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INLEIDING  

Naarmate gedurende . de  laatste tientallen jaren een ontwikkeling op gang 
kwam, waarbij gevarigenissen en inrichtingen hun doelstellingen in ruimer 
verband gingen opvatten dan de traditionele aspecten van respectieveliji 
bewaring en verzorging en, met behoud van deze basisfuncties, in toene-
mende mate aspecten van hulpverlening in hun beleid gingen betrekken, is 
de functie van het aan dergelijke instellingen verbonden personeel wezen-
lijk veranderd, uitgebreid en verzwaard. 

Automatisch was daarmee het probleem gegeven, hoe men het deze functio-
nerissen mogelijk kon maken, in hun veelal gecompliceerde dubbeirol van 
bewaker en helper, optimaal te functioneren. Een probleem, dat ook nu 
nog actueel is, gezien de nog steeds voortschrijdende ontwikkeling en 
de opbloei van de op hulpverlening geriehte wetenschappen. 

Over het algemeen prevaleert het inzicht, dat kennisvermeerdering en 
attitudevorming de twee basiselementen zijn, die de hoofdrol moeten spe-
len in opleiding en begeleiding van personeel, dit in de overwegend on-
vrijwillige situatie van het correctionele instituut maar ook van een 
veelheid van andere inrichtingssituaties, aan een op hulpverlening ge-
richt proces moet medewerken. 
r. * 
(Over de optimale wijze om cien041,j44e vormen van opleiding c.q. begelei-
ding te realiseren bestaat nog verschil van inzicht. Methodisch is ui -
teraard de setting, wear in het gebeurt, en de doelstelling van die set-
ting van grote invloed op de vorm die men kiest. In het navolgende treft 
men een aantal voorbeelden aan van experimenten op dit gebied, deels op 
het terrein van het gevangeniswezen, deels op dat van de residentiele 
kinderbeschermingAHet kennisnemen van de successen en mislukkingen van 
anderen zal wellicht richtinggevend en ook stimulerend werken ten aan-
zien van de toekomstige onwikkelingen hier te lande. 
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Een onderzoek naar de pOsitie van de bewaarders in 33 Nederlandse  
strafinrichtingen  

Samenvatting van het proefschrift van L.J. Blokland. Werken achter 
tralies; een onderzoek near de positie van de bewaarders in 33 
Nederlandse strafihrichtingen. 
Arendonk, Albora, 1974. 

============= ----------------- ======================= -------------- ========== 

Twijfel was gerezen over de vraag of bewaarders een mogelijkheid hadden 
om op een optimale manier te functioneren in de Nederlandse gevangenissen. 
Een van de belangrijkste doelen van de studie was door middel van em-
pirisch onderzoek enig inzicht in bovenstaande problemen te krijgen. 
De gegevens werden verzameld door: 
I. De bestudering van gepubliceerd materiaal en documenten. 
2. Observatie in twee gevangenissen gedurende twee maanden. 
3. Een schriftelijke enquete te houden onder het bewarend personeel en 

directieleden van die instituten in Nederland, die een normale of 
meer dan normale beveiligende functie hebben (33 in totaal). 

4. Een persoonlijk interview met bewaarders en gedetineerden in drie 
van deze instituten. 

5. Een interview met functionarissen van het Ministerie van Justitie 
en de directeuren van zes gevangenissen. 

In 1953 werd in Nederland door middel van de Beginselenwet het begrip 
resocialisatie , ingevoerd. In de praktijk hield dit in dat de nadruk werd 
gelegd op een menselijke behandeling van de gedetineerden. Aan de bewaar-
ders werd een meer tolerante en individuele benadering van de gedetineerde 
opgedragen. Een aantal factoren bemoeilijken deze taak. Uit het onderzoek 
zijn de volgende punten naar voren gekamen: 
I. Er bestaat geen functieomschrijving van de manier waarop de omgang 

met de gedetineerde gerealiseerd zou moeten worden. Het ontbreekt 
in feite aan een inhoudsbepaling van het begrip "bejegening". 

2. De oude organisatievorm, dus die van een ongecompliceerd bewakings-
instituut is vrijwel ongewijzigd gehandhaafd. Tevens is de communi-
catiestructuur weinig effectief. 

3. De bewakingstaak met een nadruk op het handhaven van vaste rejels, 
op uniformiteit en op het afstand bewaren tot de gedetineerde is 
voor een bewaarder onverminderd van kracht gebleven. 

4. De bewaarders rouleren voortdurend over de verschillende posten en 
afdelingen, hetgeen de frequentie en de duur van het contact met de 
gedetineerden reduceert en daardoor zowel een meer intensieve als 
meer individuele relatie met hen in de weg staat. 

5. De verdeling van de gedetineerden over verschillende afdelingen in 
de inrichting is niet gebaseerd op gedragskenmerken of andere (psy-
chologische of sociale) gegevens, maar geschiedt vrij willekeurig. 
Hierdoor wordt een uniforme behandeling voor elle gedetineerden die 
in een bepaalde inrichting verblijven in de hand gewerkt. 

6. Net vroegere beroep van de bewaarders sluit weinig aan bij de beje -
genende taak, integendeel, de sollicitatie van oen post bij het ge-
vangeniswezen lijkt voor velen een noodsprong te zijn geweest. 

7. De scholing van de bewaarder, zowel de algemene als depeer speci-
fiek penitentiaire, is gering en lijkt weinig steun aan het volbrengen 
van de bejegeningstaak te geven. 
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De subjectieve positiebeleving van de belidarder laat zich als volgt 
samenvatten: 

1. Een kleine meerderheid der bewaarders is van mening dat de gedeti-
neerden weinig of geen ontzag voor hen hebben en daar in mindere of 
meerdere mate misbruik van proberen te maken. 

2. Een zeer grote meerderheid van de bewaarders meent dat de gevangenis-
straf slechts weinig of geen verbeterende invloed heeft op de gedeti-
neerden, terwijl de maatregelen getroffen ten behoeve van de resocia-
lisatie volgens hen onvoldoende zijn. 

3. Er is een kleine meerderheid onder de bewaarders die mogelijkheden die 
bestaan om aandacht aan de gedetineerden te besteden onvoldoende 
vindt. Als verbeteringen wenst ongeveer 60-80% der bewaarders: vaste 
bewaarders per afdeling gedetineerden; minder gedetineerden per afde-
ling; meer beslissingsbevoegdheden voor de bewaarders; een betere 
scholing voor de bewaarders; hulp van deskundigen; interne selectie 
van de gedetineerden. Evenwel wenst niet meer dan 40% der bewaarders: 
meer informeel contact met de gedetineerden, ontheffing van de bewakings-
taak; geen terugkeer naar een streng regiem. 

4. Er is een grote minderheid onder de bewaarders die vindt dat de hoofd-
bewaarders hen te weinig steunen bij het werk, terwijl ook het overleg 
met hen te gering gevonden wordt. Een meerderheid der bewaarders vindt 
de communicatie met de directie onvoldoende, vooral waar het gaat om 
maatregelen ten behoeve van de gedetineerden. 

5. De indruk overheerst dat de onderlinge verhoudingen tussen de bewaarders 
tamelijk gunstig beoordeeld worden, hoewel de waardering voor elkaars 
werk niet groot is en de jonge bewaarders niet instemmen met de bevoor-
rechting die de oudere bewaarders genieten. 

6. De promotiekansen tot hoofdbewaarder worden in het algemeen zeer laag 
aangeslagen. In plaats van de ancienniteit of de personeelsbeoordeling 
wil meer dan 70% der bewaarders een geschiktheidstest of een aparte 
opleiding doorslaggevend laten zijn bij de pramotie. 

7. Het percentage bewaarders dat zegt plezier in het werk te hebben is 
lager (ongeveer 20%) dan van de gemiddelde werknemer in Nederland. 
Het belangrijkste verschil tussen de houding van de bewaarders en die 
van kader- en directieleden, bleek voornamelijk te liggen op het ge-
bied van de beleidsvoering. De bewaarders voelen zich veel minder ge-
steund in hun taakuitoefening dan hun superieuren vermoeden of nuttig 
achten. 
Bij de gedetineerden bleek de waarderingyoor de bewaarders niet erg 
groot. Toch wordt door de gedetineerden meer persoonlijk contact met 
de bewaarders verlangd. Anderzijds werd er waargenomen dat de inte- 
gratie tussen de gedetineerden niet erg groot is en dat bij velen onder 
hen de wens bestaat zich van de sociale druk.die van de gevangenengroep 
uitgaat, los te maken. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er een aantal voor-
stellen gedaan. Deze voorstellen zouden relatief gemakkelijk in de prak-
tijk gebracht kunnen worden en hun aanvaarding zou het functioneren van 
de bewaarders kunnen verbeteren. De volgende wijzigingen zouden moeten 
worden ingevoerd: 
1. Het huidige bewaarderskorps zou in twee afzonderlijke groepen gesplitst 

moeten worden: een groep voor de bewaking en,een groep voor de beje-
gening. 

3 . 



2. Be gedetineerden worden in vaste groepen ingedeeld. Elke groep zal 
zijn eigen regiem en bejegening_hebben afhankelijk van het gedrag van 
het gedrag van de groep als geheel. 

3. Bij elke afdeling gedetineerden behoort een vast team van bewaarders 
uit de bejegeningsdienst met een uitgebreide verantwoordelijkheid. 
Maatregelen dienen in overleg met dit team getroffen te worden. 

4. Bij elke afdeling hoort een vast groepshoofd - bejegening, die de 
groep bejegenaars zal steunen en ook zal dienen als schakel tussen 
de groep en de rest van de organisatie. 

5. Onder de directeur is plaats voor een directeur bejegening en een 
directeur in de technisch administratieve sector. 

6. Het opzetten van een goed communicatie- en informatiesysteem is voor 
het gevangenispersoneel van groot belang. 

4. 



Werken in teamverband door hen die betrokken zi'n bi .  de resociali-
satie van gevangenen  

Samenvatting van een artikel van W. Ruprecht. Teamarbeit der 
Vollzugsbediensteten. Zeitschrift fur Strafvollzug, 22e jrg., 
nr. 2, juni 1973, blz. 76 - 82. 

Samenvatting: mej. drs. M.W. Bol. 

5 . 

In de toekomst zal bij de tenuitvoerlegging van straffen de resocialisatie 
van de gevangene voorop moeten staan. Omdat de huidige organisatiestructuur 
daarvoor ongeschikt is, zal een nieuw systeem in werking moeten treden, 
waarin mensen met verschillende specialisaties in teamverband samenwerken. 
De suprematie van de gevangenisdirectie zal hiertoe moeten worden inge- 
perkt en in wederzijds vertrouwen zullen alle problemen besproken moeten worden 
op teamvergaderingen. Alleen voor uitzonderingsgevallen zou het hoofd van 
de inrichting een vetorecht moeten hebben, maar in eerste instantie zou 
men gezamenlijk beslissingen moeten nemen door middel van stemming. 

Een argument dat wel werd aangevoerd tegen dit systeem is, dat op deze 
wijze niemand ter verantwoording kan worden geroepen bij een foutieve 
beslissing; er zou gevaar bestaan voor een vlucht in de anonimiteit. 
Deze vrees is echter misplaatst, want de persoonlijke verantwoordelijk-
held hoeft geenszins te worden opgeheven, als men maar de nodige maat-
regelen treft, zoals bijvoorbeeld door vastlegging van wat er op de ver-
gaderingen gebeurt. Voor de cardinatie van de afzonderlijke teams en 
voor de oplossing van onderlinge conflicten en dergelijke is een alge-
meen werkoverleg noodzakelijk. De informatiestroam die door de hele staf 
heenloopt en die een steeds grotere rol zal gaan spelen, kan op die ma-
flier eenvoudig warden verwerkt. 

Bovengenoemde voorstellen zijn nog niet verwezenlijkt. Wel is in Duitsland 
reeds hier en daar een begin gemaakt met het teamwerk, maar de commissie 
die zich bezighoudt met vernieuwing van de tenuitvoerlegging van straffen 
heeft nog geen standpunt bepaald terzake van een grondige verandering 
van de organisatiestructuur,en de meerderheid heeft tggen de voorstellen 
van schrijver dezes gestemd. De commissie, die ook een vlucht in de 
anonimiteit vreesde, pleitte er in haar ontwerp voor, dat de eindverant-
woordelijkheid bij het hoofd van de inrichting zou blijven. Dit voorstel 
is evenwel door de regering niet in haar wetsontwerp overgenomen. In 
het ontwerp hanteert men namelijk een formulering die ruimte voor expe-
rimenten bewust open laat. Toch overheerst de teamgedachte er nog niet 
helemaal, want men ziet voor het doorbreken van de uitsluitend bij de 
directie gelegen eindverantwoordelijkheid maar gen oplossing: het dele-
geren van verantwoordelijkheid mag alleen op gen van de officiele ver-
gaderingen geschieden. 

We hebben hier slechts een deelaspect van een groter probleem behandeld, 
namelijk alleen de noodzaak van een wettelijke verandering van de orga-
nisatiestructuur van het gevangeniswezen. Men bedenke echter daarnaast, 
dat het nieuwe systeem slechts dan goed zal kunnen functioneren, als er 
sprake is van een goede teamgeest. Kleinere belangen zullen moeten wijken 
voor algemene. Wantrouwen tegen hogergeplaatsten zal moeten verdwijnen, 
om plaats te maken voor meer eensgezindheid en saamhorigheid dan er heden 
is. 



Moderne behandelingsmethoden van de•inquenten .  

Samenvatting van een artikel van B. Paludair‘maller: Modern methods 
of treatment of offenders uit Federal . probationi 36e- jrg -6 fir. 4, 
december 1972, blz, 36-42. • 
Samenvatting: mejuffrouw E. Vons 

Een traditionele gevangenis had, afgezien van de leiding, de volgende 
personeelsopbouw: I. een'kleine, maar gewoontiik hbog gekwalificeerde 
groep therapeuten,. zoals psYahiaterS;'PsYdhalogen, pAdigogen,' maatschap-
pelijk werkers en geestelijke Verzorgers. 2. een groep technici die als 
werktheester of als opilchter fungeren en die daatvofir in 'het bezit zijn 
van .de daarvobr Vereigte vakopleiding,ylEen groep bewaarders, die het 
grootste deel van her Tersoneel'vbrmt en 'als' taak heeft het handhaven van•
de orde en de' veiligheid'. Bet bezwear Van boYingendemd6Thpbouw is dat er 
altijd een tekort IA hAti hoer:gekalificeerd personeel--..uZelfs in een 
optimaal van personeel'Vooriienigevangenis; Zullealernniet meer dan gen 
part-time psychiater zijn, twee psychologen, enkelemaatechappelijke 
werkers en leraren en een geestelijk verzorger. Deze Aullen2ich alleen 
bezig houden met de moeilijke•gevallen,..bmdat. hen de :xi:VI bntbreekt zich 
ook met de anderen te bemoeien. •Een-bezwaar is dat ze uit een andere 
socio-economische klasse.komen-dantdergedetineerde. De bewaarders en de 
opzichters echter komen uit dezelfde socio-economische groep; ze spreken 
dezelfde taal,,hebben deielfde.normen en idealen en hebben dezelfde op-
leiding en woordenschat. Zij-leiden echter een sociaal aanvaardbaar 
leven binnen de door de wet bpgestelde normen.- .Zij,zijn er ook in ge-
slaagd een goede maatschappelijke .positie te hereiken,hetgeen voor de 
gedetineerde vaak een ideaal is. . • 
De bewaarder en de opzichter zijn ook degenen, die in het dagelijks leven 
van de gedetineerden het dichtst bij hen staan. Ze hebben daarom de 
meeste kans hen te beInvloeden. Airmen daarvan'gebruik mdakt, betekent 
het dat de bewaarder eeh geheel andeie functie krijg. ' 
In Denemarken zijn de vereisten voor werving en basisopleiding voor 
werkopzichters en bewaarders identiek.: - Daar 75% van de gevangenbewaar-
ders geschoolde arbeiders zijn, wotdt een'deel van de opzichters uit 
hen geselecteerd. Bij de selectie wordt op een zodanig intellectueel ver-
mogen en morele instelling gelet, dat Ze de opleiding van het Oplei-
dingsinstituut van het gevangeniswezen kunnen volgen. 

Voorts wordt gekeken naar bereikte schoolresultaten, belangstelling voor 
sociaal werk, actief betrokken zijn bij het werk voor jongeren, deelname 
aan het volkshogeschoolwerk, terwijl niet van belang is of men al dan 
niet in militaire dienst geweest is en een goede militaire staat van 
dienst heeft. In Denemarken geeft men tegenwoordig de voorkeur aan wat . 
jonger personeel, omdat ze meer ontvankelijk zijn voor instructie en 
tevens meer gemotiveerd zijn vobr werk, dat een sociale instelling ver-
eist. In - de eerste week van hun in dienst treding kamen-ze bijeen in 
het Opleidifigsinstituut, WAar ze geinformeerd worden over - de organisa-
tie van het gevafigeniSweZen, het doel ervan en •de Aard van het werk van 
een bewaker of opzichter. Dan volgen ze voor een periode van 2 tot 3 
maanden een in-service Opleiding in een gevangeniA - die ze krijgen toe-
gewezen. Ze krijgen 	beveiligifig, zelfverdediging, de werking 
van de technische communicatiemiddelen enz. 
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Daarna gaan ze naar een open gevangenis voor een periode van twee 
maanden, gevolgd door twee maanden in een plaatselijke gevangenis. 
Ze kunnen nu zonder veel aanpassingsmoeilijkheden geplaatst worden 
in iedere andereinrichting. Hierna volgt een opleiding van 16 weken, 
georganiseerd door het Opleidingsinstituut. De eerste week krijgen ze 
les over het groepsgebeuren, omdat de basis van het werk met de gede-
tineerde het groepswerk is. Vervolgens volgen er lessen over 1. Straf-
recht en strafprocesrecht. 2. Gevangenisrichtlijnen en reglementen. 
3. Burgerlijk recht. 4. Rapportage en cultured l onderwijs. 5. Sociale 
psychologie. 6. Ontwikkelingspsychologie. 7. Sociale wetskennis. 
8. Criminologie. 9. Hygiene. 10. Psychiatrie. 11. Eerste hulp. 
12, Overige. Een definitieve aanstelling is afhankelijk van de resul-
taten van het examen, dat erop volgt. 

Bijscholing van de staf die al geruime tijd in dienst is, is nood-
zakelijk. In Denemarken streeft men ernaar dat het lagere gevangenis-
personeel iedere 3 jaar een twee-wekelijkse cursus volgt en al het 
hogere personeel ieder jaar een cursus van 1 week. Ter verbetering van 
de communicatie tussen de verschillende lagen personeel heeft men in 
Denemarken viertiendaagse cursussen groepspsychologie georganiseerd. 

Penitentiaire inrichtingen voor psychisch gestoorden en inrichtingen 
voor aan drugs verslaafden stellen speciale eisen aan het personeel. 
Bij t.b.r.-inrichtingen is speciaal de samenwerking tussen opzichter, 
bewaarder en de specialisten van belang. 
Over die samenwerking is een boek geschreven door dr. Starup: Treating 
the untreatable. In Denemarken krijgt het nieuwe personeel voor inrich-
tingen voor t.b.r.-gestelden een drie-maandelijkse cursus in een psychia-
trische inrichting. 

Ten behoeve van het toenemend aantal aan drugs verslaafden in de gevange-
nis heeft men voor het personeel een twee-wekelijkse cursus georganiseerd 
over drugproblemen en hun behandeling. Men tracht ook het personeel 
inzicht te geven in de omgeving, de subcultuur en de filosofie die 
typerend is voor de aan drugs verslaafden. De gedetineerden voelen het 
gevangeniswerk vaak als een extra straf, en niet jets waar ze van kun-
nen leren. 

Daarbij is het moeilijk te gedetineerde,te motiveren lessen te volgen 
in plaats van te werken. De beloning voor het volgen van lessen heeft 
men hoger gesteld dan die voor het werken. Voor gedetineerden die toch 
moeten werken is het van belang dat ze goede werkgewoontes leren en dat 
ze in staat zijn een baan te vinden en ook te houden. Het is'het werk 
van de opzichter ze dit te leren. De schrijver zou graag zien dat de 
ontwikkelingen die we in West-Europa zien op het gebied van democrati-
sering en onderwijs ook zichtbaar zullen zijn in het gevangeniswezen. 
Door de bewaarders en de opzichters bij de behandelingen in te schakelen 
zal het mogelijk zijn de groep gedetineerden in zijn geheel te bein-
vloeden. 
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Een programa voor psychologische scholing van de gevangenbewaarder  

Samenvatting van een artikel van M. Steller en H. Berbalk. 
Ein Programm zur psychologischen Ausbildung von Vollzugsbediensteten 
Monatschrift fUr Kriminologie und Strafrechtsreform, 57e jrg., nr. 2, 
april 1974, blz. 86-105. 

Samenvatting: mr. J.J. van der Kaaden. 

Voor het welslagen van elke vernieuwing in de tenuitvoerlegging van de 
straf is de medewerking van de bewaarder van essentieel belang. Het 
doel van het scholingsprogramma is nu on door het voor de bewaarder toe-
gankelijk maken van enkele specifieke thema's uit de psychologie zijn 
eigen inbreng in de tenuitvoerlegging van de straf te vergroten. Zonder 
twijfel leert de gevangene vele dingen in de tijd dat hij in de gevange-
nis zit. De gedragsverandering die hiervan het gevolg kan zijn, is van 
een min of meer blijvende en verstrekkende aard, in tegenstelling tot 
een gedragsverandering als gevolg van bijvoorbeeld lichamelijke zwakte, 
die van korte duur is. Uitgaande van de veronderstelling, dat via het 
leerproces de gedragsverandering kan worden beinvloed, wordt dit pro-
grama opgezet. 
Het gedrag wordt gezien als afhankelijk van prikkels die in het orga-
nisme zelf of in de omgeving kunnen liggen. Daarbij zijn er prikkelver-
werkingsmechanismen in het organisme werkzaam. Bovendien zijn de gevol-
gen die aan een bepaald gedrag verbonden zijn en de mogelijkheden voor 
het bereiken van de geplande gevolgen, zoals die door het organisme 
worden ervaren, van invloed op het gedrag. De omgeving heeft dus zowel 
invloed op de vorm van het gedrag als op de doelstellingen van het gedrag. 
In het programa worden verder enkele leerprincipes duidelijk gemaakt. 
Bijvoorbeeld de associatie in het leerproces. Wanneer een gevangene bij 
zijn aankomst in een gevangenis, in zijn emotionele geschoktheid wordt 
geconfronteerd met een bepaalda bewaarder, dan kan dit tot gevolg heb-
ben, dat hij later bij een confrontatie steeds weer dezelfde emotionele 
reactie heeft tegenover die bewaarder of tegenover elke bewaarder. 
Hetzelfde traumatische effect kan uitgaan van vele andere bij de eer- 
ste opsluiting aanwezige factoren. Door conditionering kan in deze ge-
voelens een verandering worden gebracht. Het is dan niet alleen moge-
lijk, on een vertrouwensvolle reactie van de gedetineerde tegenover 
de bewaarder te bewerkstelligen, maar tevens is het mogelijk ook zijn 
gedrag teganover anderen hiermee te beinvloeden. Ook als de voorwaarden 
voor dit gedrag geruime tijd uitblijven, kan het zijn dat de gedeti-
neerde zijn gedrag handhaaft. De waarschijnlijkheid dat een bepaald ee-
drag optreedt is afhankelijk van de positieve beloning van dit gedrag. 
Deze beloning werkt als gedragsversterker. Het is niet altijd duidelijk 
wat als een beloning het gedrag beinvloedt. De gedragsbe1nvloedende 
factoren hebben ook niet altijd dezelfde werking. Voedsel is alleen 
maar een beloning, als men honger beef t. Voor het achterwege laten van 
een bepaalde gedraging door de delinquent kan men dan vier verklaringen 
geven. a. Een bepaalde gedraging komt wel in het gedragsrepertoire van 
de gedetineerde voor, maar de situatie biedt geen aanleiding tot dit 
gedrag. b. Het gewenste gedrag behoort niet tot het voorradige reper-
toire van de gedetineerde. c. Het gewenste gedrag wordt ondanks de aan-
wezige situatie niet voldoende gestimuleerd. d. Een combinatie van deze 
oorzaken is aanwezig. Dit zijn directe gedragsbeinvloedingsmechanismen. 
Daarnaast wil het onderwijsprogramma een bijdrage leveren aan de ont-
wikkeling van indirecte gedragsbeinvloedingsmechanismen. Deze hebben 

8. 

== 



hun werking, doordat het gedrag van de gedetineerde tevens beinvloed 
wordt door zijn perceptie van het gedrag van anderen. Zo wordt •bij de 
bewaarder zijn inzicht in de systematische gedragsveranderingen ver-
groot, terwijl bovendien wordt bevorderd dat steeds minder agressief 
wordt opgetreden. In kleine groepen wordt binnen de driedaagse cursus 
gewerkt aan de herkenning van conflictsituaties aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden, waarbij bovendien de taalvaardigheid van de bewaarder 
wordt vergroot. Uit een evaluatie van het programma is gebleken, dat 
met name aan dit laatste aspect meer aandacht besteed zou moeten warden. 
Oak van de zijde van de bewaarders werd op herhaling van de cursus 
aangedrongen. 

9. 



Opleidingsprogramma's voor gevangenisambtenaren: een analyse van  
enkele problemen  

Samenvatting van een artikel van J.E. Thomas. Training schemes for 
prison staff: An analysis of some problems. Australian and New Zealand 
journal of criminology, 5e jrg., nr. 4, 1972, blz. 199-205. 

Samenvatting: drs. R.H. Houwink 

10. 

Men ziet de laatste tijd overal opleidingsprogramma's ontstaan, ook 
in het gevangeniswezen. Hiermee gaan velerlei problemen gepaard, b.v. 
de vrij universele ervaring dat de resultaten van opleidingen veelal 
achterblijven bij de verwachtingen. Om de oorzaken hiervan op te sporen 
wordt speciaal aandacht besteed aan twee aspecten: I. het "management"- 
aspect van de opleiding, d.w.z. de organisatorische kant en de integra-
tie in de organisatie, en 2. het inhoudelijke aspect, d.w.z. welke zaken 
in de opleiding aan de orde moeten komen. 

De verwachtingen, die binnen de organisatie bestaan ten aanzien van op-
leidingsprogramma's, zijn zeer uiteenlopend: men verwacht ofwel niets 
ofwel wonderen. Men doet er dus goed aan, de eerste fundamentele vraag 
die zich voordoet niet over te slaan, n.l. wat is het concrete doel van 
de opleiding? Veelal zal dan duidelijk worden, dat opleiding slechts 
een begin is en geen einddoel, dat het evenveel problemen oproept als 
oplost. Vaak begint men aan een opleidingsprogramma met een optimisme 
dat niet geheel op realiteit stoelt omdat ten onrechte wordt verwacht 
dat door de opleiding ook de aard van het werk anders zal worden. Veel 
teleurstellingsreacties kunnen worden vermeden wanneer van meet af aan 
duidelijk wordt gesteld, dat de gecreeerde opleiding geen oplossing kan 
zijn voor aan de organisatie inherente probleemvelden zoals personeel, 
salaris, communicatie. Aangezien elke vorm van opleiding impliciet ge-
relateerd wordt aan verbetering en ontwikkeling is het nuttig om in een 
vroeg stadium reeds overtrokken verwachtingen de kop in te drukken. 

Essentiele aspecten van een goed opleidingsprogramma zijn de volgende: 
a) de opleiding moet gericht zijn op alle niveaus van het personeel, 
ook de oudere en ervaren groepen moeten erin betrokken worden, waarmee 
overigens niet gezegd wil zijn, dat opleidi,ng belangrijker is dan erva-
ring. 
b) de opleiding moet een continu proces zijn en geen "episode". Het 
voordeel van de continuTteit is, dat de ervaringen in de opleidings-
sfeer kunnen worden geintegreerd in het dagelijks professioneel bezig-
zijn van de medewerkers. Ook is het een voordeel, dat de "feedback" 
vanuit de praktijk het gevaar tegengaat, dat de opleiding inhoudelijk 
te ver verwijderd raakt van de dagelijkse realiteit. Het voorkomt de 
altijd dreigende divergentie van opleiders en opgeleiden. 

Hen van de belangrijke doelstellingen van de opleiding is de verbetering 
van het niveau van functioneren van de medewerkers. Alvorens deze verbe-
tering kan worden geevalueerd moet ongeveer vaststaan, wat de functie 
van de geVangenisambtenaar is en hoe zijn niveau yin functioneren gemeten 
kan worden. Daartoe is weer nodig een idee van de doelstelling van de 
organisatie, en hierover bestaat ten opzichte van het gevangeniswezen, 
zoals bekend, weinig duidelijkheid. 



Al deze onduidelijkheid kan voor een belangrijk deel worden opgeheven 
door een nauwgezette bestudering van de rol van de gevangenisambtenaar. 
Deze heeft twee facetten: het mandaat van de bewaking, dat primair is, 
en daarnaast de recentelijk in toenemende mate van belang geworden as-
pecten van de omgang met de gedetineerde. Dit is geen vorm van sociaal 
werk, maar een menselijk element dat het bewakingsaspect in evenwicht 
houdt. Met name in de opleiding wordt veel accent gelegd op dit tweede 
aspect van "kennis en wijsheid" in de omgang met gedetineerden. Het is 
echter uiteraard moeilijk om de competentie in deze moeilijk grijpbare 
aspecten van de functie te verbeteren. 

Wanneer men beslissingen neemt inzake de inhoud van een opleidingspro-
gramma is het verstandig deze stweeledigheid van de functie in aanmer-
king te nemen: voor beide aspecten moet getraind worden. Gedegen kennis 
van praktische zaken de detentie betreffende (administratieve voor-
schriften, regels, gewoonten) maakt de bewaker minder kwetsbaar ten 
aanzien van de gedetineerde; deze dingen mogen dus zeker niet worden 
vergeten in de opleiding. Ten behoeve van de training in de omgang met 
gedetineerden worden gewoonlijk onderwerpen aan de orde gesteld op het 
terrein van psychologie, sociologie, criminologie en sociaal werk. 
Aangezien het hier gaat om een aantal vrij hoog gespecialiseerde dis-
ciplines, zal.men ervoor moeten waken dat de stof niet op te hoog niveau 
of over-gesimplificeerd wordt gebracht. Men zal bijzonder zorgvuldig 
moeten uitzoeken, welk materiaal relevant en nuttig is. Met name ten 
aanzien van het onderdeel maatschappelijk werk vindt men nogal eens 
problenen. De maatschappelijk-werk situatie is een specifieke profes-
sionele situatie die ver verwijderd is van het gevangeniswerk, de ge-
vangenisambtenaar kan en moet geen maatschappelijk werker zijn. 

Daar men goed doet, het vermogen tot generaliseren en verbijzonderen 
van de deelnemers niet te overschatten, is het belangrijk dat het op-
leidingsprogramma inhoudelijk zeer nauwkeurig wordt gent op de be-
hoeften en doelstellingen. Nuttig is een brede, niet te zeer gespecia-
liseerde basis, waarin b.v. plaats kan zijn voor beschouwingen over 
criminaliteit, niet alleen in het professionele vlak, maar ook vanuit 
b.v. historisch, literair en cultureel perspectief. Er bestaan uit-
stekende boeken, films en toneelstukken die daartoe zouden kunnen 
worden gebruikt. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat een zorgvuldige en realistische 
opzet van het opleidingsprogramma, gebaseerd op bescheiden verwachtingen 
met betrekking tot de resultaten, aanbeveling verdient. Bij de doel-
stelling van de training moet rekening gehouden worden met het twee-
ledig karakter van de rol van de gevangenisambtenaar: verandering en 
verbetering van zijn functioneren doet niet af aan de basisopdracht van 
bewaking en de op het vervullen van deze opdracht gerichte beroepsscho-
ling moet centraal staan. Om optimaal te kunnen functioneren in de 
omgang met gedetineerden is verruiming van de kennis noodzakelijk, en 
integratie van deze kennis in het dagelijks handelen. Een belangrijke 
bijdrage tot het ontwikkelen van de kwaliteiten die het goed functio-
neren van gevangenisambtenaren bevorderen, kan worden geleverd door 
opleidingsprogramma's die eclectisch en gevarieerd zijn en gericht op 
kennisuitbreiding op brede basis. 

li e  



12. 

Een opleidingsprogramma in groepswerk voor gevangenisambtenaren  

Samenvatting van een artikel van H.V.R. Jones en J. Williams. Staff 
training for group work in a local prison. Medicine, science and the 
law, 13e jrg., nr. I, 1973, blz. 61-73. 

Samenvatting: drs. R.H. Houwink. 

===================== 	=== 	  
Aanleiding tot de publikatie van dit verslag over een opleidingsprogramma 
voor groepswerk in een gevangencssituatie waren de volgende overwegingen: 
1. Normaliter vindt training voor groepswerk plaats in een andere setting 

dan die van de gevangenis en er is weinig literatuur over dit onder-
werp in de specifieke gesloten gevangenis-situatie; 

2. De "local prison" met zijn sterke geslotenheid, diversiteit van 
functies en snel wisselende populatie is zonder twijfel ggn van de 
moeilijkste settingen om opleidingsprogramma's in te realiseren en 
het is dus een uitdaging on juist hier een training in de verbetering 
van interpersoonlijke relaties op te zetten; 

3. Gelijktijdig met vrij radicale veranderingen in organisatiestructuur 
en doelstelling van de gevangenis is het nuttig te streven naar het 
ontwikkelen van meer begrip van zichzelf en anderen bij het personeel, 
naar meer persoonlijke betrokkenheid en het verwerven van meer year-
digheden. 

Naar de organisatie toe werd gestreefd naar het onderverdelen van de 
pyramidale opbouw in een aantal functionele units, elk bedeeld met een 
specifieke taak en bemand door personeel, geschoold in deze specifieke 
richting (b.v. opvang, classificatie, bewaring, behandeling, ontslag-
voorbereiding enz.). 

Het groepswerk, dat al eerder provisorisch geintroduceerd was, werd uit-
gebreid over meer behandelingsunits, verplicht gesteld en geintensiveerd. 
In het kader van de herstructurering moest een trainingsprogramma voor de 
gevangenisambtenaren worden opgesteld dat breed van opzet maar specifiek 
gericht en direct gekoppeld aan de vereiste vaardigheden zou moeten zijn. 
Het openlijk en bedekte verzet tegen de invoering van deze training was 
veel minder groot en hardnekkig dan aanvankelijk was verwacht. 

De opzet van het trainingsprogramma was als volgt: drie groepen van elk 
10 medewerkers bezochten een twaalf-weekse cursus van twee uur per week 
onder leiding van de directeur of de psychotherapeut. De eerste bijeen-
komst was een algemene inleiding en discussie, de zittingen 2-10 werden 
beurtelings door directeur en psycholoog geleid, de zittingen 11 en 12 
door beiden. Behandeld werden o.m. groepsdynamica, cammunicatie-oefe-
ningen, gedragspatronen in groepen enz. Afwisselend bestonden de bijeen-
komsten uit inleiding plus discussie, ongestructureerde discussiesen 
praktische oefeningen. 

Toen men de beschikking had over 36 ambtenaren die de opleiding hadden 
gevolgd, werden deze toegewezen aan de 12 therapiegroepen. Deelname aan 
deze groepen was verplicht voor de gevangenen. Later werd het bijwonen 
van de groepsbijeenkomsten ook opengesteld voor vri)willigers van buiten 
de inrichting ("Voluntary Associates"). Tenslotte bestond de gemiddelde 
groep uit 2 beambten, 1 vrijwilliger van buiten en 8 tot 10 gedetineerden. 
Er bleef een periodiek contact bestaan tussen de leiders van de groeps-
bijeenkamsten en de directeur en psychotherapeut om het effect van de 



training te evalueren. Gedurende deze bijeenkomsten kwamen verschillende 
problemen naar voren, meestal onzekerheden van de kant van de leiding. 
Deze problemen betroffen zaken als: de dubbelrol van de beambte als 
bewaker tevens behandelaar, de onvrijwilligheid, het probleem van het 
individu in een gesloten inrichting. 

Het gehele proces leidde tot een aantal gunstige ontwikkelingen met 
betrekking tot het zelfvertrouwen van de ambtenaren die aan het behande-
lingsprogramma deelnamen, de integratie van de psychotherapeut binnen 
de totale setting en de rol van de directeur. Door de bijeenkomsten 
werd de onderlinge communicatie bovendien sterk begunstigd hetgeen de 
organisatiestructuur ten goede kwam. 

13. 



Het trainingsprogramma als instrument voor veranderingen in het  
rvangeniswezen  

Samenvatting van een artikel van B.S. Brown en J.W. Sisson jr. 
The training program as a correctional change agent. Crime and 
delinquency, 17e jrg., nr. 3, juli 1971, blz. 302-309. 

Samenvatting: mej. drs. M.W. Bol. 

14. 

============== 	

Trainingsprogramma's voor gevangenissen en andere instellingen worden 
tegenwoordig dikwijls toegepast en er wordt in het algemeen veel van 
verwacht. In dit artikel wordt nagegaan wat de betekenis van zo'n pro-
gramme kan zijn voor het gevangeniswezen. 

Verandering binnen het gevangeniswezen betekent steeds dat in toenemende 
mate de nadruk wordt gelegd op rehabilitatie van de client. Hiertoe moe-
ten niet alleen de sociale ambtenaren een nieuwe rol accepteren, maar 
met name ook zij die vroeger het minst met rehabilitatie te maken hadden, 
namelijk de bewaarders. Dat een herwaardering van de bewaardersrol nodig 
en nuttig is, blijkt ook uit een groot aaetal onderzoeksresultaten, die 
aantonen dat gewoonlijk de meeste invloed op de gedetineerden wordt uit-
geoef end niet door behandelingsspecialisten, maar veeleer door het be-
wakend personeel. 
Ondanks het bovenstaande komt er in de praktijk van vernieuwingen nog 
niet veel terecht. Het doel van de meeste trainingsprogramma's is name-
lijk niet dat men daadwerkelijk een geheel nieuwe rol accepteert, maar 
alleen dat men tot de erkenning komt dat rehabilitatie voorop moet 
staan. 

Ogenschijnlijk zijn het de behandelingsspecialisten die het meest ge-
schikt zijn om trainingsprogramma's op het bewakend personeel toe te 
passen. Van oudsher echter bestaat er al een rivaliteit tussen het be-
handelend en bewakend personeel en worden pogingen tot rehabilitatie 
van de gedetineerden door de bewakers gevoeld als een aanslag op bun 
autoriteit. Wellicht zou het dus beter zijn om beroepskrachten van bui- 
ten de gevangenis aan te trekken en hen de trainingsprogramma's te laten 
toepassen. Een nadeel daarvan is weer dat de invloed van buitenstaanders 
ook vaak wordt gezien als een bedreiging en dat deze mensen, doordat 
zij een vooropleiding hebben genoten, door het bewakend personeel op gen 
lijn zullen worden gesteld met de behandelingsspecialisten. 

Ben betere oplossing is het, als men toch trainers van binnen de ge-
vangenis probeert te werven, maar dan mensen kiest, die zowel bij de 
behandeling als bij de bewaking betrokken zijn. Ala deze zelf geaccep-
teerd worden binnen de gevangenis, ligt het voor de hand dat ook het 
programme dat ze brengen gemakkelijk aanvaard zal worden. 

Heeft de leiding van het programme eenmaal de nodige verdraagzaamheid 
gevonden, dan kan zij een werkplan gaan maken: welke middelen moeten 
gebruikt worden en waartoe precies. Hier blijkt weer het voordeel van 
het selecteren van leiders uit verschillende groepen binnen de gevange-
nis. Leden van het behandelend personeel bijvoorbeeld zullen goede er-
varingen hebben met het werken in klasjes of met discussiegroepen en 
geneigd zijn daarvoor te kiezen, terwijl het bewakend personeel dat 
misschien veel te abstract vindt. Zo zal men elkaar kunnen terechtwijzen 
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Begeleiding van groepsleiders in opvoedingsinstellingen  

Samenvatting van twee artikelen van M. Klomp 1 ) onder bovengenoemde 
titel uit De Koepel, 26e jrg., nr. 10, oktober 1972; nr. 11, 
november 1972, resp. blz. 312-317 en blz. 335-344. 

Samenvatting: drs. R.H. Houwink. 

= = 	

1) De beer Klomp hoopt op korte termijn te promoveren op een dissertatie 
welke geheel gewijd is aan de "Begeleiding in Opvoedingsinstellingen", 
naar welke t.z.t. te publiceren studie belangstellenden bij dezen mogen 
worden verwezen. 

Het werken met moeilijk opvoedbare kinderen in een inrichting betekent 
voor de groepsleider een dagelijkse confrontatie met spanningen en con-
flicten alsook met de eigen problematiek en zelfhandhaving, zodat bege-
leiding bij het werk noodzakelijk is. Deze begeleiding, die met velerlei 
verschillende begrippen wordt aangeduid (supervisie, in - service-training, 
consultatie e.d.) is een vorm van hulpverlening aan mensen in bun werk-
situatie, gericht op een beter functioneren. In het pedagogisch werkveld 
is begeleiding een relationele activiteit gericht op het beter functio-
neren van personen in een pedagogische werksituatie. Het functioneren 
van de groepsleider heeft te maken met de realisering van pedagogische 
doelen; het begeleidingsdoel ontstaat uit de discrepantie tussen het 
actuele en het gewenste niveau Van functioneren van de groepsleider. Het 
functioneren hangt echter duidelijk samen met persoonlijke kwaliteiten 
en het is moeilijk om een scherpe grens aan te geven tussen begeleiding 
en therapie, hoewel het eerste duidelijker gekoppeld is aan de taakuit-
voering. Als object van de begeleiding kan het accent meer liggen op de 
groepsleider en diens functioneren, ofwel op de setting en de optimalisering 
van de werksituatie. Methodisch gezien is de begeleiding een relationele 
activiteit, een proces dat zich afspeelt in contacten tussen begeleider en 
begeleide. 

Ten aanzien van de doelen der begeleiding kan worden gesteld, dat deze 
hun uitgangspunt vinden in problemen rondom het beroepsmatig functioneren 
van de groepsleider in zijn werksituatie. Het daarin gewenst niveau moet 
operationeel worden gemaakt, b.v. door middel van een taakanalyse. De 
kriteria welke men aanlegt kunnen geformuleerd worden in termen van de 
werkmethodiek van waaruit gehandeld moet worden, ofwel in termen van 
noodzakelijke persoonlijke kwaliteiten. Om het actuele niveau van functio-
neren te kunnen beoordelen moet een analyse plaatsvinden van tekorten in 
het beroepsmatig functioneren. Men komt zo tot een aantal probleemclusters 
en daarmee samenhangende begeleidingsfuncties. Als zodanig kunnen worden 
genoemd: 1. Pedagogische functie,  d.w.z. activiteiten die direct of in-
direct gericht zijn op ontwikkeling van vaktechnische instrumentatie en 
pedagogische know-how. 2. Zelfhanteringsfunctie,  nl. activiteiten gericht 
op het verkrijgen van inzicht in de eigen behoef ten en strevingen, het 
integreren van deze behoef ten en strevingen in de pedagogische wenselijk-
heden die naar voren komen in de relatie met de pupillen en de wijze 
waarop men zichzelf van daaruit als relatiemogelijkheid in de pupillen-
groep en het team hanteert. 

Wat betreft de methodiek van de begeleiding zijn verschillende concrete 
modellen mogelijk, zodra men het incidentele, informele vlak verlaat: 

1. Individuele begeleiding,  in drie vormen: (a) het samen zoeken naar 
diagnose en daarop gent behandelingsplan van pupillen, (b) het samen 
bespreken van het functioneren van de groepsleider, (c) "crisisinter-
ventie", d.w.z. acuut advies bij probleemsituaties. 

2. Begeleiding in groepsverband,  waarbij twee mogelijkheden bestaan: 



(a) met deelnemers uit eenzelfde team wordt gesproken over het pedagogisch 
handelen c.q. het eigen functioneren, (b) met deelnemers uit verschillende 
teams wordt gesproken over de algemene bejegeningsmethodiek of het eigen 
functioneren. In de beide modellen kan de rol van de begeleider varieren 
van informant-adviseur tot gespreksleider-stimulator. 

In vergelijking tot de individuele begeleiding heeft begeleiding in 
groepsverband een aantal vtitir- en nadelen. Voordelen zijn b.v. het vei-
liger klimaat, de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen, het relati-
veren van de eigen problematiek, het opdoen van groepservaringen, het 
feit dat het leerproces relatief vrij is van afhankelijkheidsrelaties en 
de mogelijkheid tot affectief contact door het lid-zijn van de groep op 
zich. Daar staan als beperkingeh tegenover, dat in groepsdiscussies slechts 
een beperkt aantal problemen aan de orde kan komen, dat de ontwikkeling 
als regel zal moeten zijn afgestemd op het gemiddelde niveau van de groep 
en dat de sfeer minder vertrouwelijk zal kunnen zijn. 

Over de rol van de begeleider in het begeleidingsproces bestaan ver-
schillende opvattingen. De methode kan meer of minder directief of non-
directief zijn. Naarmate het accent meer ligt op kennisoverdracht door 
een gespecialiseerd deskundige zal de stiji van begeleiding directiever 
zijn. Waar het doel ligt in het bevorderen van sociaal-affectieve ont-
wikkelingen en zelfacceptatie zal de begeleider meer non-directief te 
werk gaan. 

Bij het realiseren van de pedagogische functie van de begeleiding, waar 
de problemen dus vooral liggen op het gebied van de functionele infor-
matie m.b.t. de benaderingswijze van de pupillen, zijn als begeleidings-
strategieen denkbaar: a. Individuele begeleiding, met de begeleider ofwel 
in de informerend-adviserende, ofwel in de vertaletd-stimulerende rol; 
b. Individuele crisis-interventie; c. teambesprekingen (gezamenlijk over-
leg over de problemen van en met de pupillen); en d. groepsbesprekingen 
met groepsleiders uit verschillende groepen als een vorm van "training-
on-the-job". 

Ten aanzien van de zelfhanteringsfunctie van de begeleiding kan worden 
aangetekend, dat een bewustwordingsproces wordt voorafgegaan door emo-
tionele catharsis en vraagt om een sfeer van vertrouwen en openheid. De 
ambivalenties die hiermee gepaard gaan moeten uit de defensieve sfeer van 
rationalisatie en projectie worden gehaald. De groeiende beroepsattitude 
moet de groepsleider in staat stellen, zijn doen en laten in het relationele 
vlak bewust te gaan hanteren. Voorwaarde voor deze begeleidingsv'orm 
is bid de individuele begeleiding een ivertrouwensrelatie, en bij begelei-
ding in groepsverband grote openheid ip het met elkaar ref lecteren. 

De vereiste professionele deskundigheid van de begeleider valt af te 
leiden uit de functie van de begeleiding. Centraal aspect is de grond-
houdim van de begeleider, die dienstverlenend moet zijn. Verder kan ook 
hier onderscheid gemaakt worden tussen de beide functie-aspecten: 

1. Pedagogische functie: waar de begeleiding gericht is op algemeen peda-
gogische inzichten en methoden zal de begeleider niet alleen kennis moeten 
hebben van de relevante pedagogische theorieen, maar ook in staat moeten 
zijn de groepsleiders te helpen bij het bewust-maken van ervaringen, het 
proces van abstractie uit concrete ervaringen moeten kunnen begeleiden, 
en kennis en inzicht moeten hebben in theorie et methodiek van het groeps-
leiderswerk. Ten aanzien van begeleiding gericht op de individuele pedago-
gische benadering is het wenselijk dat de begeleider ervaring heeft in het 
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Beschouwingen over de  

Samenvatting van een artikel van B. Burgi-Biesterfeldt. Zur Konzeption 
der Ausbildung von Heimerziehern. Fachblatt fur schweizerisches Heim-
und Anstaltswesen, 43e jrg., nr. 10, oktober 1972, blz. 437-442. 

Samenvatting: drs. R.H. Houwink. 

19. 

De opleiding van de inrichtingsopvoeder moet niet slechts een vorm van 
scholing zijn, maar de betrokkene erop voorbereiden "door zijn leven en 
zijn persoon een gepriviligeerd instrument te worden voor de herinte-
gratie van kinderen en jeugdiAen". De opleiding moet dus een proces van 
verandering teweeg brengen of bespoedigen, waarin de mens zichzelf en 
zijn creatieve mogelijkheden leert kennen en zich de kwaliteit van zijn 
contactuele mogelijkheden gaat realiseren. 

De vtieirselectie - een probleem dat nog nooit een definitieve oplossing 
heeft gevonden - is al een eerste fase van de opleiding. Elke opleiding 
zoekt naar toelatingscriteria, die niet alleen op de vooropleiding maar 
ook op persoonlijkheid en mogelijkheden van de kandidaat gericht zijn. 
De opleiding zelf is trouwens een voortdurend selectieproces. De selectie 
is daarom zo belangrijk omdat de inrichtingsopvoeder met zijn pupillen 
samen moet leven en op grond van de zeer frequente en diepgaande con-
tacten tussen hem en zijn groep een extra zware verantwoordelijkheid 
draagt. 

Daartoe moeten in de opleiding Verschillende aspecten aanwezig zijn die 
als volgt kunnen worden aangeduid: 
1. Een zeer grondige theoretische vorming, zodat men zichzelf in de 

juiste verhoudingen kan plaatsen ten aanzien van andere praktische 
of gespecialiseerde medewerkers. Ook een grondig en gelntegreerd 
diagnostisch inzicht is onontbeerlijk. 

2. Een goede praktische scholing moet de mogelijkheid scheppen, de 
kennis in praktisch handelen om te zetten. Het uitdrukkingsvermogen 
moet vervolmaakt worden en belangstelling gewekt voor verschillende 
activiteiten opdat de eigen creatieve mogelijkheden kunnen uitkristal-
liseren. 

3. Een goede klinisch-technische scholing is ook onmisbaar, met 
4. De persoonlijke vorming als sluitstuk en synthese van het totale 

opleidingsprogramma. 

Het beroepsbeeld van de inrichtingsopvoeder heeft zich gedurende de 
jaren ontwikkeld, via de fasen van de "leider" en de "pseudo-therapeut" 
(resp. overwegend gericht op groep en individu) in de richting van een 
gespecialiseerd hulpverlener, die tot taak heeft "binnen een bepaald 
interventie-veld het herstel van de relaties tussen het kind en zijn 
buitenwereld te begunstigen" (Capul). 
Dit hangt samen met de ontwikkelingen in de maatschappij, waar thans nog 
slechts kinderen in inrichtingen worden geplaatst, wier gestoordheid of 
handicap een ambulante hulpverlening onmogelijk maken. 

In het algemeen zullen de pedagogische functies van de inrichtingsopvoe-
der - met accentverschuivingen - de volgende terreinen omvatten: 
- een 1evensnoodzakeiij functie t.a.v. verzorging, bescherming, voe-

ding, kleding enz. 
- een richtinggevende  functie door het belichamen van een aantal regels 

en waarden. 
- een gezagsfunctie in zoverre hij bev,ordert dat regels worden nageleefd 

en het kind beschermt tegen zijn eigen impulsen. 
- een hulpverlenende  functie in het aanhoren van problemen, het bemoe-

digen, veiligheid bieden en conflicten oplossen. 
- een identificatie-functie  door het representeren van het image van vol- 



wassene, c.q. vader- of moederfiguur. 
- specifieke functies, welke b.v. kunnen bestaan in het helpen bij 

huiswerk of het vorm geven aan de vrije-tijdsbesteding. 
Overeenkomstig hiermee vertoont de positie van de groepsopvoeder in de 
inrichting een aantal specifieke kenmerken die als volgt kunnen warden 
omschreven: 
- hi] werkt in ruimten die aan zijn groep of de inrichting toebehoren. 
- hi] werkt in tiid die eigenlijk aan het gezin toebehoort (opstaan, 

eten, slapen-gaan, zondag, vakantie). 
- hi] neemt deel aan het leven van de pupillen die hem zijn toevertrouwd 

en zal daardoor eventueel tot 60 uur per week moeten werken. 
- hi] maakt gebruik van alle dagelijkse gebeurtenissen am deze pedago- 

gisch te benutten. 
- hij is geen recreatieleider maar geeft wel adviezen op dit gebied. 
- hi] is geen medische hulpkracht hoewel hi] wel de verschillende vor-
men van onaangepast gedrag kent en deze kan aanpakken. 

- Ii] is geen psycho-therapeut, hoewel hij wel verschillende onbewuste 
processen weet te herkennen en er rekening mee houdt. 

- hi] is geen sociaal-psycholoog, maar weet wel gebruik te maken van de 
dynamiek en de interacties binnen zijn groep. 

Men ziet uit deze negativa, dat de rol van de groepsopvoeder zich ge-
leidelijk begint uit te kristalliseren, waarbij de basis weliswaar een 
pedagogische blijft doch ook steeds relaties tot andere disciplines 
naar voren komen. Zowel methodologisch alsook sociologisch is de positie 
in wezen tweeledig: hi] vertegenwoordigt de maatschappij en haar waarden-
systeem, maar is ook gericht op de persoonlijkheid van elk individu; 
hi] neemt deel aan de activiteiten van de pupillen en observeert ze te-
gelijkertijd; hi] is "natuurlijk" en beheerst toch zijn spontane reac-
ties; hij is hulpverlener en gezagsdrager; hi] is gericht op het afzon- - 
derlijke kind en vergeet toch de groep niet, hi] vervult bepaalde functies 
van de ouders zonder ze te vervangen. 

Door deze hybridische opdracht moet de opvoeder extra veel over zijn 
eigen functie nadenken. Hi] werkt samen met collega's binnen een team 
en met vertegenwoordigers van andere disciplines binnen de inrichting 
en heeft een slechts vaag afgegrensd eigen arbeidsterrein. Door al deze 
contacten kan zich geleidelijk een afgrenzing ontwikkelen, waarbij hi] 
zich op de duur bewust wordt van zijn eigen beroeps-identiteit.. Daartoe 
zal hi] zich geleidelijk een aantal basis-opvattingen, die reeds in de 
opleiding naar voren gebracht zijn, door eigen ervaring eigen kunnen 
maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
I. leder gehandicapt kind heeft recht op hulp; 
2. In ieder mens liggen mogelijkheden voor een positieve ontwikkeling, 

fatalisme of verachting zijn uit den boze; 
3. Het kind is een eigen wezen met een eivo, te respecteren persoon-

lijkheid; 
4. Het kind moet zonder waardeoordeel aanvaard warden zoals het is; 
5. Men moet bereid zijn naar het kind te luisteren en altijd beschik-

baar staan; 
6. Om goed te kunnen helpen moet men zowel observeren als handelen; 
7. Om gedrag en symptomen naar de diepte toe te kunnen beoordelen 

moeten het begrip en het vermogen tot invoelen zeer ontwikkeld zijn; 
8. Het kind moet veiligheid vinden in een stabiele en continue bejege-

ning; 
9. De opvoeder moet in zoverre geengageerd zijn, dat hij met zijn gehele 

persoon zich in het hulpverleningsproces inzet; 
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10. De opvoeder moet het kind een gezond en "echt" beeld geven van de 
volwassene: hij werkt evenzeer door wat hij is dan door wat hij 
doet; 

11. De opvoeder moet voortdurend bereid zijn, zichzelf discutabel te 
stellen, ook'binnen het team waarin hij werkt. 
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Training gedurende korte tijd van personeel voor dagverblijven  

Samenvatting van een artikel van J. Fargo en L. Charnley. Short-term 
training for staff in day care programs. Child welfare, 50e jrg., 
nr. 6, juni 1971, blz. 328-335. 

Samenvatting: drs. R.H. Houwink 

=============== 

Een analyse van de ervaringen, opgedaan in een experiment met een 
trainingsprogramma voor personeel van dagverblijven in Seattle U.S.A. 
De opleiding was bedoeld om de functieuitoefening te optimaliseren 
van een verscheidenheid van professionele hulpverleners, alsmede am de 
kosten van diverse verschillende afzonderlijke opleidingssituaties te 
besparen. be tevoren opgestelde doelstelling luidde als volgt: 

a) het verbeteren van de competentie van administratief en verzorgend 
personeel van dagverblijven; 

b) het bevorderen bij het verzorgend personeel van inzicht, professio-
nele kennis en praktische vaardigheden met betrekking tot de omgang 
met het kind; 

c) het opdoen van ervaring in de ontwikkeling van trainingsprogramma's 
in de betreffende sector. 

Uitgangspunt was een omschrijving van de rol van het dagverblijf in ver-
houding tot het hedendaagse gezin dat niet langer door traditionele pa-
tronen wordt bcpaald. De voorbereiding van een kind op de deelname aan 
de wereld is een meer complexe aangelegenheid gewordenl waarin twee 
dimensies van belang zijn: 1. de basis van algemene kern/is is zo snel 
uitgebreid dat een kind in de eerste vijf jaren van zijn leven veel meet 
dingen moet leren om ongestoord te kunnen functioneren, en 2. de inter-
actie tussen volwassene en kind is in deze levensperiode van het kind 
van zo essentieel belang voor de ontwikkeling dat speciale vaardigheden 
nodig zijn om gebruik te maken van dagelijkse ervaringen teneinde het 
kind mogelijk te maken, am te gaan met de wereld am hem been. 

Dit heeft ook invloed op de functie van het dagverblijf, dat niet langer 
een overwegend beschermend-verzorgende situatie is maar veel meet mogelijk-
heden moet bieden voor de noodzakelijke leerprocessen bij het kind, als-
ook aan de ouders modellen moet aanbieden voor hen rol als opvoeder. 

Het opgezette programma omvatte een tiental zittingen van elk vier uur, 
gericht op verhoging bij de deelnemers van het inzicht dat 
a) het dagverblijf groeibevorderend moet werken door op het kind gerichte 

leersituaties; 
b) de ervaringen van het kind in het dagverblijf die in het gezin meer 

aanvullen dan vervangen; 
c) de kwaliteit van het gebodene meer een kwestie is van inzet en beste-

ding van tijd en energie dan van financien. 

Uit de gegadigden werden 40 deelnemers geselecteerd. De gemiddelde pre-
sentie lag tussen 32 en 36 gedurende de eerste helft van het programma, 
en tussen 22 en 32 gedurende de laatste helft. Doolmiddel van verschil-
lende vragenlijsten en tests werd ten aanzien van elke zitting geevalu-
eerd welke verschillen werden gevonden tussen degenen die wel en die niet 
aan de bijeenkomst hadden deelgenomen. De uitkomsten van deze evaluatie-
onderzoekingen wezen uit, dat het programma over het algemeen beter vol-
deed aan de behoef ten van de deelnemers zelf dan aan die van de opleiders 
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Wel bleek het programma een vruchtbaar startpunt te zijn voor verdere 
ontwikkeling en uitbouw van trainingsprojecten. Het wordt als ideaal 
gezien, dat aan elk centrum een "consulterend team" zou worden ver-
bonden met het doel, de totale stafbezetting te begeleiden, de theorie 
operationeel te maken op basis van het dagelijks gebeuren en de ont-
wikkeling in het gedrag van de medewerkers te ondersteunen en te con-
solideren. 
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Opleiding en begeZeiding van 
personeeZ in penitentiaire 
inrichtingen algemeen 

Brown, B.S.  The training program as a 
correctional change agent. 
Crime and delinquency, 17e jrg., nr.3, 
juli 1971, blz. 302-309. 
Het instellen van een "training 
program" wordt dikwijls beschouwd als 
geschikte maatregel on inrichtingen 
een resocialiserend karakter te geven. 
Men schoolt de aanwezige staf hiertoe 
on en trekt eventueel nieuwe stafleden 
aan. 
De auteur bespreekt de problemen die 
hierbij rijzen en de moeilijkheden die 
opkomen bij de pogingen het doel van 
het training program te verwezenlij-
ken. De schrijver stelt een andere 
samenstelling en indeling van de staf 
voor en andere trainingstechnieken 
die de stafleden meer thet de gedeti-
neerde confronteren. Hij bespreekt 
tevens technieken am meer samenwer-
king van de stafleden en aanvaarding 
van het programme te verkrijgen. 
Van dit artikel is een samenvatting 
opgenomen op blz. 14. 

Dang, H.P.  Bericht aber em n gruppen-
dynamisches Seminar in der Jugend-
akademie Walderberg bei Bonn. 
Bewahrungshilfe, 17e jrg., nr. 1, 
januari 1970, blz. 81-88. 
In 1969 heeft de reclasseringsvereni-
ging in West Duitsland rechters, le-
den van het Openbaar Ministerie, 
sociologen en• psychologen uitgenodigd 
voor een sensitivity training. 
16 deelnemers hebben zich aangemeld. 
De gang van zaken bij dergelijke 
groepen wordt uiteengezet. 

Deimling, G.  Zum Berufsbild des 
Lehrers an Justizvollzugsanstalten. 
Recht der Jugend und des Bildungs-
wesens, 19e jrg., nr. 2/3, 
februari/maart 1971, blz. 53-60. 
De schrijver ontvouwt zijn plannen 
voor een speciale opleiding voor 
leraren en onderwijzers in het ge-
vangeniswezen. 

LITERATUUROVERZICHT 
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Deimling, G.  Leitsatze zur Errichtung 
eines Zentralinstituts far Straffalligen-
padagogik. 
Hecht der Jugend, 18e jrg., nr. 5, 
mei 1970, blz. 149-151. 
Het lijdt geen twijfel dat hervorming 
van de tenuitvoerlegging van de straf 
in Duitsland noodzakelijk is. Daarvoor 
is onder meer nodig dat het gevangenis-
personeel beter wordt voorbereid op het 
werk met gedetineerden. Door de Senaat 
van de Padagogische Hochschule Rheinland 
is een studiegroep ingesteld die zich 
zal beraden over de wenselijkheid een 
centraal instituut voor "Straffalligen-
padagogik" in het leven te roepen. 
Begin 1971 zal deze commissie rapport uit-
brengen. 
In dit artikel worden de 11 richtlijnen 
opgesomd die als uitgangspunt van dis-
cussie voor deze studiegroep dienen. 

Darner, A., en P. Ohlmeier.  Modellvor-
stellungen zu einem gruppenorientierter 
Studiengang far Sozialarbeiter im Straf-
vollzug, Gerichtshilfe und Bewahrungs-
hilfe. 
Blatter der Wohlfahrtspflege, 120e jrg., 
nr. 7, juli 1973, blz. 186-189. 
In de opzet van het model van een cur-
sus t.b.v. maatschappelijk werkers in 
het gevangeniswezen, de voorlichtings-
rapportage en de reclassering legt men 
de nadruk op het groepsaspect. De cur-
sus heeft men onderverdeeld in driean: 
1. het theoretische deel, dat de vakken 

psychologie, sociologie, criminologie 
en methodiek van het maatschappelijk 
werk bevat. 

2. het praktische deel, waarbij het werken 
met de client centres] staat. 

3. het deel, waarin deelname aan een psy-
cho-analytisch geleide zelf-ervarings-
groep centraal staat. Met dit model 
wordt in West Duitsland geaxperimen-
teerd. 



Duff ee, p The correction officer 
subculture and organizational change. 
Journal of research in crime and 
delinquency, lie jrg., nr. 2, juli 
1974, blz. 155-172. 
Uitgaande van de hypothese, dat groeps-
leiders een eigen subcultuur bezitten, 
veronderstelt de schrijver dat de waar-
den van deze subculturen tegenstrijdig 
zijn aan het beleid en de waarden die 
ten grondslag liggen aan de behandeling 
van gedetineerden. Deze hypothese 
wordt getoetst bij een afdeling die 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van gedetineerden. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van drie schalen die respectie-
velijk het beleid inzake de behandeling, 
toeziend gedrag en het sociale klimaat 
in gevangenissen meten. 
De groepsleiders blijken aanzienlijk te 
verschillen met de beleidsvoerders in-
zake het beleid en het sociale klimaat. 
Een belangrijke verklaring hiervoor is 
de perceptie van de groepsleiders van 
de wijze waarop aan hen leiding wordt 
gegeven. De schrijver poneert een aan-
tal suggesties am de subculturele waar-
den van de groepsleiders te veranderen 
op basis van groepsdynamische tech-
nieken waardoor genoemde percepties 
gewijzigd kunnen worden alsmede de ge-
percipieerde beloningen om hun gedrag 
in overeenstemming te brengen met het 
beleid van de beleidvoerders. 

Enseignement, L', de la criminologie 
dans le cadre de la formation des 
fonctionnaires. 
Strasbourg, Conseil de .l'Europe, 1974, 
11 blz. 
Aan de verschillende lid-staten van de 
Raad van Europa zijn enquete formulie-
ren gestuurd over de stand van zaken 
wat betreft de opleiding van de rechter-
lijke macht, het personeel in de peni-
tentiaire inrichtingen en het politie 
per soneel. 
T.a.v. de bewaarders zijn er in bijna 
alle lid-staten cursussen georganiseerd 
bij de indiensttreding. In Oostenrijk, 
Denemarken, West Duitsland, Noorwegen, 
Zweden en Groot Brittannie worden er 
basis cursussen criminologie georgani-
seerd. Gezien de belangrijke rol, die 
de bewaarders als dagelijks begeleider 

van de gedetineerde spelen, vincren meer-
dere penologen het noodzakelijk het 
personeel te recruteren uit het midden 
kader. In Nederland zijn er speciale 
cursussen georganiseerd voor deze ca-
tegorie. 
Het hoger personeel heeft vaak bij de 
in indiensttreding een juridische op-
leiding genoten of ze zijn door interne 
promotie opgeklommen. In West Duitsland, 
Nederland, Noorwegen, Zweden en Groot 
Brittannie worden cursussen criminologie 
voor deze categorie personeel gegeven. 
In Frankrijk worden er speciale cur-
sussen georganiseerd voor educateurs 
en in Nederland voor groepsleiders. 
Voorts wordt er een overzicht gegeven 
van de bijscholingscursussen voor deze 
categorieen personeel. 

Ferracutti, F., en N.C. Giannini. 

Fiorentini, PG., en E. Sacchi. 
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Manpower and training in the field of 
social defence; a commentary and 
bibliography. 
Rome, United nations, 1970, IV, 156 blz. 
Unsdri Rome 1970, 2. 
De bibliografie over bovengenoemd onder-
werp omvat 1500 items, ingedeeld volgens 
een classificatiesysteem. Het geheel is 
voorzien van een commentaar. 

Verifica di un esperimento di 
qualificazione al trattamento penitenziaro 
del personale di custodia. 
Rassegna di studi penitenziari, 24e jrg., 
nr. 5, september/oktober 1974, blz. 
747-759. 
In samenwerking met het Ministerie van 
Justitie zijn in 1971 en 1972 in Italie 
aan een strafinrichting twee cursussen 
van enkele maanden gegeven, waarin tel-
kens 10 geselecteerde leden van het 
militaire bewakingspersoneel aan gevange-
nissen een opleiding kregen tot groeps-
leider-monitor. De cursisten kregen voor-
lichting omtrent de taken van de ver-
schillende functionarissen binnen een 
strafinrichting en leerden de beginselen 
van de psychologie van intermenselijke 
relaties, groepsdynamiek en group 
counseling. De monitors zijn vervolgens 
aangesteld'aan diverse inrichtingen en 
kregen later nog vervolgcursuasen. 



In hun artikel bezien de schrijfsters 
hoe het de 20 cursisten sindsdien is 
vergaan en of de praktische resultaten 
voldoen aan de verwachtingen. Zij con-
cluderen dat de opzet van de cursussen 
nog op veel punten moet worden geperfec-
tioneerd en dat de functie van monitor 
officieel moet warden erkend. 

Gardner, J.M.  Teaching behavior 
modification to nonprofessionals. 
Journal of applied behavior analysis, 
5e jrg., nr. 4, winter 1972, blz. 
517-521. 
Door middel van rollenspel en lezingen 
leert men gedragsmodificatie-technieken 
aan leden van inrichtingspersoneel. 
Beide methoden worden op hun resultaten 
getest. 
Voor en na de instructie werd gekeken 
naar de kennis van gedragsmodificatie-
technieken en het vermogen van het per-
soneel gedragaveranderingstechnieken 
toe te passen. Uit de resultaten blijkt 
dat rollenspel effectiever is bij het 
aanleren van gedragsmoaificatie-vaar- 
digheden, terwijl de lezingen effectiever 
zijn bij het aanleren van principes van 
gedragsmodificatie. 

Grzegorek, A.E., en N. Kagan.  A study of 
the meaning of selfawareness in correc-
tional counselor training. 
Criminal justice and behavior, le jrg., 
nr. 2, 1974, blz. 99-122. 
Het doel van de studie is het effect van 
twee benaderingswijzen van de training 
van therapeuten op het counseling ge-
drag van therapeuten in de gevangenis te 
meten. De eerste benadering, de affectie-
ve, legt de nadruk op de gevoelens van de 
therapeut en zijn persoonlijke groei. De 
tweede benadering, de cognitieve, bena-
drukt het leren kennen van de gevoelens 
van de client en zijn dynamiek en het 
ontwikkelen van een counseling techniek. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
video tape-techniek, genoemd de Interper-
sonal process recall (IPR). Het onder-
zoek bevestigt de veronderstelling dat 
de IPR methodiek een effectief leerpro-
ces is voor therapeuten. De significante 
verschillen tussen de veranderingen in 
het counseling gedrag van therapeuten 
die d.m.v. de cognitieve techniek opge- 
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• leid werden en van therapeuten die door 
middel van de affectieve techniek 
opgeleid werden suggereren, dat nadruk 
op het zich bewust zijn van de eigen 
gevoelens t.o.v. de client, gebruikt 
in combinatie met de IPR procedures 
een effectief middel is om de doelen 
van de training te bereiken. 

Ingram, G.L.  Graduate training in a 
correctional setting. 
Criminal justice and behavior, le jrg., nr 
1974, blz. 162-169. 
Omdat gebleken is dat er nogal wat moei-
lijkheden zijn bij de integratie van 
psychologen bij het werk in een ge-
vangenis, heeft men aan de universiteit 
van Florida een specialisatie psycho-
logie, toegepast op het gevangeniswezen, 
ingevoerd. De psycholoog krijgt hier-
door meer inzicht in de specifieke 
problemen van het werken in een peni-
tentiair instituut. 

Jepson, N.  Staff training - learning and 
experience. 
Prison service journal, nr. 10, april 
1973, blz. 3-6. 
De schrijver gaat aan de hand van 
onderzoeksgegevens in op de taak van 
het personeel in gevangenissen, de 
voldoening in hun werk en de verhouding 
van het personeel onderling en van het 
personeel met de gedetineerden. Hij 
pleit voor een permanente educatie 
van het personeel. 

Martin, J.M.  Correctional manpower' 
needs for the future. 
Canadian journal of corrections, 12e 
jrg., nr. 4, oktober 1970, blz. 482- 
490. 
Voor een verantwoord personeelsbeleid 
in de toekomst is kennis van de doel-
stellingen van misdaadbestrijding ver-
eist. In sociaal-politieke termen be-
schouwt men de misdeed als sociaal fe-
nomeen karakteristiek voor bepaalde 
groepen in de maatschappij, en niet 
karakteristiek voor bepaalde geiso-
leerde individuen. Voor een effectieve 
misdaadbestrijding dient men zich op 
de groep te richten. De correctie moet 
men zien als sociaal instituut. Onze-
kerheid bestaat over de vraag wat de 



doelstellingen'ván correctie zijn, hoe 
men ze kan verwezenlijken en welk per-
soneelsbeleid men hiertoemoet voeren.' 
Primair in deze tijd is lierVorming van 
correctie, •en hiertoe heeft men behoefte 
aan gen nieuw type employees met nieuwe 
inzithten. Omscholing van de huidige 
personeelsbezetting is noodzakelijk.- -  
Schrijver pleit voor inschakeling van 
ex-delinquenten, aangezien zij prak-
tijkervaring met het huidige systeem 
hebben: Voorts moeten'de universiteiten 
zich meer met de problematiek bezighou- - 
den. 

Meredith, H.A. Some 'thoughts on correc-
tional manpower. ' 
Canadian journal of corrections, 12e 
jrg., nr. 4, oktober 1970, blz. 499- 
507. 
De veranderingen in de inrichtingen 
kunnen vergeleken worden met die in ' 
krankzinnigengestichten. Daar heeft 
een omscholing van de staf plaatsge-
vonden. Men is gaan werken met een 
semi-professionele staf, waardoor de 
taak van de psychiater is verlicht. De 
mensen die in een minder ver ontwik-
keld stadium van krankzinnigheid ver-
keren worden buiten het gesticht op-
gevangen en begeleid, en eveneens is 
er meer aandacht voor de nazorg. 
Schrijver meent dat aan vier vereisten 
moet worden voldaan om het personeels-
tekort op te kunnen vangen: 
1. planning: betere coOrdinatie van 
onderzoeken enz.; 
2. nuttiger gebruik van menselijke 
hulpbronnen: meet vrijwilligers op-
leiden en inschakelen. Hiervoor o.m. 
ex-gedetineerden gebruiken en mede-
gedetineerden in het therapeutisch 
programma inschakelen; 
3. organisatie en bestuur: de computer 
moet in de administratie worden inge-
schakeld. De organisatie moet minder 
autoritair en minder formeel zijn; 
4. training en ontwikkeling: de lei-
ding moet gelegenheid geven tot het 
volgen van cursussen b.v. op bestuurs-
gebied. 
De veranderde inzichten in de behande-
ling van delinquenten brengen met zich 
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mee dat de eisen, gesteld aan de staf, 
aangepast moeten worden. Er is een 
overgang van een bewakings- naar een 
therapeutisch systeem, en hiervoor.zijn 
meer psychiaters,• psychologen etc. ver-
eist. Er is een personeelstekort , door 

• de grote vraag op de arbeidsmarkt, door 
• onbekendheid met en de maar summiere 
voorlichting over dit'soort werk, door 
een lage salariering en door concurren-
tie van de departementen. Een rol speelt 
'ook het gebrek aan cardinatie met de 
• universiteiten. 

Monahan, J. Toward undergraduate 
education in the interfaCe of mental 
health and criminal justice. 
Journal of criminal justice, 2e jrg., 
nr. 1, lente 1974, blz. 61-65. 
In september 1972 is er op Irvine 
• campus van de universiteit van 
California een cursus georganiseerd 
onder de titel Mental health and 
criminal justice. De •cursus wordt gege-
ven door een klinisch psycholoog, die 

• ook een juridische opleiding heeft ge-
noten. Hij had bovendien praktiiker-
varing op het gebied van de forensische 
psychologie. De cursus is onderdeel 
van het programma sociale ecologie. 

• De cursus is bestemd voor studenten in 
de rechten, die speciale belangstelling 

• hebben voor de wettelijke aspecten op 
het gebied van de geestelijke volksge- 

• zondheid en voor studenten in de psy-
chologie, psychiatrie of maatschappelijk 
werk. Onderwerpen die op de cursus aan 
bod .komen, zijn o.m. Toerekeningsvat-
baarheid; delict en geestelijke ge-
stoordheid; het voorspellen van ge-
vaarlijkheid; civil commitment; samen-
werking geestelijke gezondheidszorg 
en justitie. 

musAntei_  G., en J.L. Gallemore:' 
Utilization of a staff development 
group in prison consultation. 	, 
Community mental health journal, 9e 
jrg., nr. 3, 1973, blz. 224-232. 
In een penitentiaire inrichting in North 
Carolina waren er wrijvingen tugsen het 
bewakings-,en behandelingspersoneel. 
Men had het gevoel dat de behandelingsstaf 



niet in staat zou zijn, in het bijzonder 
de emotionele behoef ten van de gedeti-
neerden aan te voelen en hen daarbij te 
helpen, tenzij de staf zou leren te 
functioneren als een geheel met een dui-
delijke rolverdeling. Met de staf 
development group die hiertoe werd opge-
richt werd totaal 29 keer 11 uur vergaderd. 
Het groepsproces wordt beschreven. In de 
evaluatie blijkt dat naar de mening van 
de groep de unit nu beter georganiseerd 
was en de onderlinge verhoudingen van de 
stafleden onderling verbeterd waren. De 
staf was vrijer in het organiseren van 
zijn werk en ze kon rekenen op steun van 
degene die de leiding had. Tenslotte 
had men meer het gevoel in staat te 
zijn de gedetineerden te helpen. Over de 
toekomst was men onzeker. 

Leviege, V.O.  Evaluation of ward atmos-
phere on patients and staff after special 
training. 
Corrective psychiatry and journal of 
social therapy, 16e jrg., nrs. 1, 2, 3, 
4, blz. 15-25. 
Door middel van een cursus: Groepsrela-
ties: groepstherapie met geestelijk ge-
stoorde delinquenten tracht men het te-
kort aan psychiatrisch geschoold perso-
neel op te vangen. De cursus is op de 
praktijk gebaseerd. De cursist werkt 
met een groep patienten, waarbij bu wordt 
gadegeslagen door zijn medecursisten en 
de instructeur. De bedoeling van de cur-
sus is: 
I. het inzicht in de eigen motieven bij 
het amgaan met patienten en staf te doen 
toenemen. 
2. zijn begrip voor de gevoelens van an-
deren te vergroten en zowel de thera-
peutische kwaliteit van het patient-staf 
contact als de samenwerking van de staf-
leden onderling te verbeteren. Uit het 
onderzoek blijkt dat een dergelijke cur-
sus bijdraagt tot een verbetering van 
het therapeutisch klimaat. 
Deze methode van onderwijs kan gebruikt 
worden om het tekort aan psychiatrisch 
personeel op te lossen en het effect van 
het werk van hen die reeds in een derge-
lijke setting werkzaam zijn te vergro-
ten. De psychiater, psycholoog en meat-
schappelijk werker zullen zich meer kun-
nen wijden aan de echt moeilijke geval-
len. 
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Neil, T.C., en R.D. Jones.  An inter-
personal skills model for training 
correctional workers. 
Misdaad, straf en hervorming, 2e jrg., 
nr. 1, mart 1973, blz. 67-73. 
Ten behoeve van de resocialisatie van 
de delinquent wordt veel belang ge-
hecht aan de houding van het gevange-
nispersoneel ten opzichte van de gede-
tineerde. Het personeel moet invoelend 
vermogen hebben, vol begrip zijn, echt 
en liefdevol zijn en in staat zijn een 
betekenisvolle relatie met iemand aan 
te gaan. Een speciale human relations 
training om deze vaardigheden te ont- 
wikkelen is in 1969 opgezet in de Atlanta 
Federal Penitentiary.'Er werden 
zodanig goede resultaten mee behaald, 
dat de Federal bureau of prisons een 
uitgebreid training programma heeft 
ontwikkeld, gebaseerd op het human 
relations training model. In dit arti-
kel wordt een overzicht gegeven van 
de belangrijkste elementen van de 
training. 

Paludan-Mliller, M.B.  De moderne behan-
delingsmethoden van delinquenten en de 
opleiding van het daarmede belaste 
personeel. 
Bulletin van het bestuur der strafin-
richtingen, 26e jrg., nr. 2, maart-
april 1972, blz. 71-84. 
Hoewel de vrijheidsstraf nog steeds 
beschouwd wordt als een preventieve 
maatregel en de penitentiaire instel-
lingen als een bescherming voor de 
maatschappij tegen gevaarlijke delin-
quenten, wordt meer aandacht besteed 
aan de inspanningen ter behandeling 
van de gedetineerden, opdat zij na hun 
vrijlating een behoorlijk en wetseer-
biedigend maatschappelijk bestaan zou-
den kunnen leiden. 
Alvorens de vernieuwingen in het ge-
vangenisbeleid te bespreken, worden de 
belangrijkste bestanddelen van de hui-
dige gevangenisstraf in het kort geana-
lyseerd. De nieuwe behandelingsmethodes 
van gevangenen laten zich weinig gele-
gen liggen aan de traditionele systemen; 
zij ontlenen hun behandelingsfilosofie 
aan andere socio-opvoedende gebieden 
betreffende de "devianten". En van de 
hoof dgedachten van de moderne behande-
ling is dat het alleen door een inter- 



actie met de gewone gemeenschap moge-
lijk is zich te leren aanpassen en niet 
door afzondering in een kunstmatig en 
abnormaal milieu. De penitentiaire in-
stellingen tracht men odk voor dit doel 
in te richten. 
Vervolgens wordt de rol van het perso-
neel besproken: de specialisten, de ge-
specialiseerde technici en het bewa-
kingspersoneel. 
Aangezien het per soneelsbeleid niet naar 
behoren functioneert, is men bezig hers-
vormingen op dit gebied in te voeren. 
Men past een andere selectiemethode toe 
bij de aanwerving van bewaarders en 
werkopzichters en besteedt aandacht aan 
hun basisopleiding. 
Voorts zijn er opleidingen tot gespe-
cialiseerde taken: personeel van de in-
stellingen voor psychopathische misda-
digers, personeel dat zich met drugver-
slaafden bezighoudt. • 

Tenslotte worden de problemen van de 
nieuwe behandeling besproken, zoals 
het schoolonderricht. Elke verandering 
in de gevangenisbehandeling moet voile-
dig zijn am doeltreffend te kunnen zijn 
en aangepast aan de verandering van de 
buitenwereld. 

Ruprecht, W.  Immerer Aufbau der Voll-
zugsanstalt - die Vollzugsbediensteten. 
Vollzugsdienst, 16e jrg., nr. 6, 
1 november 1969. (Beilage). 
In 18 punten zet de auteur zijn wensen 
uiteen inzake een grondige hervorming 
van het Duitse gevangeniswezen. 
Hij begint met een eis voor herWaarde-
ring van het werk in de gevangenis door 
verbetering van salaris, scholing en 
bescherming van het beroep. Een taakver-
deling en taakomschrijving voor iedere 
ambtenaar en zijn bijdrage tot het re-
socialisatieprogramma worden uitvoerig 
beschreven. 
Van dit artikel is een samenvatting op-
genomen op blz.5. 

Ruprecht, W.  Teamarbeit der Vollzugs-
bediensteten. 
Zeitschrift fUr Strafvollzug, 22e jrg., 
nr. 2, juni 1973, biz. 76-82. 
In de toekomst zal de tenuitvoerleg-
ging van de straf in de eerste plaats op 
resocialisering gericht moeten zijn. De 
huidige organisatiestructuur is hier-
voor niet geschikt. De schrijver meent 
dat teamwerk van het gevangenispersoneel 
organisatorisch vastgelegd moet worden en 
hij bespreekt hoe de persoonlijke verant- 

29. 

woordelijkheid moet blijven bestaan, 
om een vlucht in de anonimiteit te ver-
mijden. Aan de verantwoordelijkheid 
van het hoofd van de inrichting wordt 
eveneens aandacht geschonken. 

Sheppard, C.  Toward a better under-
standing of the violent offender. 
Canadian journal of criminology and 
corrections, 13e jrg., nr. 1, 
januari 1971, blz. 60-67. 
Het artikel bevat de aanbevel•ngen van de 
studiegroep van de Ontario Association 
of Corrections and Criminology. Het 
accent ligt op een behandeling alhoewel 
de noodzaak van de bewakingsfunctie er-
kend wordt. 
Wil men enerzijds therapeutische doel-
einden realiseren en tevens verzekerd 
zijn van tijdelijke beveiliging dan 
zal men met een nieuwe conceptie van 
de "gevangenis" moeten kamen. Men kamt 
tot een aantal richtlijnen enerzijds 
voor inrichtingen, waar het accent 
ligt op statische (physieke) veiligheid, 
dus meer gesloten inrichtingen, ander-
zijds voor inrichtingen waar de behan-
deling gericht is op dynamische veilig-
heid, waar het accent ligt op het ver-
beteren van de mogelijkheden om rela-
ties met anderen aan te gaan, anderen 
te vertrouwen etc. 
Deze richtlijnen worden verder uitge-
werkt. Tenslotte worden .een aantal 
aanbevelingen gedaan o.m. op het ge-
bied van plaats van de gevangenis, 
behandelingsprogramma's, onderzoek, 
staf en opleiding van staf, structuur 

• van administratie en organisatie, de 
relatie van de gevangenis met de maat-
schappij. 

Status, The,  selection and training of 
governing grades of staff of penal esta-
blishments. Third report of Sub-committee 
nr. VI of the European Committee on 
crime problems. 
Strasbourg, Council of Europe, 1969, 
154 blz. 5. 
In sectie 1 wordt de status, selectie 
en opleiding van de staf voor peniten-
tiaire instituten in de verschillende 
staten van' de Raad van Europa beschre-
ven. Sectie 2 behandelt de samenwerking 
tussen de beleidvoerende staf en de staf 
man specialisten. 
Appendix 1 en ,2 bevat respectievelijk 
de vragenlijst en de antwoorden hierop. 
Appendix 3 bevat drie monografieen over 
de rol van de beleidvoerende staf in de 
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Opleiding en begeZeiding van bewakend 
personeet 

Blokland, L.J. Werken achter tralies; 
een onderzoek naar de poitie van de be-
waarders in 33 Nederiandse strafiniich-
tingen. 
Arendonk, Albora, 1974. 220 blz. 
Proefschrift. 
Van dit proefschrift is een samenvatting 
opgenomen op blz. 2. 

Bottenberg, E.H., en B. Gareis. 
Vollzugsbeamte und PersOnlichkeits-
erforschung; ProblemerOrterung und 
empirischer LOsungsbeitrag. 
Zeitschrift fUr Strafvollzug, 20e jrg., 
nr. 1, juni 1971, blz. 36-46. 
Aan de hand van empirisch onderzoek 
wordt nagegaan in hoeverre bewaarders 
en werkopzichters van dienst kunnen 
zijn bij het persoonlijkheidsonder-
zoek van de gedetineerden. Het blijkt 
dat het mogelijk is na een zekere 
scholing en oefening. Naar de metho-
dische en zakelijke problemen die hier-
mee samenhangen heeft men nauwelijks 
onderzoek gedaan. Dit is echter geen 
reden om zich er nog van te laten af-
houden die richting in te slaan. Het 
persoonlijkheidsonderzoek zal als 
uitgangspunt dienen voor de te tref-
fen pedagogische maatregelen. 

Brodsky, S.L. A bill of rights for 
the correctional officer. 
Federal probation, 38e jrg., nr. 2, 
juni 1974, blz. 38-40. 
De schrijver somt de rechten op die het 
bewakend personeel in strafinrichtingen 
zou moeten hebben. Naar zijn mening zijn 
dit de volgende: het recht op inspraak 
bij beslissingen genomen door de staf; 
een duidelijke amschrijving van hun 
taak; het recht op scholing en opleiding 
teneinde hun functie naar behoren te 
kunnen vervullen; het krijgen van op-
drachten die passen bij capaciteiten en 
aanleg; de mogelijkheid een beroep te 
kunnen doen op experts in-de gedrags-
wetenschappen met het oog op het feit 
dat hij dagelijks in contact met gecom-
pliceerde persoonlijkheden staat. 
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Cameron, N. Cadet training and the 
prison service. 
The british journal of criminology, 
13e jrg., nr. 4, oktober 1973, 
blz. 354-372. 
De taak van de gevangenbewaarder staat 
de laatste tijd steeds meer ter dis-
cussie. Meer en meer wordt er van hem 
verwacht dat hij de gevangene tot vriend 
en raadgever dient. Helaas is het nog 
onduidelijk hoe deze nieuwe rol in de 
praktijk uitgevoerd moet worden. De 
,opleidingen van de bewaarder zijn over 
het algemeen veel te kort en nog te 
zeer gericht op de mechanische hande-
lingen die zij moeten verrichten bij 
hun opsluitingstaak. 
De schrijver bespreekt in dit ar ctikel 
een bepaalde methode van opleiding en 
de implicaties ervan voOr de praktijk, 
zoals die in Nieuw Zeeland sinds 1967 
wordt toegepast en die volgens hem een 
gedeeltelijk antwoord is op sommige 
problemen die samenhangen met het 
inschakelen van de lagere personeels-
leden in het rehabilitatieproces van 
de gedetineerden. 

Cameron, N The New Zealand prison 
officer cadet training scheme. 
Australian and New Zealand journal 
of criminology, 4e jrg., nr. 1, 
maart 1971, blz. 35-43. 
Bij de Mount Crawford gevangenis in 
Wellington, Nieuw Zeeland is een op- 
• leidingscentrum voor penitent iair per-
soneel gevestigd: Zij die 17-20 jaar 
oud zijn en drie jaar voortgezet onder-
wijs genoten hebben, kunnen om toe-
lating tot het centrum verzoeken. De 
selectie is streng. De nadruk van het 
programma ligt op groepsactiviteiten 
en groepssamenwerking. De studenten 
krijgen in hun opleiding o.m. theore-
tische criminologie, penologie, prak-
tische penologie, wetten en regelingen, 
eerste hulp. In de twee jaar dat de 
opleiding duurt, dienen ze ook praktijk 
in de penitentiaire inrichtingen op te 

• doen. Tijdens de opleiding wordt er 
veel aan sport gedaan; judo, zelfver- 



dediging e.d. Er warden cursussen geor-
ganiseerd in persoonlijkheidsontwikke-
ling, huidige sociale problemen e.d. 
De cursus wordt afgesloten met een 
examen. Voor goede leerlingen is een 
snelle promotie mogelijk. De opleiding 
heeft tot doel over goed gekwalificeerd 
personeel te beschikken voor alle 
niveaus. Het merendeel van de bewaarders 
wordt niet via bovengenoemd systeem aan-
getrokken. Zij volgen in het eerste 
jaar van hun indiensttreding een veer-
tiendaagse cursus georganiseerd door 
het staff training centrum. Hun leef-
tijd van indiensttreding ligt boven de 
22 jaar. 

Cerin, M. Training of the custodial staff 
in prison. 
Revija za Kriminalistiko in 
Kriminologyo, 21e jrg., nr. 2, 1970, 
blz. 90-96. 
Vroeger legde men in de gevangenis de 
nadruk op straf, veiligheid en isolatie 
van gevangenen, terwij1 men tegenwoor-
dig de behandeling erg belangrijk vindt. 
Het doel van de behandeling is zowel de 
herintegratie van de gedetineerden in 
de maatschappij als het handhaven van 
de veiligheid van die maatschappij. 
De taak van de bewaarder is in de loop 
der tijden een heel andere geworden. 
In het artikel warden opleidingsmetho-
den van de bewakers besproken. Aange-
duid wordt hoe hun werk geintegreerd 
kan warden met dat van andere specia-
listen uit de penitentiaire inrich-
tingen, teneinde een uniforme behande-
ling van delinquenten te krijgen. 

Craddick, A.A. A note on the dilemma of 
custodial officers in counsellor 
training. 
Canadian journal of corrections, 12e 
jrg., nr. 2, 1970, blz. 117-119. 
De schrijver constateert Tat de huidige 
opleiding van de bewaarders tot coun-
sellors niet genoeg ingaat op de moei-
lijkheden waarin de bewakers taken bij 
een ontsnappingspoging van de gedeti-
neerde. Door de nauwe emotionele 
banden met de gedetineerde kan de be-
waarder zijn bewakende taak verwaar-
lozen. Er warden voorstellen gedaan 
voor een zodanige opleiding tot coun-
sellor dat de bewaarder zijn dubbele 
rol van bewaker en counsellor beter aan 
zal kunnen. 
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Dhondt, J. Een diagnostisch onderzoek 
naar de relatie tussen taak en opleiding 
van bewarend personeel bij het gevange-
niswezen. 
Utrecht, 1970, 106 blz. 
Doctoraal scriptie R.U. Utrecht. 
Dit verslag bevat de resultaten van 
een onderzoek waarin de opleidingen van 
het lager penitentiair personeel van 
het Gevangeniswezen in Nederland cen-
traal staan. 
De opleidingen van dit onderzoek zijn 
gericht op de A- en de verkorte B-op-
leiding. Alleen bewaarders zijn hi] het 
onderzoek betrokken. De opleidingen 
zijn samengesteld en warden verzorgd 
door het C.W.O.I. 
Uit het onderzoek warden am. de vol-
gende gevolgtrekkingen gemaakt: 
1. de motivatie van de bewaarders tot 

het bejegeningsaspect van hun taak is 
bijzonder groat. 

2. hoe meer het bejegeningsaspect van 
de taak van de bewaarder in de inrich-
tingen benadrukt wordt, hoe meet cur-
sisten de opleidingen vinden aanslui-
ten hi] hun werksituatie. 

3. het overgrote deel van de bewaarders 
vindt het verbeteren van de relatie 
met de gedetineerde de voornaamste 
doelstelling van de opleidingen. 

Gennaro, G. di. De opleiding van het 
personeel belast met de behandeling van 
delinquenten volgens de initiatieven door 
de Verenigde Naties genomen. 
Bulletin van het bestuur der strafin-
richtingen, 26e jrg., nr. 1, 1972, 
blz. 9-27. 
Het probleem van de opleiding van het 
penitentiair personeel stelde zich voor 
de eerste keer toen de doelstellingen van 
het carceraal systeem gewijzigd werden: 
terwijl het vroeger louter am toezicht 
ging, wordt nu een complexer en uitge-
breider doel beoogd, dat de behandeling, 
de wederopvoeding en de sociale weder-
aanpassing van de delinquenten insluit. 
De personeelsleden zijn uitgegroeid van 
eenvoudige bewakers tot leden van een 
belangrijke sociale dienst, waarvoor be-
voegdheid, een aangepaste opleiding en 
een door iedereen aanvaard degelijk team-
work nodig zijn. In dit artikel warden de 
aanbevelingen van de Verenigde Natiea in 
1955 betreffende gevangenispersoneels-
opleiding samengevat. Hierbij komen oak 
meet algemene problemen van het peniten-
tiaimsysteem ter sprake. 



Grossmann, H.P. Einige Probleme der 
Beurteilung von Inhaftierten durch das 
Aufsichtspersonal im Vollzugswesen. 
Monatschrift fUr Krimino;ogie und Straf-
rechtsreform, 56e jrg., nr. 2, maart 
1973, blz. 63-68. 
De auteur onderzocht 130 persoonsdos-
siers van jonge gedetineerden samen-
gesteld door 42 gevangenbewaarders 
met de meest uiteenlopende rangen. Het 
bleek dat vele bewaarders bij de beoor-
deling der gedetineerden een beperkte 
woordenschat gebruikten. De woorden 
rustig, onopvallend, gewillig, vlij-
tig en beleefd kwamen het meest voor. 
Het steriotiep van de rustige, aange-
paste gedetineerde speelde bij de 
beoordeling door de bewaarders een 
grote rol, daar de bewaarders juist 
dit aangepast gedrag het meest op- 
valt. Opvallend is verder dat de bewaar-
ders meer letten op uiterliik gedrag der 
gedetineerden dan op psychische kenmer-
ken. Blijkbaar zijn de bewaarders meer 
praktisch georienteerd en valt abstract 
denken hen moeilijker. Dit werd door 
een test bevestigd. 
Tenslotte blijkt dat bewaarders met 
hogere rangen de gedetineerden veel 
negatiever beoordeelden dan bewaarders 
met lagere rangen. De auteur verklaart 
dit uit het feit dat bewaarders met 
een hoge rang relatief weinig met ge-
detineerden in aanraking komen. Onbe- 
kend maakt onbemind! Bewaarders met een 
lagere rang gaan meer met de gedetineer-
den om en leren ze daarom beter kennen 
en waarderen. De auteur stelt voor dit 
nader te onderzoeken. 

GrUtzner,  W. Der Aufsichtsdienst im 
Spannungsfeld. 
Zeitschrift fUr Strafvollzug, 20e jrg., 
nr. 1, juni 1971, blz. 8-14. 
De ervaring leert dat de sfeer in een 
gevangenis voornamelijk wordt bepaald 
door het bewakend personeel. Afgezien 
van het feit dat zij het grootste deel 
van het gevangenispersoneel uitmaken, 
zijn zij het ook die in alle opzichten 
het meest zijn betrokken bij het leven 
van de gevangenen. Daarbij doet zich 
dan de vraag voor of de taak van de 
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bewaarder uitsluitend er een is van het 
bewaren van orde en zekerheid of dat 
hij mede een taak heeft in het behande-
lings-  en resocialiSeringsproces. 
Een feit is dat hij juist midden,in het 
spanningsveld van bewaring en resociali-
satie zit. Zou hem in de behandeling 
een rol moeten worden toegedacht dan 
dient er toch een mentaliteitsverandering 
plaats te vinden want te veel leeft o.a. 
bij de bewaarders nog de gedachte dat 
de gevangene een gevaarlijk element is 
en.dat zekerheid en orde primair zijn. 
De schrijver betoogt dat de ervaring 
heeft geleerd dat het niet juist is de 
bewaarder de dubbelfunctie van bewaring 
en behandeling op te dringen. Anderzijds 
is het ook niet mogelijk de behandeling 
en resocialisering in handen van de des-
kundigen te leggen, nog afgezien van het 
felt dat ze er eenvoudig niet zijn. Hij 
komt daarom tot het voorstel een deel 
van het bewarend personeel te ontlasten 
van het bewakingswerk en hen in te scha-
kelen bij de resocialisering. Daartoe 
dient echter aan een aantal voorwaarden 
te worden voldaan die hij nader om-
schrijft. 

Lej.....ndersou_IR.L. The correction officer 
and the educational program. 
American journal of corrections, 
32e jrg., nr. 3, 1970, blz. 18-21. 
In het gevangeniswezen bestaat een span-
ningsveld tussen diegenen die positief 
en negatief gewaardeerd werk doen. Het 
negatief gewaardeerd werk, dat vaak 
door , het lager personeel gedaan wordt, 
bestaat uit controle van groepen ge-
vangenen, controle van veiligheidsmaat-
regelen en het handhaven van orde en 
veiligheid. Het positief gewaardeerd 
werk wordt vaak gedaan door gespeciali-
seerd, hoger gekwalificeerd personeel. 
uit de spanningen die tussen beide groe° 
pen kunnen ontstaan kan de gedetineerde 
voordeel trekken. Naar de mening van de 
schrijver geeft de bewaker een beter 
voorbeeld aan de gevangene en weet hij 
beter met de gedetineerde am te gaan dan 
menig hoger geplaatste. Hij pleit voor 
een herwaardering van de rol van het 
bewakend personeel. 



Hohmeier, J.  Aufsicht und Resozialisierung; 
empirischer Untersuchung der Einstellungen 
von Aufsichtsbeamten und Insassen in Straf-
vollzug. 
Stuttgart, Enke, 1973. 119 blz. 
Beitrige zur Strafvollzugswissenschaft, 
Heft 12. 
In drie penitentiaire inrichtingen in 
Nordrhein Westfalen is een onderzoek in-
gesteld naar de mening van gevangen-
bewaarders over zichzelf en de mening 
van gedetineerden over de gevangenbewaar-
ders. 
Het belangrijkste motief bij de beroeps-
keuze van gevangenbewaarders is zeker- • 
heid. 60% is tevreden met bun beroep, dat 
naar hun mening echter in de maatschappij 
ondergewaardeerd wordt. 50% vindt hun op-
leiding ontoereikend. 44% vindt de beling-
rijkste taak het handhaven van orde en 
veiligheid, 30% vii een bijdrage aan de 
resocialisering leveren en 16% ziet zijn 
voornaamste doel in de zorg voor de ge-
detineerden. Vooral het oudere perso- 
neel ziet de bewaking als voornaamste 
doel. 64% vindt dat de gedetineerden te 
veel rechten hebben. 50% spreekt zich 
uit tegen een verdere humanisering van 
het gevangeniswezen en voelt ervoor de 
doodstraf weer in te voeren. 
Van de gedetineerden vond 73% hun ver-
houding tot de gevangenbewaarders en 
het arbeidspersoneel, waar ze direct 
mee te maken hadden, goed, of zeer 
goed. 66% was niet tevreden met hun ver-
houding tot het personeel in het alge-
meen. Ongeveer de helft vii nauwere 
betrekkingen tot het bewakend personeel. 
Ze hebben een betere indruk van de be-
waarders individueel als van de bewaar-
ders als groep. 

Hohmeier, J.  Die Strafanstalt und das 
Aufsichtpersonal: Dilemma einer 
Berufsrolle. 
Monatschrift flir Kriminologie und 
Strafrechtsreform, 52e jrg., nr. 5, 
augustus 1969, blz. 218-225. 
Aan de hand van Amerikaanse en Engelse 
literatuur analyseert de schrijver de 
samenhang tussen de structuur van de 
gevangenis enerzijds en de houding en 
het gedrag van het personeel en de ge- 
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detineerden anderzijds en poogt dit 
samen te vatten en systematisch te 
ordenen. Het uitgangspunt daarbij is 
het gedrag van het personeel en de af- 
hankelijkheid van dat gedrag. Hij geeft ee 
beschrijving van het institutionele 
karakter van de gevangenis en gaat nader 
in op de causaliteit van de conflict-
relatie tussen het doel van het stelsel 
en de rolverwachtingen bij het perso-
neel. De vernieuwing van inzichten, met 
name op het terrein van de resocialise-
ring, heeft ook de nodige veranderingen 
teweeggebracht in de opdracht aan het 
personeel, dat de regels moet hanteren. 
De schrijver acht de taak van de bewaar-
der de zwaarste in het gehele gevange-
nisstelsel. Dit wordt niet veroorzaakt 
door de verwachtingen, welke de gede-
tineerden of de leiding van de gevangenis 
van hem koesteren, maar is structuregl 
bepaald en ligt in de inhoud en de af-
grenzing van zijn rol. Wil men zijn situ-
atie verbeteren, dan zal dat niet moge-
lijk zijn dan door een structuurherzie-
ning van het gevangenissysteem zelf. 

Hohmeier, J.  Zur Entwicklung eines 
neuen Berufsbildes flir den Aufsichts-
beamten im Strafvollzug. 
Der Vollzugsdienst, 18e jrg., nr. 4/5, 
augustus 1971, blz. 1-5. 
Hoewel men er tegenwoordig in het alge-
meen van overtuigd is dat de gevangen-
bewaarder zijn beroep moet kunnen uit-
oefenen in overeenstemming met de ge-
wijzigde inzichten in de bewaring, is 
over de wijze waarop dit moet gebeuren 

,geen eenstemmigheid. De oorzaak dear-
van  is te vinden in de structuur van het 
gevangenisstelsel, want hoewel inplaats 
van de vergeldingsgedachte, de resocia-
lisering centraal is komen te staan, is 
de structuur ongewijzigd gebleven. En 
zomin als de resocialisatie zich met 
deze structuur verdraagt, zomin is ook 
de taak van de gevangenbewaarder in over-
eenstemming te brengen met deze struc-
tuur. Enerzijds moet hij zorgen voor orde 
en tucht, maar anderzijds moet hij trachte 
in een humane benadering van de gevangene 
elke provocatie te voorkomen. En,dit 
vormt de controverse tussen eneraUds het 



wantrouwen en anderzijds het vertrou-
wen dat hij moet opbrengen. Zodoende 
staat hij tussen twee vuren: de voor-
schrif ten van de directip moet hij op 
een bureaucratische wijze toepassen, 
terwijl de gevangenen van hem een hou-
ding verwachten die hem zelfs in een 
min of meer afhankelijke positie tot 
hen doet brengen. 
Dit alles is op den duur slechts te 
wijzigen wanneer men het beroep van be-
waarder een meer sociale en opvoedkun-, 
dige inhoud geeft. De schrijver wijst 
daarbij op de taak van de opvoeder in 
de inrichtingen voor. jeugdigen. 
Hoewel oak daar sprake is van het hand-
haven van tucht en toezicht, is deze 
taak geheel gelntegreerd in de resocia-
liseringsmaatregelen. Voor de structuur-
veranderingen is nodig dat een groat 
deel van de routinewerkzaamheden aan de 
bewaarder warden onttrokken en dat hij 
- oak reeds in zijn opleiding - meer 
aandacht besteedt aan pedagogisch en 
psychologisch werk. Zijn competenties 
dienen te warden uitgebreid en er dient 
een organisatie te wotden geschapen, 
waarin plaats wordt gemaakt voor samen-
spraak in groepsactiviteiten. 

Hohmeier, J.  Die Bedeutung des Aufsichts-
personals fdr einen modernen Behandlungs-
vollzug. 
Der Vollzugsdienst, 19e jrg., nr. 6, 
15 november 1972, blz. 5 en 6 en 20e 
jrg., nr. 2, maart 1973, blz. 7-9. 
Dit artikel behelst een lezing die op 
5 december 1971 gehouden is in de 
evangelische academie Loccum. Besproken 
wordt de positie van de bewaarders en 
hun eventuele deelname aan een behande-
lingsprogramma t.b.v. de gedetineerden. 
Allereerst gaat.de  auteur in op de 
functie van deze grate groep personeel 
in verband met het behandelingsdoel. 
Vervolgens noemt hij enige argumenten 
die pleiten voor participatie van deze 
groep aan de behandeling. Hierna be-
schrijft hij de feitelijke situatie 
zoals die er op bepaalde centrale punten 
uitziet aan de hand van enkele resulta-
ten van een empirisch onderzoek. Ten-
slotte somt hij een aantal suggesties 
op die noodzakelijk zijn am een succes-
volle medewerking van het toezichthou-
dend personeel te bewerkstelligen. 
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Jones, H.V.R. t en J. Williams.  Staff 
training for group work in a local 
prison. 
Medicine, science and the law, 13e. 
jrg., nr. 1, 1973, blz. 61-73. 
In een plaatselijke gevangenis in 
Engeland heeft men een opleidingspro-
gramma ontwikkeld voor groepswerk voor 
gevangenispersoneel. De opleidings-
methode wordt beschreven. Aan de cursus 
namen 36 leden van het bewakend personeel 
deel in drie groepen van 12. Tijdens de 
trainingsperiode heeft men groepen 
geformeerd bestaande uit 8 group coun-
sellors, de directeur, de psychotherapeut 
en 2 of 3 leden van buiten (staff 
support groups). Onderwerp van gesprek 
waren de wederwaardigheden, die hadden 
plaats gevonden bij de staf - gedeti-
neerde groep. Problemen die naar voren 
kwamen, waren ondermeer de tweevoudige 
rol van bewaker en behandelaar; de dwang 
in de inrichting en de rd l van de 
counsellor. 
Van dit artikel is een samenvatting 
opgenomen op blz. 12. 

Krebs, A.  Aktuelle Beamtenprobleme. 
Ref erat bei der GrUndungs - Versammlung 
der "Bundesvereinigung der Anstaltsleiter 
im Strafvollzug". 
Zeitschrift fUr Strafvollzug, 20e jrg., 
nr. 1, juni 1971, blz. 20-36. 
De schrijver pleit voor samenwerking 
van het gehele personeel bij de be- 
handeling van gedetineerden. Hij bepleit 
medezeggenschap van het bewakend perso-
neel en de gedetineerden. De oude 
hierarchische opbouw, de militaire 
gedragscode en de militaire uniformen 
wijst hij van de hand. Er wordt een 
historisch overzicht van de strafdoelen 
gegeven en van de veranderingen die daar 
in de loop der tijden in zijn aange-
bracht. De doelen zijn duidelijk, echter 
niet de methoden am ze te bereiken. 

Milan, M.D.  Preparing staff for a 
rehabilitative role; relativity of 
personal relationships. 
Prison service journal, nr. 10, april 
1973, blz.,  9-11. 
Uit onderzoek is gebleken welk een 
grate invloed de bewaker heeft op de 
gedetineerde. De schrijver acht het daarom 
van.groot belang dat de bewaker inge-
schakeld wordt bij het resocialiserings-
proces. 



Een opleiding voor de bewaker zal glo-
baal uit de volgende delen moeten be-
staan. 
Voorlichting  
a. over de organisatie waar hij werkt 
b. over de kenmerken en achtergronden 

van de mensen waar hij mee werkt. 
c. over zijn eigen verantwoordelijk-

heid tegenover de persoon die hij 
helpt. 

d. over hetgeen hij nodig heeft om 
zijn taak uit te voeren, speci-
fieke procedures. 

Vaardigheden  
a. praktische en organisatorische 

vaardigheden; het schrijven van rap-
porten, de planning van behandelings-
programma's 

b. vaardigheden op het gebied van 
human relations; een effectieve ver-
houding tot anderen hebben, werken 
met groepen bijvoorbeeld. 

Begrip  
a. voor de gevoelens van de client 
b. voor de eigen houding 
c. voor de houding valt de gemeenschap 

t.o.v. de client en eventuele druk 
die op hem wordt uitgeoef end. 
Training en praktijk dienen samen 
te gaan. De bewakers dienen hun pro-
blemen te moeten kunnen bespreken 
met een supervisor. De supervisors 
zouden onderling groepsbesprekingen 
moeten houden. 

Paludan-Maller, B.  Danish approach to 
staff training. 
Prison service journal, nr. 5, januari 
1972, blz. 7. 
In de Deense gevangenissen bleek er een 
tekort aan maatschappelijk werkers te 
zijn. Enkele bewakers werden geselec-
teerd out de maatschappelijk werkers te 
assisteren. Het bleek dat de voormalige 
bewakers gemakkelijker contact legden 
met de gedetineerden en hun verwanten 
dan de maatschappeiijk werkers. Web 
voelden ze echter een gebrek aan the-
oretische scholing. Voor deze catego-
rie werd een speciale cursus georga-
niseerd op de Centrale school voor 
gevangenispersoneel. Er werd lea ge-
geven in psychologie, staatsinrich- 
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ting, sociaal recht, burgerlijk recht, 
groepstherapie, psychiatrie en social 
case work. Deze cursus wordt ook erkend 
buiten het gevangeniswezen. 

Paludan-Mliller, B.  Modern methods of 
treatment of offenders. 
Federal probation, 36e jrg., nr. 4, 
december 1972, blz. 36-42. 
In het verleden was de beveiliging en 
het handhaven van orde de belangrijkste 
taak van de gevangenbewaarder; nu heeft 
hij er een therapeutische taak bij 
gekregen. Hij is degene die het dichtst 
bij de gedetineerde staat en die hem 
ook het meest kan beinvloeden. Nieuw 
gevangenispersoneel krijgt een speciale 
opleiding. Gedurende de eerste 2 tot 
3 maanden krijgen ze een in-service-
training in het hun toegewezen insti-
tuut. Daarna gaan ze 2 maanden naar 
een open gevangenis, gevolgd door 2 
maanden naar een plaatselijke gevange-
nis. Na deze zes maanden volgen ze een 
theoretische cursus, georganiseerd door 
de Training college. Er wordt naar ge-
streefd alle gevangenbewaarders iedere 
drie jaar een bijscholingscursus van 
2 weken te geven en aan al het leiding-
gevend personeel ieder jaar een cursus 
van 1 week. Voor personeel werkzaam in 
t.b.r.-inrichtingen en inrichtingen 
voor aan drugs verslaafden bestaan er 
speciale cursussen. 
Van dit artikel is een samenvatting 
opgenomen op blz. 6. 

Pagliariccio, L., G. Ponti en E. Sacchi. 
Indicazioni per una utilizzazione 
qualificata del personale di custodia 
nel trattamento penitenziario. 
Quaderni di criminologia clinica, 9e 
jrg., nr. 4, oktober/december 1972, 
blz. 411-422. 
De auteurs van dit artikel verklaren zich 
voorstanders van het inschakelen van het 
bewakingspersoneel bij de behandeling 
van gedetineerden in gesloten strafin-
richtingen. Daartoe moet dit personeel 
eerst wel worden geschoold. Wanneer 
deze mensen daardoor goed functioneren, 
is hun invloed groter dan die van spe-
cialisten die niet in dagelijks contact 



met de gedetineerden staan. De scholing 
van de bewakers kan het beste geschie-
den gericht op en in het dagelijks werk, 
en zij kunnen dan worden,ingeschakeld 
als leiders bij group counseling. Er 
zijn al cursussen, en zowel de cur-
sisten als de gedetineerden op wie zij 
moeten "oefenen", reageren heel posi-
tief. De auteurs behandelen de onder-
werpen van het cursus-programma en de 
wijze waarop de scholing plaatsvindt, 
en zij geven een schema voor de week-
indeling van de bewakers die deze op- - 
leiding volgen c.q. hebben gevolgd. 
De hoofdzaak is dat de bewakers inter-
menselijke relaties leren analyseren 
en hanteren Cook die waarin zij zelf 
zijn betrokken), dat zij inzicht krij-
gen in alle sectoren van het werk in 
de strafinrichting, en dat zij de pro-
blematiek van de gedetineerden leren 
kennen: daardoor kunnen zij aan hun 
heropvoeding meewerken terwijl tege-
lijkertijd de sfeer binnen de inrich-
tit-4 erdoor verbetert. 

Rotthaus, K.P. Werden Beamte zu wenig 
informiert? Zur Fortbildung von 
FUhrungskraften und Mitarbeitern im 
Strafvollzug. 
Zeitschrift fur Strafvollzug, 21e jrg., 
nr. 1, 1972, blz. 22-25. 
De verhouding bewaarder - gedetineerde 
is in de loop der jaren veranderd. 
Voor de bewaarder is een andere in-
stelling nodig. 
In de bijscholingscursussen voor be-
waarders wil men daartoe het groeps-
werk invoeren. Pogingen in die rich-
ting zijn gedaan door de directie van 
het gevangeniswezen in Nord Rhein-
Westphalen. Het verloop van een vijf-
daags programma t.b.v. gevangenisper-
soneel, waarbij men naast de lezingen 
het groepswerk aan de orde liet komen, 
wordt beschreven. Bij het groepswerk 
ging men uit van de gehouden voor-
drachten. Het bleek ondermeer dat de 
deelnemers zich intensiever bij de 
problematiek betrokken voelden, nadat 
ze er in groepsverband mee bezig ge- 
weest.waren. Het isolement waarin enkele 
deelnemers in hun werk verkeerden werd 
opgelost en de communicatie bleek te 
zijn verbeterd. 

37. 

Rotthaus, K.P. Die Ausbildung der Mit-
arbeiter des Strafvollzuges fiir den 
Umgang mitschwierigen Gefangenen. 
Monatschrift ftir Kriminologie und 
Strafrechtsreform, 53e jrg., nr. 3, 
mei 1970, blz. 123-130. 
Mensenkennis en omgang met mensen vormen 
de kern van de penitentiaire arbeid. 
Een criterium voor het succes ervan is 
de vraag of een inrichting het klaar- 
speelt met de zwaarste categorie gevange-
nen. Aangegeven worden de voorwaarden 
voor een adequate opleiding van peni-
tentiair personeel. Bijzondere aandacht 
wordt besteed aan het aspect van de 
groepsarbeid. Belangrijke voorwaarden 
voor het slagen van de opleiding zijn 
het aankweken van de • uiste instelling 
en het sensitief maken voor de moderne 
behandelingstechnieken. De goede erva-
ringen opgedaan met de opleiding van 
personeel, belast met de behandeling 
van gedetineerden van de zwaarste cate-
gorie, geven alle aanleiding deze 
trainingsmogelijkheden uit te breiden. 

Rousseau, J. Overzicht van de activi- 
teiten in het volmakingsinstituut der 
penitentiaire kaders 1971-1973; initia-
tiecursussen voor bewaarders; Overige 
activiteiten. 
Bulletin van het bestuur strafinrich-
tingen, 28e jrg., nr. 3, mei/juni 1974, blz. 
161-181. 
Er wordt een overzicht van het onderwijs 
aan de bewaarders gegeven, zoals dat 
vanaf 1936 in Belgie heeft plaats ge -
vonden. De initiatiecursussen gehouden 
in het Volmakingsinstituut der peniten-
tiaire kaders (VIPK) te Merksplas, zoals 
die van 1971-1973 hebben plaats gevonden, 
omvatten de volgende onderdelen: 
1. Geschiedenis en organisatie van het 

gevangeniswezen; 
2. Algemene kennis nuttig voor de be-

waarder; 
3. Organisatie en reglementering van de 

bewakingsdienst; 
4. Praktische lessen en toepassingen 

i.v.m. de bewaking; 
5. Bijzondere vaardigheden. 
Het geheel,omvat 120 lesuren. Gegevens 
worden verstrekt over de herkomst van de 
deelnemers, de leeftijd, dienstancienni-
teit en het onderwijsniveau. 



Sabattini Sepe, A., en A.M. De Filippis  
Trucco. Nuovi indirizzi per la 
formazione psicosociale del personale 
penitenziario. 
Quaderni di criminologia clinica, 15e 
jrg., nr. 4, oktober/december 1973, 
blz. 437-451. 
De auteurs van dit artikel geven een 
uiteenzetting van de betekenis, het doel 
en de methode voor psycho-sociale vor-
ming van het bewakend personeel in ge-
vangenissen. Deze vorming is mogelijk 
voor vrijwel elle mensen individueel 
en in groepen, maar de auteurs hebben 
speciaal deze categorie op het oog, 
die in een uitzonderlijke situatie ver-
keert en leeft in een structuur die 
zowel hierarchisch als bureaucratisch 
als coOperatief-technocratisch kan 
worden genoemd: coOperatief-democra-
tisch is de structuur van de gevange-
nissituatie zeker niet. De bewakers 
moeten optimaal functioneren en liefst 
actief betrokken worden bij de behande-
ling van de gedetineerden, ook bij 
"group counseling". Het is de bedoe-
ling van de auteurs, voor deze vorming 
een dienst in het leven te roepen, die 
zich steeds richt naar de ontwikke-
lingen in de samenleving. De vorming 
van het personeel moet pleats vinden 
enerzijds via het overdragen van pare-
professionele kennis en sociale cul-
tuur, anderzijds via het ter discus-
sic stellen van hun eigen waarde-
systeem en gedrag, en wel bun gedrag 
tegenover anderen individueel, als groep, 
de autoriteiten en zichzelf. Hen derge-
lijke vorming zet vraagtekens bij veel 
zekerheden en dient er tevens toe de 
mensen zich bewust te maken van de 
weerstanden die dat oproept en die 
weer te overwinnen. De psycho-sociale 
vorming van deze categorie mensen kan 
het beste pleats vinden in een gestruc-
tureerde groep, dat is een groep van 
gelijksoortige mensen die elkaar al 
kennen en al samen werken, onder stevige 
leiding en met vooropgezette planning. 

Satzung; Gesellschaft fer Fortbildung 
' der Strafvollzugsbediensteten e.V. 

Zeitschrift fer Strafvollzug, 20e jrg., 
nr. 1, juni 1971, blz. 5-8. 
Weergave van de statuten van de Gesell-
schaft fer Fortbildung der Strafvoll-
zugsbediensteten. 

38. 

Schmuck, R., en G. Wagner. Probleme 
zwischen Vollzugsbediensteten und 
Gefangenen; Bericht Gber eine Arbeits-
tagung far Beamte des Aufsichtsdienstes 
und des mittleren Werkdienstes unter 
Beteiligung von Gefangenen. 
Zeitschrift fer Strafvollzug, 23e jrg., 
nr. 1, maart 1974, blz. 11-18. 
Gedurende de week van 12 tot 16 maart 
1973 is er in Landsberg am Lech een 
werkbijeenkamst geweest van 16 bewakers 
en 16 gevangenen. Het thema was: Pro-
blemen bij de ontmoeting van gevangen-
bewaarders en gedetineerden. Men ging 
op enkele concrete problemen in door 
middel van discussie en rollenspel. 
Na afloop hadden de bewakers meer be-
grip voor de gevangenen. Dit experiment 
kan als uitgangspunt dienen voor ver-
dere experimenten. 

Schwaninger, A. FOrderung der Zusammen-
arbeit der Vollzugsbedierysteten. 
Zeitschrift fer Strafvollzug, 20e jrg., 
nr. 5, februari 1972, blz. 251-257. 
De vele activiteiten die in de afgelopen 
jaren met betrekking tot de opleiding 
en nascholing van gevangenispersoneel 
zijn ondernamen lijden han twee euvels: 
er werd door slechts weinigen aan 
deelgenamen en de informatiestroom 
liep uitsluitend van boven naar beneden. 
In dit artikel wordt een aantal aspecten 
van de (na)scholing van gevangenisper-. 
soneel besproken en worden verbeteringen 
voorgesteld. Dit aan de hand van een 
beschrijving van een cursus gegeven in 
november 1970. Besproken worden o.a. 
problemen samenhangend met het dienst-
rooster, de bijdrage die de groep zelf 
kan leveren aan de inhoud van het pro-
gramma, de wensen die bij de cursisten 
leefden en kritiek die zij op het pro-
gramme hadden en het belang dat zij 
hechtten aan de behandelde onderwerpen. 
Tot slot stelt de schrijver dat in der-
gelijke programme's het gevoel van eigen-
waarde van de deelnemers vergroot moet 
worden. 

Selbstbild und Fremdbild der Aufsichts-
beamten im Strafvollzug. 
Stuttgart, Enke, 1970, 111 blz. 
Daumling, A.M. Die psychologische 
Situation der Aufsichtsbeamten im Justiz-
vollzug des Landes Nord-Rhein-Westfalen 
1969. 
Possehl, K. Zur Image des Aufsichts-
bediensteten im Strafvollzug. 



Uit het onderzoek van Daumling blijkt 
dat de achtergrond van de beroepskeuze 
van gevangenbewaarders voornamelijk de 
zekerheid is (ambtenarenptatus). De be-
roepskeuze berust voor een groot deel 
op toeval. De bewaarders hebben een 
negatief beeld over zichzelf. Willen 
ze ook als helper van de gedetineerde 
kunnen fungeren, dan dienen ze daar 
een sociaal pedagogische en groeps-
psychagogische opleiding voor te 
krijgen. De imperatief autoritaire ver 
houdingen dienen gewijzigd te worden in 
caperatieve verhoudingen. 
Possehl constateert in zijn onderzoek, 
dat in Hessen gehouden is, dat de be-
wakers zichzelf positief waarderen; ze 
zien zich alleen door de publieke 
opinie verkeerd beoordeeld. Hun beroep 
zien ze als bijzonder gekwalificeerd. 
Ze klagen echter over de slechte beta-
ling en de geringe mogelijkheden tot 
bevordering. Possehl vermoedt dat de 
antwoorden zijn aangepast aan de heer-
sende resocialiseringsideologie. De be-
wakers kritiseren de selectie en de 
opleiding van bewaarders. De gevangenen 
beoordelen de behandeling door de be-
wakers als negatief; zij zouden geen 
leiding kunnen geven. Het arbeidsperso- 
neel beoordeelt het werk van de bewakers 
ook negatief. Possehl acht een opleiding 
van het bewakend personeel op sociaal 
pedagogisch en psychologisch terrein 
noodzakelijk. Het bewakend personeel 
dient ook deel te hebben aan het groeps-
werk. 

Steller, M. )  en H. Berbalk. Ein Programm 
zur psychologischen Ausbildung von 
Vollzugsbediensteten. 
Monatschrift fir Kriminologie und 
Strafrechtsreform, 57e jrg., nr. 2, 
april 1974, blz. 88-105. 
In dit artikel wordt een onderwijspro-
gramma voor personeel in strafgestichten 
ontworpen. Doel hiervan is bewaarders 
psychologische kennis bij te brengen, 
zodat zij gedetineerden efficienter kun-
nen bejegenen. 

39. 

Bij de samenstelling van het lesrooster 
is gebruik gemaakt van de resultaten 
welke de wetenschap van de psychologie 
te zien geeft omtrent onderwerpen als 
gedragsbeinvloeding en gespreks- en 
gedragstherapie. De schrijvers zetten 
de beginselen daarvan uiteen en beschrijven 
hoe zij gedurende vier dagen les gaven 
aan personeel van een strafinrichting 
in Schleswig-Holstein. 
Van dit artikel is een samenvatting 
opgenomen op blz. 8. 	, 

Thomas, J.E. Training schemes for prison 
staff: an analysis of some problems. 
Australian and New Zealand journal 
of criminology, 5e jrg., nr. 4, 1972, 
blz. 199-205. 
Essentiele aspecten van een goed oplei-
dingsprogramma zijn: 
a. de opleiding moet gericht zijn op alle 

niveaus van het personeel, ook de 
oudere en ervaren groepen moeten erin 
betrokken worden. 

b. de opleiding moet een continu proces 
en geen "episode" zijn. De gevangen-
bewaarder heeft een taak t.o.v. de 
bewaking en gen t.o.v. de omgang met de 
gedetineerde. De opleiding dient aan 
te sluiten bij beide aspecten. De na-
druk wordt erop gelegd dat een gevangen-
bewaarder geen maatschappelijk werker 
moet zijn. 

Van dit artikel is een samenvatting opge-
nomen op blz. 10. 

Walters, R.L. Jailer training in Michigan 
upgrades staff at all levels. 
American journal of corrections, 35e 
jrg., nr. 1, 1973, blz. 22-25. 
De Michigan corrections department orga-
niseert een nieuw opleidingsprogramma 
voor het bewakend personeel. Eind 1972 
is het programma 1 jaar in werking. Het 
programme wordt beschreven. 

Zwezerijnen, J.J.A. Dwang en vertrouwen; 
een empirisch onderzoek naar de machts-
relaties tussen bewaarders en gedeti-
neerden. 
Alphen aan den Rijn, Samson, 1972, 
209 blz. , 
Proefschrift RU Utrecht. 



In dit onderzoek wordt een antwoord op 
de vraag gezocht in hoeverre het op-
treden van de bewaarders en de machts-
relatiestussen bewaarders en gedeti-
neerden in een gemeenschaps- en een 
cellulaire gevangenis in overeenstemming 
zijn met de eisen die resocialisatie 
stelt. In 1966 is onderzoek gedaan door 
middel van participerende observatie en 
in 1969 is een vergelijkend onderzoek 
gedaan door middel van interview 
gegevens. 
In de gemeenschapsgevangenis heeft de 
resocialisatie tot gevolg. 
1. Verzachting van de machtsrelaties 

tussen bewaarders en gedetineerden. 
2. Afname van de spanningen tussen be-

waarders en gedetineerden. 
3. Bewaarders laten de ordehandhaving 

meet aan de gedetineerden over. 
In een cellulaire gevangenis heeft de 
resocialisatie tot gevolg: 
I. Aantasting van de macht van bewaar-

ders over gedetineerden 
2. Toename van de spanningen tussen be-

waarders en gedetineerden 
3. Bewaarders worden meer terughoudend 

tegenover gedetineerden 
4. Extra voorzieningen zijn nodig am de 

spanningen op te lossen. 

40. 



in kinderbeschermingsinrichtingen 

A la recherche de l'adequation entre la 
qualification pour exercer les fonctions 
educatives et le diplome d'etat d'edu-
cateur specialise. 
Sauvegarde de l'enfance, 25e jrg., 
nr. 9/10, november/december 1970, 
blz. 619-658. 
In 1971 worden in Frankrijk voor het 
eerst examens afgenomen ter verkrij-
ging van het staatsdiploma van opyoe-
der van onaangepaste jeugd. Dit was 
voor de gezamenlijke opleidingen reden 
om een conferentie te wijden aan de 
typische eisen en kenmerken der diverse 
opleidingsvormen, de verwachtingen van 
het veld - een en ander in het kader 
van de thans door de overheid gestelde 
eisen. 

Apunti sullo svolgimento di un 
programma di formazione per operatori 
minorili. 
Esperienze di rieducazione, 19e jrg., 
nr. 1, 1972, blz. 48-69. 
Een groep opvoeders in Noord Italie 
hebben een nieuw type training ont-
worpen, die meer is dan alleen een 
beroepsopleiding. In de eerste plaats 
willen ze hun eigen mentaliteit ver-
anderen door discussies over hun eigen 
houding en benaderingswijze. Ze hebben 
werk-, studie, discussie en research-
groepen opgericht. Hun uitgangspunt 
is dat delinquente jongeren niet in de 
maatschappij afgezonderd moeten worden, 
maar dat ze moeten worden behandeld in 
een kleine gewone gemeenschap. 

Banner G. Training for residential 
social work. 
Community school gazette, 64e jrg., 
nr. 3, juni 1970, blz. 137-142. 
Een herstructurering van de Engelse 
sociale diensten op plaatselijk niveau 
zal o.a. nieuwe perspectieven voor de 
opleiding van inrichtingswerkers openen. 
Men voorziet een integratie van de diverse 
vormen van voornamelijk part-time oplei-
dingen, alsmede een verbetering van sta-
tus en toekomstmogelijkheden van de opge- 

bredere meer algemene ondergrond. 
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Opleiding en begeleiding van personeel 	leide inrichtingswerkers, dank zij een 

Beker, H A preliminary survey of college 
training programs for day and residential 
child care personnel. 
Child care quarterly, le jrg., nr. 4, 
zomer 1972, blz. 282-300. 
Overzicht van de opleidingen voor perso-
neel in kinderbeschermingsinrichtingen 
op middelbaar en hoger niveau in de 
Verenigde Staten. 

Berman, S.D. A report on a CWLA pilot 
project to train new child care workers. 
Child welfare, 49e jrg., nr. 3, 1970, 
blz. 156-160. 
Verslag van een project van de Child 
welfare league of America, die op zich 
genomen heeft 500 werklozen te scholen 
voor het inrichtingswerk. Op korte ter-
mijn bleken de resultaten van de oplei-
ding (12 a 20 weken) en tewerkstelling 
positief. Ten aanzien van de perspec-
tieven op langere termijn blijven veel 
vragen open. 

Bras, J. De opleiding van de groeps-
leider; een bijdrage tot ontwikkeling 
van orthopedagogische residentiele 
hulpverlening. 
Lochem, De Tijdstroom, 1973, 270 blz. 
De meningen van de groepsleider over 
zijn opleiding zijn samengevat in een 
aantal hypothesen die door middel van 
onderzoek getoetst worden. De behoefte 
aan groepsleiders wordt nagegaan. In de 
literatuur is bestudeerd wat er over 
houding, kennis en vaardigheden in de 
groepsleidersopleiding geschreven is. 
Hoofdstuk 4 is geheel gewijd aan de werk-
wijze van de Sociale Academie De Dommel. 
De voor- en nadelen van full-time en 
part-time opleidingsvormen worden uiteen-
gezet. Beide vormen hebben bestaansrecht. 
De auteur staat een middelbaar agogische 
beroepsopleiding voor. Middelbaar, 
omdat hij vindt dat de taken die een 
groepsleider moet vervullen in een mid-
delbare beroepsopleiding "aan te leren" 
zijn. Een agogische opleiding, omdat men 
meer overepnkomsten dan verschillen ziet 
tussen pedagogische en andragogische 
arbeid. Uitgegaan wordt van een oplei-
dingsduur van 3 jaar, aansluitend op 



mavo of gelijkwaardige opleiding. Binnen 
de opleiding kan men twee stromingen 
onderscheiden. De ene is gericht op het 
werken met individuele clignten, de an-
dere op het werken met groe pen clienten. 
De mogelijkheden tot een vervolgopleiding 
worden omschreven. 

Biirgi-Biesterfeldt, B.  Zur Konzeption der 
Ausbildung von Heimerziehern. 
Fachblatt fur schweizerisches Heim- und 
Anstaltswesen, 43e jrg., nr. 10, 
oktober 1972, blz. 437-442. 
Tekst van een voordracht gehouden op 
een vergadering van de Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft der Schulen flir 
soziale Arbeit in Luzern. 
Na een beschrijving van enkele aspecten 
die in de opleiding van de inrich-
tingsopvoeder naar voren dienen te 
komen, geeft de schrijfster een concept 
voor een nieuw type opvoeder, die niet 
uitsluitend met de groep of met het kind 
apart werkt, maar die bij de opvoeding 
de buNenwereld betrekp. De rol van de 
opvoeder en wat hij wel en niet als 
zijn taak moet zien, wordt aan een be-
schouwing onderworpen. 
Van dit artikel is een samenvatting op-
genomen op blz. 19. 

Christin, A.  La relation pedagogique 
entre le moniteur de stage et 
l' -educateur en formation. 
Sauvegarde de l'enfance, 25e jrg., nr. 
7/8, september/oktober 1970, blz. 
503-513. 
Theoretische overwegingen ten aanzien 
van en praktische problemen inherent 
aan de pedagogische relatie. 
Analogie - en grenzen ervan - van de 
relatie beroepsopvoeder - kind en 
opleider - student/opvoeder. Waarde 
van deze analogie voor het denken over 
opleidingsvragen. 

Fargo, J., en L. Charnley.  Short term 
training for staff in day care programs. 
Child welfare, 50e jrg., nr. 6, juni 
1971, blz. 328-335. 
Het artikel bevat een analyse van de er-
varingen, opgedaan in een experiment 
met een trainingsprogramma voor perso-
neel van dagverblijven in Seattle, U.S.A. 
Van dit artikel is een samenvatting op-
genomen op blz. 22. 

42. 

Forthman, B.C.  Child welfare; searching 
for relevant learning on the under-
graduate level. 
Child welfare, 51e jrg., nr. 4, april 
1972, blz. 231-240. 
De schrijver bespreekt zijn ervaringen 
met een cursus maatschappelijk werk 
en kinderbescherming, waarbij de orga-
nisatoren getracht hebben zich los te 
maken van de geijkte manieren van les-
geven door zich aan te sluiten bij de 
onmiddellijke behoef ten van de cur-
sisten, daarbij rekening houdend met 
hun specifieke achtergrond en opleiding. 
Het uitgangspunt was veldverkenning, 
waarbij de cursisten geleerd werd, zich 
kritisch op te stellen. 

Frazier, Th.L.  Transactional analysis 
training and treatment of staff in a 
correctional school. 
Federal probation, 36e jrg., nr. 3, 
september 1972, blz. 41-46. 
De O.H. Close school voor jongens in 
Stockton, California, is een peniten-
tiaire inrichting van de California 
youth authority. Er verblijven daar 
375 jongens. Het gemiddeld verblijf 
van de jongens in de inrichting is 
acht en een halve maand. Het programme 
bevat behalve een schoo/opleiding ook 
transactional analysis, een vorm van 
psychotherapie, die ontwikkeld is door 
Eric Berne. 
Voor de staf werd een speciale training 
georganiseerd cm de transactional 
analysis toe te kunnen passen door 
middel van een driedaagse behandelings-
marathon. Sinds juni 1968 hebben ten-
minste 300 stafledenaan die marathon 
deelgenomen. De reactie van de staf 
op die training was vrij positief. 
In april 1971 bleek uit een onderzoek 
van C. Jessness dat de recidive van de 
jongens met 10% was afgenomen. Dit per-
centage had nog groter kunnen zijn, als 
men naar de mening van de staf het pro-
gramme eens zo intensief had uitgevoerd 
en als er een nauwere samenwerking was 
geweest met het gezin van de jongen en 
zijn reclasseringsambtenaar. 



Geeve, A Bericht over een in-service- 
training. 
Mozalek, 21e jrg., nr. 7/8, 1970, 
blz. 221-228. 
De in-service training vond pleats in 
een open inrichting in de stad, waar 
160 kinderen verbleven, geplaatst in 
veertien groepen, ingedeeld in vijf 
afdelingen. Het doel van de in-service 
training was: de groepsleiding in een 
leerproces te brengen, gericht op 
zijn functioneren voor het individu-
ele kind, in de groep en in samenwer-
king met collega's en andere functio-
narissen. Er werden vijf groepen ge-
vormd, 4 groepen voor de groepsleiding 
en I groep voor de afdelingshoofden. 
Er werd eens in de veertien dagen 
uur vergaderd. Onderwerp van gesprek 
was de vraag: Wat is nu eigenlijk de 
hulpverlenende functie van dit inter-
naat voor deze kinderen? De gang van 
zaken bij een serie van acht bijeen-
kamsten van een groep wordt beschre-
ven. Besloten werd het experiment te 
continueren met als onderwerp de 
samenwerking binnen het groepslei-
dingsteam. 

Guide, A for consultation in training 
child care aides. 
Child welfare, 51e jrg., nr. 7, juli 

. 1972, blz. 443-446. 
In de Verenigde Staten heeft men een 
project ontwikkeld om 1000 werklozen 
en slecht tewerk gestelden uit 10 ste-
den een opleiding te geven op het ge-
bied van de kinderbescherming am het 
tekort aan personeel in de kinderbe- 
schermingsinrichtingen terug te brengen, 
en carriZre-mogelijkheden te scheppen 
voor mensen die vroeger weinig kans 
hadden op een opleiding en een tewerk-
stelling. 
Het artikel bevat een aantal aanbeve-
lingen. 

Joubrel H. Le malaise entre la profession 
d educateur d'inadaptes et les ecoles 
y preparant. 
Reeducation, 28e jrg., nr. 252-253, 
april-mei 1973, blz. 59-70. 
Overzicht van stramingen en factoren die 
de ontwikkeling van de Franse oplei-
dingen voor beroepsopvoeder hebben be-
paald. 
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Klomp, 14[. Begeleiding van groepsleiders 
in opvoedingsinstellingen. 
De Koepel, 26e jrg., nr. 10, oktober 
1972, blz. 312-317; nr. II, november 1972, 
blz. 335-344. 
De begeleiding van groepsleiders is een 
vorm van hulpverlening aan mensen in 
hun werksituatie, gericht op beter 
functioneren. In de methodiek van de 
begeleiding zijn verschillende concrete 
modellen mogelijk. 
I. Individuele begeleiding, in drie 

vormen 
a. het semen zoeken near een diagnose 

en een daarop gent behandelings-
plan van pupillen; 

b. het samen bespreken van het functio-
neren van de groepsleider; 

c. crisisinterventie. 
2. Begeleiding in groepsverband, waarbij 

twee mogelijkheden bestaan 
a. met deelnemers uit eenzelfde team 

wordt gesproken over het pedago-
gisch handelen, c.q. het eigen 
functioneren; 

b. met deelneners uit verschillende 
teams wordt gesproken over de 
algemene bejegeningsmethodiek of het 
eigen functioneren. Voor- en na-
delen van de verschillende vormen 
worden besproken, evenals de rol 
en functie van de begeleider. 

Van dit artikel is een samenvatting 
opgenamen op blz. 16. 

Roppmans, A., G. Mast, P. Miessen e.a. 
In-service-training bij Zandbergen": 
Mozaiek, 21e jrg., nr. 7/8, juli-
augustus 1970, blz. 205-220. 
Beschreven wordt de ontwikkeling van de 
in-service-training bij "Zandbergen" 
vanaf 1961. 
Op drie vormen van in-service-training 
wordt verder ingegaan: 
I. de groepsbespreking 
2. de introduktie service en 
3. de individuele supervisie. 
Onder de groepsbespreking is verstaan 
een wekelijkse bespreking die in principe 
anderhalf uur duurt en waaraan deel-
nemen: 
I. de groepsleiding van e'en leefgroep 
2. het hoofd van het tehuis en het 

adjunct-hoofd 
3. de aan het tehuis toegewezen bege-

leider. 



• Onderwerp van bespreking zijn de proble-
men die de groepsleiding ontmoet in het 
dagelijks werk. De rollen van de cate-
gorieen deelnemers worden besproken. 
Onder introductie-service wordt verstaan 
het aan nieuwe groepsleiders geprogram-
meerde informatie verstrekken over 
Zandbergen en het daarbij aansluitende 
veld van de kinderbescherming. De in-
troductiecursus bestaat uit tien tot 
twaalf wekelijkse bijeenkamsten van 
anderhalf uur. De individuele super-
visie is bestemd voor groepsleiders 
die een afgeronde opleiding achter de 
rug hebben, zoals de B-cursus, miko-
jel of sociale academie. Om in aan-
merking te komen voor een supervisie 
moeten ze 1 jaar in dienst zijn van 
Zandbergen. Deze supervisie is niet 
verplicht. Er wordt duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen een opleidings-
supervisie en een instellingssuper-
visie. Bij bovengenoemde supervisie 
bedoelt men de instellingssupervisie, 
die gericht is op het werk. De aan-
gebrachte werkproblematiek heeft be-
trekking op de relatievorming en 
-bantering met het individuele kind 
of de leefgroep in zijn geheel en op 
de samenwerking in het team. 
Op de kadertraining voor de hoofden 
van de tehuizen en de training van 
de hoofdgroepsleiding, die ook via 
Zandbergen is georganiseerd wordt 
niet verder ingegaan. 

Kraus R Qualifikationsmerkmale for 
leitende Mitarbeiter in der Jugend-
hilfe. 
Becht der Jugend und des Bildungswesens, 
22e jrg., nr. 10, oktober 1974, blz. 
289-297. 
In de officiele teksten over de hervor-
ming van de West Duitse wetgeving met 
betrekking tot de jeugdzorg worden kwa-
lificaties geformuleerd ten aanzien van 
de leidende figuren daarin; daarbij 
worden begrippen gehanteerd als vakbe-
kwaamheid, beroepsopleiding, karakter, 
persoonlijkheid en ervaring. 
De schrijver gaat na hoe deze begrippen 
met het oog op praktisch beleid gehan-
teerd moeten worden. 
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Lernen, was es far em n Kind bedeutet, . 
wenn es nlcht zu Hause leben kann; 
Aus- und Fortbildung far Erzieher im 
Heim - Bericht von der Tagung der inter-
nationalen Gesellschaft far Heimer-
ziehung (FICE Sektion B.R.D. in Berlin, 
9- 13.2.1970). 
Unsere Jugend, 22e jrg., nr. 5, mei 1970, 
blz. 234-241. 
Op de conferentie van de FICE werd een 
vergelijking getrokken over de opleiding 
van inrichtingspersoneel in West 
Duitsland met die van Oostenrijk, Oost 
Duitsland, Zwitserland, Engeland, Zweden 
en Nederland. 
De drie werkgroepen kwamen o.m. tot de 
volgende conclusies: Het aantal kinderen 
dat in tehuizen wordt ondergebracht moet 
door meer ambulante hulp worden ver-
minderd. Hoofden van inrichtingen en 
andere leidinggevende functionarissen 
dienen een universitaire opleiding of 
een hogere beroepsopleiding gevolgd te 
hebben. Voor de opvoeders (groepslei-
ders) hoort ook een hogere beroepsop-
leiding vereist te zijn. Hun werk staat 
ongeveer op het niveau van het onder-
wijzend personeel. Het is geen beroep 
dat men zijn gehele leven kan doen. 
De a.s. opvoeder moet leren met de ouders 
van de kinderen te werken en hen te 
laten meewerken aan de opvoeding van hun 
pupil. De groepsopvoeder moet inzicht 
in de groepsdynamische processen en 
een kritische instelling daartegenover 
geleerd warden. De eigen ml en motie- 
ven horen hen duidelijk te zijn. Ze moeten 
de problemen van hun pupillen als een 
algemeen maatschappelijk probleem kunnen 
onderkennen. In de opleiding hoort een 
voortdurende wisselwerking te zijn tussen 
theorie en praktijk. 
Meer aandacht dan tot dusver dient te 
warden geschonken aan de therapeutische 
aspecten, Mn een regelmatige beroeps-
begeleiding wordt veel waarde gehecht. 



Molkenboer, B.R.M. Het beroepsbeeld van 
de groepsopvoeder en enige consequenties 
voor de beroepsopleiding. 
Sittard, z.u., 1971, 40. 45 blz. lit. 
opgn.gestencild. 
Werkstuk opleiding pedagogiek MO A  
Tilburg. 
Na een nadere plaatsbepaling gegeven te 
hebben van het werkterrein van de groeps-
opvoeder, gaat de schrijver in op het 
beroepsbeeld van de groepsopvoeder. 
Hij geeft een kwantitatieve en een kwa-
litatieve analyse Van het beroep van de 
groepsopvoeder. Affectieve betrokkenheid, 
sociale bewogenheid, evenwichtigheid en 
deskundigheid vindt hij de belangrijkste 
eigenschappen van een goede opvoeder. 
De groepsopvoeder dient aan de volgende 
eisen te voldoen: 
a. theoretisch gevormd zijn 
b. een methodische vaardigheid hebben 
c. een professionele grondhouding hebben. 
De opleiding dient hierop gericht te zijn. 

Mourik, G.C. van. Instftuut "De Sprankel" 
op scholenplan 1971. 
De Koepel, 26e jrg., nr. 2, februari 
1972, blz. 46-50. 
In 1967 werd De Sprankel, een dagoplei-
dingsinstituut voor inrichtingsopvoeders, 
opgericht. De factoren die tot de op-
richting geleid hebben en de huidige 
werkwijzen worden vermeld. 

MUller-Sch011, A. Fortbildung fur die 
heimerziehung; 
Fortbildungsmassnahmen in der Diakonischen 
Akademie. 
Sozial-padagogik, 15e jrg., nr. 1, 1973, 
blz. 11-17. 
Beschreven wordt wat de ervaringen zijn 
met een voorbereidende A-cursus en een 
voortgezette B-opleiding voor praktijk-
begeleiders in een opvoedingsinrichting. 
De theoretische opleiding voor de A-
cursisten bestaat o.m. uit een inlei-
ding in de antropologie, psychologie, 
sociologie, kinderbescherming, sociale 
psychologie, psychopathologie. De mo-
gelijkheid bestaat om in samenwerking 
met een begeleider methodisch werken 
te leren. Op de twee-maandelijkse stu-
diedagen worden praktijkervaringen uit- 
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gewisseld. Tijdens de tijd die uitge-
trokken is voor de supervisie werken 
A en B-cursisten samen, deels in indi-
viduele supervisie en deels in groeps- 
supervisie. Daarbij zijn ze in de gele-
genheid hun werk met de clienten indivi-
dueel of met groepen in de inrichting 
kritisch te bekijken, hun verworven kennis 
te integreren en op speciale situaties 
toe te passen. De deelnemers worden voor 
gen derde deel van hun tijd vrijgesteld 
van het werk in het tehuis. De deelnemers 
van de B-cursus maken kennis met de metho-
diek van de supervisie en houden zich 
bezig met de grondprincipes van het leren. 
Naast de theoretische opleiding worden 
er studiedagen gehouden waarin de indi-
viduele en de groepssupervisie met deel-
nemers van de A-cursus gereflecteerd 
worden. Bij de opleiding wordt gestreefd 
naar een werkgemeenschap, waarbij men 
wederkerig leert. 

Nobila, C. L'instituto "Casa Amica" 
di Agrigento. 
Esperienze di rieducazione, 19e jrg., 
nr. 1, januari/februari 1972, blz. 
32-47. 
Het veranderingsproces in een Italiaanse 
opvoedingsinrichting voor delinquente 
jongeren wordt beschreven. 
Men streeft naar een reorganisatie van 
interne structuren en meer begeleiding 
voor het personeel. 

Opleidingea voor werkers in de kinder-
bescherming 
Sjow, 2e jrg., nr. 4, 18 januari 1974, 
blz. 61-95. 
Het gehele nummer is gewijd aan de op-
leiding van de werkers in de kinderbe-
scherming, voornamelijk van groepsop-
voeders. 

Opleidincursussen. 
De Koepel, 24e jrg., nr. 11, november 
1970, blz. 401-402. 
Weergave van de inhoud van de Nota van de 
opleidingscommissie van de Nationale 
federatie voor kinderbescherming over de 

,toekomstige ontwikkeling van de opleiding 
tot groepsleider. 
Op korte termijn dienen volgens de Oplei-
dingscommissie de volgende wijzigingen 
te worden aangebracht: 



I. Opheffing van de A-cursus kinderbe-
scherming 

2. Vervanging van de B-cursus door een 
middelbare beroepsopleiding 

3. Toelating tot de mbo-opleiding krij-
gen alleen zij, die minimum een MAVO 
4-diploma hebben. 

Radaelli, U. Nuova fase nella formazione 
permanente degli operatori minorili. 
Esperienze di rieducazione, 18e jrg., 
nr. 6, 1971, blz. 8-14. 
In november 1971 is men in Rome begonnen 
met een nieuw programme voor een voortge-
zet en permanente opleiding van personeel 
voor de tuchtscholen. Er wordt een be-
schrijving van het programma gegeven. 
Men wil komen tot een andere benadering 
van de jeugdigen door a.m. de jeugdigen 
meer vrijheid en medezeggenschap te ge-
ven. Het programme ondervindt nogal wat 
tegenstand. 

Salome.  J. Les roles et les fonctions 
du moniteur de stage. 
Sauvegarde de l'enfance, 25e jrg., 
nr. 7/8, september/oktober 1970, 
blz. 514-530. 
Be schrijver zet uiteen wat hij onder 
vorming verstaat, Hij beschrijft de rdl 
en de functie van verschillende functio-
narissen in de Franse kinderbeschermings-
inrichtingen. In het bijzonder gaat hij 
in op de func tie van begeleider van de 
stagiaires. 

Shapiro, J.L.,en R.R. Ross. 
Sensitivity training for staff in an 
institution for adolescent offenders: 
a preliminary evaluation. 
American journal of correction, 32e 
jrg., nr. 4, 1970, blz. 14-19. 
Zeven vrouwelijke leden van het toezicht-
houdend personeel van een inrichting 
voor jeugdige gedetineerden kwamen in 
1968 gedurende 3 zamermaanden twee keer 
in de week bij elkaar voor een 
sensitivity training. Na de training 
gebruikten ze meet positieve adjectie-
ven om zichzelf te beschrijven. Ook in 
de beschrijving van de gedetineerden 
werden er meer positieve adjectieven 
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gebruikt. Een controlegroep vertoonde 
in dezelfde perioden een significante 
vermindering in het gebruik van posi-
tieve adjectieven. Hieruit wordt ge- 
concludeerd, dat zulke trainingen 
waardevol zijn, speciaal in perioden 
met veel spanningen. 

Sturniolo, I. Vecchio e nuovo della 
rieducazione in istituto. 
Rassegna di studi penitenziaria, 
22e jrg., nr. 4/5, juli/oktober 1972, 
blz. 549-564. 
De schrijver analyseert de verschillen 
in houding tegenover en amgang met de 
pupillen in heropvoedingsinrichtingen 
van de oudere en de jongere pedagogen. 
Hij ziet als oorzaak van de verschillen 
de andere opleiding die de ouderen 
hebben genoten, en verder individuele 
aanleg en inzichten; in de praktijk 
kamt daarbij vaak de vrees van de oude-
ren, zwak te lijken. In de omgang met 
de pupillen voelt de behoudende peda-
goog zich onderdeel van een hierarchie 
en treedt paternalistisch en repressief 
op; de jongere staat naast zijn pupillen 
en stelt zich voor hen beschikbaar. 
Be ouderen hangen vaak een vorm van anti-
pedagogie aan, d.w.z. dat zij elle 
theorie negeren en alleen op bun gezonde 
praktijk-verstand willen afgaan; daar 
tegenover staan de jongeren die een 
filosofisch-theoretische ondergrond als 
onontbeerlijk zien. Natuurlijk moet 
geen van daze beide opvattingen dogma-
tisch ad absurdum worden gevoerd: het 
gaat om een juiste verbinding van oud en 
nieuw, theorie en praktijk, en v66r alles 
am het openstaan voor wat goed is in het 
nieuwe, ook in de theorie. Wat de pupil-
len nodig hebben en wat hen werkelijk 
helpt, is: in relatie met hen treden als 
groep en vooral ook met ieder persoon-
lijk. Discipline is daarbij van onderge-
schikt belang. Een werkelijk geinteres-
seerde, enthousiaste en liefdevolle 
groepsleider heeft vanzelf autoriteit. 
Hij dient thepretisch op de hoogte te 
zijn van de dynamiek van intermenselijke 
relaties, met groepen en individuen, en 
hij dient die in de praktijk te kunnen 
hanteren, in het gewone dagelijkse doen 
en vooral in gesprekken. Daarbij moet hij 
zichzelf voortdurend kritisch toetsen, en 
overleg plegen en contact houden met zijn 
college's. 
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