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Dit rapport bevat eon verSlag van het onderzoek "Tehuisplaatsing van jonge kinderen uit etnische minderheden",
eon deelonderzoek van het project "Tehuisplaatsing van
•
jongeren uit etnische minderheden".
De dataverzamellng en -codering werden in de periode
1983 in het kader van eon
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doctoraalstage ultgevoerd door Roelien den Ouden.
Verworking van het materianl en rapportage warden verzorgd door Monika Smit van de vakgroep Klinischo- en
Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Leiden in
samenwerking met Ad Essers an Peter van der Latin van de
Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderde
voor
zorg
droeg
Sobbe
Paula
bescherming.
tekstverwerking.
De onderzoekgegevens zijn verkregen dankzij de medewerking van medewerk(st)ers van 16 tehuizen en 23 instellingen die als aanmeldende infitanties hebben
gefungeerd. Hierbij willen wij doze mensen daarvoor bedanken.
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tHLEIDING

In de kinderbeschermingswereld bestaat, zowel in praktijk- els in beleidskringen, de indruk dat het aandeet
van kinderen uit etnlsche minderheden in tehuizen on internaten niet alleen onevenredig groot. moor bovendien
ook groeiend is. In de particuliere kinderbeschermingstehuizan bedroeg het percentage bewoners van
niet-liederlandse afkomst op 31 decembar 1982 ongeveer
15%. In de rijksinrichtingen lag dot percentage hoger,
nl. op ongeveer 20%°'. Over redenen voor an achtergronden van tehuisplaotsingen van allochtone jongeren
was tot voor kort weinig bekend. Wel wns duidelijk goworden dat hulpverleners zich in veel gevallen onzoker en
onbekwaam voelen in de hulpverlening arm clienton wit etnische minderheidsgroepen.
Doze gegevons vormden de annleiding your eon onderzoek
near tehuisplaatsingen van jongnren uit etnische minderheden". In dit onderzoek (hierna begisiondeLgoelt genoemd) word eandacht besteed

ann

tehuisplantsingen van

Surinaamse. Turks° en Marohkaanse jongaren in de leaftijdsgroep van 12 tot 21 jeer. flit is de leeftijdsgroep
die de meeste aandacht krijet, omdat bij hen de problemen
zich eerder weerspiegolen in zichtbaar probleemgedrag
els diefstalletjes, spijbelen en weglopen don bij jonWare kinderen het gevnl zal zijn. iliermee wil niet gezegd
zijn dot de problemen bij daze groep grater en ernstiger
zouden zijn dan die bij jongere kinderen. Wel dot het mogelijk am anderssoortige problemen zou kunnen gaan. flit
was aanloiding on: in eon apart deelonderzook aandacht to
besteden non de plaatsing van jonge kindoren wit etnische
minderheden in tehuizen.
In .hot hoofdonderzoek word gokozen vow - eon onderzoekgroop van Surinanmse, lurkse on Marokkennse jongeren.
Dit in verband met het felt dot zij de grootste groepen
vormen binnen de residentiele jeugdhnlpverlening (de

°' Bron: Directie Kinderbescherming van het Ministerie
van Justitie (zie oak Bijlage I).
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Over de resultaten van het hooldonderzock is inmiddels geraePorteerd (Van der Loan, 1981).

gropp ;angoras' von Optioriondso origine buitpn beschnuwIng gnIntnn).
In op.-bond not het (iatpr hoonntigdp) vprmoodnn dot hot
mooilijk znn zijn om in do gokozon repto's voldnondo nndprznokobjecton to vIndpn binnon do green In tohnizon gopinntsto jnnon kindpren van SurInnumse. Turksn on
Dorokknnnsn afignmst, word bpsioten In hot dootondprzoph
nIIP nInntsInonn von Jones, kInderen oft non of ondpre ptnischn mindorhpid to botrekken.
Ovor hot term ptnotning (orlj of juntitIvol). de ;pistontins dip hit de pinotsingrn betrokken zffn. de knnmorkon
von dozy' groop In tpholzen °orientate kIndoron (sown.
leoftijd pn ptnIcitnit) on de rpdenon vonr ketosisPinntsing. In wittily bpknnd. Zonis gozood Ins* hot waarschijnlijk dot do probipmntlek die biJ
don
longs/
hIndorpn tot tnhuispinatning leidt. zoo afwijkon von din
blj do nuderp ottochtonn Jonporon. Dpdp op basis von
orlonterondo gnsprekken mot

do stn ., van drip tehuiznn on

Pon pinotsondn Instantip din not opnnme van jonpu kinderpn uit etnischp mIndprtindon to oaken hobben". ontstond
hot vnrmonrinn dot don' probineintink oak zou afwIjkpn von
dip well°, nonloIding Is vonr tehuisploatsIngpn von longs;
Hodprinnriso kindnrpn. aroblomotiek on 'plootsingsrede non' notion venial verband houden not varschIlInndo
culturnin ochtprorondon. Door In hat onderzopk non vprpelijking (p mnken lagoon do tallochtone) onderzonkgroop
on non vorgetijkingsgropp von jonge tiodprInndso kinderon
-hinrnn rnspoctievnitJk ondetKoehgroop an votgajlali_g
lsa
gnnonmd - bonen tslj don vermootinns nador to kunnon

prove

onderzooken.
ilot ropport bestant ult vier hoofdstukken.
Doofdstuk I. rip ondorzookgpzei. betreft hot dept van hat
ondorzook on de nndorznekvrognn, eon nndorq doffniaring
von do In hot rapport gnbrulhto terminolopits. Pen boschrijving van do methode von ondgrzfrek on von do °odorzonkpopuintte.
In hnofdstuk 2. de achtergrondeA. wordt bezien in hopvnrro do groop von Hednriondso hinderpn wonrovpr open wens verzemnld zlin, al, vorgoillkingsgroop nor
do
corner' kindpron nit otnische minderheden kon dlonon.
Doornn volgt non overzicht van do achtorgrond do groan
hinderer,, wnnrnvor eItgobreIde informntIe bpschikbpor

Is

thief nlionn informottp von do tehuizon. moor oak nenvulinndo tnforenntlo von do nanmeldonde Instantino).
Doorhij icomon nerst znken MI. sexo, otnIsche achturprond
p.d. non de ordo. aprvolgons wordt oandacht benteed flan
do pozinsmituatie veer do tobufnplootsing. Da condors on

°3

Do DeppnrInnco on hot Jannahuis In Amsterdam. hot
Rottnrdnms 2uipplingen- on RIouterhuis In Rotterdam
on do Rnod veer de Rinderbpscherming In Rottordnm.
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hun situatio komen apart arm de orde. Tot slot worden
factoren die mogelijk cede tot plaatsing in een tehuis
hebben geleid, behondeld. Steeds wordt geprobeerd eon
vergelijking to maken met de gegevens over de Nederlandse
vergelijkingsgroep.
Noofdstuk 3, sie hulpvqL1ening, start met eon inleidende
pc:raw-oaf over tehuisplaatsing van jonge kinderen. Dear
wordt ook aandacht besteed eon eventueel overwogen alternatieven voor de tehuisplaatsing. Dan volgt eon cijfermatig overzicht van het nnudeel van jonge kinderen uit
etniache minderheden In . tehuizen. Vervolgens wordt het
type plaatsing -vrij of justitieel- besproken. Ha eon
overzicht van de motieven voor de tehulskeuze en de
doelen van de plaatsing wordt het hoofdstuk besloten met
een overzicht van de prognoses van de oanmeldende instanties° 4 ten aanzien van de.verblijfsduur in de tehuizen en
de verbliPplants no het tehuisverblijf.
Hoofdstuk 4 tenslotte bevat eon pamenvotting en discus 2is van de resultaten.
In doze inleiding past de expliciete waarschuwing dat de
gegevens waarop dit rapport gebaseerd is. verznmeld zijn
bij eon -zeker in vergelijking met het hoofdonderzoekzeer beperkte verscheidenheid eon bronnen ° °. Basisgegevans over sexe, leeftijd, etniciteit, pleatsingsdatum on
verant000rdelijke oonmeldende instanties zijn van de tehuizen on de aanmelders verkregen. Alla overige gegevens
(gezinsomstandigheden en -problematiek, prognoses over
de duur van het tehuisverblijf en over do verblijfplaats
no het tehuisverblijf enz.) zijn allven van de aanmeldende Instanties afkomstig. flit impliceert dot een an
ander alleen vanuit hulpverleners-perspectief wordt bekeken. Bovendien blijft het bij eon aerate verkenning.
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Bedoeld worden de instanties die do kinderen bij de
tehuizen hebben anngemeld. flit ter onderscheiding van
do plaatsende instanties, waaronder gewoonlijk wordt
verstaan de instanties die zorg dragen voor de betaling van het tehuisverblijf. In een anntal gevallen
was de aanmeldende instantie tevens plaatsondo instoat Ia.
In het hoofdonderzoek zijn vijf soorten informatiebronnen gebruikt: dossieronderzoek en interviews met
de jongeren zelf, hun °utters, de groopsleiding en de
aanmeldende instanties.
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1 DE OHDERMEKOPZET

1.1 Onderzoekdoel en onderzoekVragen

Poel

van dit deelonderzoek is inzicht to krijgen in te-

huispleatsingen van

icings

kinderen uit etnische min-

derheden, wear mogelijk vergeleken met plaatsingen van
Hederlandse kinderen. Daarbij gnat het am achtergronden
en kenmerken van beide groepen, om motieven veer
tehuiskeuzes en om prognoses met betrekking tot de duur
van het verblijf in het tehuis en de verblijfpinats•daarno.
De onderxpekvrageri luiden els volgt:
•

wat zijn de kenmerken van de groep jonge kinderen uit
etnische minderheden in tehuizen, en onderscheiden
zij zich van Hederlandse kinderen in dezelfde situatie?
•

•

welke factoren spelen can rot bij de beslissing tot
plaatsing, en verschillen deze van de pleatsingsfactoren bij Hederlandse kinderen?

De eerste vraag heeft betrekking op du t_htsc_grondgege-I

iens van beide groepen kinderen (sexe, leeftijd, plants
In de kinderrij, gezinsproblematiek e.d.). !let goat dus
niet om een studio van kinderen in de tehuissituatie.
Door de vergelijking met non Hederlandse vergelijkingsgroep is het wellicht mogelijk am vast to stellen of or
sprake is van specifieke plaatsingsproblemen rond kinderen uit etnische minderheden.

1.2 De gehanteerde terminologie
Het gnat hier zoals gezegd om tehmipplaatsingsn van

icInge_kinderen uit

jjg mindftrimilee. Hieronder zul-

len de begrippen 'tehuisplaatsingen', 'jongn kinderen'
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PM

'otnischn mIndorhodon' ochtoroonvolenne nodPr 9m -

schrovon 'Jordon.
Dodo,- totnttsploatsjogeo word! In dIt kodor vorstoon op
"non in tehoizon oil dp north:01torp soctor, poor kind....
ran don
PO
'Inch*. vont,' In groonon.
tohoizon voor kinderon met non ornstle lIchnmotIlk on/of
opp9tolIjko hondIcoP ', Piton button het ondorzookonhIpd:
hot onot no opnomp9 In hohondottnoshuizon. gozinshulzon,
modischn kindorhoizon. tohulzon vnor normal', hinder-on on
opvoneholzon.
Eon bonito krItorlom 19 do googroflecho bpporkIng tot di.
Wfin-rogio's noordwo9t Illoord-Oolland on Utrochtt on
zoidwnet floid-Dollond on Zoolond'. Eon halongrijko radon vnor dozy, Hoorn tun, hot 1,11 dal hlar do hoogeto concentrotio9 von kindorrn oft otnIscho mIndorhodon In
tehnipon to vindon zijnet.
Mot jonlio_151ndorpn worth porloold on do tooftIjdegroop von
0 t/m 7

jitter.

Eynon', In hat hoofdondorzook. 9prekon RAJ In dIt rapport
ovpr oinlachoLmtpderhodon. Onormoo elutten mil eon blj do
AdvIoncommis9to Ondorzook Colturela MIndorhodon (ACOM.
1979). rho tot- do voloondo definitto Is gekomon°'.
Eon prom-ow- Ina 19 oon mInderhoId Indian'
boor lodon poor objectleva montstnvon gemplon . In
oyorgroto moordorhold pan logo socIola posit'', In0 noon;
zIl nIot pawn:Hof son do rogultore polItiake hpsloltvormInq knn doolnemon omdat zli donrvoor nIot
nmvanorIik gonnoo 19 en/of hoar "orlon doartoo do
rid:ache

caisson,

" Oren: Directly, KInderboschorming van hot MInIstorIp
von Ju9tItIo.

/1Pt hontpron von opn dor- pettily? defInItIo

19 rtiot on-

omstrodon (zip by. Oortorvold. 1984). Hot 19 do
vrong of hot weneolIjk Is dot bepaolde reopen men9on
apart wordon gezet van andoren. Dot wit zoggont chat

or

81) zo'n workwIlza •ltgognon worth van verschIllon.
torwijI ',tot vast stoat
PM

dnt

din vorechIllen or zlin.

aim 713 or pot 7110. of ztj voor alto lodon'von die

groan goldon. on wonrom hat von boleng 19 dip vorschIllon rola ultonng9punt to nomad.
Op dozy dI9cussle wIllon

tiler ntat verdor ;notion.

Da ACOM-dpflnItin wordt gobrulkt els voorlonIgo.
nlet - normotlovp anndoIdIng von do green poor het In
dIt ondorzook am gnat.

3. zij door de rest van de snmenleving els eon aparte
groep wordt beschouwd on wet in die mate dot het lidmaatschap van die green ale het atlas overheersende
kenmerk van hear laden geldt;
4. zij meerdere generaties omvat;
5. zij eon eigen cultuur bezit, of althnns duidelijk eigen cultural@ trekken.
Eon minderheid is men etnische minderheid. wanneer hear
cultuur (gewoonten, normen. waarden, tnal) van vreemde
origine is. Bovendien betreft het meestal mensen die zich
ook near lichomelijke kenmerken in moor of mindere mate
van de rest van de bevolking onderscheiden.
Ter afwisseling Hardt in plants van 'etnische minderheden' ook wel de term 'allochtonen' gebruikt. In
zulke gevallen wordt de hierhoven beschreven inhoudelijke betekenis bedoeld.
Het is belangrijk or bier nogmaals op to wijzen chat het
deelonderzoek zich richt op kinderen met eon grote diversiteit man etnische minderheidsachtergronden (hierover
moor in 2.2). Dit in tegenstelling tot het hoofdonderzeal(' dat zich heeft heperkt tot Iurkse, Marokkaanse en
Surinnamse jongeren.

1.3 De methods van onderzoek
In het onderzoek is gebruik gemaakt van Alen drietal
half-gestructureerde vrngenlijsten". De eerste vragenlijst -die voor de tehuizen- is bedoeld am het anntal tehuisplaatsingen, alsmede gegevens ovnr de daarvoor
verantwoordelijke aanmeidende instanties to achterhalen.
Doze vragenlijst is. voor zover mogelijk, na telefonisch
contact toegestuurd can mile 32 hehandelingshuizen, ge zinshuizen, medische kinderhuizen. tehuizen voor normale
kinderen en opvanghuizen in de Mliti-regio's noordwest on
zuidwest wear -voor zover bekend- (oak) jonge kinderen
uit etnische minderheden (kunnen) verblijven. De basis
van de von doze tehuizen verkregen informatie warden de
instanties die de annmelding van doze jonge kinderen nit
etnische minderheden in de desbetreffendo tehuizen
hadden verzorgd. schriftelijk benaderd not het verzoek
om eon (moor uitgebreide) vragenlijst in to vullen over
doze kinderen.
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Doze vragenlijsten kunnen bij de onderzoekers worden
opgevraagd.

7

Dm richt to krijgon on evontnoto nvoreonkomstpn on v o rschIlIon tusson tohnisnlontsinqpn (an mlIns

mot

dont-mop

somenhonott von jongo kindnron nit etnischn mindorhodon
an lindorIondso kindoron. word do onnmpidondo Instontios
nor-roc:1st voor elk ntiochtoon kind pen yrIjwol Idontinko
vr000ntijst in to vulton voor non non looftIjd On

OPMP

rover! monniiik ovornonhomstio Doctor-lands kind uIt dp
Icono-lond'.
arhonkolijk

von

do grootto von de green Jong° kindOrnn

nit ofnische mIndorhodon in tohnizon on von do mode.worhino van tohniron on onnmoidendo lost/intros. ran barmaid wordon of de plootsing von mile jongo kindoron
I./Innen do host:bro./cm roglo's, of eon stppkproof hieruit
bokokon rot. warden,. On bosis van - de rosultoton nit de
vroonntijst Your do tohniron, trot informntio onlevordp
ovor 79 gonlootsto jonop kinder-en nit otnischo mIndorhodon, word pokoron voor hostudering von

do

totAin

Ponntotin.

1.4 De onderzeekpopulatle
In do WIJM-rogio's noordwost

PM

vildwost bleken -voor

rovor bokond- 32 behnndolingshnizon, gozinshnizen, mndischn kindorbuirnn, tohnizon voor normals, kinderon on
onvonohnizon to moken to hohhen mot °plumes von Innen
kindoron. Dorn tphuizen wordon alien vorrocht orogenliist I In to *ninon voor Alto Jong° kindOron

,ilt et

nischo mIndorhodon din in do doshotreffendo tohnizen
vorbinvon. In noonn von
blovon

OP

dot MOMPOt

de nononschroven tohnizon %rot --

goon jonop ollochtonn kinderen

PM

vhf tohniron woron onborolkhnar of wolgorden hum mode working onn het ondorzook em rodpnon von
privocv - boschormIno. two. kinderhuizen stuurdon wolfswon ,' formuiloren torno, moor doze Horan In verhond mot
hot felt dot hot tohnisvorblijven bqtrof die rends

OP -

ruin'', Hid golpdon warden tmoindigd. niet bruiMbnor voor
hot vordpre onderzonk. Berokond over 21 tohuiren die op
hot moment VAR het onderzook kinderon nit de doolgropp In
huts hoddon. bodrAogt hot Porcontngo negation° rosrons
fweiporineon on non-rospons7 rnim 23X. bit bntokont tint
In totnol 16 tehnizen pan het onderzoek deolnomen. Derr'
tohnizon loves-don geromen1lIk informatio

OP

over de to -

huisnlontsing von 79 kindpron nit etnische minderhednn
trio Bijingo Ii vnor eon overzlcht von doze !phi/Iron/.

Op basis van deze informatie werden de 32 instanties die
doze pleatsingen hadden verzorgd, bennderd met het verzoek om over daze kinderen eon moor uitgebreide vragenlijst in to vullen. In toted l negen instanties weigerden
medewerking man het onderzoek on' redenen van
privacy-bescherming". tijdgobrek. of on' andere redenen.
Aim (bijkomende) radon word eon mantel melon het felt
vermeld, dat men zelf de piaatsing nint had verzorgd.
Twee instanties stuurden (eon mental) formulieren niet
terug. Uiteindelijk hebben 23 aanmeldende instanties men
het onderzoek meegewerkt (zin Bijlage III voor eon overzicht). Het percentage negatieve responn en non-respons
bedraagt bier 28%. Semen leverden doze aanmeldende instanties uitgebreider informatie op over 57 van de 79
door tehuizen 'aangeleverde' kinderen uit etnische minderheden.
Het bleek moeilijk om voor doze kinderen qua leeftijd on
sexe vergelijkbare Hederlandse kinderrn to vinden die
oak in tehuizen zijn gepinatst. Wat betroft leeftijd word
men maximaal verschil van eon jaar toelaatbaar geacht.
Uitaindelijk werden 35 bruikbare vragenlijsten ontvangen
met betrekking tot jonge Hederlandse kiederen die in tehuizen waren geplaatst.
Doarmee ziet het totaal pan data or ale volgt ult.
tehuisinformatie over 79 allochtone kinderen, informatie
van de aanmeIdende instanties over 57 van daze kinderen
on over 35 Nederlandse kinderen.
In het navolgende zal het goon om de 57 kinderen uit etnisch° minderheden over wie ook van de aanmeldende instanties informatie is ontvangen (de onderzoekgroep) en
over de 35 Hederlandse kinderen (de vergelijkingsgroep).
De (summiere) gegevens over de 22 allochtone kinderen
-over wie alleen informatie vanuit de tehuizen beschikbaar is- worden om redenen van overzichtelijkheid
niet besproken.
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Ter bescherming van de privacy van de kinderen en hun
ouders word uitsluitend gewerkt met initialen en geboortedata van de kinderen. Dovendive werden de initiolen op de vragenlijsten voor de aanmeldende
instanties alleen vermeld op eon aangehecht strookje
dot door de respondent voor terugzeeding ken worden
verwijderd. Eon mental tehuizon en instanties achtte
doze werkwijze eon onvoldopnde woarborg.
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2 DE ACHTERGRONDEN

In dit hoofdstuk wordt bekeken of de 35 fiederlandse kinderen met batrekking tot sexa en leaftijd (de
'matchingscrIteria') beschouwd ku tttt en worden els vergelijkingsgroep voor de totale groep van 57 kinderen uit
etnische minderheden (de onderzoekgroep).
Daorna wordt eon overzicht gegeven van de kenmerken van
de 57 in tehuizen geplantsto allochtone kinderen on de
achtergronden van de pinatsing. Steeds wordt geprobeerd
doarbij eon vergelijking to mnken mot de jonge fiederlandse kinderen.

2.1 Vergelljkbaarheld van alluchtone en Nedrrlandse kinderen qua sexe en leeftljd
De Nederlandse vergelijkingsgroep en de totale groep van
57 kinderen uit etnische minderheden komen qua
sexe-verdellng redelijk overeen.

label 1; Sexeverdellng
Veryelijkingsgroop

Sexe

Onderzoekgroep

Jongens
Meisjes

26
31

45.6
54.4

111
17

51.4
48.6

Totaal

57

100.0

35

100.0

Quo leeftijd blijken beide yroepen boter vergelijkbaar
to zijn: de gemiddelde leoftijd van de 57'allochtone kinderen bedraagt 3.24 (standaarddeviatie 2.03) en die van
de Nederlandse vergelijkingsgroep 3.26 (standaarddeviatie 2.24).
Op grond von het felt dot de verschillen niot heel erg
eroot en niet significnnt zijn, on or bovendien op belangrijke variabelen als problemen met hot gedrag of de
persoonlijkheid van het kind, doe "an de tehuis-
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niontning,

yorwnchto duur

von hot vorblijf in hot tphuis

n do

vormadnliJko vorh1 1 ,tolonts no hot tohnis, anon
sionificonto vorschition wordpn ayondon tusson fongens
pn 'poising. In 'postilion do varkeur to 'spoon

nnn

non gun

nut ',chow" vorgoiljhbara vergolijkingsaroon ',ova

5PXP

hot cniijk trokkon von 'mid.* granon on dit critoriump
wok ton kostp zoo pan von do (toch
vane van

ondorzakgroon

n1 vrij gorinao) us-

of vorgolljkingsgroon.

2.2 57 kInderen utt etnIsche mInderheden In tehulzen
In dozo parograf known ochtargrondgogovens over do kindorpn non do ordo. Opt ant darbij om

ochtergrond,

mama.

etnischa

onhoortonlant, an looftijd.

Varvolgonn wordt

anent:hi

von do kinderon.

Darbii gat hot oO, an- of afunzighold

hatpad men do gozlnaltuntla

van do °odor, an rodenon oar ovantualo ofwaighold. Onk

antollon
fnmiliatadon

w orda de
darn

hroortja on raja on inwonondo anof vriondon bohondetd. Darns volgt

'sot moor inforatio ovor de oudors.
tot sIot known fortoron dio mogolijk 'soda tot platsing
In

yen

kolluIs bobbin gplaid man de orda. Stood. word%

doorhit gonahoord an vorgoIljking to molten mot do
groon Hodoriondne kindoron.

Z,Z,1___Ieset_ebilsitoit_o n_gOnmEtemkeetz
Opt botrpft Eats hiprhovon at Is vormold 26

ienvene en

31 moisjon (resactiovoliik 46X on 54X). In hot lIcht von
hot fait dot or over hot aluomoen moor Junggar,' don maimjos in tehulzen an 'flies - melon torecht kronen (Van dor
flag (1979) vond an

verhouding

dozes klolno moor- do:who'd men

sctihJnIIjk

van ongovvor 60240) is
onvollond. Woar-

1110909

hat in doze leoftijdsgroen

tehuisnlontsingon

In verband mat (gains)nroblomon die

woinia not do some von do gonlontsto kIndoran to 'matron
hehhen: saanocifiake problemon snoton vormoedollIk
an on Intora lapftildn.

e l Dit zol zokor hot goal zijn voor

problomon

dip

Von

don

kwom significant akin- SOMOOPi

mrdieljnqrbrolk

voor

tin

somp-sacifIgke

along (1979) vend. III moisins
nroblopmgodrag on

on bi/ ;unarms significant

moor

snijhoton, diefstol on ',crania. lion Man daronn toovoogen dot do door Elzingn on Haber (1984)

gosIonn-

leordo sovesatactivitelt an hot kIndorbachormingssatrom
wonachijn110 moor goldt voor do coders'
Mindoro', dnn vonr do kindoren Harem dlt ondorzook ha-
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.

In het hoofdonderzoek dat betrekking heeft op tehuisplaatsing van oudere kinderen, ziet men in de onderzoek groep de verwachte ondervertegenwoordiqing van meisjos
wet weer terug. Doze verhouding ligt op nngeveer 75:25.
De kinderen ult de onderzoekgroep zijn van verschillende
atnische afkomst.

Toile' 21 Overzicht van etnische achtergrond near sexe
jongens

meisjns

totaal

etnIsche achtergrond
Surinaams creools
creools/Hederlands
Surinaams hindoestaans
hindoestaans/Nederl.
Surinaams overig
furks/Nederlands
Marokkaans
Marokkaans/Nederl.
Itilliaans of Spoons
Kaapverdiaans/Nederl.
Antilliaans
Antilliaans/Nederl.
overig/Nederlands
overig

5
2
1
2
2
2
1
2
2
2
5

8.8
3.5
1.8
----3.5
3.5
3.5
1.8
3.5
3.5
1.5
--8.8

11
2
1
1
3
1
1
2
3
3
3

19.3
3.5
1.8
1.8
5.3

totaal

26

45.6

31

54.4

1.8
1.8
3.5
5.3
-5.3
5.3

16
4
2
1
3
2
3
2
2
4
5
2
3
8

28.1
1
3.5
1.8
5.3
3.5
5.3
3.5
3.5
7
8.8
3.5
5.3
14.1

57 100

Ruim 45% van de kinderen heeft men (decals) Surinaamse
achtergrond. Daarbij zijn kinderen mot eon of twee
creoolse ouders ruim in de meerheid (Pi% van de totale
groep). Verder maken or opmerkelijk veal kinderen met eon
allochtone on eon autochtone wider deal nit van de onderzoekgroep. Dit percentage ligt op ruim 31%.
Overigens is slechts een klein deel vnn doze kinderen
buiten Nederland geboren (10%). Nei: betreft drie
Surinaamse meisjes, eon Surinaamsn jongen, eon
Antilliaanse jongen en eon in India geboren jongen. Von
vhf kinderen is de geboorteplaats o!lbekend, de overige
kinderen zijn ellen in Nederland geboren.
De meeste van de in Nederland geboren kinderen zijn goboren in de grote steden en bun randgemeonten. Dit was to
verwachten gezien het felt dot de hoogste concentraties
etnische minderheden in ens land voorknmen in do grote

trekking heeft. Overigens zou doze vorm van solectiviteit weer wel van toepassing knnnen zijn op de
ouders (moeder) van deze hinderen.
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'dodo°. Rovendlon boort het ondorrook plantsgovondon In
tip WIJII-rnoin's noordwpst on tuldwost on hosloog dorhnivo do lpholzon in p.n. do vipr grootsto station von hot
hind.

Mho) 3:

Hvorricht goboortoplants
onderropkgroop

lijkingsgroep

It

gohoortonlontsv/

onbokond

17
17
5
3
4
6
5

totanl

57

Amstardnm
Rottordnm
Don !long
Utrocht
oldors In Hndorlond
hut tont nod

0)

29.8
29.8
8.8
5.3
7
10.5
8.8
100

8
13

22.9
37.1
---

2
11

5.7
—
---

1

2.8

35

100

groto stoden, Inolosiof rondoompenten
Do kindoron oft do Hodorliondso Vergoillkingsgroop zlin
rolotiof mIndor vank In do grotto stoden goboren. 'mown,
onk rij vokor In do grate station don elders in Hodorland
goboron zijn.
Eon voronliikino van doze gooevons over otnicitelt on gohon.- tortoni, mot dip tilt hot hoofdonderzoek !poort crownl
vorsohilion els overoonkommton op.
Onor tint hotroft cfq Ptnischn afkomst run or ultornord
vorschillon goripn hot foil dot hot hoofdonderrook rich
boporkt tot jongoren von foomongd7 Sorinanmsp, Turks°.
of Mornhknonso automat. Vorgolijkt men ochtor do vorhoudingon tosson doze grooppn In hot hoofdondorzook met
dIe tonspn de oroopon jongp klndoren van (gempnod)
SorInnnmso. torkso of Marokknonso ofkommt In het dealondorrook. don blIjkon doz.! In prole IlJnon o v p nn on to
kompn. Dora vorhondingon ligoon
ondorzook) on

77

:8

15

OP

65

9

26

(hoofd-

(deolonderzook). In hot

hooldondprzopk word% melding gomonkt van pen onigszins
whoop vet- doling hInnen do onderropkoroon , hopmel do
oroPp turkso jongerpn von 10 t/m
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Icor londolljk gerlen

rotor in dein do Marokknonso troop (Inndolijk), ligt dot
In do ondorropkgroop andorsom. Velar de Jongo kIndoron
(von 0 t/m 9 mar) goldt vv.-moons chit de green Turks. ,
kindorpn londalijk porton grater is don do Morokkoanne
gropp frig Ofjlogo IVY. mono dat kindpron van lgemongdot
Morokkonnso nfkomst sten - ker vertoponwoordiod rein In de
onderropkgrovp. Er komen dun rolotfof moor jonoe
Harokkonnso clan )(moo Turks. klndoron in teholron torceohk. Dorn vonclosin, din wij nlot rondo" dorvon trekken

Ii

op basis van colleen de vrij geringe aaetallen kinderen
van Turkse an Marokkeense efkomst in de onderzoekgroep.
worth ondersteund door de cijfers met hetrekking tot de
verhouding tussen de totale eaniallen kinderen uit doze
groepen in tehuizen in 1982 (zie Bijlege I).
In het hoofdonderzoek was sprake van eon. gezien de
landelijke omvang van de groep Surineemse jongeren van 10
t/m 19 jeer, oververtegenwoordiging van doze jongeren in
de onderzoekgroep. In de leeftijdsgroep van 0 t/m 9 jeer
Is doze oververtegenwoordiging van de Surineemse kinderen sterker: hoewel de landelijke omvang van de groepen
kinderen van Turkse on Mnrokkaanse afkomst in doze leeftijdsgroep tezamen bijna twee keer zo groat is els die
van de groep Surinaamse kinderen, is bet anndeel van de
Surinaamse kinderen in de onderzoekgrovp ruim drie hear
zo groot els dot van de Turkse on Marokaanse kinderen tezemen. Ook doze oververteeenwoordigine van Surinaamse
kinderen in tehuizen binnen het totaal eon kinderen uit
etnische minderheden in tehuizen wordt hevestigd door de
landelljke cijfers, zij het in minder exireme mate.
Het gnat bier om de getalsmatige verhoudingen tussen de
verschillende groepen kinderen uit etnische minderheden
in tehuizen. De vreag near hue eandeel in verhouding tot
het aandeel van jonge Nederlandse kinderen in tehuizen,
is eon heel andere. Deze vraeg komt in heofdstuk 3 ean de
orde.
Ten annzien van de geboortepleats zijn or belangrijke
verschillen tussen de jongoren nit het hoofdondurzoek on
de kinderen uit het deelonderzoek. Yen de jongeren nit
het hoofdonderzoek is eon kleine 8% in Nederland geboren;
voor de jonge kinderen is dat ruim 80%. Waerschijelijk
weerspiegelt zich in dit verschil de teruglopende aantallen migraties en gezinsherneigingen van de efgelopen
jaren.
Wanneer men de geboorteploats van do jonge kinderen. die
men gezien de leeftijd van de kinderen bij plaatsing
waarschijnlijk zonder at to velal verkekening ook els
woonplaats-voor-opneme kan beschouwen, vergelijkt met de
woonplaats-voor-opneme van de jongeren uit het hoofdonderzoek, zijn or overeenkomsten. In heide onderzoeken
komen de jongeren/kinderen uit etninche minderheden
%taker nit de vier grote steden in het land den de joneeren/kinderen uit de vergelijkingsgroep.

Z.2.2 De clegialsituatiq
De meest kinderen uit de onderzoekgroep komen uit eon go-
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zInssituntio (116X) on ,postal

1, det hot gozln van do

gen ouder(s) (79X). PlantsIng ennult

eon tohuissItuntla

knot hi) dorm Jong. Mindoron melnig ono!' (5%). fohnis nlnetning vonuit Pon zipkonhuis lots vaker (9%).
In do Dodorlondso vorgolijkingsgroon kook plantsIng vonnit eon orzinssItuatio lots minder veak voor den 1,1) do
ionize kinderon ult otnIscho mindorhadon (68X), tormij1
pinetsing venult pen tohnis of vonult von zlokenhuis rolath!? lots %raker voorkomti doze percentages bedregen
rospoctievolljk 9X on 23X.
De vertu:11111cm tusson do mIndarhodon an do Wederlandso
vorOollikinclagrooP zljn on dlt pliflt ovorlpons nIot stefIstIsch sionIficent.

Jnbtfljj

Ovorzlcht vorblijfpleots voor (doze) plantsIng

VerbIljfplaats

OndorzookgrooP
X

ti

Vorpolljkingsgroon
II

X

23

65.7

4

7

1

2.8

tohuls

3

5.3

3

8.6

ziehonhuis

5

8.8

8

22.9

ourlor(s)
endow- gozln

-

45

57

totaal

78.9

100

35

100

Zonis unzogd Icemen do moosto kInderen dun Olt eon gozinssltuatIo. 81) do ellochtono kIndpron botroft dit
-nl. in 46% von do govollen- Pon gezin meerin elleon eon
mootior ennwezIg Is. Wok do oinlache echtorprond van doze
con-oudor-pozinnon bntroft, wljkt do vardolIng nipt
stork of von hotgoon eon map vermachten op grand van do
vordellna Minium do totem a groop.
Oak In do Dodorlandso vorgoliJkIngsarnon zlin do go zlnnon mnorult do landoron efkomstlp zijn voolal
oon-ondor-gozInnen met 'Moen eon moodor. (2owel in do
ondorzookgroon els in do vergelijkInsgroon

kOMPn

eon-ouder-gozInnon maarin sateen eon vador ennmazig Is,
nlot vonr).
Hot percentage gozInnon mmerin bald, oudors aanmezIg
zljn blIjkt hi) do pozInnon met etnIsche minder - holds ochtorgrond boduldond honer to liggon den blj do Hadarlendse gazIonon. Dozo percentages bodrogen rasp. 35X on
17%. Doze resnItaten verschIllen opvellond van dig ult
hot hoofdandorzook, moor joist In do Nedorlondse vorPo iljkingnproop vaker bold. enders nenmazIg moron. Do
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Percentages voor minderheden en Hederlanders 1agen dear
wet dit aspect batreft op 30% en 40%.
81j beide groepen is het kind zulden afkomstig uit een
pleeg- of opvanggezin.

'label 5: Voor plaatsing aanwezige ouderfiguren
ouderfigu(u)r(en)

onderzoekgroeP
X

beide ouders
moeder met nieuwe partner
wader met nieuwe partner
moeder alleen
pleeg- of opvangouders
onbekend

20
5
26
3

totaal

57

3

vergalijkingsgroep

35.1

6

6.8

2

--45.6
5.3
5.3

2
18
1
6

100

17.1
5.7
5.7
51.4
2.8
17.1

35

100

Ala redenen voor de afwezigheid van .eon of beide ouders
warden zowel bij de onderzoekgroep a/9 bij de vergerlijkingsgroep met name het niet-snmenwo.len en scheiding
van de ouders genoemd. Redenen al s verblijf in het
buitenland, verblijf elders in verband met work on afstand/adoptie van het kind worden slochts in enkele
gevallen genoemd.
Overigens komt dit laatste punt -afstand/adoptie van het
kind- bij de Hederlondse ouders prormrtioneel gezien
vaker voor els radon voor afwezigh.id den bij de
allochtone ouders.

Tabql 6: Redenen veer afwezigheid van ouder(s)
onderzoekgroep
Radon voor afwezigheid
schelding
niet-samenwonen
verblijf in buitenland
work elders
afstand/edoptie

11
24
1
3

totaal

42

3

26.2
57.1
2.4
7.1
7.1
100

vor(telijkingsgroep
X
13
9

50
34.6

15.4
26

100
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linnnoor do POSitiP In do kindorrij van (inn jongn In tehuizon uonInntsko kinderon wordt bozlen. dnn blijkt dit
vrij stork ef to wijken van hatgoon in ondPro onderzenbOn
govondpn".

label 7; PInnts in do kindorrIJ
ondorzookgr OOP
U
X

alnnts in do kindorrij
onlg kind
Quante! kind
.1000.1iP

kind

tussenkind

X

18

31.6

15

8

14.1

4

11.4

24

57.1

13

37.1

7

onhokond
totnnl

vergelijkingsgroop

57

42.9

12.3

1

2.8

--

2

5.7

100

35

100

Zowol hi) dP kinderan oil otnisphe mIndorhoden ale hi) do
OndorInndso kindoron. zljn do catogoriann Ionic, kind' an
'jonosto kind' stark overvprt000nwoordlyd. Vormondallik
bobbon wij 'War to /oaken mot nog onvoltnllige gozinnon,
onnrhinnon non ding von do 'ening?' en ujongsto. kInderen
in do tookomst tot do categorfo 'oudsto' resnectiovelijk
Itussankindpron' zullen bphoren. Zowel do Ingo gamiddaldo

vein de Theodor, (28 jnor) els de gomiddelda

gozinsgroottn wljzon In do richtIng van nog onvoltaillge
gozinnon.
De nlinchtono kindoron dip broertjas of zusjes bebben (de
'onion kindoron' tins bulton boschouwing golaton) hobbon
or gomitidold 1.7. Do Hodorlandso kInderen bobber. Or gPmlddqld 1.6. blurt In do ondarzookgroon ale in do vorgelijkInompropp gnnt hot om opvellond klelna gazinnen
vargolekon mot rosultnten nit andor ondorzook. Van der

elope (1979) vindt eon kindoraontel van comIddold 3.83 in
do gozinnon wonrult de In tohulzon geplontsto jongeron
oil zljn ondorzook n(komstig zijn. In hot hoofdonderznek
Ilgt het gomirldolde mintsl kIndoren hi) do Surinnomse.
Turkso on Hnrokkannso gozinnen op ongovaer 6". Da Ho-

"

Vnn don

elope

(1979) vond 11.4X toning kinderon'

(mnorbij hi) vormoldt dot dlt percentoge ofsteekt togoo de bovindingon ult nndore onderzookon die ultkwrompn on 4.9% (Von dm- Piling. 1976), 3.7X (Frnns.
1977) an

4X

(Von

don

Hooft, 1978)). Vendor vend hi)

24.7X 'oudste kindorent. 38.6X 'tussenkindoren' en
25.3X sjongsto kinderon'.
9 ' Hoorn% ondorzook von PannInx (1983) wits% ult dot do

gemiddeldo gezinsgr000tte blnnen do allochtono go zinnon ofnoomt.

IN

derlandse gezinnen uit de vergelijkingsgroep hebbon
gemiddeld lots moor don drie kinderen.
Wanneer men bodunkt dat gezinnen met eon kind in bovengenoemde onderzoeken oak zijn meegerekend, meg men stollen
dat het hier can substantieel verschil betreft.
In literatuur over etnische minderheidsgroepen wordt wel
melding gemaokt van voor buitenstaanders onduidelijke
familiebanden, made ten gevolge van het felt dat or bij
can gezin veelal meerdere familieleden zouden inwonen.
In de gezinnen wanruit de kinderen in de onderzoekgroep
afkomstig zijn, is von inwoning door eon of meordere familieleden of bekenden echter moor zelden sprake, nl. in
13X van de gevallen wanrin hierover gegevens bekend zijn
(dat geldt voor 55 govallen). Voor 28 van de 35 Naderlandse gezinnen in de vergelijkingsgroep zijn daze
gegevens hekend. In 11X van doze 28 gezinnen is sprake
van inwoning door eon of meerdere familieleden of bekenden die niet tot het directo gezin behoren.
Onderzookgroep en vergelijkingsgroep ontlopen elkanr op
dit punt dug nnuwelijks.

3 Do ouder,

Omdat de annmeldende instanties zich niet op elle punten
in stoat achtten informatie over de °whirs to verschaffen, is or over de ouders weinig bekend.
Wet is wet bekend over de verblijfsduur van de allochtone
gezinnen in Nederland. Dit is weergegeven in onderstannde tabel.

Iehel_Al Verblijfsduur in Hederlandx
X

Verblijfsdour
2 t/m 4 jeer
5 t/m 9 jeer
10 t/m 14 jeer
15 t/m 35 jeer

16
15
5
4

To teal

40

40
37.5
12.5
10
100

Berekend over 40 gezinnen: de alleenstnande moeders
van kinderen met eon wider nit eon otnische minderheld zijn evenals de gnvallen voor wie de verblijfsduur in Nederland onbekend is, builen beschouwing
gale ten.
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OP opoldfloldo vorblijfsdour In Nodorlond bodrangt I tot 8
jnnr.

DP

dIvorno mindorholdsgroopon vorschilIon niot

duidolijk op dit pont.
Not knot vrli vonk voor dat or kIndoron zijn ochtorgo bleven In hot 'nod von herhomstr In 8 (1770 von do 46 onoption moor/nor bin- fp/or Inform/tile boschlkhoor

I.

%nor rovor hokond (dot geldk voor 6IX van do of...piton)
rljn do °odors mint enrich% no ispondlgo/ torugkeer mum het land von horkomst. Olt Is venzollsprokond hot goval
voor do vhf nlloonstoondo Nedertandso mnadors von klndornn van mfn do vorlor tot Pon otnischo minderheId bp
boon. Mannoor moo bon on do oudors mn 0000 P o

do

onnmoldondo Instontios op dit punt goon ultsprank konden
doom. button boschnuming toot, blIjkt det ruin. 83X van do
ondorn -onion'', do ennmeldondo Instentios- rokoning
hondt met nen InnodurIg verbIljf In Nederland.
Ion onnzion von do worksituatlo boon ondorzonkgroPp on
vorgolljkingsgreep niot vor uitoon. Do moeste moodors
bIliken rapt to morkon2

MM.?!

hi]

do

atlochtono els

do

autochtono mooders ligt het pqrcontagn morkanden op ruim
14% on hat percontnoo niot-morkondon op rules 85%. Bij do
ander,. Is or mel sprako von mote vorschll bingo do ondorrookoroop on de veroolijkIngsgroop. Do Hattori...n(15n
ander, hiljkon lot, vakor wel to workon don do voders nit
otnische mIndorhodont resp. 57X on 45% hoof' mark.
Ovor do rodonen vonr hot niot-morkon van do nudors Is
slechts !wonders in/of-motto boschlkhoor. Op doza redonen
zullon wIj don nok nig! ingnao.

2.3 De tehelspinotsine
In dezo porporeal wordt gob- eight inrIcht to krItgon In
problemon on factures,. dip mogelljk motto panloIdIng rljn
gownont,tot do tahulsplentsino.
Allorenrst knot de vreog ean do ordo op walk gabled de
nonloldIng tot do pIontsing leg. Vorvolgons
mordt ingoonnn op problemotIscho tnctoren mot botrokhIng
tot hot kind. rasp, do moodorflionurf

On do

vadottfIgnurt on do thulssituatio. dip 'anion do editorgrand voroon van do tehuisplantsing.

Dooleidieo tot

de

tebmiDeieolpine

Op de vrang op myth gebled do diropto nonlpidIng tot do
tohnianlantsIng gorocht meet Norden -In hot kind. In de
fPlat1P tosson ondorts) on kind. of In do situatin-

luidda het antwoord rowel ten aonzien van de kinderen uit
etnische minderheden els ten annzien van de Nederlands
kinderen in de meeste gevallen: 'in de situotie'.

label 9:

Aanlaiding tot tehuisplontsing

Aanleiding

Onderzoekgroep

Vergelijkingsgroep

H
in het kind

6

10.5

4

X
11.4

relatie ouder(s)
kind
in de situatie
onbekend/anders
totaal

6

10.5

4

11.4

42

71.7

26

74.3

3

5.3

1

2.8

57

100

35

100

De aonleiding wordt maar zelden in het kind of in de relotie tussen ouder(s) en kind gezocht. Dij de interpretatie van bovenstaanda tabel moot men bedenken dot onder de
cotegorie 'in het kind' niet alleen tehuisplootsingen op
grond von ontwikkelings- en gedragsproblemen vallen,
maar ook die welke verband houden met eon noodzakelijko
medische verzorging die thuis niet gegevpn kan worden.

2.5.2 Achternronden van de Plaptaing

Z.3.2.I Problemen met betrekkine tot ontwikkelinn qf gROL89

von de hindwren
Hieronder volgi eon overzicht van de ft-I:twenties van de
verschillende problemen die genoemd zijn bij kinderen
uit atnische minderheden en bij de liederlandse kinderen.
Hint voor elk kind zijn wat dit aangaat prohlemen
genoemd, terwijl in sommioe gevallen sprake is van moordare problemen 'per kind'.
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tobpi 191 Prohlnown not hotrokhinp tot do kindoran
ProblonmonhInd

Ondorropkgronn9

VpronliJ 9 InonOroPP°

AgrannIvItnif

1

1.8

3

ternogrIrohkonhoId

4

7

2

5.7

ApnthIn

1

1.8

4

11.4

Monti (al t sprobIrmoin

8.6

2

3.5

1

2.8

CognItInvo ontw.

19

33.3

13

37.1

MotorIscho not....

13

22.9

8

22.9

7

12.3

2

5.7

WIssnlondn stommingan
9 8.'57
wm 8=35

Er blijkon &mini° vorneldIlon to z1jn tosson do boon
Zown1 blj kIndoron nit otnIscho mIndorbodnn pi,
11p4nrIondln kindoran zIjn ontwIlOgollngsnthtorstendon op
cognitirf an motorInnb getdod do moon% pononmdn proManton. AnrosnivItoIt. toruppotrokkenhold. spothlo.
IdnntItnItsprobInmnn on wInsplando ntommIngion honin %tool
mindnr vonk vonr..

Problempn met

botrokkino tot

do

qudori

In lobo! II non ovorzIcht von do froquontIon von Pro blomon din zIch b1j do

°odors voordocion. Over-loons gent

bet binr no foctoron dire ',molder, in do poriodo nor do

tohuitspiontsino.

11

22.

jpb.g1_11: rrnblomen mot betrokking tot do oudors
rrobleom gobied

onderznekgrnon
voderwm
moederm
H
%
'4
H

Inconsenuento opvneding
18
Slechte relntiq mot kind 13
Weinig tijd vnor kind
9
Vermnorinzing von kind
7
Mishondoling von kind
6
Autoritnirp nnvnodiog
1
Overmotig druggpbrulk
10
Overmntig nlcobnlgebruik
2
Prostitutie
8
Atmpzigheld ouder(s)
7
Ziektp/invnliditeit
7
6
rsychische prnblemen
Oplinquentie
5
rrchlemon in contncten
met Nederlonders
5
rroblemen in cnntncton
met etnische mindorheden
4
Toolproblemen
2
rroblomon no schonl/merk
2

vorgriljhingsoroop
vodermMmm
mnedermmm
H
%
%
11

1
4
1
1
1
2
12
2
2
16 .
2
8

5
20
35
5
5
10
60
10
10
80
10
-50

11
4
3
3
3,
1
1
6
_

-'
42.3
15.4
5.9
5.9
5.9
3.8
3.8
23.1
__

4
5
3
-

9.8

2

10

7.8
3.9
3.9

1
5
3

5
25
15

35.3
25.5
17.6
13.7
11.8
1.9
19.6
3.9
15.7
13.7
13.7
11.8
9.8

15.4
19.7
5.9
---

3
4
2
3
1
1
1
2
7
-

37.5
50
25
37.5
12.5
12.5
12.5
25
-87.5
----------

6

23.1

2

25

_
..

____
....._

_

__

1

3.8

1

-12.5

M

H=51
N=20
N=26
WWWW H.78
KM
MMW

Hoempl ook •ipr in verbond mot de geringo'nmvong von de
diverse grooren (met now, dip von de holdo grnopen
'vnder') de nodige vonrzichligheld in ncht moot worden
gonnmen, knmen enkelo punton vrij duidolijk floor vorpn.
Zomol hij de ellnchtnno /Os hij do nutnchtono nutters ?lin
de inconsoquonto oovooding en de slochto rolotio mot hot
kind do meest gonoomdo rrnblopmgoblodoo. lovona ilordt
molding gomnekt von do voolvuldigo/dorinitiovo n(mozigheid von de vnders wit zompl do nndo,7ook- ols do vergolijkingsgroen. lnconsoquonte nnvording komt bij
Hoderlondse ouders rolotief mot vohor %/nor dnn hij de ouders flit otnischP minderhodon, ovonols problomon in
ollorlei cnntacten. ziekte/involiditpit on nvormntig olcoholgobruik.
Ovormotin drungobrnik. prontitutio.
dolinquentle on ',mimics tijd hobby's' 'nor do kindorpn
danrentogen wnt vokor non ml to srolon hiJ do
tljkpn
ollochtone oudors.
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ZsljLAL_Er2121Rmeindim_Instsren in de ihillapitgatIO
label 12 neon eon overzicht van problematische factoron
It, du tiniissItuatie.

Lebsilt_t

Problemen in do thuissituatie

Problemen

Onderzookgroeps
H

Relatieproblemen tusson curlers

21

Chaetisch hoishouden
Schoiding curlers

VergelijkingsgroePN

X

N

X

37.5

9

25.7

21

37.5

10

26.6

15

26.8

14

40

Slochte financial. positie
Slecbto huisvosting

14

25

6

17.1

12

21.4

8

22.8

Nieuwe partner van circler

11

19.6

6

17.1

5 cheiding gezinsladenmmm

6

10.7

7

20

Rolconflicten binnen gezin

6

10.7

4

11.4

en tincture kinderen

5

8.9

3

8.6

Woinig underling° bomooinnis

-

---

3

8.6

Rolatieproblemen tussen kind

i.

H=57

mx PO35
MOM Betreft situaties woorin do gezinsleden gedurande longer. Hid
(langur don 6 maanden) wan elkaar geschaiden hebben geleefd.
Zowel de Hoderlandse gezinnen als die nit etnische minderhodon Mennen vrij veal problemon in do verhouding tussee de ouders. 5cheiding. problemen rend eon nieuwe
Partner van Pen van do coders on relatioproblemen tussen
de enders komen in beide groepon yank voor.
Andere vent genoemde problemon zijn do slechte
financingo posItie, de slechte huisv.sting on vooral oak
het chaotische huisbouden binnen daze gezinnen. Zowel de
slechto financiele positie als hot chootischo huishouden
worden relating not %wilier genoemd ten aanzien van de gezinnen met eon minderhoidsachtergrond.
Vergelijkt men beide groepon op de coteriee categorieen
don zijn or annwijzingen voor lets uretero samenhang bin
non do gezinnen tilt etnische minderheden: wninig under tinge bemoeienis tussen de gezinsleden onderling word
hi) doze gezinnen genoemd

(hi)
hi)

de Nederland,e gezinnen

wet), terwij1 dnarnaast nog

de allechtone gezInnen

vaker molding is gemnakt van gen sterka onderlinge band
(in ongeveer 9Z von de gevallen) den hi) de autochtone
gezinnen (bijna 61:). ilovendien wordt do categorie
'scheiding van gozinsleden'. waarmeo word( godoeld OP
situntios wnarin de gezinsleden ganger don 6 maanden van
elkaar gescheiden hebben geleefd.

hi)

do allochtone ge -

zinnen minder yank als probleem genoemd dan bij de
Nederlandse gezinnen.

3 DE HULPVERIEUIUG

Dit hoofdstult stnrt mot anti peregrnnf ovnr tehuisPlnetsingen yen jonge kinder-cm an monelijke nIternntieven voor plontning. Vervnlgrns wordt pen cijformatig
overzicht negation von het onndnel von nllochtonn kindnren in tehuizen, wearbij nendecht wordt hnsieed non dr
vrong of or ten onnzien von do verschill.nde grunt/cm kinderon (fit etnische minderhednn nnrnkn is yen
oververtegenwoordiging binnen de residontieln hulpvPrInning. Den wordt ern overzicht gngpven yen het type
plentsingen. Dnerne wordon de motieven voor dP keuze yen
man bepoeld tehuis on dP donlen von de nInetsing hnhnndeld. Tot slot volgt oen ovorzicht von nrognnson von de
onnmeldende instentins tan nnnzinn von In verblijfsduur
in het tehuis on de tonitnmstign vrtrblijfpinets von de
kindpren ne het tehuisverblijf.

3.1 TehuIsploatsIng von jonge klnderen
Uit het rapport "Jongn kinderen uithuisgertInntst"",
waerin versIng wordt grtionn yen Pen onderznok neer de
uithuispinetsingen von

171 kindrren tunscm 0 an 10 jner

blijkt chit 84% von dnze kinderen in

pelt,

residontiele

voorziening wordt genInntst. Slechts 16% yen do kindeten
komt diroct in pleeggezinnen terrcht. Plenggezi`nPlnatsingen lijken in huge mote bnpnrkt tot ninotsingnn
van heel korte of juint von hnel long" Omer, wenrhij gren
uitzicht is nn eon terugkeer neer huis, nldus de onderzonkers.
Hoewel in bovengenonmd ondorzoek grtnn differnntintie is
9Pmnokt nnnr etnische achterprond von de in hnt cniderzonk
betrokken kindPren, 'cog mnn nnnnpmen Ont. bincinn do grnen
uithuisgnplentste kinder-en flit etnischp minderhndon de
nercentegos in tehuizen on internnten gPplrintste kinderen niet veal Inger zulInn liggen.
flit vormoeden wordt in vnorliggend nndprznok bevestigd

door het fait dot ton eonzion vnn drc jongn kinderen spit

" liergen, G. Q.v.,

1983
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atnischo mindorhoden pleritsing In eon Plena - , grist - of
odor/tier/grin slechts eon enkelo koar ovarwogen is als
oventunni olternatief nor do tehuIsplaatsing.
Ovorigens blijkt dot in meer den do helft van do unction
goon onkol alternatief wear do tehuisplaatsing Is over540

len aanzIen van de Nederlandso kIndoran in de
lijkingsgroap zljn nog minder vaak altornatiovon nor de
tehuisnlaatsing overwogen. Naar do radon vnor dlt ver30.11 kunnan wIj slochts radon. Mogolijk aarzolan
huInverteners longer bij eon boslissing tot tehuisploatsing van klndoron ult etnIsche mindorhodon omdat
opnamo in eon Hederlands tabula het govaor veer (culturetoo) verwIjdorIng tussan ouders an hun kIndaron zoo
kunnen inhouden. Misschien oak 'olden de al carder gonoomde neonate°, van onzekerhald on soms onmacht van do
armlet Nederland,o hulpverleners ten aonzien van
clienten silt etnische minderheldsgroopen. tot eon 0ton -braider afwegIng van hulpverleningsmogellikhoden.
Wannaer or wet eon alternatiaf voor do tehuispleatsing is
overwogen, den betraft dlt in do manta govallon eon of
andere worm van ambulante hulpverlenIng, of opvang door
familia of boron.
Hioronder eon overzlcht van oventutiel ovorwogon altorna tloven voor do tehuisplaatsing.

Tamil 111

Zoo,: de tehuisplaatsIng overwogen altornatleven

Alternotieven

Onderzoekgrogis

Ambulant. holm

VorgelijkIngsgroail

X

H

X

11

19.3

3

8.6

Opvelng door ((miller
boron

5

8.8

2

5.7

Pleogradoptio/gastgezin

2

3.5

37

64.9

29

82.9

2

3.5

1

2.9

Goon
Onbekond
Intent

57

100

---

35

100

2oals gorged worden vonr do Nederlandso kinderen minder
vank alternotieven veer do tehuisplaatsing ono - unarm den
vonr de allochtone kinderen. Alla hier genoemde alterna-

02

In bIlna 32X van do °ovation Is eon alternatInf overwogen. Dit is aanmerketijk meter den bij do jongeron
silt het hoordonderroak; In hot hooldonderzook lag dot
percentage op bIjna 19X.

tleven zijn don onk vnker overmogen bij de ollochtone
kinderen.
Ilierbij meet men bedenken tint gevrnnod is nnnr eventneel
overwooen niternotieven viler doze febnispinotsing. flit
betekent dot or nerdpr mogplijk n1 eon of rimer nndere
hulpverleningsvormen zijn opprobee , d die nipt
(voldnende) hlnknn to werken. nit werd von poor kper pxnlIciet vermeld, moor knn vnker het gevn) zijn gewenst.

3.2 Jonge kInderen ult etnlsche mlnderheden In tehulzen:
een cIjfermatig overzlcht
Volgens eon ovprzicht von de Directip Kinderbescherming
bedroeg binnen do leeftijdsgrnen von 0 t/m 11

jnnr

het

nandeel von k1nderen nit etnische minde , heden binnen de
door Jwstitio goedgekeurde tehulzen ongevrer 15% (zIe
bljInge IV).
In pnrngronf 2.2.1 Nerd nnndncht bestoPd

non

de onder-

lingo ciiformntlge verhouding tussen 51.winnomse. Turkse
on Mnrokkonnse kinderen in de onderznekgroep. In doze
Pnrngrnnf word% bezlen of or ten onnziPn von doze drie
groopen.sproke Is von oververtegenwonrdiging binnen de
tehulzen.
(lie voor een overzIcht von do verdpling von minderjnrigen In leeftlidskInssen Bljlege 4).
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Lobel 1 5i

Verdeling van jongit klnderen ult etnische mInderheden in Neder -

.

land on in tohuizen
[(nisch* achter-

In Nederland (inn. '82)x In tehuizen (dec. '82)1414

grond

(looftijdsgroop 0 - 9 jr.) (leeftljdsgroop 0-11 jr.)
X (van totedl
X (van totaal
N
binnen doze

binnen daze

looftijd.groell

leaftijdsgreep

in Nederland)

in tehuizen)

5urinoems

37.615

2

101

6.6

lurk.

40.206

2

17

1.1

Marokkerins

28.466

1.5

27

1.8

Overige minder1.752.964141414

heden

94.3

Nederland,
totes! In Ned.
*

1.859.251

100

120

7.9

1254

82.6

1519

90.5illix

100

Doordot do gegevens non verschillende bronnen zijn ontleend,
verschilt het tijdstip van wearneming evenals de afbakening
van do leeftljdsgroepen.

xx Categorieen: opvangtehuizen, observatiotehuizen. vakinternatan,
behandelingstehuizen, tehuizen voor normal* (schoolgoande/werkende)
jougd an inrichtingen vonr ongehowde slanders.
NNM

Not betroft bier do jongeren van Nederland.° afkomst an die ult
'Overige minderheidsgroepan' tezamen.

B rannen: Directie Kinderbescherming, 1983; Centraal Bureau voor do
Statistic/lc. 1982; Sociaal Cultureel Planbureau, 1982.
lulls Hanneer men In earmarking neemt dot do leaftljd.grenzen bij do lehuisbezettingscijfers ruimer zijn den
die bij het overzicht van de diverse minderhaidsgroapen
In Nederland (0-11 resp. 0-9 jeer), cog men eannemen dat
or ten aanzien van de kinderen van 5urinsamse afkomst
sprake

I.

van oververtegenwoordiging. De kinderen van

Narokkaanse afkomst zullen don ongeveer evenradig vertegenwoordigd zijn in do tehuizen on die von Turks° afkomst
licht ondervertegenwoordigd.
De govanden verhoudingen tussan aandeal van de oar
schillende minderheidsgreepen in de desbetreffende leaftijdsgroon binnen de totole Nederlandse bevolking an in
de tehuizen komen stork overeen met do verhoudingon die
In hat hoofdonderzoek warden gavonden voor do jongeran in
do ieeftijd wan 12 tot 21 jeer.
Van der Loan wijst dear op do noodzaak van eon voorzichtign interprotatin van beschikbare skatistieken. Ten
eersto wordeu in

de

cljfers aok jongaren mot

West-Europese efkomst betrokkon (dikwijIs ander do cotegone 'overige minderheden'). tonsil! doze °reopen door-

28

goons filet bedoeld worden wonnper wen npropkt von
'etnische minderhedPni. Ten twendp mno won

P011

getalsme-

tige oververtegenwoordiging nirt direrI hononlen non de
minderheidsnchterarond: "Immers hot is bekond (Van der
rloeg, 1979) dot het voorn1 jongpren ,it de Ingere socinnl-economischn kInssen zijn die tP vinden zijn in de
tehuizen on intnrnoten on hot zijp nu juist de
Surinnnmse, Turkso on Mnrokkannsn bevolhingsgroPpnn, die
Wino Dobool tot de!zo ingere socianl-ecoPomische klossen
gerekond moeten Norden" (vnn der innn, 1!83).

3.3 Yr1je versus just1t1ele plantsingen
lowel bii de kinderen wit eininche mindp.heden oln bij de
kInderen In de Nederlondso vergplijkinnsgrorp is reletief vnak snroke von justitiele pinol - eingen, nl. in
resp. 61X on 68% van de gevnllen. Mize porcentngen liggen
duidelijk hoger dnn de landolijke perruntngPs. De vet-houdingen tussen justitieln on vrijwillige pInntsingen
ligt door op ongeveer 502,50%.
Nieronder pen overzicht van hot type pleatsingen vonr de
onderzoekgroep on de veronlijkingsgronn.

15'

'label

Type pinntsing

Typo plootsing

Onderzoekgropp

Veruelijkingsgroop

OTS

17

29.8

11

. 31.6

7

12.3

3

8.6

Voogdijmontregel
Voorlopige toevertrouwing

11

19.3

10

28.5

Coen

21

36.8

11

31.6

1

1.8

__

Onbekend
Totoo1

57

100

3.4 flotieven voor de tenuIskeuze en doe

35

100

volt de pinntsing

Wnnneer besloten is tot pen tehuispInntning, hlijkt hij
do keuze von het tehuin de etnisrhe nrhtergrond von de
kinderen zelden pen rd l to npelen. 1pp nnnzien von de
groep kindoren wit etnisrhe mindprhPdpn wordt tilt
slechts twee keer ols mallet genoemd. liptipven ols eonsluIting von het tehuis bij de sperifirko prohlemntiek,
on de leoftljd von hot kind blijken, evPrInIs de geogre-

29

fische ligging van het tends an hot felt dat men hot
betreffende ketosis kent en or goads orvaringen moo
!weft, van moor bo1nng hi' de tohulsplaatsing van kindsrun.
Do moot genoemde plaatsIngsdoelen zijn tIldelijko

Op -

vnng, defintleve ulthuisplaatsing, crIsisinterventle on
ohservntio/behandeling. Definitiove ulthuisplaataIne
komt slat vaker your bij de kinderen ult otnische minderheden, evened, tijdelljke opvang on begeleiding/aanvulling van de ouders. Cr1s1sInterventle on
observntie/behandeiing warden mat vakor genoemd blj do
kinderen nit de Hederlandse vergelljkingsgreep.

in.bea_112.

fool von de tehuisp1natsing
Onderzoekgroep

crisisinterventie
tijdelijke opvang
dofinitieve oithuisplantsing
observatie7bahande1ing
beget n 1 di ng/annvo 1 1 i nO

Vergelljkingsgroen

7
19
12
9
9

12.3
33.8
21.1
15.8
15.8

6
10
5
3

17.1
28.6
14.3
25.7
6.6

1

LB

2

5.7

9

enders
anders/enbekend
lotaal

57

100

35

100

3.5 Prognoses betreffende de verbIlifsduur In het tette',
de verblipplaats no het tehutsverblijf

en

De prognoses van do aanmeldende Instentlos bete-offend°
de duur von hot tehuisverblijf, verschlIlen wein1g veer
de kindnren nit etnische minderheden on de kinderen In de
Hoderlandse vergefijkingsgroop.
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Iphel 17: Prognoses hetroffonde de duur van hpt tohuinvorhlijf
Verhlijfsduur

tot 6 woken
6 woken - 3 mnd
3 - 6 monnden
6 monnden - 1 jenr
1 - 2 jnnr
moor dan 2 jenr
onbekend
Totnel

ilor go li jki ngs g ro o n

Onderzookgroep
Y
11

.

1
8
14
14
8
9
3

11

1.8
14.0
24.6
24.6
14.0
15.8
5.1

57

5.7
11.4
28.6
31.4
11.5
8.6
2.9

2
4
10
11
4
3
1

100

35

100

Ton nnnzlen van do vormoodo1ijko verhlijfnInntn von de
kinderpn nn het tohuinvorhlijf vernchillon de prognosen
tint sterkor.

jpbpj 1 .8: Prognoses ten annzien von
huisverhlijf
Verhlijfplonts

do

Ondorzookgroop

ti
Thuis
Ander tehuis
Pleeggezin
Adoptipgezin
DagverblIjf
rnmilip
Anders
Onhekend

14
2
23
3
2
1
3
9

Totnnl

57

24.6
3.5
40.4
5.3
3.5
1.8
5.3
15.8

verhlijfetnnts no het to-

Verqplijkingsgroon
Ii
X
13
2
13
2.

37.1
5.7
37.1
5.7

• 1
5

--2.9
11
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Do kinderon witotnischo minderhoden zullon volgons de
verwnchtingen von de nnnmoIdondo instnnlios roIntiof wnt
minder yank. torug gnnn nnnr hot oudorliik huin. Als vermoedelljke toekomstigp verhlijfulnnts report non pleeggpzin voor hpn hot hoogst. Vonr beide or-nor:on goldt dot
do nonmeldende instnntien in do mooste n1s toekonintigo vorhlijfplonts pen gezinnnito.tio noomen. Wnnr
dit Pen Pleoggozinsituntio botroft, zoo , hot intorpssnnt
zijn to wpton hoevoel von dozo kindoron inderdand in
P10099ozinnon terecht komen.
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4

4.1

9ANENVATTINO, DISCUSS/E EN AANDEVELINGEN

SnmenvattIng
Net doe' von dit ondprzopk mos inzicht

In krijnon in te-

huisplontsingen von jonge kindoren (0 t/m 7 jnor) nit etnischP minderhed0n.
Da onderzoekvrogen luidden:
-

Wet zijn do kenmerken von de groep jenge kindpren nit
etnische minderhoden in tphuizen?

-

Welke for:toren sPelen eon ml hl j

It:IF:lig:ling tot

pinotsing?
813 do benntmoording von doze vrogen merd stood, onndecht
geschonken non de vrong nnor eventnelp verschillen met de
Nederlondse vergelijkingsgroep. Het onderzoek betreft 57
kindpron met pen verscheidenhpid non

,, tnische ochter-

gronden on 35 ttpderlandse kindpren in do leeftijdsgrePP
von 0 t/m 7 'nor.
Over doze kinderen word door middPI von rem summipre vrogenlijst informotip verkregen von de tehnizen moor zij
verblpven on eveneens vie eon vrogentlist nitnobreider
inform:tip over nchtergrondon von doze hinderer+ on hun
tehnisplontsing von de nonmeldendp instoPtins.
De kinderen nit etnische minderhoden ziin ovor het

Algol-

moon (ruin 80%) in liederlond gni:pron, on zij moonden.
evenols de Nederlondse hindoren, vonr oppomo voorol in de
vier grote steden in /leder-1/1nd.
Rinnen de ondprzopkgropp is. evenols in het hooftiondorzonk". sProke von pen retailer storl.p vertegonwoordiging von de Surinnamse kinderen. NO( perploteerd non do

01

Net

hoofdonderzook

hod

betrekking op

tehnis-

plentsingen van jongo kinderpn in do lenftijd von 12
tot 21

jonr.
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Inndolijke omvang van do groop Surinaamsa kinderan van
den looftijd -veer zover danrover tonminsto bo trouwbaro gagovons voorhanden zijn- is or sprake von
oververtegenwoordiging binnen do tehuizen. Do Jong.
Marokkaanse kinderon zijn ongeveer ovonredig vertegen woordied. do Janina Turks. kinderen ondervertegenwoor died.
Do meesto Mindere°, zowal die in de onderzook- els die In
do vergelijkinsgroon. warden In eon tehuIs geplaatst
vanuit eon gezinssituatie, waarin meostal door scheiding
of nint-somenwonen von de enders. alleon do moeder aanwa zig is. Zowol bij do kindoren nit etnische minderhaden
els bij de Nederlendse kinderen zijn de categorleon 'ante
kind' on 'jongsto kind' stark oververtegenwoordigch

wii

nemen nen dat l,bs.r sprake is van nog onvoltalligo go zinnen.

De enders van de kindoren nit etniache minderheden ver blijvon gemiddeld reeds 7

a 8 jeer in Nederland on vel -

em,. de onnmeldenda instanties houdan zij rekening mot
eon lonedurig verblijf

in Nederland. Your de enders uit

beide °reopen (onderzook- en vargelijkingsgrotap) goldt
dot zii in veal govallen niet werken.
Do directo aanleiding tot do tehuisplaatsing riot men
vooral golegen in do situatie this'.. Tan ',Benign van
eventuate problemen met betrekking tot de ontwikkeling
of hot gedrag van do kindaren ontlopen beide °ragmen et knar niet zo: problomen in do cognitieve en motorische
ontwikkeling komen in beide groepen hat monk near apron.
Aeressiviteit en apathie cordon lets vaker genoomd in re latie tot do kinderen out de Noderlandso
vergelnkingsgroen. Bij de kinderen nit etnische minderheden signaleort men wet vakor wismelende stemmingon.
De froonenties von voorkomen van doze problemen rime overlent,' uiterst

lang.

Zowol bii de allocbtone els bij de autochtono coders zijn
eon inconsequente opvcieding on eon problematische roletie met het kind de meost genoemde probleemgebieden. Inconsequent(' onvooding. contactproblemen. ziekte/Inwaliditelt en overmang alcoholgebruik warden wet vaker
genoemd met betrekking tot de Nedarlandse enders. Overmatig druggebruik. prostitutio. dellnquentio on weinig
tijd hebbon voor het kind warden wet vaker genonmd in roInn. tot do °odors nit elnIsche minderheden. Dergelijko
probleemgebioden golden gaiter slechts zolden voor miler
dnn 15% von do outer..
Over het aloe:moon moot men met betrakking tot de gazingsituatin constateron dot or vank relatioproblemen (wearender schniding) spelen of bebbon gespeeld tussen
enders. Ander° veel genoemdo gozinsproblemen zijn de
slochte financinle posing, de slechte huisvesting on

3,

een chnotisch hulshouden. Zomel de slechtp financiele
positie als het chnntisch huishondon mordrn tots vriker
Rennemd mot betrokking tot do gezinnen nit elnische minderhoden.
Vnor do•tehnisplontsing worth t in de moo., te eevellen ( 6 5%
von de kinderen nit etnische minderhedon pn 83% van do
kinderon nit

tip

Dederlondse vorgplijkingsgroon) geen ol-

ternntiof over-wagon. Wnnnpor or mei eon nIternntief
worth t overmogen,

don

betreft chit voornnmplijk nmbuInn1p

hnipverlening of onvring door fnmille of hnren.
Wonneor tot tehuispInntsing is bosloten. sneelt de etnische nchtergrond von de kindoren zPldrn pen rot hi) de
tehniskeuze. Voor beide groepon zljn nnnsIniting von het
tehnIs hi) de specifinke problemntiek

PI , do lonftijd von

het kind, ovennIs do googrnfischo ligginq von het tehols
von 'neer belong.
De prognoses ten nonzien von

tip

chum

von

het tehnisver-

blijf voor beide or-not-ion ontIonen elknnr nipt erq: dP
'plek' ligt %four beide groepen op

11CM

vermnchte ver-

blijfsdnur tusnen de drip mnnnden on ern innr.
Vonr do vermoodelijkv verblijfspInnts von de kinderen no
het tehulsverblijf zijn de verschillon nroter: do kinderon met men etnische nchtergrond zullen volgens de vermachtingen relntief mat minder vnnk terngkeron nnnr het
onderlijk hub. De cnIpporie 'pleogge7in' scnort voor
hen het hooqsi.

4.2

Discusnie
Reeds in de inleiding von dit rnpport is or op gemezen
dot het him- om eon bererkt. kloinschalig onderzook
gnot. Men mop zich don onk ofvrogen mnt de monrdp von pen
dergelijk onderzoekje is. Writ henft het ens orgoleverd?
De bererktheid von tilt doelonderzook bnt.reft ton perste
het felt, dot de moningen von do medemerk(st)or von de
annmeldende instnnties de voornnnmste hnsis vonr het
onderzook vormden. Enigo control op d , voliditoit von
het moterlool is epn mopilljhe nnnqplogonheid.
Ten tweedo betreft hot pen erg kleino onderznekgropp (57
kinderen uit ptnischo mindorhpdon) on .'en nog kloinere
verge1ijkingsgroon (35 kindoren von Reder)nnOse
origineY. Ton onnzien vnn do onderzophnroen knn echter
ongemprkt Norden, dot chit In nbsolnte zin mo1ismonr het
(loyal

Is, moor dot In relotie tot hot totnnl onntnl kIn-

deren wit etnische minderheden in doze lopftijdngroep in
tehuizen pen nonzienlijk deel hi) hog ondorzook bptrohken In gemeest. Eon vergelijking mot de Inndelijke
tehnisbezettingscijfers von 19A2 (zip bijIngo I) loot
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zien dot rub m 37X van de total* eoeulatte bij het onderzonk betrokken is. Gezlen hot fait dat de cijfers in
Inflect° I botrekkIng hebban op alto In tehuIzen oppenomon kinderen .,It etnische minderhoden van 0 t/m II jeer
on hat in het onderzook om kinderan van 0 t/m 7 jeer
gnat. tel Sit percentage in werkelijkheid nog panzienliJk honor liguen. Minuet hot in dit onderzook niet
on oen representatieve snakeroot gnat -wij hobben ons
loners
beinarkt tot do provincies Noord - Holland.
Zuid - Holland. Utrecht on Zealand- meg op basis van het

voorpnande warden anngenomen dat do reprosontativiait
bong is.

ilekijkon wij nu de perste onderzookvraag -wet zijn do
kenmerken von de groop Jones kinderen uit etnische minderhoden In tehuIzent- don ken warden gorged dat jongo
kinderen in tehulzon zlch in hot algemeen kenmarken
door+

-

eon

andere

verhouding tussen de emit/Men

plaotsingen van jongens on meisJes den bij oudere
kinderen het gavel is. Bij do enders kinderen zijn de
jongens verroweg in de meerderheid, bIJ do Jonas kinderen liggon de aantallen jongens an maisJes ongeveer gelijk. Da oorzaak hiervoor moat vermoedelijk
gezocht worden In het felt. dat ails or %Oat] Is als
sexa-specifieke problematiek. daze rich op latero
leaftijd manifesteerti
-

eon geboortapinats die veglat egn von de vier grate
steden of hun randgemeonten blijkt to zijni

-

eon verblIjfsituatie voor plaatsing die venial de ,
eigen gezinssituatie blijkt to zijn. In yea' gavelion betroft hot gen-ouder-gezinnon waarin allgen do
wieder nanwezig is. Op rend van de logo gemiddelde
pezinsgrootte en de logo gemiddelda leoftIjd van de
moeders may &Jordon werondersteld, dat het in veal gevallen om nog onvoltnitige pezInnen peat. Dow - door
betreft het voorat Janie kinderen' on ijongste kin cloren'.

Tussen onderzookgroep on vergelijkingsgroep zijn op
bovengenommde punten siechts gummier. verschillen

Haar -

US-Monsen .
Ion eerste zijn

de kinderen uit etnische minderheden lets

vakor afkomstig uit do vier grote steden don

de

autocbtono kinderen. Dit is begrijpolijk ohs Jo went dnt
Loden van olnische minderhoden vooral In die station wonen
on minder daarbuiten (flit geldt zekor voor de SurInamers
on Narokkanen, wat minder voor de Turkon/.
Ten tweede blijken do kinderen nit etnische minderhaden
reIntiof %taker vanuit gen gezinssituatie geeteetst to
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wordpn dnu de ModprIondsp kinderen. rlooksing vonnit epn
tohnin of pan ziokonhuis homt bij hon ulindor vook voor
dnn bij do Noderlondso kindpren. Doorhij sprolt mogolijk
onk het foit moo dot zoken ols ofniond-doon-von en
odoptie bij hindpron nit otnischo mindprhodon mindrr
%rook eon rot spelon. don hij dp ilodorloodno kindrren hot
govol is (rosp. in 7.1 on 15.5% von do gowollon).
Afstond-doen-von/odoptio bohnort binnon dp vornchilIonde
Islomitischp culnren nipt tot de geoocopteordp m000lljklmdpn. Het verzorgon von plooghindoron doorontopon
we) (Shodid on von Koningsvold. 19R3).
Eon viprdp vorschijnsol botroft do voor do plootsing nonwezigo onderfiguren. Dij ollochtonp kindoren zijn vohor
beidp ondors voor plontsing nonmozig, don bij do Hodorlondse kinderen hot gevol is (ronp. 17 on 35%). Dit ondonks het feit dot 35% von do kindo , en eon (depts.)
Creoolso echtorgrond hoeft en hot pen binnon dp Crooning
culture's, troditip voelvoorkomond vornrhijnnol is. dot
Pen condor oilmen boor hinderen orvnedt.
Coot hot hiJ bovonstoondo 'honmprkpn' nog om min of moor
objectief woorneemboro gogevons, bij de foctoron die mo9oliJk mode biJ plootsing can rot hobhpn pospeold (do
tweede ondprzoekvroog) hoot o.l. do visio von de
Inelpverleners om de hook kijkpn.
Duidplijk knot noor voron dot tip dirocto nonlpiding vonr
de tehnisploetsing nIet bij hot kind wo,dt gozocht. Welismoor word% in pen oontol gevollon zomel bij de
ellochtono ols bij dP outnchtonp kindoron oon zekoro
ochterstend in de cognitieve on motorin,ho ontwikkeling
9oconstotoprd, moor nip dirpctp onnloidine voor de
Plootning wordt elders gezocht. Iloorol in de olnomene si%untie thuls: rolotienroblomon tusron do onders.
finnnciele on huinvontinisproblomon on
verder on voedingsproblemen on rolotierroblemen mot het kind. Met
nome in lontstgenoemdo prohlepmgehindon on factoren ols
'chootisch hnishonden' komt ',nor ons idoo de vinie von de
hulpvorleners noor voren.
Net ols bij do corder nenoomdo konmprhon. zien wij ook
bier welnig verschillen tussen de onderzookgroop on de
vorgelijkingsgropp. Pb verschillon die or zijn, zijn niterst klein en niet stotistisch Ale peyote
hiervon kon nip' gesprokon mordon von non spncifiehe problomotlek voor kindprpn nit etnischo mindorhedon die
leidt tot tehnisplootsing. Konden up in hot hoofdondorzoeh nog zeggen dot woglopen on zwprvon nonmprhelijk moor
voorkwom bij do Snrinonmnp. Tnrkso on Morphhoonso joneoren en spijbelen Pfl schoolproblomon moor bij do
Hederlendsp jongeron. bij dezo jonge kindoren is pen
dorgelijke vontstelling niet mogplijk.
Wet wet gezegd ken worden, is het volgrndo: er mpg don
goon spreke zijn von eon snecIfiohn wohlomotiek voor
etnische minderheden, or is mol sproke
jonge kinderen
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von eon specifiuke problematIek voor i0021, kIncistgg_tg
lint alggmegg t die in tehuizen zijn goplaatst. Vergateken
met de ender° jongeren zijn het niet de kindaren zelf.
moor veeleer hun coders of de situatIo waarin hun enders
verkeren, die de achtergrond van de plaatsing vermeil. 3IJ
de oudere jongeren
In
or °order spraka van eon
combinatio: niet elision de handaluijze van do enders of
hun situatie. moor ook de gadragingen van de jongeren
zelf 'dragon bij' ban de plaatsing. Men zou kunnen
zeggen dat de tehuisplaatsIng van jonge kinderen in do
moeste ow/ellen het gevolg Is van problemen met hun enders. Dij oudere jongeren speelt dit yank eon moor
indirect° rd.
nit vorklaart ook do ongoveer gelijka
aantalion jongens en meisjes in tehuizan In de jongere
leeftijdsgrooP.
Hoe een laatste opmerking over de niot of nauweliJks panwezige verschillen die gavonden zijn tussen de
Plaatingsochtergronden von allochtone kInderan an die
von de outochlono kinderen:
In zekere zin is dit opmerkellik. Immors. in de inleiding
word gezegd dat orientoronde gesprekkon met
medeworklstiers van tehuizen eanteiding iinven to spreken
van problomen samenhangend met ander° culturele achtergronden. Dat tilt niat ze duIdellik near voran is gokomen,
zou kunnen samonhangen met verschillon in bemoeienis
tussen modeuerklst/ers van aanmeldende. voalal ambulant
opererenda instanties an modewark(st)ars van
residential° instellingen. In hot hoofdonderzoak is near
voren gekomen, dat your do hulpverloners do grootsto problemen zich niet voordedon in do contacten not jongeren.
moor voorat in do contacten met de °odors. Hat Is zoom
goad denhhaar dot dat ook bij do lunge kinderon het gOVal
is: de contacten met mot name de enders zijn nig% eenvoudig. Dat aspect is In dit deelonderzook veal minder eon
de ordo geweest. Aangenomen mag cordon. dat de
modeuerktstiers van tehuizen neer on langdurigor contact
hehhen met ouders on daarin ook moor moeitijkhoden andervinden.
Naar alto waorschijniiikheid zijn do contacten van de
nanmeidende instanties van kortere dour on komen
dergolijhe Prohlemon minder near voron. De kortere duur
von daze contacten Conan we to kunnen vaststellen aan de
hand van het felt. dot or vrijwal goon alternatieven voor
tehnisplantsing warden overwogen en ambulant° of andero
hulp voor zover bekend nauwelijks hoeft plaatsgevonden.
lot plaatsing in eon tehuis is vrijwel direct besioten.
Over-igen, is dat niet altijd verwondorlijk. Hanneer. te huisplaatsing samenhongt met opname in eon ziekenhuis of
datentie von de cutlers. of out &island doen van hot kind.
on opvang bij familia of buren fiat mogelljk is. Jan is
Plnatsing in eon tubule al inel do allege mogelijkhnid.
Daarnoast is het mogeliJk dot onkel ouvollende, moor niet
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reprPsnntotievp ervnrinpen hun stemnpl drukhon

Op de be-

Inving van dp hulpvorIoners. Wij denkpn dnorhij by.
dim

non

pevrIlen wnnrin sproke is von drugynrsInnfdn nuders

tilt etnische minderhoden. flit komt hij doze pronn writ
vnkpr vonr thin bij de UndnrInndnP °minus, moor de obsnlute enntollen zijn
Tot slot moot nog mordpn oppomnrkt tint het in tilt ondprzook voornamolijk ping om tin periodp vonr tin pinatning;
het tPhuisverblijf zolf in nipt non do
hntekpnt dnt

WP flints

nrde pempost. flit

wptpn over hop doze kinderon hot

'donn' In do tehuizpn: hoe Innp zij door vorhlijvnn on
welko problpmnn het tehuisverhlijf evvntueel not zich
mprbrengt.
flit Inntntp hprft consnquontins vnor tint gnstelde over de
verwochte vnrbIljfsduur in tint trhuis

On

de torkomstige

verblijfpInnts no tint tphuinvnrblijf. zol nfhnngen
von hoe hot verdnr pnnt in hot tohuis. Mncht tint indprdond zo zijn, dot voor vent kindernn uit oknische mindPrhPden terugkeer nnor tint oudnrlijk huis nipt tot de
mogplijkhedon behnort, don znl floor nndpre oplossingpn
gezocht moetpn mordnn. rInntning in turn pInclppezin is
don epn von dp mopPlijkhPann (en dc' mnnst genoemdn).
1foor zovnr bpkend is door non niet von! nrvnrinc, mee oppednon. Zphpr n jot

Pip

men de,,ht

non

pleeggezinplontsIngnn in gpzinnen met non minderhnidsnchtprgrond. lint rnnlingren von zulkn Onntsingpn

zol

dnn nok nlet zo penvoudig zijn.
Tnruphornnd nonr de vrong dip wij ons bij hot hngin von
deze discunnie ntnIde -mot heeft tilt onderzork ons oone loverd?-. kunnen wij pr nu op wijzen tint het bij do jon9P
kindnren nit etnischn mindprhodpn -on tint noldt nvennons
voor de jonge Dviderlondso kinderPn- gnnt nm eon quo
nchtergrond von dP plontning ondprp gropp dip de Proen
jongernn tilt tint hoofdonderzork. lint in don noh venl te
vropg on to zPggen tint dozn kindprnn nvnr

non

jnnr of

thin (nog) deel nit zullnn mnken von de tnhuispopulntie.
Gezinn het knrnktpr von tilt ondnrzonk (voorlopip. vprkennnnd. inventoriserend) in hot nint vprnntmoord on °oh
nlet pond mogelijk. mnt concrpte onnhnvnlinenn to
Wel milInn wij do onnOncht vrngpn vnor do .volgnrodn
punten, dip dnnIs betrekking hebhon op lint donti von nndor
onderzopk.
—

In tilt deelonderzork conntnternn mii (evonnIn dot

in

het hoofdondprzonk ppbourde) non ovorvortogenmnardiging von Surinnnmsp kindorpn binnen de
residentiele kindnrbescherming. Rij kindnren von
lurkse nfkomst in sprnkp von pen ondprvortnennmoordigIng. Op bnnis hiprvnn lijkt lint gerpchtvnordipd
on op het gobleti von tin hulpverloning extrn onndocht
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to vrngen voor Surinaomse kinderen on yearn( oak hun
ganders binnen die hulpverlening.
-

Doornoast verdient het aenbevoling door nader enderzoek miler inzicht to krijgen in hat smoarom van hat
relotief kleinn mantel Turks. kinderen in tehuizen
(zio ook de eerste twee oanbevelingen nit hat lipoidondorzook).

-

Wit men moor weten over hoe kinderen het 'dorm' In
tehuizen on mat de effecten van hat tehuisverblijf
run. don roe noder onderzoek hierovor miler

duidelijkheid
-

kunnen schoenen.

Gezlen do uitspreken van hulpverloners met betrekking tot de verblijfplaets no het tehuisverblijf
lijkt hot monsolijk de mogelijkheid van elooggezin plaatsingen voor doze kinderen milder to onderzooken.
Wij zouden doaraan mitten toevotigen dot met name
pluoggezinnen mot dozelfclo etnischo •chtergrond els
die van do kindoren in de beschoumingen betrokken
notion mooton warden. learner door in do literotuur
aannogoven Nardi. dot in sommige pennon uitbestedingon binnen de gluon gemeonschop under barmaid°
vonrwnerden °order warden geoccepteerd.

-

Aonnenomen mog morden dot eventuate problemen van on
met daze kinderen in de toekomst van eon ander korekter rotten zijn clan die von do oudore jongeren nets
boschrevon in het hoofdonderzook. Dit vonwege hot
fait dot steeds moor kinderen ult etnischo min derhodon in nederland geboron rotten zijn. Veer do
hulevertening (ambulant en residentieel) botekent
dots dot zij rich open on flexibel (Bonen op to
stollen ten oanzion van bun clienten nib min derheidsgroopen; doze clionten (zomel de kinderon
els do condors) zullen Met in elle gevallen voldoen
non hot humid dat In do afgelopen Jaren van hen is
geschelst.
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BIJLAGE I

tordellike

tehpispopulptig_etnische minderheden Egr
31-12.=.19,8Z_in door het Minis,terie van Justitie gpedge-

Leurdg_pnrticuliere tphui4gpx
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In
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Antillinons
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5
-

Totnla bezetting 259 198 682 380
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X etn. mind.
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5
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5
5/1

19
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5
5
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71 226

162

67

51

464 1640 1096

12.5 15.3 13.8 15.3

453 376
14.8 13.6

Exclusief AW8Z-debielen internnteni inclunief inrichtingen voor

ongehuwde moeders
NW Inclusief: West-Europees, tinIuks, Knnpverdinnns, kinderan nit
'gemengde huwelijken', Vietnemees, Itnlinnns. Snnnns, Tunnsisch
en JoegosInvisch.
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igiegi
j
m
Surinnams
lurks
Mnrokhanns
AnIillianns
Overly
Totoal etn.
Totals bezetting
% etn. mind.

44

175
42

totnal i
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17
31
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146

367
59
112
39
379

550

406
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3945 2474
13.9 16.4

6419
14.9

al

• m

(5.7%)
(0.9%)
(1.7%)
(0.6X)
(5.9%)

BIJLAGE II: OVERZICHT HEEHERKENDE
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•
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Anntol kinderon uit
e1ni5rho mindnrhedon

5 Roden voor de Kinderbescherming
6 (pezins)voosidij-instellingen
1 kinderrechter
3 edviesburo's voor jongeren en oudern
2 tehuizen
2 efdelIngen kInderpolltie
2 GG en GD'n
1 soclele dienst
overlg

19
11
7
6
5
3
3
2
1

Toteol 23 Instentlen
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BIJLAGE IV: LANDELIJKE BEVOLKINGSCIJFES NINDERJARIGEN

Verdeling minderiprimen In Necierlpnd In_le.pftii0!(tn.nnon
teeftijd In joren

Anntol

0 - 4

X von totnnl
minderjorigen

on

l_janunr1 1982

% vnn tntnlp
bevalkiug

5 .- 9
10 - 14
15 - 19

888.150
971.101

20.5
22.4

6.2
6.8

1.214.286
1.257.249

28.0
29.0

8.5
8.8

totnnl

4.330.786

100%

30.3%
(14.285.829)

Kgrdellna Turkse

mtpdefjprigon

in toOti/Os_YIPP.59.° 0.P_ILinnupri 1982 (in

tiederlond)
leeftljd
In Jaren

Aontal

0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19

22.312
17.894
16.589
18.760

Totnnl

75.555

X von totronl
minderjnrige
Turkpn

29.5
23.7
22.0
24.8
100(

X vnn tntnnl
Turksp
bevalking

15.1
12.1
11.2
12.7
51.1%
(14/.970)

% vnn totnol
mindprinrigen
in Nederland
1982
2.5%
1.8%
1.4%
1.5% .
1.7%
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Tersferthaffi_triAlskanly_Ji
nagerigrigemittlantiittAklitiagn_ge_Limnmard

1982

(in Nederland)
teeltIjd

Aantal

in joren

X van totaal

X van total

X van total

minderjarigen

Marokkaanso

minderjarlgon

Marokkanen

bevolking

In Nederland
1982

0 - 4

16.524

36.6

Iva

5 - 9

11.952

26.4

12.8

1.2%

10 - 14

8.523

18.7

9.0

0.7%

15 - 19

8.268

18.3

8.9

0.7%

58.5X

1.0%

Intent

45.157

100X

1.9%

( 93.077)

YOES18LL02- 51TiREPAOo_minderinTismon in loottiidsk1n000n on
(is, Nederland)
Lueflijd

Aantal

in Jaren

1

ionvari 1981

% van totaal

X van total

X van total

minderjarioe

5m-blooms°

mInderjarige

Surinamers

bevolkIng

In Nederland
1981

0

-

4

17.449

21.9

9.9

2.0%

5

-

9

20.166

25.3

11.5

2.0%

15 - 19

21.156
20.835

26.6
26.2

12.0
11.8

1.7*
1.7*

Totaal

79.606

45.2%

1.8%

10

-

14

1007t

(176.004)
Brannen:

Central
Sociaal

50

Bureau vuor de Statistiek,
Cultureel

Planburean,

1982

1982.

