzelf niet belang-
rijk in de groep. 

Ik gedrag me goed in 
de groep, soms kan 
ik wel eens boos 
worden zal ze zeg-
gen. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 m
ak

en
 

he
bt

 b
ui

te
n 

he
t 

in
te

rn
aa

t )
 

Kent het begrip niet. 
Antwoord is derhal-
ve niet ter zake 
doende. 

  

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Ik vind de regels 
dom ze mogen best 
veranderen. 

Vindt de regeltjes 
kinderachtig, zij 
hoeft zich er niet 
meer aan te houden 
vindt ze. 

Regels vallen haar 
altijd tegen, heeft er 
wel begrip voor 
maar vindt ze niet 
altijd even leuk. 

Die hoeven voor mij 
niet meer. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Ik vind het gewoon. 

Veel feitelijke infor-
matie. 

Ze vindt het niet leuk 
meer, ze is het ont-
groeid, vindt de an-
dere jongeren kin-
derachtig. Maar er 
zijn ook gezellige 
dingen samen met de 
andere jongeren. 

Ze wil zelfstandig 
wonen, weet dat dat 
nog kan, schaamt 
zich er voor dat ze in 
een groep woont 
maar schikt zich ook 
wel. 

Ze is het moe om op 
een groep te leven, 
ik wil zelfstandig 
verder, maar ik voel 
me ook wel prettig in 
de groep. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 
(a

lle
s w

at
 m

et
 je

 
to

ek
om

st
 te

 m
ak

en
 

he
ef

t )
 

Ik ben al heel zelf-
standig, benoemt 
daarbij aantal activi-
teiten omdat te sta-
ven. 

 Ze is en vindt zich 
heel zelfstandig en 
zou meer zelfstan-
digheid willen. 

Vindt het prettig dat 
ze zelfstandig dingen 
kan ondernemen. Is 
bezig met elders wo-
nen en met werk. 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het volgende 
zal antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
zij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Flatje of apparte-
ment. 

Appartementje 
(kamertraining). 
(noemt wel heel 
andere regio dan 
dochter). 

Begeleid kamer 
bewonen. 

Begeleid zelfstan-
dig wonen of ka-
mertraining in het 
internaat. 

Overdag over één 
jaar? 

Studeren. Studeren. School. Leer- werk traject.

Wie bepaalt leven 
over één jaar? 

Krijg ondersteu-
ning van instantie.

Zijzelf. Zijzelf. Zij zelf samen met 
de begeleiders. 

Vrije tijd over één 
jaar? 

    

Familiecontact 
over één jaar? 

Goed, alle familie-
leden. 

Alle familieleden, 
slecht contact. 

Goed, vooral ou-
der. 

Alle familieleden. 

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

Vriendinnen en 
vriend. 

Geen relevant ant-
woord. 

Veel vrienden en 
vriendinnen. 

Veel vriendinnen. 

Vrienden over één 
jaar? 

Blijven slapen en 
zo. 

 Veel bij elkaar 
over de vloer. 

Naar de stad, klet-
sen, rondhangen.  

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere 
denkt dat hij 

Ouder denkt dat 
jongere 

denkt dat hij 

Persoonlijke 
begeleider 

denkt dat hij 

Gedragsweten-
schapper 

denkt dat hij 
Wonen over vijf 
jaar? 

Zelfstandig bij de 
ouder in de buurt, 
eigen bedrijf en 
gezin. 

In het buitenland. Woont zelfstan-
dig, in de buurt 
van de ouder, 
misschien met 
partner. 

Woont zelfstadig, 
in de buurt van de 
ouder, misschien 
met partner. 

Overdag over vijf 
jaar? 

Werken in eigen 
bedrijf. 

Eigen bedrijf. Werkt in bedrijf. Werkt in bedrijf. 

Wie bepaalt leven 
over vijf jaar? 

    

Vrije tijd over vijf 
jaar? 

    

Familiecontact 
over vijf jaar? 

Contact met 
ouder, niet te veel.

 Contact met 
ouder, niet te veel 
en met andere fa-
milieleden. 

Contact met 
ouder, niet te veel 
en met andere fa-
milieleden. 

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

    

Vrienden over vijf 
jaar? 

    



Bijlage 18 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 4 Jongen van vijftien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over zijn afkomst. 
Over laatste jaren in 
instellingen. 

Hij is ongelukkig. 
Heel veel over zijn 
afkomst. 
Over problemen ouder 
met opvoeding jongen. 
Over (problemen) met 
vorige behandelsituaties.
Over zijn toekomst. 
Over contact met andere 
familieleden. 

(Gesloten jongen). 
Over problemen ouder 
in het verleden en nu. 
Over problemen met 
ander familielid. 

(Gesloten jongen). 
Over zijn (niet zo goede) 
relatie met zijn ouders. 
Over vorige groepssitua-
ties jongen. 
Over problemen met 
ander familielid. 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n Enkele feitelijkhe-
den. 
Saai. 

Saai en verschrikke-
lijk 
(ouder vertelt daar-
naast heel veel vanuit 
eigen optiek).  

Zal feitelijke opsom-
ming geven, dingen 
als computeren en 
sigaretjes roken be-
noemen. 

Zal enkele feitelijk-
heden benoemen. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Weet niet wat daar in 
zit. 

Daar valt niets over 
te zeggen wat de jon-
gen daar van vindt. 

Vindt hij niet belang-
rijk, weet hij niets 
van. 

Is hij zich niet zo be-
wust van, zal mis-
schien over groeps-
klapper praten. 

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 

Gaat goed thuis Hij zal zeggen dat hij 
het jammer vindt dat 
het vaak niet zo goed 
gaat maar ook dat we 
wel plezier samen be-
leven (ouder vertelt 
daarnaast heel veel 
vanuit eigen optiek). 

Zal over (niet goede) 
relatie met ouder ver-
tellen en over andere 
familieleden. 

Zal over (niet zo goe-
de) relatie met ouder 
vertellen en over an-
dere familieleden. 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) Ik krijg zakgeld 
(vertelt hoeveel). 

Ik krijg zakgeld en 
daar koop ik van al-
les van (ouder vertelt 
daarnaast heel veel 
vanuit eigen optiek). 

Geld hebben is wel 
handig zal hij zeg-
gen. 

Zal zeggen ik krijg 
zakgeld, moet ik met 
groepsleiding afspra-
ken over maken en 
zal vertellen waaraan 
hij het uitgeeft. 



G
ed

ra
g 

Gaat goed. Hij zal misschien wel 
zeggen ik ben een 
vervelend kind. Maar 
hij zal ook proberen 
de problemen bij an-
deren te leggen. 

Goed, rustig. Gaat goed zal hij 
zeggen. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 m
ak

en
 

he
bt

 b
ui

te
n 

he
t 

in
te

rn
aa

t )
 

(Na uitleg) vertellen 
over justitie, veroor-
deling was terecht. 

Het woord zul je hem 
moeten uitleggen 
maar daar heeft hij 
weinig kaas van ge-
geten, hij zal zijn 
schouders ophalen 
(ouder vertelt daar-
naast heel veel vanuit 
eigen optiek). 

Zal zijn vriendin ge-
noemd hebben. 

Hier zal hij niets over 
zeggen. 

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Noemt een aantal 
regels. 

Regels stellen niets 
voor ik ben het er 
niet mee eens. 

Zal een aantal regels 
noemen, zal laten 
merken dat hij ze 
kinderachtig vindt 
(zonder dat woord te 
gebruiken). 

Hij zal een aantal re-
gels feitelijk benoe-
men. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Saai. Saai en niet leuk. Goed zal hij gezegd 

hebben (hij vindt wat 
anders maar dat zegt 
hij niet). 

Saai. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 (a
lle

s 
w

at
 m

et
 je

 to
ek

om
st

 te
 

m
ak

en
 h

ee
ft

) 

Weet niets. Ja, wer-
ken misschien. 

Is positief over eigen 
zelfstandigheid, wil 
werken aan een be-
roep. 

Zal zeggen dat hij te-
rug naar huis gaat 
misschien nog iets 
over zijn beroeps-
wens. 

Zal spreken over zijn 
bewegingsvrijheid en 
zijn toekomstvisie: 
zelfstandig wonen. 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden:

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Thuis. Thuis. Thuis. Thuis of op kamer-
training. 

Overdag over één 
jaar? 

Vriendin, wande-
len met de hond. 

Werken en naar 
school. 

Weet hij niet of 
werken. 

School en werk. 

Wie bepaalt leven 
over één jaar? 

Mijn ouder. De ouder. Hij zelf en de 
ouder. 

Hij zelf. 

Vrije tijd over één 
jaar? 

Vervelen, vrien-
den. 

Uitgaan, rondrij-
den, sport. 

Rondhangen en 
de hond. 

Spelen, sport. 

Familiecontact over 
één jaar? 

Goede contacten. Vele en goede 
contacten. 

Vele contacten. Vele en goede con-
tacten. 

Anderen dan familie 
over één jaar? 

Vrienden. Vrienden. Vrienden. Vrienden. 

Vrienden over één 
jaar? 

Gaat goed, lach-
en. 

Rondhangen, 
sport, lachen ple-
zier maken. 

Rondhangen, leu-
ke dingen doen, 
uitgaan. 

Rondhangen. 

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Weet ik niet mis-
schien in de bajes. 

Eigen huis met 
partner. 

Elders maar ik 
weet niet hoe. 

Zelfstandig. 

Overdag over vijf 
jaar? 

Hond wandelen en 
met mijn vriendin 
samen zijn. 

Werken noemt be-
roep. 

Geld verdienen 
maar hij weet niet 
hoe. 

Werken, maar 
weet niet welk be-
roep. 

Wie bepaalt leven 
over vijf jaar? 

Ik zelf. Hij zelf. Hij zelf. Hij zelf. 

Vrije tijd over vijf 
jaar? 

Sport. Sporten, plezier 
maken. 

Vrienden, 
rondhangen en de 
hond. 

Hij zal zeggen 
weet ik niet. 

Familiecontact over 
vijf jaar? 

Denkt wel goed. Heeft contact. Heeft contact. Heeft contact. 

Anderen dan familie 
over vijf jaar? 

Vriendin. Vriendin. Vriendin. Vrienden. 

Vrienden over vijf 
jaar? 

Slecht, drugge-
bruik eist zijn tol. 

Plezier maken, 
uitgaan. 

Rondhangen, leu-
ke dingen doen, 
uitgaan. 

Uitgaan, sport, bij 
elkaar komen. 



Bijlage 19 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 5 Jongen van vijftien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over zijn afkomst. 
Over de laatste jaren in 
de instelling. 
Over problemen thuis. 

Over de laatste jaren in 
de instelling. 
Over problemen thuis. 

(Ik weet het niet). Over zijn afkomst. 
Over problemen ouders 
in het verleden en nu. 
Over liever niet in de in-
stelling zijn.  
Over school 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 a

ct
iv

ite
ite

n Noemt een aantal ac-
tiviteiten. 

Zal een aantal activi-
teiten noemen vindt 
die wel leuk, vindt 
het ook onrustig in de 
groep, vindt dagbe-
handeling verschrik-
kelijk (ouder vertelt 
daarnaast heel veel 
vanuit eigen optiek). 

Hij zal gezegd heb-
ben dat het druk is, 
kinderachtig in de 
groep (is inmiddels 
naar andere groep 
waar hij het als veel 
rustiger ervaart). 

Hij zal concrete din-
gen benoemen en 
vertellen dat hij de 
dagbehandeling héél 
vervelend vindt. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Heb ik nog niet gele-
zen hoop ik zo snel 
mogelijk met g-
edragswetenschapper 
op te pakken. 

Daar houdt hij zich 
niet mee bezig. 

Daar hoor ik hem 
nooit over zal hij 
niets over gezegd he-
bben. 

Daar weet hij weinig 
van. 

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 

Gaat goed en slecht 
laatste vind ik verve-
lend wil er aan we-
ken om weer thuis te 
kunnen wonen. 

Vindt het héél verve-
lend dat het thuis niet 
goed gaat en het gaat 
nu langzaam weer 
een beetje beter zal 
hij zeggen (ouder 
vertelt daarnaast heel 
veel vanuit eigen op-
tiek). 

Ging slecht gaat nu 
beter zal hij gezegd 
hebben. 

Feitelijke informatie, 
zal vertellen dat hij 
regelmatig contact 
heeft dat het niet 
goed ging, nu beter 
en dat hij weer graag 
thuis wil wonen. 



Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

G
ed

ra
g 

Druk en impulsief 
maar het is al verbe-
terd. 

Vindt het prettig dat 
het beter met hem 
gaat qua gedrag (ou-
der vertelt daarnaast 
heel veel vanuit eigen 
optiek). 

Is trots op wat hij ge-
leerd heeft (vooral 
ook in project erva-
ringsleren). (Persoon-
lijke begeleider ver-
telt daarnaast heel 
veel vanuit eigen op-
tiek). 

Zal vooral de nega-
tieve aspecten noe-
men, druk en snel 
boos, en dat het nu 
beter gaat 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 
m

ak
en

 h
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ui

te
n 

he
t i

nt
er
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at
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Geen informatie.   

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Noemt een aantal re-
gels vind ze best wel 
streng. 

Zal een aantal regels 
benoemen die hij niet 
leuk vindt. 

Regels heb je nodig 
maar ik vind het wel 
moeilijk zal hij ge-
zegd hebben. 

Zal er een aantal be-
noemen die voor hem 
van belang zijn. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 

Af en toe vervelend 
vooral fysieke con-
frontaties met 
groepsleiding. 

Zal zeggen dat hij 
met de meeste 
groepsleiding goed 
kan opschieten met 
één niet, heeft moeite 
met een aantal 
groepsgenoten (ouder 
vertelt daarnaast heel 
veel vanuit eigen op-
tiek). 

Vindt hij wel leuk, 
omgang met groeps-
genoten en groeps-
leiding is positief (is 
nu wel andere groep 
dan groep waarover 
de jongen zelf vertel-
de). 

Hij vindt het niet ver-
velend maar verveeld 
zich zal hij zeggen. 
Kan met aantal 
groepsgenoten wel en 
met anderen niet op-
schieten, dit geldt 
ook voor groepslei-
ding. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 (a
lle

s 
w

at
 m

et
 je

 to
ek

om
st

 
te

 m
ak

en
 h

ee
ft

) 

Geen informatie.    

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 
Thema Jongere vertelt 

het volgende: 
Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Thuis. Thuis (maar hij 
weet dat dat niet 
kan). 

Zelfstandig. Thuis of in andere 
groep. 

Overdag over één 
jaar? 

Werken (noemt 
verschillende po-
tentiële beroepen). 

School en stage 
(voorbereiding op 
werk). 

Werken (noemt 
beroep). 

School en stage 
(voorbereiding op 
werk). 

Wie bepaalt leven 
over één jaar? 

Ik zelf en de ou-
ders. 

 Hijzelf en ouders, 
misschien wat pro-
fessionele begelei-
ding. 

Ouders en groeps-
leiding. 

Vrije tijd over één 
jaar? 

Vriendin en klus-
sen. 

Sporten. Vriendin, sporten, 
klussen. 

Sporten en spelen. 

Familiecontact 
over één jaar? 

Goed. Goed. Beter dan nu. Goed. 

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

Vriendin en vrien-
den. 

Vrienden. Vriendin (vrienden 
heeft hij niet). 

Vriendin en vrien-
den. 

Vrienden over één 
jaar? 

Minder criminali-
teit. 

Niet meer omgaan 
met de verkeerde 
vrienden. 

Misschien een 
stoer antwoord. 

Film, stad gaan. 

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 
Thema Jongere vertelt 

het volgende: 
Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Zelfstandig met 
mijn vriendin, 
kind. 

Zelfstandig met 
mijn vriendin. 

Zelfstandig met 
mijn vriendin, 
kind. 

Zelfstandig met 
mijn vriendin. 

Overdag over vijf 
jaar? 

Werken (noemt 
beroep). 

Werken. Werken (noemt 
beroep). 

Werken, onduide-
lijk wat. 

Wie bepaalt leven 
over vijf jaar? 

Ik en mijn vrien-
din. 

Hij zelf. Hij zelf. Hij zelf. 

Vrije tijd over vijf 
jaar? 

Hobby. Sporten en vrien-
den. 

Hobby. Sporten. 

Familiecontact 
over vijf jaar? 

    

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

Vrienden, vrien-
din. 

Vrienden, colle-
gae. 

Vrienden. Vrienden. 

Vrienden over vijf 
jaar? 

Geen criminele 
zaken, goed con-
tact. 

Stappen. Zal hij weinig over 
kunnen zeggen. 

Op bezoek gaan, 
sporten. 



Bijlage 20 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 6 Jongen van zestien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over zijn afkomst. 
Dat hij in de instelling 
veel kan leren. 
Over problemen in het 
verleden nu gaat het be-
ter. 

Hij zal zeggen dat hij 
het wel leuk in de groep 
vindt nu. 
(Zal weinig zeggen is 
een binnenvetter). 

Over zijn afkomst 
Over dingen in de groep, 
school en stage 
(Zal heel concreet be-
vraagd moeten worden). 
(Zal wel eerlijk ant-
woord geven). 

Over zijn afkomst, en 
familiesamenstelling. 
Dat hij in de instelling 
veel kan leren en het 
leuk vindt. 
Over problemen in het 
verleden thuis , nu gaat 
het beter. 
(Zal heel uitgebreid 
vertellen). 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n 

Activiteiten in groep 
en clubs buiten de 
groep. 

Hij vindt het leuk en 
is tevreden noemt en-
kele voorbeelden. 

Noemt dagelijkse ac-
tiviteiten, veel bezig 
computeren, moeite 
met groepsgesprek. 

Noemt activiteiten, 
jongen vindt het over 
het algemeen leuk. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Weet ik niets van.    

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Feitelijkheden, ruzie 
vroeger, nu gaat het 
goed. 

Nu gaat het goed. Feitelijkheden, gaat 
goed en niet goed. 

Gaat goed, verveelt 
zich vlug, moeite met 
zus. 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) Waar hij geld aan 
uitgeeft. 

Feitelijkheden (niet 
uit perspectief jon-
gen). 

Gaat er goed mee 
om, heeft er een goed 
beeld van. 

Waar hij geld aan uit-
geeft geen echte inte-
resse. 



G
ed

ra
g Soms rustig soms 

druk soms flip ik. 
Gaat meestal goed 
snel overvraagd. 

Gaat meestal goed, 
soms boos, zal er 
nonchalant over ver-
tellen. 

Druk zijn, soms boos,
Vindt dat niet leuk 
van zichzelf. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 m
ak

en
 

he
bt

 b
ui

te
n 

he
t 

in
te

rn
aa

t )
 

Kent het begrip niet.    

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Noemt een aantal 
geeft geen positieve 
of negatieve kwalifi-
catie. 

Gaat soepel.  Gaat er goed mee 
om, allen groepsge-
sprek moeilijk. 

Geeft hem rust, soms 
kinderachtig met na-
me regel over com-
puteren. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Noemt feitelijkheden.  Heeft leuke 

contacten. 
Gezellig. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 (a
lle

s 
w

at
 m

et
 je

 to
ek

om
st

 
te

 m
ak

en
 h

ee
ft

) 

Kamers, stage. Blijft structuur en be-
geleiding nodig heb-
ben. 

Heeft niet helemaal 
reëel beeld, heeft wel 
mogelijkheden. 

Wonen, werken (sta-
ge), doet er nog te 
weinig aan. 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Leefgroep. Leefgroep. Leefgroep. Leefgroep. 

Overdag over één 
jaar? 

Sport spel, tv School en stage. School en stage. School en stage. 

Wie bepaalt leven 
over één jaar? 

Geen idee.    

Vrije tijd over één 
jaar? 

Sport of eigenlijk 
niets. 

Sport, tv, compu-
ter. 

Sport, boodschap-
pen, gezellig doen 
in de groep. 

Sport, computer, 
spelletjes. 

Familiecontact over 
één jaar? 

Goed, veel con-
tact. 

Er is contact. Goed en veel 
contact. 

Goed en veel 
contact. 

Anderen dan familie 
over één jaar? 

Kinderen in de 
groep en in de 
buurt. 

 Kinderen uit de 
groepen. 

Kinderen in de 
groep en in de 
buurt. 

Vrienden over één 
jaar? 

Tv kijken, sport.  Weinig contact en 
ook geen behoefte 
aan contact. 

Tv kijken, sport, 
spelletjes, 
computeren. 

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Op me zelf. Hij heeft daar 
geen concreet idee 
over. 

Zelfstandig, dicht 
bij ouder. 

Zelfstandig, dicht 
bij ouder, mis-
schien met vrien-
din. 

Overdag over vijf 
jaar? 

Ik werk. Hij heeft daar 
geen concreet idee 
over. 

Werken. Werken (noemt 
werk). 

Wie bepaalt leven 
over vijf jaar? 

Geen idee.     

Vrije tijd over vijf 
jaar? 

Heel druk met da-
gelijkse activitei-
ten dus weinig tijd 
voor. 

 Sporten. Computeren, spel-
letjes, sport. 

Familiecontact over 
vijf jaar? 

Goed.  Goed. Goed. 

Anderen dan familie 
over vijf jaar? 

Collega’s mensen 
in mijn omgeving.

 Mensen die ik dan 
tegen kom. 

Vrienden. 

Vrienden over vijf 
jaar? 

Gesprekken en 
feesten. 

 Hij heeft geen 
concreet idee. 

Leuke dingen 
doen. 



Bijlage 21 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 7 Jongen van dertien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over zijn verleden, zijn 
afkomst, familie. 
Over problemen thuis. 
Dat hij weer graag thuis 
zou willen wonen. 

Over zijn verleden, zijn 
afkomst, familie. 
Over problemen thuis. 
Dat hij graag in de 
leefgroep is. 

Over zijn verleden, zijn 
afkomst, familie. 
Over problemen thuis, 
en actuele problemen in 
de familie. 

Over zijn verleden, zijn 
afkomst, familie. 
Over problemen thuis. 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 
Thema Jongere vertelt het 

volgende: 
Ouder denkt dat hij 

het volgende zal 
antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n Activiteiten in en 
buiten de groep vol 
enthousiasme vertelt. 

Leuke activiteiten. Leuke activiteiten in 
en buiten de groep, is 
enthousiast, (heeft 
moeite met opruimen 
is eigen perspectief). 

Feitelijke informatie, 
activiteiten buiten de 
groep. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Weet ik niets van 
mijn ouder leest 
verslagen in 
computer. 

 Weet hij niets van, 
mijn ouder leest ver-
slagen in computer, 
heeft schoolschriftje. 

Weet hij niets van, 
mijn ouder leest ver-
slagen in computer. 

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Feitelijke informatie, 
vroeger problemen 
nu beter, positief 
over ouders en fami-
lie. 

Vroeger problemen 
nu beter, positief 
over ouders en fami-
lie (waar nog wel 
problemen zijn). 

Feitelijke informatie, 
vroeger problemen 
nu beter, positief 
over ouders en fami-
lie (waar nog wel 
problemen zijn). 

Feitelijke informatie, 
vroeger problemen 
nu beter, positief 
over ouders en fami-
lie (waar nog wel 
problemen zijn). 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) Geen informatie.    

G
ed

ra
g 

Niet slecht, ADHD-
kind, medicatie. 

Vrij vrolijk, open, 
druk. 

Meegaand, slordig. 
Weet waarom hij ge-
plaatst is. 

Druk, soms ruzie met 
andere kinderen. 



In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 
m

ak
en

 h
eb

t b
ui

te
n 

he
t i

nt
er

na
at

) 
(Na uitleg) nu geen 
instantie, vroeger 
wel. 

(Na uitleg) zal daar 
positief over zijn 
voogd. 

Vroeger wel nu geen 
instanties, veel con-
tact met school. 

Veel contact met 
school. 

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Feitelijke informatie, 
positief over regels. 

Soms stom soms 
goed. 

Heeft hij wat moeite 
mee, geeft aantal 
voorbeelden. 

Kent ze, accepteert 
ze, soms wat streng. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Vindt het leuk, volop 

informatie over 
activiteiten. 

Vindt het er leuk. Vindt het leuk, speelt 
volop. 

Vindt het leuk, speelt 
met andere kinderen. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 (a
lle

s 
w

at
 m

et
 je

 to
ek

om
st

 te
 

m
ak

en
 h

ee
ft

) 

Geen informatie.    

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Internaat of thuis. Internaat. Internaat of thuis. Internaat of thuis. 

Overdag over één 
jaar? 

Spelen. School. School. School, clubjes, 
spel. 

Wie bepaalt leven 
over één jaar? 

Mijn ouders. Wij de ouders. Ouders, groeps-
leiding, school. 

Ouders. 

Vrije tijd over één 
jaar? 

Spelen. Spelen. Spelen.  

Familiecontact over 
één jaar? 

Wil ik niet over 
praten. 

   

Anderen dan familie 
over één jaar? 

Kennissen van 
mijn ouders. 

Kennissen van 
ons. 

Kinderen van het 
internaat. 

Kinderen van de 
groep. 

Vrienden over één 
jaar? 

Geen ter zake 
doend antwoord. 

   

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 
Thema Jongere vertelt 

het volgende: 
Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Zelfstandig. Zelfstandig. Ik weet het niet 
daar praten we 
niet over. 

Thuis. 

Overdag over vijf 
jaar? 

Op stap, vriendin, 
tv. 

Werken geen idee 
wat voor werk. 

Werken bij de so-
ciale werkvoorzie-
ning. 

Stage geen idee in 
wat. 

Wie bepaalt leven 
over vijf jaar? 

Ik zelf. Hij zelf. De ouders. De ouders. 

Vrije tijd over vijf 
jaar? 

Op bezoek gaan, 
in auto rijden, 
vriendin, bood-
schappen, disco. 

Meisjes, brommer. Club. Computer, sport, 
rond het huis. 

Familiecontact over 
vijf jaar? 

Stukken beter. Hetzelfde als nu. Hetzelfde als nu Hetzelfde als nu. 

Anderen dan familie 
over vijf jaar? 

Geen inhoudelijke 
informatie. 

   

Vrienden over vijf 
jaar? 

Geen inhoudelijke 
informatie. 

   



Bijlage 22 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 8 Meisje van vijftien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat zij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat zij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over haar verleden, haar 
afkomst, familie. 
Over ernstige problemen 
thuis. 
Dat ze goed kan op-
schieten met de leiding. 
Dat zij niet goed met 
jongeren in de groep kan 
opschieten. 

Over haar verleden, haar 
afkomst, familie. 
Over problemen thuis. 
Over dat het meisje lang 
problemen heeft gehad 
met de internaatsopname
(De ouder geeft aan het 
moeilijk te vinden om de 
dochter in te schatten). 

Over haar verleden, haar 
afkomst, familie. 
Ernstige problemen 
thuis. 
Dat ze graag in de groep 
is. 
Dat het meisje lang pro-
blemen heeft gehad met 
de internaatsopname. 

Over haar verleden, haar 
afkomst, familie. 
Over ernstige problemen 
thuis. 
Dat ze graag in de groep 
is. 
Dat ze graag naar school 
gaat. 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n 

Feitelijke informatie 
(heel veel), hobby’s, 
is positief over 
school. 

Feitelijke informatie, 
vindt het er leuk, 
heeft hobby’s, houdt 
niet van groepsactivi-
teiten, is positief over 
school. 

Is heel veel met hob-
by’s bezig, club. 

Zal vooral over hob-
by en over huiswerk 
(school) praten. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Mag ik niet inzien. Krijgen zij en ik niet 
te lezen. 

Ik weet het zelf niet. 
Zij heeft er nog nooit 
naar gevraagd. 

Zal zeggen dat ze 
weet dat het er is en 
wat er over de ouders 
in staat. 

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Feitelijke informatie, 
ouder heeft proble-
men, positief over 
ouders en familie 
(waar nog wel forse 
problemen mee zijn). 

Gaat steeds beter tus-
sen ons (kind blijft 
toch een soort raadsel 
voor mij). 

Feitelijke informatie, 
ouder heeft proble-
men, positief over 
ouders en familie 
(waar nog wel forse 
problemen mee zijn). 

Feitelijke informatie, 
ouder heeft proble-
men, positief over 
ouders en familie 
(waar nog wel forse 
problemen mee zijn). 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) 

Valt niets over te 
vertellen. 

Is belangrijk voor 
haar (voorbeelden 
waar ze het aan uit 
geeft). 

Kan niet met geld 
omgaan, maar zij zal 
zeggen van wel. 

Ze zal daar feitelijke 
informatie over 
geven. 



G
ed

ra
g Nieuwsgierig en 

kattig. 
Woede uitbarstingen 
maar ook lief kind, ze 
werkt goed aan de 
problemen. 

Ik heb moeite met 
contact en ben druk, 
niet altijd maar regel-
matig. 

Weinig problemen, 
moeite met oprui-
men. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 
m

ak
en

 h
eb

t b
ui

te
n 

he
t i

nt
er

na
at

) 

Niet ter zake doend 
antwoord (spreekt 
over jongeren buiten 
internaat). 

   

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Voel me prettig in de 
groep. 

Daar is ze niet tevre-
den mee. 

Ik vind de regels 
stom en streng. 

Kent ze heel goed en 
vindt ze belangrijk. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Voel me prettig in de 

groep, niet echt veel 
te beleven. 

Ze heeft het gevon-
den daar. 

Geen specifiek ant-
woord. 

Zal ze zakelijk over 
praten, activiteiten 
door nemen. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 (a
lle

s 
w

at
 m

et
 je

 to
ek

om
st

 
te

 m
ak

en
 h

ee
ft

) 

Ga over twee jaar op 
kamertraining. 

Is redelijk zelfstandig 
wil naar begeleid ka-
merbewoning. 

Zal over haar toe-
komst Perspectief 
(begeleid kamer be-
wonen) praten. 

Zal over zelfstandig-
heidstraining en 
school praten. 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
zij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Zelfde groep (later 
zelfstandigheids 
training). 

Begeleid kamer 
bewonen. 

Zelfstandigheids 
training. 

Zelfde groep. 

Overdag over één 
jaar? 

School, hobby’s. Studeren. School, stage. School, huiswerk, 
hobby’s. 

Wie bepaalt leven 
over één jaar? 

    

Vrije tijd over één 
jaar? 

Hobby’s. Hobby’s. Hobby’s. Hobby’s. 

Familiecontact 
over één jaar? 

Goed contact met 
meeste familiele-
den. 

Goed contact met 
meeste familiele-
den. 

Contact met fami-
lie. 

Goed contact met 
meeste familiele-
den. 

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

Schoolvriendinnen 
en groepsleiding. 

Schoolvriendinnen 
vrienden en 
groepsleiding. 

Schoolvriendinnen 
Groepsgenoten. 

Schoolvriendinnen 

Vrienden over één 
jaar? 

We hebben con-
tact. 

Ze hebben contact. Geen sociaal le-
ven. 

Op bezoek bij el-
kaar. 

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 
Thema Jongere vertelt 

het volgende: 
Ouder denkt dat 
zij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Op kamers. Op kamers. Zelfstandig. Zelfstandig. 

Overdag over vijf 
jaar? 

School of stage of 
werk (noemt 
werk). 

Werk (noemt 
werk). 

Werk (noemt 
werk). 

Werken (weet niet 
wat). 

Wie bepaalt leven 
over vijf jaar? 

Mijn ouder. Zij zelf. Zij zelf. Zij zelf en ouder. 

Vrije tijd over vijf 
jaar? 

Hobby’s. Geen inhoudelijke 
informatie. 

Hobby’s. Koken en hobby’s.

Familiecontact 
over vijf jaar? 

Met aantal fami-
lieleden wel met 
anderen niet. 

Blijft goed contact 
met ouder houden. 

Blijft goed contact 
met ouder en ande-
re familieleden 
houden. 

Blijft goed contact 
met ouder en ande-
re familieleden 
houden. 

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

Met de leiding. Met schoolvrien-
dinnen. 

Groepsleiding, 
vrienden, colle-
ga’s. 

Vrienden en vrien-
dinnen. 

Vrienden over vijf 
jaar? 

Heb ik geen tijd 
voor. 

Weet ik niet. Weet ik niet. Gezellig bij elkaar 
op bezoek. 



Bijlage 23 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 9 Jongen van zestien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over zijn afkomst (heel 
kort). 
Over de meisjes in het 
internaat. 

(Twijfelt of de zoon een 
antwoord op de vraag 
kan geven). 
(Refereert aan de intelle-
ctuele achterstand). 
Over kermis en 
vuurwerk. 

Over zijn verleden, zijn 
afkomst, familie. 
Over problemen thuis. 
Dat hij niet graag in de 
groep wil wonen. 
Dat hij een fijn leven 
gehad heeft tot nu toe. 

Over het feit dat hij niet 
in het internaat wil zijn 
maar thuis wil wonen. 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n 

Geen informatie.    

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Nee daar lees ik nooit 
in. 

Heb ik zelf nog nooit 
gezien laat staan de 
zoon. 

Heeft hij moeite mee, 
staan dingen in die 
volgens hem niet 
kloppen. 

Weet er weinig van. 

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Gaat goed. Zal zeggen dat het 
goed gaat (beter dan 
vroeger). 

Zal zeggen dat het 
goed gaat (beter dan 
vroeger). 

Hij is heel positief 
over thuis. 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) 

Heb geld genoeg, 
krijg dat van mijn 
ouder. 

Zal zeggen dat het 
zakgeld niet genoeg 
is (krijgt van de an-
dere ouder). 

Krijg dat van mijn 
ouder geld. 

Ik krijg van mijn ou-
der als ik nodig heb, 
zakgeld, sparen. 



G
ed

ra
g 

Gaat nu redelijk mag 
binnenkort naar huis. 

Mijn gedrag is oké 
soms een beetje 
moeilijk maar dat ligt 
ook aan de anderen. 

Er is niets bijzonders 
aan mijn gedrag, als 
ik een aantal dingen 
niet meer doe kan ik 
voor goed naar huis. 

Anderen hebben 
schuld en ik heb er 
last van. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 
m

ak
en

 h
eb

t b
ui

te
n 

he
t i

nt
er

na
at

) 

Gaat goed. Hij zal alleen school 
noemen. 

Vraag is te moeilijk. 
Zal vriendjes en 
school noemen. 

School, misschien 
maatschappelijk 
werk, maar hij kan 
zich er weinig bij 
voorstellen. 

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Vind ik helemaal 
niks. 

Regels zijn flauwe-
kul, te streng te kin-
derachtig. 

Te veel regels. Feitelijke informatie, 
en onzin die regels. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Klaagt vooral over 

het eten. 
Vind ik niet leuk, ik 
ben liever thuis. 

Vind ik niet leuk, ik 
ben liever thuis (maar 
ergens geniet hij van 
de rust van zijn ka-
mer). 

Waardeloos, proble-
men met jongeren en 
groepsleiding. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 (a
lle

s 
w

at
 m

et
 je

 to
ek

om
st

 te
 

m
ak

en
 h

ee
ft

) 

Gaat goed, ga naar 
huis, ik ben zelfstan-
digheid. 

Toekomstbeeld heeft 
hij niet, of onrealisti-
sch. 

Ik ben zelfstandig, ik 
ga voor goed naar 
huis. 

Ik ga naar huis. 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Thuis. Thuis. Thuis. Thuis. 

Overdag over één 
jaar? 

Spelen, compute-
ren, uitgaan. 

School of werk. Volgt beroepsop-
leiding. 

School. 

Wie bepaalt leven 
over één jaar? 

Mijn ouders (maar 
niet lang meer). 

Hij zelf. Hij zelf en een 
beetje de ouders. 

Hij zelf. 

Vrije tijd over één 
jaar? 

Spelen, compute-
ren, uitgaan. 

Sport, uit gaan. Sporten, uitgaan. Straat, sporten, uit-
gaan. 

Familiecontact 
over één jaar? 

Gaat goed. Zijn intact. Gaat goed. Gaat goed met 
aantal familiele-
den. 

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

Vrienden. Vrienden, een 
vriendin mis-
schien. 

Vrienden uit de 
buurt. 

Vrienden van 
school en buurt. 

Vrienden over één 
jaar? 

Gaat goed. Sporten, uitgaan. Sporten (twijfel of 
het goed gaat met 
vrienden). 

Op straat en uit-
gaan. 

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Op me zelf met 
vrouw en kinderen.

Of zelfstandig met 
vrouw en kind of 
nog thuis. 

Thuis of op me 
zelf. 

Op me zelf met 
vrouw en kinderen.

Overdag over vijf 
jaar? 

Werken (noemt 
werk). 

 Werken (noemt 
werk). 

Werken (niet ge-
differentieerd). 

Wie bepaalt leven 
over vijf jaar? 

Ik zelf. Hij zelf met enorm 
veel vrijheid. 

Hij zelf. Hij zelf. 

Vrije tijd over vijf 
jaar? 

Opvoeden, disco-
theek, met vriendin 
omgaan. 

Heeft hij geen 
beeld van. 

Computeren, sport 
en op stap gaan. 

Heeft hij geen 
beeld van. 

Familiecontact 
over vijf jaar? 

Goed. Hetzelfde als nu, 
goed. 

Hetzelfde als nu, 
goed. 

Weet hij niet. 

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

Vrienden. Vrienden. Buurtgenoten, 
vrienden, mis-
schien vriendin. 

Heeft hij geen 
beeld van. 

Vrienden over vijf 
jaar? 

Uitgaan. Heeft hij geen 
beeld van. 

Leuke dingen 
doen, op stap gaan. 

Heeft hij geen 
beeld van. 



Bijlage 24 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 10 Meisje van zeventien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat zij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat zij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over haar afkomst (heel 
kort). 
Over de reden van de 
internaatsopname gele-
gen in crimineel gedrag. 

Over haar afkomst, zeer 
uitgebreid. 
Over haar zeer goede 
relatie met de familie. 
Over haar intellectuele 
problemen en het speci-
ale onderwijs. 
Over de reden van de 
internaatsopname gele-
gen in crimineel gedrag. 
Dat ze niet meer in het 
internaat hoeft te zijn 
(het gaat goed)  

Over haar zeer goede 
relatie met de familie. 
Over de reden van de 
internaatsopname gele-
gen in crimineel gedrag. 
Over dramatische ge-
beurtenissen in de 
vriendenkring. 
 

Over haar afkomst. 
Over haar zeer goede 
relatie met de familie. 
Over het speciale onder-
wijs. 
Over de reden van de 
internaatsopname gele-
gen in crimineel gedrag. 
Dat ze niet meer in het 
internaat hoeft te zijn 
(het gaat goed).  
 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n 

Enkele feitelijkheden 
Activiteiten hebben 
we niet echt. 

Ze zal enkele feite-
lijkheden vertellen, 
vooral op negatieve 
toon: het mag niet 
leuk zijn. 
(ouder vertelt daar-
naast heel veel vanuit 
eigen optiek). 

De persoonlijke be-
geleider vertelt alleen 
van uit de eigen op-
tiek. 

Zal feitelijkheden 
noemen. 
Ik doe de hele week 
mijn best zodat ik in 
het weekend naar 
huis kan. 

D
os

si
er

 (b
el

an
gr

ijk
e 

m
ap

) 

Weet ik niet.    



Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Familie is heel 
belangrijk. 
Positief over ene ou-
der minder over 
andere. 

Ze zal veel over fa-
milie vertellen, vindt 
familie heel belang-
rijk. Is positiever 
over ene ouder min-
der over andere. (Ou-
der vertelt daarnaast 
heel veel vanuit eigen 
optiek). 

Familie is heel be-
langrijk. 
Positief over ene 
ouder minder over 
andere. 

Ik vind familie heel 
belangrijk. Ik vind de 
ene ouder leuker dan 
de ander. Een van 
mijn familieleden 
wordt voorgetrokken.
Ik doe de hele week 
mijn best zodat ik in 
het weekend naar 
huis kan. 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) 

Feitelijke informatie. 
Ik krijg te weinig. 

Ze zal zeggen ik krijg 
te weinig. 

De persoonlijke be-
geleider vertelt alleen 
van uit de eigen op-
tiek. 

Noemt voorbeelden 
van besteding 
Ze is tevreden hoe 
het nu loopt met het 
geld. 

G
ed

ra
g 

Was eerst agressief 
gaat nu veel beter. 

Het gaat goed ik doe 
mijn best en ik kan 
alles dus ik hoef daar 
niet te zitten, had 
foute vrienden maar 
dat is voorbij. 

Ik word wel eens 
boos maar ik gedraag 
me goed. 

Voor dat ik in het 
internaat kwam ging 
het wel eens fout 
maar nu gaat het al 
lange tijd goed. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 
m

ak
en

 h
eb

t b
ui

te
n 

he
t i

nt
er

na
at

) 

   

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Af en toe rare regels, 
positieve en negatie-
ve aspecten. 

Ik heb er geen moeite 
mee maar sommige 
regels vind ik stom 
zal ze zeggen. 

Zal een aantal regels 
noemen heeft moeite 
met de regels maar 
houdt zich er wel 
aan. 

Soms is het moeilijk 
want soms zijn ze 
streng, maar ik heb er 
niet zo veel moeite 
mee, noemt voor-
beeld. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 In de groep dat vind 

ik niks. 
Ik vind het niet leuk, 
ik zie het nut er niet 
van in zal ze zeggen. 

Vindt ze niks. Gaat wel goed, om-
gang met andere jon-
geren maar ik wil er 
gewoon niet zijn, ik 
wil thuis wonen. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 
(a

lle
s w

at
 m

et
 je

 
to

ek
om

st
 te

 
m

ak
en

 h
ee

ft
) 

Ben zelfstandig ge-
noeg, kan goed thuis 
wonen heb er nooit 
over nagedacht. 

Voorlopig naar huis 
later zelfstandig zal 
ze zeggen. 

De persoonlijke be-
geleider vertelt alleen 
van uit de eigen op-
tiek. 

Ik wil véél meer be-
wegingvrijheid en ik 
wil thuis wonen. 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Thuis. Thuis. Zelfstandig. Internaat of alleen 
dit bij familie. 

Overdag over één 
jaar? 

Weet ik niet.    

Wie bepaalt leven 
over één jaar? 

Ik zelf. Zij zelf. Zij zelf. Zij zelf en beetje 
de ouders. 

Vrije tijd over één 
jaar? 

    

Familiecontact 
over één jaar? 

Heel hecht. Goed. Veel 
familiecontact. 

Veel en goed. 

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

Vrienden en ken-
nissen. 

Vrienden. Vrienden mis-
schien een vrien-
dje. 

Vrienden. 

Vrienden over één 
jaar? 

Weet ik niet.    

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Ergens in xxx 
maar meer weet ik 
niet is nog zo ver 
weg. 

In een specifieke 
woonvorm. 

In een specifieke 
woonvorm. 

In een appartement 
of specifieke 
woonvorm, mis-
schien al een ge-
zinnetje. 

Overdag over vijf 
jaar? 

    

Wie bepaalt leven 
over vijf jaar? 

    

Vrije tijd over vijf 
jaar? 

    

Familiecontact 
over vijf jaar? 

    

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

    

Vrienden over vijf 
jaar? 

    



Bijlage 25 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 11 Jongen van veertien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Zijn afkomst (weinig 
inhoudelijke informatie).

(Hij zal weinig zeggen 
heeft weinig herinne-
ringen). 
Iets over dingen nu. 

Over zijn verleden, zijn 
afkomst, familie. 
Over zijn heel goede 
relatie met zijn ouders. 

Over zijn verleden, zijn 
afkomst, familie. 
Over internaatsopnames.

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n Feitelijke informatie. 
Is positief  (leuk, 
spannend). 

Het gaat goed, hij zal 
over leuke dingen 
praten. 

Zal een aantal activi-
teiten benoemen en 
over het algemeen 
heel positief zijn. 

Zal feitelijke dingen 
opnoemen maar 
vooral zeggen dat hij 
het leuk vindt. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Geen info.    

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 

Feitelijke informatie. 
Heel positief over 
ouders en familie. 

Zal over familie ver-
tellen, vooral positief 
misschien ook wel 
negatieve dingen. 

Zal feitelijke infor-
matie geven. 
Zal heel positief over 
ouders en familie 
zijn. 

Zal vooral zeggen dat 
hij het leuk vindt bij 
zijn ouders. 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) 

Vertelt wanneer hij 
zakgeld krijgt en 
waar hij het aan uit-
geeft. 

Heeft hij geen zicht 
op. 

De persoonlijke be-
geleider vertelt alleen 
van uit de eigen op-
tiek. 

Heeft hij geen zicht 
op. 

G
ed

ra
g 

Goed geluisterd, net-
jes gewerkt vandaag. 

Gaat goed. Hij zal zeggen ik 
luister wel eens niet. 
De persoonlijke be-
geleider vertelt voor-
al van uit de eigen 
optiek. 

Gaat goed, maar 
soms plaag ik andere 
kinderen of zit ik aan 
andere kinderen. 



In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 m
ak

en
 h

eb
t 

bu
ite

n 
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t i
nt

er
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at
) 

Kent begrip instan-
ties niet. 
Met hulp interview-
ers: voogd heb ik niet 
(geen inhoudelijke 
informatie). 

  

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Noemt een aantal 
regels. 
Is positief over de 
regels. 

Ik moet mij erbij 
neerleggen maar één 
regel zou ik willen 
veranderen zal hij 
zeggen. 

Veel regeltjes en 
streng. 

De regels heb ik no-
dig zal hij zeggen. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Een beetje informatie 

wel positieve toon. 
Het gaat gewoon al-
lemaal goed. 

(Ik ken hem nog niet 
zo lang vind ik moei-
lijk). Misschien heeft 
hij van alles door el-
kaar gegooid omdat 
hij in korte tijd in 
verschillende groe-
pen heeft gezeten. 

Ik vind het goed ik 
vind het leuk. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 (a
lle

s 
w

at
 m

et
 je

 to
ek

om
st

 te
 

m
ak

en
 h

ee
ft

) 

Geen relevante 
informatie. 

   

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Zelfde groep. Zelfde groep. Zelfde groep. Zelfde groep. 

Overdag over 
één jaar? 

Leuke dingen doen. Zal niet school zeg-
gen, activiteiten 
noemen. 

School en veel be-
wegingsvrijheid in 
vrije tijd. 

Twijfel of hij 
school genoemd 
heeft. 

Wie bepaalt 
leven over één 
jaar? 

Ik zelf. Zal hij geen ant-
woord op weten. 

Persoonlijke bege-
leider en ouder. 

Persoonlijke bege-
leider, pedagoog en 
ouder. 

Vrije tijd over 
één jaar? 

Lang uitslapen. Spelen, tv-kijken. Hobby’s en spelen. Knutselen, spelen, 
club. 

Familiecontact 
over één jaar? 

Regelmatig naar 
huis. 

Zelfde als nu gaat 
regelmatig naar 
huis. 

Regelmatig naar 
huis. 

Zelfde als nu gaat 
regelmatig naar 
huis. 

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

Groepsgenoten. Groepsgenoten. Groepsgenoten. Misschien school-
vrienden. 

Vrienden over 
één jaar? 

Weet ik niet.    

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Woont nog steeds 
in de huidige 
groep. 

Woont nog steeds 
in de huidige 
groep. 

Hij woont alleen in 
xxx. 

Woont nog steeds 
in de huidige groep 
of iets zelfstandi-
ger. 

Overdag over 
vijf jaar? 

Weet ik niet.    

Wie bepaalt 
leven over vijf 
jaar? 

Mijn ouders. Hij zelf. Hij zelf. Ouder en de 
begeleiders. 

Vrije tijd over 
vijf jaar? 

Computeren hob-
by’s. 

Computeren hob-
by’s. 

Luieren, misschien 
club. 

Knutselen, spelen, 
club. 

Familiecontact 
over vijf jaar? 

Goed. Goed. Er is geregeld con-
tact. 

Goed. 

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

Geen inhoudelijke 
informatie. 

   

Vrienden over 
vijf jaar? 

Geen inhoudelijke 
informatie. 

   



Bijlage 26 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 12 Jongen van veertien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over zijn afkomst 
(weinig inhoudelijke 
informatie). 
Over zijn internaatsop-
name die hij negatief 
ervaart. 

Over zijn afkomst. 
Over familieproblemen. 
Over zijn (goede) relatie 
met zijn familie. 
Over zijn internaatsop-
name. 
 

Over zijn afkomst. 
Over familieproblemen. 
Over zijn (goede) relatie 
met zijn familie. 
Over zijn huidige be-
handelgroep die hij ne-
gatief ervaart. 
 (Spreekt over het feit 
dat hij de jongere nog 
niet goed kent). 

Over zijn afkomst. 
 Over familieproblemen. 
Over zijn (goede) relatie 
met zijn familie. 
Over zijn internaatsopna-
me die hij negatief ervaart.
(Over zijn stoornis die hij 
ontkent). 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 a

ct
iv

ite
ite

n 

Hier is niets te doen 
zegt hij op negatieve 
toon. 

Ouder zegt hier wei-
nig zicht op te heb-
ben, beantwoord ver-
der vanuit eigen op-
tiek. 

Feitelijke activiteiten 
zal hij noemen. Die 
vindt hij leuk. Zal 
misschien ook zeg-
gen dat hij té weinig 
aandacht krijgt (is 
rustig en wordt snel 
over het hoofd ge-
zien). 
De persoonlijke be-
geleider vertelt voor-
al van uit de eigen 
optiek. 

Zal feitelijke infor-
matie geven over 
groep en school. Ook 
dat hij met enkele 
jongeren leuk contact 
heeft, hij ervaart toch 
ook wel leuke dingen 
ondanks feit dat hij 
eigenlijk niet in het 
internaat wil zijn. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Geen info.    

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Was slecht gaat nu 
redelijk. 

Is graag thuis, komt 
bij beide ouders. 

Zal zeker over rela-
tieproblemen ouders 
praten en over fami-
lieleden die hij niet 
mag. 

Zal zeker over rela-
tieproblemen ouders 
praten. 



Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) Geen info.    

G
ed

ra
g 

Kan vrij druk zijn en 
ieder een pesten en 
soms brutaal vind ik 
leuk en niet leuk. 

Heeft hij weinig zicht 
op. Zal zeggen dat hij 
onrustig kan zijn. 

Hij beseft het niet 
wat zijn gedrag te-
weegbrengt. In de 
groep is hij wel te-
vreden over zijn ge-
drag. 

Zal niet veel vertellen 
want hij ervaart zijn 
gedrag niet als pro-
blematisch. Iets over 
kwaad worden en be-
palend zijn zal hij 
vertellen. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w
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r 

je
 m

ee
 te
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en
 

he
bt
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t 

in
te

rn
aa

t )
 

Kent begrip 
instanties niet. 
Antwoord daarom 
niet ter zake doende. 

  

L
ee

fg
ro

ep
re

ge
ls

 Feitelijke informatie, 
vindt de regels niet 
leuk. 

Regels zijn streng en 
niet nodig zal hij zeg-
gen. 

Regels zijn onzin, 
zijn nergens voor no-
dig. 

Hij zal zeggen de re-
gels zijn er en dat 
men toe ziet dat ze 
uitgevoerd worden. 
Een aantal regels die 
hij benoemt ervaart 
hij negatief. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Ja het is niet leuk op 

een groep te wonen. 
Negatief over groeps-
leiding. 

Klaagt over groeps-
leiding aan de leiding 
heb je niets. 

Veel onrust en druk-
te. 

Vooral dat hij het 
niet leuk vindt. Mis-
schien wel over leuk 
contact met sommige 
jongeren. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 
(a

lle
s w

at
 m

et
 je

 
to

ek
om

st
 te

 m
ak

en
 

he
ef

t )
 

Weet ik niet.    

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over 
één jaar? 

Thuis.  Thuis. Thuis. Thuis. 

Overdag over 
één jaar? 

School en daarna 
met vrienden stap-
pen. 

School, tv, compu-
teren, met vrienden 
op stap. 

School. School. 

Wie bepaalt 
leven over één 
jaar? 

Ik zelf. Hij zelf op de eerste 
plaats misschien 
nog de ouders. 

Ouders. Hij zelf en de ou-
der. 

Vrije tijd over 
één jaar? 

Van alles, bioscoop, 
vriendin. 

Tv, vrienden, spe-
len, bioscoop. 

Tv, computeren, 
sportclub. 

Sport, computeren, 
vrienden. 

Familiecontact 
over één jaar? 

Ik woon weer thuis, 
contact is goed. 

Goed. Veel en goed. Veel en goed con-
tact. 

Anderen dan 
familie over 
één jaar? 

    

Vrienden over 
één jaar? 

Heb dan weer ande-
re vrienden. 

Tja, hetzelfde als 
nu. 

Ik heb daar niet 
zo’n zicht op, maar 
volgens mij heeft 
hij er niet veel mee 
op. 

Computeren, spor-
ten. 

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over 
vijf jaar? 

Op me zelf. Op zich zelf. Thuis of alleen. Soort zelfstandig-
heid 
Training. 

Overdag over 
vijf jaar? 

Leren. Werken of doorle-
ren. 

Werken (noemt be-
roep). 

Werken of stage 
(noemt beroep). 

Wie bepaalt 
leven over vijf 
jaar? 

Ik zelf. Hij zelf. Hij zelf. Hij zelf en zijn 
ouders. 

Vrije tijd over 
vijf jaar? 

Wil ik niets over 
zeggen. 

   

Familiecontact 
over vijf jaar? 

    

Anderen dan 
familie over 
vijf jaar? 

Vrienden en vrien-
din. 

Vrienden. Vrienden en vrien-
dinnetje. 

Collega’s en men-
sen die dicht bij fa-
milie staan. 

Vrienden over 
vijf jaar? 

Wil ik niets over 
zeggen. 

   



Bijlage 27 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 13 Jongen van zeventien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat hij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over zijn afkomst. 
Familieproblemen. 
Over zijn ambivalente 
kijk op de internaatsop-
name. 
Zijn toekomst (kamerbe-
woning). 

Over familieproblemen. 
Over zijn diverse inter-
naatsopnames. 
Over zijn toekomst (ka-
merbewoning). 

Over zijn afkomst. 
Over familieproblemen. 
Over zijn diverse inter-
naatsopnames. 

Over zijn afkomst. 
Over familieproblemen. 
Over zijn toekomst (ka-
merbewoning). 
 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n 

Noemt een aantal 
activiteiten. 

Zal hij weinig over 
vertellen, ik vind dat 
ook moeilijk hij ver-
telt daar thuis ook 
weinig over. 

Vindt het moeilijk 
om zelf dingen te on-
dernemen. 

Zal een aantal activi-
teiten noemen. Vindt 
het wel gezellig zo-
lang ze me niet té 
veel aan mijn kop 
zeuren. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Goed, geen verdere 
inhoudelijke informa-
tie. 

Dat is niet echt bij 
hem bekend, interes-
seert hem ook niet. 

Vindt het wel goed, 
weet wat in zijn dos-
sier staat, verwijst er 
ook af en toe naar. 

Zal naar klapper op 
groep verwijzen en 
naar het dossier in 
het hoofdgebouw. 

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Gaat goed en slecht. 
Veel informatie over 
besteding geld door 
ouder. 

Is nu oké zal enige 
feitelijke informatie 
geven. 

Zal feitelijke infor-
matie geven over his-
torie gezin. Is positief 
over ouder. Zal ook 
iets over weekendre-
geling zeggen waar 
hij positief over is. 

Zal enige informatie 
geven en vooral zeg-
gen dat hij zijn ouder 
neemt zoals het is. 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) 

Werk ik aan voor 
mijn zelfstandigheid. 
Mijn ouder heeft fi-
nanciële problemen 
(gehad). 

Vindt dat hij té wei-
nig heeft, heeft daar 
zelf weinig zicht op. 

Maakt zich zorgen 
over de hoogte van 
de uitkering zal hij 
zeggen. 

Zou ik niet weten. 



G
ed

ra
g 

Af en toe goed en af 
en toe slecht daar 
moet ik aan werken. 

Kan dat beter regule-
ren. Ouder beant-
woordt vanuit eigen 
optiek. 

Zal over zijn stem-
mingsstoornis praten 
over dat hij chagrij-
nig en vrolijk kan 
zijn. Dat hij boos op 
zichzelf kan zijn 
maar nooit fysieke 
conflicten heeft. 

Gaat laatste tijd best 
goed, zal over verle-
den praten toen hij 
intra-psychische pro-
blemen had. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 
m

ak
en

 h
eb
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n 
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L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Noemt een aantal 
regels heeft er soms 
moeite mee. 

Heeft moeite met de 
collectieve regels. 
Vindt regels té strak. 

Té veel regels en on-
nozele regels zal hij 
zeggen. 

Vindt regels belang-
rijk maar zijn soms 
lastig. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Soms leuk soms niet 

leuk, heb hekel aan 
agressie en conflic-
ten. 

Heeft het wel gezien, 
zal er weinig over 
vertellen. 

Heeft aantal negatie-
ve ervaringen maar 
ook vrienden. Is geen 
ideale situatie zit ver 
van thuis en heeft 
moeite met enkele 
jongeren, wisselende 
groepsleiding en té 
veel mensen. 

Is altijd wat te bele-
ven, heeft goede rela-
tie met enkele 
groepsleiders, soms 
onrustig, leuke con-
tacten met groepsge-
noten. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 (a
lle

s 
w

at
 m

et
 je

 to
ek

om
st

 te
 

m
ak

en
 h

ee
ft
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Werk aan mijn ge-
drag voor mijn zelf-
standigheidtraining. 

Hij vindt dat hij er 
klaar voor is. 

Zal zeggen dat het 
moeilijk vindt dingen 
alleen te doen, moei-
te heeft met sommige 
dingen die voor zelf-
standig wonen vereist 
zijn maar zal ook 
vertellen dat hij naar 
kamertraining zal 
gaan. 

Werk aan zelfstan-
digheid moet nog een 
aantal dingen leren. 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Begeleid kamerbe-
woning project. 

Begeleid kamerbe-
woning project. 

Begeleid kamerbe-
woning project. 

Begeleid kamerbe-
woning project. 

Overdag over 
één jaar? 

Werken, ’s avonds 
vrienden en tv. 

Werken of stude-
ren. 

Werken. Werken zoeken. 

Wie bepaalt 
leven over één 
jaar? 

Ik zelf. Hij zelf. Hij zelf. Hij zelf eventueel 
begeleiders. 

Vrije tijd over 
één jaar? 

Uitgaan en tv-kij-
ken. 

Tv-kijken met 
vrienden uitgaan. 

Bij vrienden, bij 
ouders, muziek 
luisteren. 

Huishouden en 
sport. 

Familiecontact 
over één jaar? 

Goed contact. Goed contact. Goed contact. Goed contact. 

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

“extended family”. 
Moet nieuwe vrien-
den zoeken. 

Vrienden uit de 
buurt. 

Weinig vrienden. Vrienden. 

Vrienden over 
één jaar? 

Wil niet met slech-
te vrienden meer 
omgaan. 

Moet nieuwe vrien-
den maken. 

Leuke dingen doen, 
wil niet met slechte 
vrienden meer om-
gaan. 

Wil niet met slech-
te vrienden meer 
omgaan. 

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
hij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat hij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Flatje (in xxx). Woont samen met 
een vriendin (in 
xxx). 

Eigen appartement 
in xxx. 

Woont zelfstandig 
(in xxx). 

Overdag over 
vijf jaar? 

Werken. Werken. Werken bij xxx. Werken. 

Wie bepaalt 
leven over vijf 
jaar? 

Ik zelf. Hij zelf. Hij zelf. Hij zelf. 

Vrije tijd over 
vijf jaar? 

Vriendin, bios-
coopje pikken. 

Geen idee. Vriendin, muziek. Hij heeft geen idee.

Familiecontact 
over vijf jaar? 

Goed. Goed. Goed. Goed. 

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

Familie vriendin. Vrienden. Vrienden, vriendin. Vrienden. 

Vrienden over 
vijf jaar? 

Iets opbouwen op 
een goede manier. 

Geen inhoudelijke 
informatie. 

Hij heeft geen idee. Hij heeft geen idee.



Bijlage 28 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 14 Meisje van zestien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat zij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat zij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over haar afkomst. 
Over gedragsproblemen 
in de familie. 
Over internaatsopnames.

Over de diverse inter-
naten en groepen waar 
ze gezeten heeft. 
Over een ernstige ge-
beurtenis in het inter-
naat. 
Over de beoordeling van 
de opname en de bege-
leiders. 
Over de relatie met de 
ouders. 
Over terug naar huis 
gaan. 

Over haar afkomst. 
Over de diverse interna-
ten en groepen waar ze 
gezeten heeft. 
Over een ernstige ge-
beurtenis in het inter-
naat. 
Over de beoordeling van 
de opname en de bege-
leiders. 
Over de thuissituatie. 
Over terug naar huis 
gaan. 

Over de diverse inter-
naten en groepen waar 
ze gezeten heeft. 
Over een ernstige ge-
beurtenis in het inter-
naat. 
Over de beoordeling van 
de opname en de bege-
leiders. 
Over terug naar huis 
gaan. 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n We hebben geen da-
gelijkse activiteiten 
in de groep. 

Ouder zegt hier wei-
nig zicht op te heb-
ben, beantwoordt 
verder vanuit eigen 
optiek. 

Feitelijke informatie. 
Leuk contact met 
aantal groepsgenoten. 

Activiteiten vindt ze 
heel erg leuk. De 
groep is druk. Vindt 
het prima in de groep 
maar verveelt zich. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Ja ik heb het niet 
gezien. 

Nee, zegt ze niets 
over of toch wel: ze 
houden zich niet aan 
de afspraken. 

Is daar niet mee 
bezig. 

Is daar niet mee 
bezig. 

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Feitelijke informatie 
over gezinsamenstel-
ling. Gaat goed. 

Dat ze graag thuis is. Vindt ze heel belang-
rijk. Goed contact 
met ouders en brus-
jes, zal praten. 

Vindt ze heel belang-
rijk. Goed contact 
met ouders en brus-
jes. 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) Geen info.    



G
ed

ra
g 

Soms ben ik rustig 
soms wil ik niemand 
zien. 

Nee heeft ze geen 
zicht op. 

Ik ben druk. Weet van zichzelf dat 
ze heel koppig kan 
zijn. De pedagoog 
praat vanuit eigen 
optiek over beïn-
vloedbaarheid. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
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ee
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m
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he
t i
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Geen info.   

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Feitelijke informatie, 
positieve en negatie-
ve aspecten. 

Ze hinderen haar, ze 
is tot meer in staat. 

Te streng, vervelend, 
zal een aantal noe-
men. 

Vindt een heleboel 
regels kinderachtig 
vooral één regel die 
ze zal noemen. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 We doen leuke din-

gen en er gebeuren 
minder leuke dingen, 
maar ik wil er ge-
woon niet zijn. 

 Er is weinig tijd voor 
haar. Wil er niet zijn 
wil naar huis. 

Niet leuk, ik ben lie-
ver thuis. Het contact 
met sommige kinde-
ren is wel leuk. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 (a
lle

s 
w

at
 m

et
 je

 to
ek

om
st

 
te

 m
ak

en
 h

ee
ft

) 

    

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
zij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

Thuis. Thuis (context 
interview). 

Thuis. Thuis. 

Overdag over 
één jaar? 

School. School stage. School en stage. School en stage. 

Wie bepaalt 
leven over één 
jaar? 

Ik zelf. Zij zelf, ouders, 
school en internaat.

De ouders. Zij zelf en de 
ouders. 

Vrije tijd over 
één jaar? 

Rondhangen. Vindt ze moeilijk 
zelf in te vullen. 

Dingen doen met 
vrienden maar ze 
heeft nog geen 
vrienden. 

Stad, muziek 
luisteren. 

Familiecontact 
over één jaar? 

Goed.  Positief. Goed. 

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

Vrienden en vrien-
dinnen. 

Ander gezin waar 
ze af en toe naar 
toe kan. 

Vrienden van 
school en internaat 
en club. 

Vrienden van 
school en internaat.

Vrienden over 
één jaar? 

Afspreken. Ze moet nog een 
vriendenkring op-
bouwen. 

Ze zal daar niet 
veel over zeggen 
omdat ze dat nog 
niet weet. 

Stad, logeren uit 
gaan. 

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
zij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Op me zelf. Op zich zelf. Begeleid zelfstan-
dig. 

Samen wonend 
misschien ge-
trouwd. 

Overdag over 
vijf jaar? 

Werken. Werken (noemt 
werk). 

Werken (noemt 
werk). 

Werken weet niet 
wat. 

Wie bepaalt 
leven over vijf 
jaar? 

Ik zelf.  De ouders. Zij zelf met hulp 
van de ouders. 

Vrije tijd over 
vijf jaar? 

Huis bijhouden.  Vrienden, winke-
len, misschien rela-
tie. 

Heeft ze geen beeld 
van. 

Familiecontact 
over vijf jaar? 

Goed.  Goed. Goed. 

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

Vrienden.  Vrienden. Vrienden. 

Vrienden over 
vijf jaar? 

Geen inhoudelijke 
informatie. 

   



Bijlage 29 Vergelijking antwoorden interviews jongere, ouder, persoonlijke 
begeleider en gedragswetenschapper. Jongere 15 Meisje van achttien jaar 
 
Interviewonderwerp 1 Je leven tot nu toe 
 

Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Persoonlijke begeleider 
denkt dat zij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Gedragswetenschapper 
denkt dat zij het 

volgende zal 
antwoorden: 

Over haar afkomst. 
Problemen in het gezin. 
Over haar verblijf in ge-
zinsvervangende set-
tings. 
Over gedragsproblemen.
Over de internaatsopna-
me (waar ze ambivalent 
over is). 

Over haar verblijf in ge-
zinsvervangende set-
tings. 
Over gedragsproblemen.
Over de internaatsopna-
me. 

Over haar afkomst. 
Problemen in het gezin. 
Over haar verblijf in ge-
zinsvervangende set-
tings. 
Over gedragsproblemen.
Over het verblijf in het 
internaat waar het rede-
lijk gaat. 

Over haar afkomst. 
Problemen in het gezin. 
Over haar verblijf in ge-
zinsvervangende set-
tings. 
Over gedragsproblemen.
Over een ernstige ge-
beurtenis in het gezin. 

 
Interviewonderwerp 2 Wonen in een internaat 
 

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat zij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
zij het volgende zal 

antwoorden: 

D
ag

el
ijk

se
 

ac
tiv

ite
ite

n 

Ze benoemt de dage-
lijkse activiteiten. 

Ze zal de dagelijkse 
routines benoemen. 

Feitelijkheden, werk, 
hobby (begeleider 
vertelt heel veel van-
uit eigen perspectief). 

Feitelijkheden, werk, 
hobby. 

D
os

si
er

 
(b

el
an

gr
ijk

e 
m

ap
) 

Daar wil ik niets over 
zeggen. 

   

Fa
m

ili
e-

 e
n 

th
ui

ss
itu

at
ie

 Feitelijke informatie, 
verder wil ik er niets 
over zeggen. 

Feitelijke informatie, 
zal over hele familie 
praten, is daar posi-
tief over. 

Feitelijke informatie, 
zal over hele familie 
praten, is daar posi-
tief over, zijn aantal 
moeilijke momenten 
afgelopen tijd ge-
weest. 

Feitelijke informatie, 
zal over hele familie 
praten, is daar posi-
tief over, zijn aantal 
moeilijke momenten 
afgelopen tijd ge-
weest. 

Fi
na

nc
ië

n 
(g

el
dz

ak
en

) Weet ik niets van.    



G
ed

ra
g 

Soms goed soms heel 
erg slecht. 

Het gaat beter maar 
af en toe moeten ze 
boven op me zitten 
als ik uit mijn bol ga. 

Is negatief over zich-
zelf, kan makkelijk 
uit haar dak gaan, 
kan ook heel lief zijn. 
Ze zal ook zeggen 
dat ze nog veel moet 
leren. 

Is negatief over zich-
zelf, slechte zin, 
druk, wil veel posi-
tief gedrag leren. 

In
st

an
tie

s (
m

en
se

n 
w

aa
r 

je
 m

ee
 te

 
m

ak
en

 h
eb

t b
ui

te
n 

he
t i

nt
er

na
at

) 

Wil ik niets over 
vertellen. 

   

L
ee

fg
ro

ep
-

re
ge

ls
 

Ik vind de regels be-
lachelijk. 

Vindt ze fijn. Belachelijk. Vindt ze vervelend, 
met uitleg is er enig 
begrip. 

L
ev

en
 o

p 
de

 g
ro

ep
 Is zwaar lijkt soms 

een bajes, ze kijken 
voortdurend over je 
schouder. 

Goed ze voelt zich 
geborgen. 

Vindt het prettig, 
heeft wel gebruiks-
aanwijzing, mist wel 
rust en privacy, kan 
met sommige jonge-
ren goed opschieten 
ergert zich soms aan 
anderen. 

Heeft haar plekje, 
kan met sommige 
jongeren goed op-
schieten ergert zich 
soms aan anderen. 

Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 (a
lle

s 
w

at
 m

et
 je

 to
ek

om
st

 te
 

m
ak

en
 h

ee
ft

) 

Wil ik niets over 
vertellen. 

   

Thema Jongere vertelt het 
volgende: 

Ouder denkt dat hij 
het volgende zal 

antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt dat 
hij het volgende zal 

antwoorden: 

 



Interviewonderwerp 3 Je leven over één jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
zij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over één 
jaar? 

In stad xxx. Bij familie. Zelfde groep. Zelfde groep. 

Overdag over één 
jaar? 

Werken. Op de bank hangen 
weed roken. 

Stage. Stage. 

Wie bepaalt leven 
over één jaar? 

Ik zelf. Zij zelf. Begeleiders van het 
internaat. 

Begeleiders van het 
internaat. 

Vrije tijd over één 
jaar? 

Op de bank 
hangen. 

Tv, video, joints. Hobby. Hobby, naar de 
stad gaan. 

Familiecontact 
over één jaar? 

Niet zo goed. Contact met diver-
se familieleden. 

Contact met diver-
se familieleden. 

Contact met diver-
se familieleden. 

Anderen dan 
familie over één 
jaar? 

Met “extended 
family”. 

Vrienden en met 
“extended family” 
(context interview).

Met “extended fa-
mily” en jongeren 
van het internaat. 

Met “extended 
family”. 

Vrienden over één 
jaar? 

Gaat wel goed 
geen drugs of zo. 

Veel vrienden, 
oude en nieuwe. 

“meisjes dingen”. Wisselend. 

 
Interviewonderwerp 4 Je leven over vijf jaar 
 

Thema Jongere vertelt 
het volgende: 

Ouder denkt dat 
zij het volgende 
zal antwoorden: 

Persoonlijke 
begeleider denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Gedragsweten-
schapper denkt 

dat zij het 
volgende zal 
antwoorden: 

Wonen over vijf 
jaar? 

Nog altijd in xxx 
(zelfstandig). 

Zelfstandig. Geen idee zal ze 
zeggen maar niet 
meer in het inter-
naat. 

Ergens zelfstandig 
in xxx met begelei-
ding. 

Overdag over vijf 
jaar? 

Werken in 
deeltijd, thuis 
zitten, stappen. 

Werken. Moeilijke vraag 
voor haar. 

In deeltijd werken 
onder begeleiding. 

Wie bepaalt leven 
over vijf jaar? 

Ik zelf. Zij zelf. Haar begeleiders. Zij zelf af en toe 
gesteund door haar 
begeleiders 

Vrije tijd over vijf 
jaar? 

Vervelen. Passief. Stad in gaan. Af en toe op be-
zoek bij familie, 
hobby, af en toe 
drugs. 

Familiecontact 
over vijf jaar? 

Geen contact 
meer. 

Met diverse men-
sen blijft ze contact 
houden. 

Met diverse men-
sen blijft ze contact 
houden. 

Met diverse men-
sen blijft ze contact 
houden. 

Anderen dan 
familie over vijf 
jaar? 

Met “extended 
family”. 

Vrienden en vrien-
dinnen. 

Vrienden. Vrienden, mis-
schien vriendje. 

Vrienden over vijf 
jaar? 

Gaat slecht. Normaal contact. Ze zal daar geen 
echt beeld van heb-
ben. 

Rondhangen, ro-
ken, koffiedrinken. 



Bijlage 30 Jongere 1 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
pos 

- 
neg 

+ 
pos 

- 
pos 

Dossier * 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

Familie en thuissituatie * 
neg 

- 
neg 

+ 
neg 

+ 
neu 

Financiën * 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Gedrag * 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 
neg 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
pos 

+ 
neg 

+ 
neg 

- 
neu 

Leven op de groep * 
neu 

+ 
neg 

+ 
neg 

+ 
neu 

Zelfstandigheid * 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 



Bijlage 31 Jongere 2 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
neg 

+ 
neu 

+ 
neu 

 
neg 

Dossier  
 

   

Familie en thuissituatie * 
pos 

+ 
pos 

+ 
neu 

+ 
neu 

Financiën  
 

   

Gedrag * 
 

 - - 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
neg 

 
neg 

+ 
neg 

+ 
neg 

Leven op de groep * 
neg 

 
neg 

- 
neu 

 
neu 

Zelfstandigheid * 
neg 

 + 
pos 

+ 
neu 

 
 



Bijlage 32 Jongere 3 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
 

  + 

Dossier * 
 

 - - 

Familie en thuissituatie * 
neu 

 + 
neu 

+ 
neu 

Financiën * 
neg 

 + 
neg 

+ 
neu 

Gedrag * 
neu 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 
neu 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels  
neg 

 
neg 

 
neg 

 
neg 

Leven op de groep * 
neu 

+ 
neg 

+ 
neu 

+ 
neu 

Zelfstandigheid * 
pos 

  
neu 

+ 
pos 

 
 



Bijlage 33 Jongere 4 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
neg 

 
neg 

+ + 

Dossier * 
 

+ + - 

Familie en thuissituatie  
pos 

 
neg 

 
neg 

 
neg 

Financiën * 
 

+ - + 

Gedrag  
pos 

 
neg 

 
pos 

 
pos 

Instanties * 
pos 

- -  

Leefgroepregels * 
 

 + + 

Leven op de groep  
neg 

 
neg 

 
pos 

 
neg 

Zelfstandigheid * 
 

+ + - 

 
 



Bijlage 34 Jongere 5 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
 

+ - + 

Dossier * 
 

- - + 

Familie en thuissituatie  
neu 

 
neu 

 
neu 

 
neu 

Financiën  
 

   

Gedrag  
neu 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
neg 

+ 
neg 

- 
neg 

+ 
neg 

Leven op de groep * 
neu 

- 
neu 

- 
pos 

- 
neu 

Zelfstandigheid  
 

   

 
 
 



Bijlage 35 Jongere 6 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
 

+ + + 

Dossier  
 

   

Familie en thuissituatie * 
pos 

 
pos 

+ 
pos 

 
neu 

Financiën * 
 

+  + 

Gedrag * 
neu 

+ 
neu 

+ 
neu 

+ 
neg 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
 

   

Leven op de groep * 
 

   

Zelfstandigheid * 
 

  + 

 
 
 



Bijlage 36 Jongere 7 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 

Dossier * 
 

 + + 

Familie en thuissituatie * 
pos 

 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

Financiën  
 

   

Gedrag * 
pos 

+ 
pos 

 
neu 

+ 
neg 

Instanties * 
 

+ - - 

Leefgroepregels * 
pos 

 
neu 

+ 
neg 

 
neg 

Leven op de groep * 
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Zelfstandigheid  
 

   

 
 
 



Bijlage 37 Jongere 8 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
pos 

+ 
pos 

+ + 

Dossier * 
 

+ - - 

Familie en thuissituatie * 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

Financiën * 
 

- - - 

Gedrag * 
neu 

- 
neu 

- 
neg 

- 
 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels  
pos 

 
neg 

 
neg 

 
neu 

Leven op de groep  
pos 

 
pos 

  
neu 

Zelfstandigheid * 
 

+ + + 

 
 



Bijlage 38 Jongere 9 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten  
 

   

Dossier * 
 

+ - + 

Familie en thuissituatie  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Financiën  
pos 

 
neg 

 
pos 

 
pos 

Gedrag  
pos 

 
pos 

 
neu 

 

Instanties  
pos 

   

Leefgroepregels  
neg 

 
neg 

 
neg 

 
neg 

Leven op de groep  
neg 

 
neg 

 
neg 

 
neg 

Zelfstandigheid * 
pos 

 + + 

 
 



Bijlage 39 Jongere 10 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
neg 

+ 
neg 

 + 

Dossier  
 

   

Familie en thuissituatie * 
neu 

+ 
neu 

+ 
neu 

+ 
neu 

Financiën * 
neg 

 
neg 

 + 
pos 

Gedrag  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
neu 

 
neu 

+ 
neu 

+ 
neu 

Leven op de groep  
neg 

 
neg 

 
neg 

 
neg 

Zelfstandigheid  
pos 

 
pos 

  
pos 

 
 



Bijlage 40 Jongere 11 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

Dossier  
 

   

Familie en thuissituatie * 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

 
pos 

Financiën * 
 

-  - 

Gedrag  
pos 

 
pos 

 
neg 

 
neu 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
pos 

+ 
neu 

 
neg 

 
pos 

Leven op de groep * 
pos 

 
pos 

-  
pos 

Zelfstandigheid  
 

   

 
 



Bijlage 41 Jongere 12 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
neg 

 + 
neu 

+ 
neu 

Dossier  
 

   

Familie en thuissituatie  
pos 

 
pos 

  

Financiën  
 

   

Gedrag * 
neu 

+  
pos 

+ 
neu 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
neg 

 
neg 

 
neg 

+ 
neg 

Leven op de groep  
neg 

 
neg 

 
neg 

 
neu 

Zelfstandigheid  
 

   

 
 



Bijlage 42 Jongere 13 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
 

  + 

Dossier  
pos 

 
neu 

 
pos 

 

Familie en thuissituatie  
neu 

 
pos 

 
pos 

 
neu 

Financiën * 
 

 +  

Gedrag  
neu 

 
pos 

 
neu 

 
pos 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
neg 

+ 
neg 

 
neg 

 
neg 

Leven op de groep * 
neu 

 
neg 

+ 
neg 

+ 
neu 

Zelfstandigheid * 
 

+ + + 

 
 



Bijlage 43 Jongere 14 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
 

 +  

Dossier * 
 

- - - 

Familie en thuissituatie * 
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Financiën  
 

   

Gedrag * 
 

 - - 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels * 
neu 

 
neg 

 
neg 

+ 
neg 

Leven op de groep * 
neu 

 + 
neg 

+ 
neu 

Zelfstandigheid  
 

   

 
 



Bijlage 44 Jongere 15 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de negen thema’s en beoordeling van de thema’s door de 
jongere en de drie informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Dagelijkse activiteiten * 
 

+ + + 

Dossier  
 

   

Familie en thuissituatie * 
 

+ + + 

Financiën  
 

   

Gedrag  
neu 

 
neu 

 
neg 

 
neg 

Instanties  
 

   

Leefgroepregels  
neg 

 
pos 

 
neg 

 
neg 

Leven op de groep  
neg 

 
pos 

 
neu 

 
neu 

Zelfstandigheid  
 

   

 
 



Bijlage 45 De beoordeling per thema per jongere en informanttype (N=15) 
 
 
Thema Jongeren 

beoordelen dit 
thema 

Ouder 
beoordeelt dit 
thema 

Persoonlijke 
begeleider 
beoordeelt dit 
thema 

Gedragsweten-
schapper 
beoordeelt dit 
thema 

Dagelijkse 
activiteiten 

Niet leuk: 4 
Leuk: 4 
Leuk en niet leuk:0 

Niet leuk: 3 
Leuk: 3 
Leuk en niet leuk: 1 

Niet leuk: 0 
Leuk: 3 
Leuk en niet leuk: 2 

Niet leuk: 1 
Leuk: 2 
Leuk en niet leuk: 1 

Dossier  
 

Niet leuk: 0 
Leuk: 1 
Leuk en niet leuk: 0 

Niet leuk: 0 
Leuk: 0 
Leuk en niet leuk: 1 

Niet leuk: 0 
Leuk: 1 
Leuk en niet leuk: 0 

Niet leuk: 0 
Leuk: 0 
Leuk en niet leuk: 0 

Familie en 
thuissituatie 

Niet leuk: 1 
Leuk: 9 
Leuk en niet leuk: 4 

Niet leuk: 2 
Leuk:”9 
Leuk en niet leuk: 2 

Niet leuk: 1 
Leuk: 7 
Leuk en niet leuk: 4 

Niet leuk: 1 
Leuk: 5 
Leuk en niet leuk: 7 

Financiën 
 

Niet leuk: 2 
Leuk: 1 
Leuk en niet leuk: 0 

Niet leuk: 2 
Leuk: 0 
Leuk en niet leuk: 0 

Niet leuk: 1 
Leuk: 1 
Leuk en niet leuk: 1 

Niet leuk: 0 
Leuk: 2 
Leuk en niet leuk: 1 

Gedrag 
 

Niet leuk: 0 
Leuk: 6 
Leuk en niet leuk: 7 

Niet leuk: 1 
Leuk: 8 
Leuk en niet leuk: 3 

Niet leuk: 3 
Leuk: 6 
Leuk en niet leuk: 4 

Niet leuk: 4 
Leuk: 4 
Leuk en niet leuk: 3 

Instanties 
 

Niet leuk: 0 
Leuk: 2 
Leuk en niet leuk: 0 

Niet leuk: 0 
Leuk:  0 
Leuk en niet leuk: 0 

Niet leuk: 0 
Leuk: 0 
Leuk en niet leuk: 0 

Niet leuk: 0 
Leuk: 0 
Leuk en niet leuk: 0 

Leefgroep-
regels 
 

Niet leuk: 7 
Leuk: 4 
Leuk en niet leuk: 2 

Niet leuk:  9 
Niet leuk: 1 
Leuk en niet leuk: 3 

Niet leuk: 11 
Leuk: 0 
Leuk en niet leuk: 2 

Niet leuk: 9 
Leuk: 1 
Leuk en niet leuk: 3 

Leven op de 
groep 

Niet leuk: 6 
Leuk: 3 
Leuk en niet leuk: 5 

Niet leuk: 8 
Leuk: 4 
Leuk en niet leuk: 1 

Niet leuk: 6 
Leuk: 4 
Leuk en niet leuk: 3 

Niet leuk: 4 
Leuk: 2 
Leuk en niet leuk: 7 

Zelfstandig-
heid 
 

Niet leuk: 1 
Leuk: 4 
Leuk en niet leuk: 0 

Niet leuk: 0 
Leuk: 2 
Leuk en niet leuk: 0 

Niet leuk: 0 
Leuk: 3 
Leuk en niet leuk: 1 

Niet leuk: 0 
Leuk: 3 
Leuk en niet leuk: 1 



Bijlage 46 Jongere 1 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de zeven thema’s betreffende het leven over één jaar en 
over vijf jaar en de beoordeling van de thema’s door de jongere en de drie 
informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ + + 

Overdag één jaar?  
 

   

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

+ + + 

Vrije tijd één jaar?  
 

   

Familiecontact één jaar? * 
 

+ + + 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

+ + + 

Vrienden één jaar? * 
 

+  - 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

+ + + 

Overdag vijf jaar?  
 

   

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

+ + + 

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

+  - 

Familiecontact vijf jaar?  
pos 

 
pos 

 
 

 

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

+ + - 

Vrienden vijf jaar?  
 

   

 
 



Bijlage 47 Jongere 2 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de zeven thema’s betreffende het leven over één jaar en vijf 
jaar en de beoordeling van de thema’s door de jongere en de drie 
informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere)  
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

- - - 

Overdag één jaar? * 
 

- - - 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

+ + - 

Vrije tijd één jaar? * 
 

- - - 

Familiecontact één jaar?  
 

   

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

 + - 

Vrienden één jaar?  
 

   

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

- - - 

Overdag vijf jaar? * 
 

+ - - 

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

 - + 

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

- - - 

Familiecontact vijf jaar? * 
 

   

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

   

Vrienden vijf jaar?  
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ + + 

Overdag één jaar? * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

- - + 

Vrije tijd één jaar?  
 

   

Familiecontact één jaar? * 
pos 

+ 
neg 

+ 
pos 

+ 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

 + + 

Vrienden één jaar? * 
 

 + - 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

- + + 

Overdag vijf jaar? * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven vijf jaar?  
 

   

Vrije tijd vijf jaar?  
 

   

Familiecontact vijf jaar? * 
neu 

 + 
neu 

+ 
neu 

Anderen dan Familie vijf jaar?  
 

   

Vrienden vijf jaar?  
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ + + 

Overdag één jaar? * 
 

- - - 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

+ + - 

Vrije tijd één jaar? * 
neu 

- - 
neu 

- 

Familiecontact één jaar?  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

+ + + 

Vrienden één jaar?  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
neg 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
neg 

- 
pos 

- - 

Overdag vijf jaar? * 
 

- - - 

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

+ + + 

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

+ - - 

Familiecontact vijf jaar?  
pos 

 
neu 

 
neu 

 
neu 

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

+ + + 

Vrienden vijf jaar?  
neg 

 
pos 

 
pos 

 
neu 
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ - + 

Overdag één jaar? * 
 

- + - 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

 + + 

Vrije tijd één jaar? * 
 

- + - 

Familiecontact één jaar?  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

+ + + 

Vrienden één jaar? * 
 

+ - - 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

+ + + 

Overdag vijf jaar? * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

+ + + 

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

- + - 

Familiecontact vijf jaar?  
 

   

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

+ + + 

Vrienden vijf jaar? * 
pos 

+  + 
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ + + 

Overdag één jaar? * 
 

- - - 

Wie bepaalt leven één jaar?  
 

   

Vrije tijd één jaar? * 
 

+ + + 

Familiecontact één jaar? * 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

+ 
pos 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

 + + 

Vrienden één jaar? * 
 

 - + 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

 + + 

Overdag vijf jaar? * 
 

 + + 

Wie bepaalt leven vijf jaar?  
 

   

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

 - - 

Familiecontact vijf jaar?  
pos 

  
pos 

 
pos 

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

 + - 

Vrienden vijf jaar? * 
 

  + 
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informanten (gezien vanuit de optiek van de jongere) 
 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ + + 

Overdag één jaar? * 
 

- - - 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

+ + + 

Vrije tijd één jaar? * 
 

+ +  

Familiecontact één jaar?  
 

   

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

+ - - 

Vrienden één jaar?  
 

   

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

+ + - 

Overdag vijf jaar? * 
 

- - - 

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

+ - - 

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

- - - 

Familiecontact vijf jaar?  
pos 

 
neu 

 
neu 

 
neu 

Anderen dan Familie vijf jaar?  
 

   

Vrienden vijf jaar?  
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informanten op de zeven thema’s betreffende het leven over één jaar en 
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

- - + 

Overdag één jaar? * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven één jaar?  
 

   

Vrije tijd één jaar? * 
 

+ + + 

Familiecontact één jaar?  
pos 

 
pos 

 
neu 

 
pos 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

+ + + 

Vrienden één jaar? * 
 

+ - + 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

+ + + 

Overdag vijf jaar? * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven vijf jaar?  
 

   

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

+ + + 

Familiecontact vijf jaar? * 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

- + - 

Vrienden vijf jaar? * 
 

  - 
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ + + 

Overdag één jaar? * 
 

- - - 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

- + - 

Vrije tijd één jaar? * 
 

+ + + 

Familiecontact één jaar?  
pos 

 
neu 

 
pos 

 
pos 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

+ + + 

Vrienden één jaar?  
pos 

  
neu 

 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

+ + + 

Overdag vijf jaar? * 
 

 + + 

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

+ + + 

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

 +  

Familiecontact vijf jaar?  
pos 

 
pos 

 
pos 

 

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

+ +  

Vrienden vijf jaar? * 
 

 +  
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ - - 

Overdag één jaar?  
 

   

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

+ + + 

Vrije tijd één jaar?  
 

   

Familiecontact één jaar?  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

+ + + 

Vrienden één jaar?  
 

   

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

- - - 

Overdag vijf jaar?  
 

   

Wie bepaalt leven vijf jaar?  
 

   

Vrije tijd vijf jaar?  
 

   

Familiecontact vijf jaar?  
 

   

Anderen dan Familie vijf jaar?  
 

   

Vrienden vijf jaar?  
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ + + 

Overdag één jaar?  
pos 

  
pos 

 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

 - - 

Vrije tijd één jaar? * 
 

- - - 

Familiecontact één jaar? * 
 

+ + + 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

+ + _ 

Vrienden één jaar?  
 

   

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

+ - + 

Overdag vijf jaar?  
 

   

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

- - + 

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

+ - - 

Familiecontact vijf jaar?  
pos 

 
pos 

 
neu 

 
pos 

Anderen dan Familie vijf jaar?  
 

   

Vrienden vijf jaar?  
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ + + 

Overdag één jaar? * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

+ - + 

Vrije tijd één jaar? * 
 

+ - + 

Familiecontact één jaar?  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Anderen dan Familie één jaar?  
 

   

Vrienden één jaar? * 
 

- - - 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

+ + + 

Overdag vijf jaar? * 
 

+ - + 

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

+ + + 

Vrije tijd vijf jaar?  
 

   

Familiecontact vijf jaar?  
 

   

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

+ + - 

Vrienden vijf jaar?  
 

   

 
 
 



Bijlage 58 Jongere 13 De gecodeerde antwoorden van de jongere en de drie 
informanten op de zeven thema’s betreffende het leven over één jaar en 
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ + + 

Overdag één jaar? * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

+ + + 

Vrije tijd één jaar? * 
 

+ + - 

Familiecontact één jaar?  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

+ + + 

Vrienden één jaar? * 
 

+ + + 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

+ + + 

Overdag vijf jaar? * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

+ + + 

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

 +  

Familiecontact vijf jaar?  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
pos 

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

+ + + 

Vrienden vijf jaar? * 
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

+ + + 

Overdag één jaar? * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

+ - + 

Vrije tijd één jaar? * 
 

 - - 

Familiecontact één jaar?  
pos 

  
pos 

 
pos 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

- + + 

Vrienden één jaar? * 
 

- - - 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

+ + + 

Overdag vijf jaar? * 
 

+ + + 

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

 - + 

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

 - - 

Familiecontact vijf jaar?  
pos 

  
pos 

 
pos 

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

 + + 

Vrienden vijf jaar?  
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Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen één jaar? * 
 

- - - 

Overdag één jaar? * 
 

- - - 

Wie bepaalt leven één jaar? * 
 

+ - - 

Vrije tijd één jaar? * 
 

- - - 

Familiecontact één jaar?  
neg 

 
neu 

 
neu 

 
neu 

Anderen dan Familie één jaar? * 
 

- - - 

Vrienden één jaar?  
pos 

 
pos 

 
pos 

 
neu 

 
 
Thema Jongere Ouder Persoonlijke 

begeleider 
Gedragsweten-

schapper 

Wonen vijf jaar? * 
 

+ - + 

Overdag vijf jaar? * 
 

+  + 

Wie bepaalt leven vijf jaar? * 
 

+ - + 

Vrije tijd vijf jaar? * 
 

+ - - 

Familiecontact vijf jaar? * 
 

- - - 

Anderen dan Familie vijf jaar? * 
 

- - - 

Vrienden vijf jaar?  
neg 

 
neu 
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