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VOORWOORD 

Dit rapport bevat een verslag van het onderzoek "De residentiele carriere 
van jongeren in de kinderbescherming". Het onderzoek is uitgevoerd in de 
periode eind 1986 tot medio 1988 onder auspicion van de Co6rdinatiecommis-
sie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming. In de beginfase werd het 
onderzoek gesuperviseerd door mevrouw J. Junger-Tas. Later werd de supervi-
sie waargenomen door Menke Bol. 
De onderzoeksgegevens zijn grotendeels verkregen door mondelinge inter-

views. Deels ook is op schriftelijke wijze een aantal gegevens verzameld. 
De medewerk(st)ers van de tehuizen en de maatschappelijk werk(st)ers van de 
begeleidende instanties wil ik bedanken voor hun enthousiaste medewerking 
aan deze dataverzameling. 
Ook gaat dank uit naar Leonieke Boendermaker, Marjolein van Kampen en 

Jacqueline Piederiet voor hun assistentie. 
Tot slot wil ik een woord van dank richten aan de begeleidingscommissie 

voor de kritische en stimulerende opmerkingen gedurende de afgelopen twee 
jaar. 

Jan Vissers 
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1 INLEIDING 

Het initiatief tot het huidige onderzoek is uitgegaan van de Directie Kin-
derbescherming (DKB) van het Ministerie van Justitie. Zij heeft de CoOrdi-
natiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming (CWOK) benaderd 
met een verzoek tot het verschaffen van meer inzicht in factoren die ver-
antwoordelijk zijn voor een lange verblijfsduur van jongeren in door Justi-
tie goedgekeurde kinderbeschermingsinrichtingen. 
Door de overgang - per 1-1-1987 - van de particuliere kinderbeschermings-

inrichtingen van de DKB naar de Directie Jeugdbeleid van het Ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is ook laatstgenoemd ministerie bij het 
onderzoek betrokken geraakt. Omdat de DKB de oorspronkelijke opdrachtgeef-
ster is, zal in het navolgende de vraagstelling die geleid heeft tot dit 
onderzoek, steeds vanuit de DKB beschreven worden. Duidelijk is echter dat 
deze vraagstelling ook de belangen van de Directie Jeugdbeleid van het Mi-
nisterie van WVC weerspiegelt_ 

De DKB is van mening dat plaatsing in een kinderbeschermingsinrichting een 
tijdelijk zaak behoort te zijn. Zij ziet een tehuisplaatsing als een vorm 
van hulpverlening, waarbij voortdurend gestreefd moet worden naar het bie-
den van nieuwe perspectieven die een oplossing van meer permanente aard ge-
ven. Dit betekent dat een tehuisplaatsing een begin en een eind behoort te 
hebben met in het verschiet een toekomstige verblijfplaats anders dan een 
tehuis. Deze mening is een uitgangspunt van de DKB voor het beleid ten aan-
zien van tehuizen. Een probleem hierbij is dat de DKB weinig inzicht heeft 
in factoren die de verblijfsduur in tehuizen bepalen. 
De DKB heeft de indruk dat - ook wanneer het om jongeren met gelijksoor-

tige problemen gaat - tehuizen onderling sterk verschillen voor wat betreft 
hun.verblijfsduur. De belangstelling van de DKB is in de eerste plaats ge-
richt op vetschillen in verblijfsduur tussen tehuizen. 
In de tweede pleats heeft de belangstelling vanuit de DKB voor de ver-

blijfsduur van jongeren in tehuizen een aantal pedagogische redenen. Voor 
de meeste tehuisplaatsingen geldt dat hoe langer een plaatsing duurt, hoe 
somberder de toekomstverwachtingen zijn voor wat betreft de bedindiging van 
de plaatsing en hoe groter de kans is dat het tehuisverblijf negatieve ge-
volgen voor een kind heeft. Toch bestaat er zowel in theorie als in prak-
tijk weinig overeenstemming over vat in dit opzicht een optimale verblijfs-
duur is. 
Uit onderzoek blijkt dat een tehuisopname een positieve invloed op een 

jongere kan hebben, mits de opnameduur beperkt is (Fanshel and Shinn, 
1978). Ook is aangetoond dat het therapeutisch effect van een opname ver-
dwijnt of zelfs negatief kan zijn, wanneer een kind langer dan twee A drie 
jeer in een tehuis verblijft (Kluppel en Slijkerman, 1983). 
Ten slotte is er nog een derde argument te noemen om de verblijfsduur in 

tehuizen te onderzoeken, namelijk: het streven van de DKB naar beheersing 
van hoge kosten, die een lange verblijfsduur met zich meebrengt. Residen-
tiele plaatsingen zijn relatief duur en - zeker als de verblijfsduur naar 
verhouding lang is - lijkt de vraag naar de redenen van een dergelijke, 
lange verblijfsduur gerechtvaardigd. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat zowel over factoren die verblijfsduur 
beinvloeden, als over positieve of negatieve pedagogische effecten en (on-) 
terecht gemaakte kosten tot op heden weinig bekend is. 
Ten einde meer duidelijkheid te verkrijgen met name omtrent eventuele 

verschillen in verblijfsduur tussen tehuizen, is in juni 1985 een statis-
tisch vooronderzoek gestart. Zoals gezegd, moest dit onderzoek vooral  in-
zicht verschaffen in verschillen in verblijfsduur tussen de door Justitie 
goedgekeurde kinderbeschermingstehuizen. Daarnaast moest in het vooronder-
zoek de haalbaarheid van een vervolgstudie onderzocht worden. Dit reeds af-
gesloten statistisch vooronderzoek komt in hoofdstuk 2 nog kort aan de or-
de. 

Een belangrijke conclusie van het vooronderzoek was dat het niet mogelijk 
is tehuizen te onderschelden op basis van verblijfsduur. Een andere belang-
rijke conclusie was dat het wel mogelijk is jongeren en groepen jongeren op 
basis van verblijfsduur te onderscheiden en dat het zinvoller is om in het 
hoofdonderzoek de jongere als onderzoekseenheid to kiezen bij een onderzoek 
near factoren die van invloed zijn op de verblijfsduur. 

Verder bleek uit het vooronderzoek dat eon tehuisopname vaak niet op 
zichzelf staat en veelal deel uitmaakt van een reeks van plaatsingen binnen 
het kader van de jeugdhulpverlening. Daarom is besloten on in het hoofdon-
derzoek ook aandacht to besteden aan eventuele voorgaande plaatsingen van 
jongeren. De reeks van elkaar opeenvolgende plaatsingen in residentiele en 
niet-residentiale settings wordt vanwege het accent dat ligt op de residen-
tine plaatsingen, aangeduid net de term "residentiele carriere". 
Het hier gebruikte begrip "carriere" heeft een duidelijk •andere inhoud 

dan het begrip "carriere" zoals het gebruikt wordt binnen de interactionis-
tische deviantietheorie (zie o.a. Becker, 1968 en Lemert, 1951 en 1972). 
Bij de interactionistische benadering gaat het om eon beschrijving van de-
viante carrieres in termen van ontwikkelingsstadia, waarbij de nadruk ligt 
op een procesmatige beschrijving van delinquent gedrag. Het bier gebruikte 
carrierebegrip ligt meer in het verlengde van het begrip zoals geoperatio-
naliseerd door Blumstein ca. (Barnett, Blumstein en Farrington, 1987). Zij 
bespreken het begrip "criminele carriere" els de opeenvolging in de tijd 
van een aantal misdaden. Deze opeenvolging heeft een bepaalde duur net eon 
begin en een einde. Zo ook gaat het bij het begrip "residentiele carriere" 
om een opeenvolging in de tijd van in dit geval residentiele on niet-resi-
dentiele plaatsingen binnen de jeugdhulpverlening. Doze opeenvolging heeft 
eveneens eon bepaalde duur met in principe eon duidelijk beginpunt en eon 
duidelijk eindpunt. 
Door beperkingen in tijd en budget was het binnen het kader van dit on-

derzoek niet mogelijk om jongeren in de tijd to volgen. Het onderzoek be-
treft een momentopname, waarbij eon beeld geschetst wordt van jongeren met 
een recent bedindigde tehuisplaatsing. Op het moment dat de tehuisplaatsing 
beandigd wordt, wordt in dit onderzoek ook de residentiele carriere als 
beeindigd beschouwd. In een aantal gevallen zal dit werkelijk zo zijn en 
zal de jongere geen bemoeienis moor hebben met de residentiele kinderbe-
scherming. In een groot aantal gevallen zal het einde van het tehuisver-
blijf echter niet samenvallen net het elnde van de residentiole carriere. 

Door het feit dat dit onderzoek vooral kijkt naar de periode dat de jon-
gere in het tehuis van onderzoek verbleef (de laatste tehuisplaatsing van 
de jongere), kan niet altijd een volledig beeld gegeven worden van zijn re-
sidentiele carriere. Bij lezing van dit rapport dient net doze restrictie 
rekening gehouden to worden. Eon beter inzicht in de residentiele carriere 
zou wellicht gegeven kunnen worden via een longitudinaal opgezet onderzoek, 
waarin jongeren vanaf hun eerste contact met de kinderbescherming gevolgd 
worden tot aan bun volwassen zijn. 
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Alvorens in te gaan op de hoofdstukindeling van dit rapport is het belang-
rijk te benadrukken dat de jongeren die bij het onderzoek betrokken zijn, 
alien onder een justitiele kinderbeschermingsmaatregel vallen. De in dit 
onderzoek besproken groep jongeren is daarom niet representatief voor de 
bevolking van de tehuizen, die voor een groot deel ook uit vrijwillige 
plaatsingen bestaat. 

Daarnaast moet erop gewezen worden dat de gegevensverzameling dateert van 
voor het moment waarop de verlaging van de meerderjarigheidsgrens van toe-
passing is geworden. Ook deze verandering maakt dat de groep jongeren die 
op dit moment in tehuizen verblijft, niet helemaal vergelijkbaar is met de 
groep jongeren in dit onderzoek. Met beide bovengenoemde opmerkingen dient 
rekening te worden gehouden bij de interpretatie van de onderzoeksresulta-
ten. 

In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de resultaten van het statistisch 
vooronderzoek. In hoofdstuk 3 worden de consequenties van het vooronder-
zoek besproken. Daarnaast worden de belangrijkste onderzoeksvragen gepre-
senteerd en komen de verschillende onderzoekgroepen en de wijze van data-
verzameling aan de orde. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de bij het 
onderzoek betrokken tehuizen. De hoofdstukken 5 en 6 doen hetzelfde voor 
respectievelijk de jongeren en de begeleidende instanties. In hoofdstuk 7 
wordt een nadere omschrijving gegeven van de begrippen verblijfsduur en re-
sidentiele carriere. In de hoofdstukken 8, 9 en 10 worden allerlei eenvou-
dige verbanden besproken tussen verblijfsduur en residentiele carriere 
enerzijds en een aantal achtergrondfactoren, te weten tehuisfactoren, jon-
gerenfactoren en begeleidingsfactoren anderzijds. In hoofdstuk 11 wordt 
aandacht besteed aan allerlei meer complexe verbanden tussen verblijfsduur, 
residentiele carriere en genoemde ichtergrondfactoren en wordt dieper inge-
gaan op het succes van tehuisplaatsingen. Hoofdstuk 12 sluit het geheel af 
met een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Bovendien 
worden hierin enige belangrijke conclusies geformuleerd en wordt er ge-
tracht enkele aanbevelingen voor toekomstig beleid te geven. 
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2 HET STATISTISCH VOORONDERZOEK 

In Juni 1985 werd gestart met een statistisch vooronderzoek naar de ver-
blijfsduur van jongeren in door Justitie goedgekeurde kinderbeschermingste-
huizen. Het onderzoek werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de DKB en 
is in augustus 1986 afgerond (Vissers, 1987). 
Het vooronderzoek moet beschouwd worden als een verkenning van het ter-

rein van de residentiele kinderbescherming, waarin de nadruk is gelegd op 
de verblijfsduur als kenmerk van tehuizen. Binnen het vooronderzoek is een 
drietal doelstellingen te onderscheiden. 
In de eerste plaats is onderzocht of het mogelijk is de door Justitie 

goedgekeurde tehuizen te rangschikken naar verblijfsduur op een continuum 
lopend van korte, via middellange naar lange verblijfsduur. Getracht-is om 
op basis van de resultaten van het vooronderzoek tehuizen in te delen in 
drie categoriedn, namelijk tehuizen met een korte, tehuizen met een middel-
lange en tehuizen met een lange verblijfsduur. Dit in de veronderstelling 
dat tehuizen met een korte verblijfsduur jongeren met een korte verblijfs-
duur herbergen, terwijl tehuizen met een middellange verblijfsduur jongeren 
met een middellange verblijfsduur herbergen en dat jongeren met een lange 
verblijfsduur in tehuizen met een lange verblijfsduur te vinden zijn. 

In de tweede plaats is de verblijfsduur onderzocht in relatie tot een 
aantal andere kenmerken van deze tehuizen. Op basis van een indeling van 
tehuizen naar verblijfsduur en naar een aantal andere kenmerken van deze 
tehuizen in verschillende categorieen zou een gestratificeerde steekproef 
• dit wil zeggen een steekproef met vooraf vastgestelde kenmerken - van te-
huizen voor het hoofdonderzoek getrokken kunnen worden. Binnen deze selec-
tie van tehuizen zou dan weer een steekproef van jongeren getrokken kunnen 
worden. 

In de derde plaats is de verblijfsduur onderzocht in relatie tot een aan-
tal kenmerken van de in deze tehuizen verblijvende jongeren. Bekeken is in 
hoeverre groepen jongeren kunnen worden onderscheiden naar verblijfsduur. 

Om een verblijfsduur per tehuis en een verblijfsduur per jongere te bepalen 
en om bovengenoemde relaties tussen verblijfsduur en kenmerken van tehuizen 
en van jongeren te kunnen leggen, is gebruik gemaakt van een geautomati-
seerde centrale administratie van de DKB. In dit registratiesysteem is per 
jongere op wie een civielrechtelijke kinderbeschermingsmaatregel van toe-
passing is, een aantal standaardgegevens opgeslagen. Per jongere zijn ten 
behoeve van het vooronderzoek enkele hiervan.geselecteerd. Om volledige 
anonimiteit van de jongeren die bij het onderzoek betrokken zijn, te waar-
borgen zijn persoonsgegevens, zoals naam en woonplaats, in het onderzoek 
buiten beschouwing gelaten. Op basis van de geselecteerde gegevens zijn de 
verblijfsduur en een aantal kenmerken van jongeren en tehuizen bepaald. 
Wanneer de verblijfsduur van tehuizen in relatie tot een aantal tehuis-

kenmerken wordt bekeken, blijkt dat er voor slechts een beperkt aantal ken-
merken geringe verschillen in verblijfsduur te constateren zijn. Voor een 
aantal tehuiskenmerken - het type tehuis, de soort maatregel op basis waar-
van de jongeren opgenomen zijn en de leeftijd van de opgenomen jongeren-
worden kleine verschillen in verblijfsduur geconstateerd. Maar voor een 
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aantal andere tehuiskenmerken - het arrondissement waaronder het tehuis 
volt, de verhouding jongens/meisjes, de urbanisatiegraad van de woonplaats 
van de in het tehuis opgenomen jongeren en het ressort waaruit de opgenomen 
jongeren afkomstig zijn - worden goon verschillen in verblijfsduur gevon-
den. Bovendien blijkt dat voor de verschillen in verblijfsduur die voor de 
drie eerstgenoemde kenmerken werden geconstateerd, op een hoger analyseni-
veau geen evidentie moor wordt gevonden. De grootte van de tehuizen blijkt 
deze kenmerken stork to beinvloeden. 

Daarnaast is geprobeerd on op basis van verblijfsduur to komen tot eon 
rangschikking van de tehuizen. Hierbij is gebleken dat de verblijfsduur 
geen goede meat is on tehuizen te ordenen. Afgezien van de opvangtehuizen, 
die zich door een korte verblijfsduur kenmerken, zijn er tussen de to on-
derscheiden tehuistypen nauwelijks verschillen in verblijfsduur te consta-
toren. flit houdt in dat de veronderstelling dat tehuizen op een continuum, 
dat loopt van korte via middellange naar lange verblijfsduur, gerangschikt 
kunnen worden niet opgaat. Daarom kan bij de selectie van de tehuizen voor 
het hoofdonderzoek niet de verblijfsduur van tehuizen als uitgangspunt wor-
den genomen. 
Ten slotte is gekeken naar de verblijfsduur van jongeren. De belangrijk-

ste conclusie is hier dat de beeindigde verblijfsduur van jongeren wel eon 
goede maat is om jongeren en groepen jongeren van elkaar to onderscheiden. 
Daarnaast worden or verbanden geconstateerd tussen de verblijfsduur van 
jongeren enerzijds en de soort maatregel, het ressort waar het tehuis deel 
van uitmaakt en het aantal eerdere tehuisplaatsingen anderzijds. 

Bovengenoemde constateringen hebben eon aantal gevolgen voor de opzet van 
het hoofdonderzoek gehad. In het volgende hoofdstuk worden deze consequen-
ties nader besproken. 
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3 HET HOOFDONDERZOEK 

Bij het begin van dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van het' 
statistisch vooronderzoek eerst nog eens herhaald: 
a. De verblijfsduur is Oen goede mast om tehuizen van elkaar te onder-

scheiden. Het is niet mogelijk om tehuizen op basis van verblijfsduur te 
rangschikken op een continuum lopend van korte, via middellange, naar 
lange verblijfsduur. 

b. De verblijfsduur is wel een goede maat om jongeren en groepen jongeren 
van elkaar te onderscheiden. Bovendien wordt er een verband geconsta-
teerd tussen de verblijfsduur in een tehuis en eerdere plaatsingen van 
een jongere. 

Wat zijn de consequenties van'bovenstaande gevolgtrekkingen? In de eerste 
plaats blijkt dat het weinig zinvol is om een hoofdonderzoek op te zetten 
rond de verblijfsduur als kenmerk van tehuizen. Er worden immers geen ver-
schillen wat betreft verblijfsduur tussen tehuizen geconstateerd. Ook wor-
den geen verbanden gevonden tussen tehuiskenmerken en verblijfsduur. Wel 
zinvol is het om de verblijfsduur van jongeren als uitgangspunt te kiezen 
voor een vervolgonderzoek. Hierbij geeft het bestaan van een verband tussen 
verblijfsduur in een tehuis en andere tehuisplaatsingen van een jongere een 
duidelijke indicatie van het belang van mogelijke eerdere kinderbescher-
mingsplaatsingen. Dit houdt in dat een vervolgonderzoek zich naast de ver-
blijfsduur in een tehuis ook op eventuele voorgaande plaatsingen moet rich-
ten. Met andere woorden er is sprake van een duidelijke accentverschuiving. 
Lag binnen het vooronderzoek het accent nog op de tehuizen, binnen het 
hoofdonderzoek ligt het accent op de jongeren in deze tehuizen. 

In de tweede plaats moet op grond van de resultaten van het vooronderzoek 
worden geconcludeerd dat een rangschikking van tehuizen naar verblijfsduur 
niet kan dienen als criterium voor de steekproeftrekking van tehuizen voor 
het hoofdonderzoek. De selectie van de tehuizen heeft daarom op andere 
gronden moeten plaatsvinden. 
Kortom, binnen het hoofdonderzoek is de verblijfsduur van een jongere in 

een bepaald tehuis als uitgangspunt genomen. Hierbij heeft het onderzoek 
zich niet beperkt tot die ene tehuisopname met een bepaalde verblijfsduur. 
Vaak namelijk staat die verblijfsduur in een tehuis niet op zichzelf en 
maakt hij deel uit van een uitgebreide kinderbeschermingsgeschiedenis. Zo-
wel voorgaande als vervolgplaatsingen kunnen in dit verband van invloed 
zijn op de duur van het verblijf in een tehuis. De verblijfsduur van een 
jongere in een bepaald tehuis is dan ook bekeken binnen het bredere kader 
van eventuele voorgaande- en vervolgplaatsingen. Deze hoeveelheid verschil-
lende plaatsingen in de residentiele kinderbescherming die een jongere ach-
tereenvolgens meemaakt en die een bepaalde duur heeft, duiden we aan met de 
tern' "residentiele carriere". Vandaar dat het onderzoek als titel heeft 
meegekregen "De residentiele carriere van jongeren in de kinderbescher-
ming". 
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3.1 De onderzoeksvragen 

Eon centrale doelstelling van het hoofdonderzoek is die factoren op ye spo-
ren die van bepalende invloed zijn op de verblijfsduur van jongeren in te-
huizen en op de duur en het verloop van hun residentiele carriere. Ten aan-
zien van de factoren die mogelijk van invloed zijn op de verblijfsduur en 
de duur en het verloop van de residentiele carriere, kan een onderscheid 
gemaakt worden in de volgende drie groepen: 
a. factoren met betrekking tot de jongere en.zijn ouderlijk milieu; 
b. factoren met betrekking tot het beleid van en de behandeling in het te-

huis; 
c. factoren net betrekking tot het beleid van en de begeleiding door de be-

geleidende instantie. 

De factoren die verondersteld worden de verblijfsduur to beinvloeden, zijn 
ingedeeld in een aantal afzonderlijke categorieen. Er wordt echter aangeno-
men dat de meeste factoren onderling afhankelijk zijn on dat zij tezamen de 
verblijfsduur bepalen. De drie groepen zijn niet los van elkaar te zien. 

Ten aanzien van bovengenoemde centrale doelstelling van het hoofdonder-
zoek kan eon drietal deeldoelstellingen worden geformuleerd. Ten eerste-het 
verduidelijken van de begrippen "kort", "middellang" respectievelijk "lang" 
in eon tehuis verblijvende jongere. Ten tweede het verschaffen van inzicht 
in de duur on het verloop van de residentiele carriere. En ten derde het 
verhelderen van de relatie tussen de duur van het verblijf in een tehuis en 
het verloop van de residentiele carriere. 

Parallel aan deze drie onderzoeksdoelstellingen kunnen de volgende basis-
vragen worden geformuleerd die met behulp van het onderzoek beantwoord moo-
ten worden: 
I. Met welke factoren hangt de verblijfsduur van eon jongere in een tehuis 

semen? 
2. Met welke factoren hangen de duur en het verloop van de residentiele 

carriere van een jongere semen? 
3. Bestaan or verbanden tussen de verblijfsduur in eon tehuis en de duur en 

het verloop van de residentiele carriere van eon jongere? 

3.2 De onderzoekgroepen 

Binnen het kader van het onderzoek is eon drietal onderzoekgroepen te on-
derscheiden, namelijk de tehuizen, de jongeren on de begeleidende instan-
ties. In de hierna volgende subparagrafen wordt op elk van de groepen nader 
ingegaan. 

3.2.1 De tehuizen 

lilt het vooronderzoek is naar voren gekomen dat het niet mogelijk is om op 
basis van verblijfsduur eon steekproef van tehuizen voor het hoofdonderzoek 
samen to stellen. De selectie van de tehuizen heeft daarom op andere gron-
den plaatsgevonden. In doze paragraaf wordt beschreven hoe de selectie tot 
stand gekomen is. 
Uit het overzicht van de door Justitie goedgekeurde residentiele on semi-

residentiele voorzieningen (zie tabel 1) blijkt dat in principe 208 voor-
zienIngen in aanmerking komen voor opname in het onderzoek. Er is echter 
eon aantal meer inhoudelijke criteria op to sommen op grond waarvan dit 
aantal in verband met relevantie voor het hoofdonderzoek gereduceerd kan 
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worden. Deze criteria zijn (voor verwijzingen zie tabel 1): 

Ad 1. De categorie particuliere opvangtehuizen betreft residentiele voor-
zieningen met een gesloten karakter, waarin jongeren tijdelijk kunnen wor-
den opgevangen. In deze tehuizen vindt met name de executie van voorlopige 
hechtenis en van arreststraffen plaats. Uit het vooronderzoek blijkt dat 
zij een belangrijke schakel in de residentiele carriere van jongeren vor-
men. Daarom is deze groep tehuizen bij het hoofdonderzoek betrokken. 

Binnen de groep rijksinrichtingen (zie ook ad 12) is een aantal tehuizen 
te onderscheiden met een vergelijkbare opvangfunctie. Binnen het onderzoek 
worden de opvangtehuizen en de rijksinrichtingen met een opvangfunctie als 
een groep beschouwd. De in het onderzoek opgenomen categorie opvangtehui-
zen bestaat uit drie particuliere opvangtehuizen en den rijksinrichting met 
een opvangfunctie. 

Ad 2 en 10. De groep observatietehuizen is geintegreerd binnen de groep be-
handelingstehuizen. De verblijfsduur van de observatietehuizen blijkt zich 
namelijk steeds meer in de richting van de verblijfsduur van de behande-
lingstehuizen te ontwikkelen. De categorie observatie- en behandelingste-
huizen is een min of meer eenduidige groep van residentiele voorzieningen, 
die zich richt op observatie en behandeling van tijdelijke aard. 

In deze categorie bevinden zich vier tehuizen voor zeer intensieve behan-
deling (ZIB's). Deze vier tehuizen zijn te beschouwen als zogenaamde pyra-
midevoorzieningen (zie IWRV-rapporten, 1980, 1984), waarin men zich bezig-
houdt met de behandeling van zeer gecompliceerde of specifieke problema-
tiek. Zij vormen een aparte groep binnen de categorie van observatie- en 
behandelingstehuizen en zijn ook als zodanig in het hoofdonderzoek opgeno-
men. 

Ad 3, 4 en 7. In de categorie tehuizen voor normale jeugd bevinden zich 
voorzieningen met als gezamenlijk kenmerk tijdelijke opvoeding, verzorging 
en begeleiding van jeugdigen met normale intelligentie. Er kan een onder-
scheid gemaakt worden in normale internaten, doorgangstehuizen en werkin-
ternaten. De normale internaten en de doorgangstehuizen zijn in den cate-
gorie ondergebracht. De categorie doorgangstehuizen bestaat als zodanig 
niet meer. De beide dan resterende categorieen - de tehuizen voor normale 
jeugd en de tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd - zijn van 
belang voor het hoofdonderzoek. 

Ad 5 en 6. De groep van vakinternaten richt zich op jeugdigen met zowel 
leer- als opvoedingsproblemen. Deze voorzieningen hebben als centraal ken-
merk een vakgerichte opleiding. Zij vormen in principe een aparte groep, 
die van belang is voor het hoofdonderzoek. 

Ad 8, 9, 16 en 17. Deze categorieen betreffen debieleninternaten waar jon-
geren min of meer permanent verblijven. In het hoofdonderzoek is deze cate-
gorie buiten beschouwing gelaten. 

Ad 11. De groep van tehuizen voor ongehuwde moeders en hun kinderen vormt 
een op zichzelf staande categorie, die niet valt onder de onderzoekspopula-
tie van het hoofdonderzoek. 

Ad 12. De rijksinrichtingen nemen jongeren op bij wie gedragsstoornissen 
gepaard gaan met ernstig delinquent gedrag. Zij vormen het sluitstuk van 
het voorzieningenpakket en dienen ook die jeugdigen op te nemen die op een 
bepaald moment niet in de samenleving kunnen verblijven en voor wie niet 
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onmiddellijk uitzicht bestaat op een positief behandelingsresultaat. Ook 
zij maken deel uit van de categorie pyramidevoorzieningen en vallen als 
"eindstations" van de residentiele kinderbescherming binnen het aandachts-
veld van het hoofdonderzoek. Binnen deze groep (N-9) vain een onderscheid 
te maken in: 
a. inrichtingen voor opvoeding en buitengewone behandeling (N-3); en 
b. inrichtingen die een opvangfunctie en eon tuchtschoolfunctie combineren 

(N-6). 
De laatste groep vormt met de ad 1 genoemde tehuizen de in het hoofdonder-
zoek op te nemen categorie opvangtehuizen. De tuchtschooljongeren binnen 
deze tehuizen zijn vanwege specifieke problematiek niet bij het hoofdonder-
zoek betrokken. Daarnaast is de groep van inrichtingen voor opvoeding en 
buitengewone behandeling als aparte categorie in het hoofdonderzoek opgeno-
men. Om verwarring te voorkomen met de categoriean tehuizen voor zeer in-
tensieve behandeling en behandelingstehuizen wordt voor de categorie in-
richtingen voor opvoeding en buitengewone behandeling in het vervolg van 
het rapport de term rijksinrichting gebruikt. 

Ad 13, 14 en 15. De categorieen gezinshuizen, therapeutische gezinsverple-
ging en centre voor begeleide kamerbewoning zijn geen residentiele voorzie-
ningen in strikte zin. Het gezinshuis is een tussenvorm tussen een residen-
tine voorziening on een pleeggezin. Therapeutische gezinsverpleging kunnen 
we karakteriseren als eon zeer intensieve vorm van pleegzorg, terwijl bege-
leide kamerbewoning meer het karakter heeft van ambulante hulpverlening. 
Deze residentiele voorzieningen zijn dan ook niet als afzonderlijke catego-
rieon bij het onderzoek betrokken. Als onderdeel van grotere instellingen 
- het betreft bier vooral de tehuizen voor normale jeugd en in mindere mate 
de behandelingstehuizen - maken echter de gezinshuizen en de kamerbegelei-
dingscentra web deel uit van het onderzoek. 
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Tabel 1: Overzicht van de door Justitie goedgekeurde tehuizen en aanduiding 
van de tehuizen die in aanmerking komen voor opname in het hoofd-
onderzoek 

de door Justitie 
goedgekeurde tehuizen 

aantal in hoofd- 	aantal 
tehuizen onderzoek? tehuizen 

1. Opvangtehuizen 	 4 	ja 	 4 
2. Observatietehuizen 	 2 	ja 	 2 
3. Doorgangstehuizen 	 4 	ja 	 4 
4. Tehuizen voor normale jeugd 	 53 	ja 	 53 
5. Vakinternaten 	 6 	ja 	 6 
6. Semi-vakinternaten 	 1 	ja 	 1 
7. Tehuizen voor werkende en studerende 

normale jeugd 	 13 	ja 	 13 
8. Tehuizen voor debiele jeugd 	 5 	neen 
9. Tehuizen voor werkende en studerende 

debiele jeugd 	 2 	neen 
10. Behandelingstehuizen (incl. tehuizen 

voor zeer intensieve behandeling) 	 27 	ja 	 27 
11. Tehuizen voor ongehuwde moeders en 

hun kinderen 	 8 	neen 
12. Rijksinrichtingen 	 9 	ja 	 9 
13. Cezinshuizen 	 43 	neen 
14. Therapeutische gezinsverpleging 	 8 	neen 
15. Kamerbegeleidingscentra 	 3 	neen 
16. Tehuizen voor debiele jeugd (AWBZ) 	19 	neen 
17. Tehuizen voor werkende en studerende 

debiele jeugd (AWBZ) 	 1 	neen 

208 	 119 

Na toepassing van bovenstaande criteria resteren 119 residentiele voorzie-
ningen, die op a priori gronden over 7 categorieen te verdelen zijn (zie 
tabel 2). Uft deze groep zijn in de periode november 1986 - januari 1987 
door de onderzoekers 44 tehuizen benaderd met het verzoek tot deelname aan 
het onderzoek. Na een schriftelijk introductie zijn met vertegenwoordigers 
van 43 tehuizen persoonlijke introductiegesprekken gevoerd. Alle 43 tehui-
zen hebben uiteindelijk toegestemd in deelname aan het onderzoek, zodat een 
respons van bijna 100% bereikt werd. De bij het onderzoek betrokken tehui-
zen kunnen naar type worden ingedeeld, zoals is weergegeven in tabel 2. 
Omdat de type-indeling van tabel 2 in een aantal opzichten afwijkt van 

die van tabel 1, is een toelichting bij tabel 2 op zijn plaats. 

Ad /. De rijksinrichtingen uit tabel 2 zijn de drie inrichtingen voor op-
voeding en buitengewone behandeling en zijn een subgroep van de categorie 
rijksinrichtingen uit tabel 1. 

Ad 2. In de categorie opvangtehuizen uit tabel 2 zijn de vier particuliere 
opvangtehuizen en de zes rijksinrichtingen met een gecombineerde opvang- en 
tuchtschoolfunctie uit tabel 1 in een groep samengevoegd. 

Ad 3. De tehuizen voor zeer intensieve behandeling zijn in tabel 2 als 
aparte groep opgenomen; in tabel 1 maken zij deel uit van de categorie be- 
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handelingstehuizen. 

Ad 4. Bij de categorie vakinternaten in tabel 2 wordt geen onderscheid meer 
gemaakt in vakinternaten en semi-vakinternaten zoals in tabel 1. 

Ad S. In de categorie behandelingstehuizen in tabel 2 bevinden zich de be-
handelingstehuizen (exclusief de tehuizen voor zeer intensieve behandeling) 
en de observatietehuizen uit tabel 1. 

Ad 6. In de categorie tehuizen voor normale jeugd van tabel 2 zijn de groe-
pen doorgangstehuizen en tehuizen voor normale jeugd van tabel 1 samengeno-
men. 

Ad 7. De categorie tehuizeh voor werkende en studerende normale jeugd van 
tabel 2 is gelijk aan die van tabel 1. 

Wanneer in het vervolg van het rapport gesproken wordt over type tehuis, 
wordt steeds de type-indeling bedoeld zoals weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: Overzicht van de bij het hoofdonderzoek betrokken tehuizen 

type voorziening 	 totaal aantal 	in steekproef 

1. Rijksinrichtingen 	 3 	 3 
2. Opvangtehuizen 	 10 	 4 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 	4 	 4 
4. Vakinternaten 	 7 	 4 
5. Behandelingstehuizen 	 25 	 10 
6. Tehuizen voor normale jeugd 	 57 	 13 
7. Tehuizen voor werkende on studerende 

normale jeugd 	 13 	 5 

De in tabel 2 gepresenteerde selectie is tot stand gekomen op basis van een 
aantal inhoudelijke gronden. Eon on ander is in nauw overleg not de Direc-
tie Kinderbescherming gebeurd. Er is naar gestreefd de groep van 43 gese-
lecteerde tehuizen representatief te doom zijn voor de hole groep van 119 
voor het onderzoek in aanmerking komende tehuizen. De tehuizen zijn zoveel 
mogelijk gespreid over het hole land. Per type tehuis is zoveel mogelijk 
naar evenredigheid eon aantal tehuizen geselecteerd. De eerste vier catego-
rieen van tabel 2 - de rijksinrichtingen, de opvangtehuizen, de tehuizen 
voor zeer intensieve behandeling on de vakinternaten - zijn echter van 
groat belang bij de beschrijving van het plaatsingsverleden van jongeren. 
Daarom is or voor gekozen on naar verhouding moor tehuizen uit doze catego-
rieen in het hoofdonderzoek op to nemen. Ten slotte is ernaar gestreefd zo-
wel tehuizen met eon kleine, gemiddelde als grote capaciteit in de steek-
proef op to nemen. 
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3.2.2 De jongeren 

Binnen de 43 in de vorige paragraaf beschreven tehuizen zijn interviews ge-
houden met tehuismedewerkers over jongeren. Uiteindelijk zijn 438 van der-
gelijke interviews gehouden en zijn 438 jongeren bij het onderzoek betrok-
ken (zie tabel 3). 

De jongeren moesten, wilden zij voor opname in het onderzoek in aanmer-
king komen, aan de volgende criteria voldoen. 

Een eerste selectiecriterium was, dat de plaatsing van de jongere bedin-
digd moest zijn. Over verblijfsduur van jongeren kan pas jets gezegd wor-
den, wanneer de desbetreffende tehuisopnames bedindigd zijn. 

Een tweede selectiecriterium was het soort plaatsing. Alleen de justitie-
plaatsingen zijn bij het onderzoek betrokken. Het betreft zowel de civiel-
rechtelijke als de strafrechtelijke justitieplaatsingen. 
Een derde selectiecriterium was de verblijfsduur. Het verblijf van de 

jongere moest langer dan den maand geduurd hebben. Bij een kortere ver-
blijfsperiode kan over de jongere geen of slechts weinig betrouwbare infor-
matie verzameld worden. Dit heeft als nadeel dat allerlei korte plaatsingen 
- zoals bijvoorbeeld arreststraffen - niet bij het onderzoek betrokken kun-
nen worden. 

Een vierde selectiecriterium was de leeftijd. Alleen jongeren van 15 jaar 
en ouder zijn in het onderzoek opgenomen. In de eerste plaats de groep van 
jonge kinderen is een aparte groep, die moeilijk te vergelijken is met de 
groep van oudere kinderen. In de tweede plaats wordt in de 43 geselecteerde 
tehuizen 80% van de jongeren met een bedindigde plaatsing aangetroffen in 
de leeftijdsgroep van 15 jaar en ouder. 

Een vijfde en laatste selectiecriterium was dat het verblijf van de jon-
gere niet eerder dan in 1986 bedindigd mocht zijn. Met het oog op een zo 
betrouwbaar mogelijke informatie kan niet al te lang in de tijd worden te-
ruggegaan. 

Tabel 3: Verdeling per type tehuis van het aantal jongeren, waarover met 
een tehuismedewerker een interview is gehouden 

type tehuis aantal jongeren 	aantal tehuizen 

1. Rijksinrichtingen 	 45 	 3 
2. Opvangtehuizen 	 50 	 4 

3. Tehuizen voor zeer intensieve 
behandeling 	 57 	 4 

4. Vakinternaten 	 60 	 4 

5. Behandelingstehuizen 	 105 	 10 

6. Tehuizen voor normale'jeugd 	 90 	 13 

7. Tehuizen voor werkende en 
studerende normale jeugd 	 31 	 5 

3.2.3 De begeleidende instanties 

438 	 43 

Uit de groep van 438 jongeren over wie met een tehuismedewerker een inter- 
view is gehouden, is aselect een groep van 60 jongeren gekozen. Over deze 
60 jongeren is aanvullende informatie verzameld via interviews met maat- 
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schappelijk werk(st)ers van begeleidende instanties. 
De betrokken begeleidende instanties werden via schriftelijke en telefo-

nische weg benaderd voor deelname aan het onderzoek. Ondanks het feit dat 
vertegenwoordigers van de instanties niet persoonlijk benaderd konden war-
den, was hun medewerking zeer groat. Slechts den instantie wilde geen mede-
werking verlenen. 

De 60 interviews vonden pleats bij 31 verschillende begeleidende instan-
ties. De instanties bevonden zich verspreid over het hole land. Het ging 
hierbij am gezinsvoogdij-, voogdij- en gecombineerde gezinsvoogdij-/voog-
dij-instellingen. Bij de meeste instanties werden eon of twee interviews 
afgenomen. Bij enkele instanties ging het am drie interviews. 

3.3 De meetinstrumenten 

Ter meting van de factoren die mogelijk van invloed zijn op de verblijfs-
duur, zijn binnen het onderzoek drie vragenlijsten gehanteerd. Namelijk: 
eon vragenlijst met betrekking tot het beleid en de methodiek van tehuizen, 
eon vragenlijst met betrekking tot de jongere en eon vragenlijst met be-
trekking tot het beleid van en de begeleiding door de begeleidende instan-
tie. 
Voorafgaande aan de eigenlijke constructiefase van de meetinstrumenten is 

eon inventarisatie van mogelijk relevante vragen en factoren gemaakt. Daar-
toe is enerzijds de op dit onderzoeksterrein verschenen literatuur geraad-
pleegd en zijn de door doze onderzoeken gebruikte vragenlijsten geanaly-
seerd. Anderzijds is or eon aantal verkennende gesprekken gevoerd met sleu-
telfiguren binnen de residentiBle kinderbescherming - vertegenwoordigers 
van tehuizen, van begeleidende instanties, van het Werkverband Integratie 
Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN) on van de DICE - on is or overleg geweest 
met collega-onderzoekers. 
Ter meting van de beleids- on methodiekvariabelen bij de tehuizen bleek 

reeds een good meetinstrument voorhanden te zijn. Ter meting van de overige 
variabelen zijn twee grotendeels nieuwe vragenlijsten opgesteld. Gedeelte-
lijk is echter oak gebruik gemaakt van een aantal vragen uit de COM-proce-
dure (Mesman Schultz, 1978). De aanvankelijk opgestelde conceptvragenlijs-
ten hebben no eon proces van proefafnames on bijstellingen naar aanleiding 
daarvan hun definitieve vorm gekregen. 

3.3.1 Vragenlijst met betrekking tot het beleid en de methodiek van de te-
huizen 

Ter verzameling van de informatie ten aanzien van het beleid en de metho-
diek van tehuizen is gebruik gemaakt van een door Mesman Schultz (1987) 
ontwikkeld meetinstrument. Dit meetinstrument is opgesteld ter evaluatie 
van gedifferentieerde hulpverlening aan jongeren. Met behulp van deze vra-
genlijst naar kenmerken van tehuizen is getracht een beter beeld to krijgen 
van de bij het onderzoek betrokken tehuizen. Naast vragen naar enkele fei-
telijke kenmerken van tehuizen bevat de lijst met name vragen naar beleid 
en methodiek van tehuizen. 
Omdat het evaluatie-instrument zich richt op het soort hulpverlening dat 

binnen eon tehuis gegeven wordt, zijn afhankelijk van het aantal hulpverle-
ningsvormen per tehuis eon of meer vragenlijsten lngevuld. 

De lijsten zijn schriftelljk ingevuld door een vertegenwoordiger van de 
directie of van de staf van het tehuis. Uiteindelijk hebben 39 tehuizen de 
lijsten geretourneerd. Door doze 39 tehuizen zijn 96 lijsten ingevuld. Het 
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aantal teruggestuurde lijsten varieerde van een ingevulde lijst voor de te-
huizen met den hulpverleningsvorm tot acht ingevulde lijsten voor den te-
huis met acht verschillende hulpverleningsvormen. 

3.3.2 Vragenlijst met betrekking tot de jongere 

Binnen het onderzoek is de informatie over de jongere en zijn ouderlijk ge-
zin niet via de jongere zelf verzameld. De informatie is verzameld via een 
tehuismedewerk(st)er die de jongere goed kent. Globaal is met behulp van de 
vragenlijst een viertal gegevens verzameld: 
a. gegevens omtrent het ouderlijk gezin van de i jongere; 
b. gegevens omtrent de problematiek van de jongere; 
c. gegevens omtrent het verblijf in het tehuis; 
d. gegevens omtrent de begeleiding vanuit de begeleidende instantie. 

In de periode maart-april 1987 zijn 438 interviews afgenomen in de 43 bij 
het onderzoek betrokken tehuizen. Het aantal interviews per tehuis varieer-
de van slechts den interview in enkele zeer kleine tehuizen tot maximaal 
vijftien interviews in de grotere instellingen. 

Het grootste deel van de interviews in de tehuizen is door professionele 
interviewers van de Dienst Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (DSWO) van de 
Rijksuniversiteit Leiden verricht. Door nauw overleg met de DSWO - onder 
andere in de vorm van instructiebijeenkomsten en tussenevaluaties - is zo 
goed mogelijk getracht de kwaliteit van deze interviews te waarborgen. Het 
restant van de interviews (N-61) is door de onderzoekers zelf gedaan. Op 
deze wijze konden binnen betrekkelijk korte tijd (2 maanden) alle inter-
views worden verricht. 

3.3.3 Vragenlijst met betrekking tot het beleid van en de begeleiding door 
de begeleidende ins tantie 

Aan de hand van deze vragenlijst zijn bij de maatschappelijk werk(st)er die 
de jongere begeleidt, naast enkele gegevens omtrent het beleid van de in-
stantie in hoofdzaak gegevens verzameld omtrent het verloop van de begelei-
ding van de jongere. Deze vragenlijst en de voorgaande lijst hebben een 
aantal onderwerpen gemeenschappelijk. Deze "overlap" is nodig om de ver-
schillende visies ten aanzien van bepaalde onderwerpen tussen tehuis en in-
stantie te kunnen registreren en vergelijken. Enkele van deze onderwerpen 
zijn de reden van de tehuisplaatsing, de problematiek van de jongere en de 
evaluatie van de tehuisopname. 
Uit de groep van 438 jongeren over wie met een tehuismedewerk(st)er een 

interview is gehouden, is aselect een groep van 60 jongeren gekozen. Bij 
deze groep is door middel van interviews met maatschappelijk werk(st)ers 
bovengenoemde informatie verzameld. Vanwege beperkingen in budget en tijd 
was het niet mogelijk voor iedere jongere de begeleidende maatschappelijk 
werk(st)er te interviewen. 

3.4 Samenstelling van de steekproef 

In deze afsluitende paragraaf wordt nog eens op een rij gezet bij welke 
groepen welke informatie is verzameld. 
Uiteindelijk hebben 43 tehuizen toegestemd in deelname aan het onderzoek. 

Van deze 43 tehuizen hebben 39 tehuizen meegewerkt aan de invulling van de 
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vragenlijst met betrekking tot het beleid en de methodiek van tehuizen. Om-
dat per verschillende hulpverleningsvorm een aparte lijst ingevuld moest 
worden, zijn er door de 39 tehuizen 96 lijsten ingevuld. 

Binnen de 43 tehuizen zijn met tehuismedewerk(st)ers interviews gehouden 
over 438 jongeren. Er is informatie verzameld over de jongere, zijn ouder-
lijk milieu, het verblijf in het tehuis en de begeleiding vanuit de bege-
leidende instantie. 
Ten slotte zijn bij een aantal begeleidende instanties (N-31) nog inter-

views gehouden met maatschappelijk werk(st)ers over een 60-tal jongeren. 
Hierbij is voornamelijk aanvullende informatie verzameld over het verloop 
van de begeleiding van de jongere door de instantie. 

16 



4 KENMERKEN VAN TEHUIZEN 

Met behulp van een vragenlijst is over de bij het onderzoek betrokken te-
huizen een aantal gegevens verzameld. Aan de hand van de verzamelde infor-
matie wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de in de steek-
proef opgenomen tehuizen. ,Bij de informatieverzameling is gebruik gemaakt 
van een meetinstrument ter evaluatie van gedifferentieerde hulpverlening 
aan jeugdigen. Dit meetinstrument is ontwikkeld door Mesman Schultz (1987). 
Een onderdeel van dit instrument richt zich op een aantal kenmerken van de 
methodiek die in de tehuizen wordt gehanteerd. Het gaat hierbij vooral om 
die kenmerken op grond waarvan de in de tehuizen gehanteerde hulpvormen van 
elkaar kunnen worden onderscheiden. 

Op het onderdeel "kenmerken van de methodiek" krijgt een tehuis scores toe-
gekend op een aantal variabelen. Bijna alle variabelen zijn opgebouwd uit 
meer vragen. Een score ontstaat door de waarden die bij de gegeven antwoor-
den op die vragen horen, bij elkaar op te tellen. Op de aard en de beteke-
nis van de variabelen wordt hieronder nader ingegaan (voor verdere uitleg 
wordt verwezen naar Mesman Schultz, 1987). De methodieklijst is ontwikkeld 
mede op basis van uitgebreide interviews met opvoeders, groepsleiders en 
mentoren, verbonden aan uiteenlopende vormen van residentiele hulpverle-
ning. 
Op basis van een voorlopig onderzoek naar de betrouwbaarheid van de va-

riabelen uit de vragenlijst bestaat de indruk, dat de lijst vrij betrouw-
baar is. Voor de meeste variabelen wordt een hoge interscore betrouwbaar-
heid geconstateerd. Binnen den hulpverleningsvorm blijken de lijsten door 
verschillende beoordelaars op vrijwel dezelfde wijze beantwoord te worden. 
Bij een drietal schalen, namelijk de intensiteit van de begeleiding van de 
opvoeders, de directiviteit van de methode en de opnameprocedure, is de be-
trouwbaarheid echter wat onduidelijker. De resultaten met betrekking tot 
deze schalen moeten dan ook met enige voorzichtigheid bekeken worden (van 
den Boogaart, 1988). 

Bij de lijst "kenmerken van de tehuismethodiek" wordt een onderscheid ge-
maakt in implementatievariabelen en methodiekvariabelen. 

Bij de implementatievariabelen gaat het om het scheppen van de voorwaar-
den die nodig zijn om een bepaalde vorm van residentiele hulp te verlenen. 
Het per tehuis op te nemen aantal jongeren (de capaciteit) wordt vastge-
steld, het personeel wordt aangetrokken, een gebouw wordt gekocht of ge-
huurd, er worden bepaalde materiele voorzieningen getroffen en het tehuis 
krijgt een plaats in de grotere organisatie toegewezen. Over dergelijke ge-
gevens omtrent de tehuizen gaat het bij de implementatievariabelen. In de 
lijst worden de volgende implementatievariabelen onderscheiden. 

a. Capaciteit: hoeveel jongeren verbleven er gemiddeld gedurende het laat-
ste jaar in het tehuis of in de hulpverleningsvorm? 

b. Leeftijdsrange: wat is de minimum en de maximum opnameleeftijd van het 
tehuis of van de hulpverleningsvorm? 

c. Verblijfsduur: hoeveel maanden verbleven de jongeren die de laatste twee 
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jeer het tehuis verlieten, gemiddeld in het tehuis/hulpverleningsvorm? 
d. Aantal pedagogische medewerkers per jongere: hoeveel begeleiders, mento-

ren, hoofd- of unitleiders en/of codrdinatoren werken in het tehuis? 
e. Aantal huishoudelijk medewerkers per Jongere: uit hoeveel personen be-

staat de huishoudelijke dienst van het tehuis? 
f. Mantel speclallsten en stafleden per jongere: hoe groot is de staf en 

hoeveel specialisten hebben bemoeienis met het tehuis? 
g. Externe materiel° voorzieningen: in wat voor soort gebouw is het tehuis 

gehuisvest, vat is de ligging en hoe ziet de infrastructuur van de omge-
ving eruit? 

h. Interne materlele voorzienIngen: heeft elke jongere eon eigen kamer, hoe 
ziet doze kaiser eruit en is or eon aparte groepsruimte aanwezig? 

De methodiekvariabelen betreffen vooral de handelingen en de routines die 
in een tehuis worden uitgevoerd. In de lijst worden de volgende methodiek-
variabelen onderscheiden. 

I. De opnameprocedure: hoe gaat in zijn algemeenheid de opnameprocedure in 
zijn work? Brengt de jongere vooraf eon bezoek aan het tehuis, is de 
plaatsende instantie hierbij aanwezig on warden de doelstellingen bij de 
kennismaking aan de jongere uitgelegd? 

j. De directiviteit van de methode: hoe wordt gehandeld bij overtreden van 
de huisregels on bij wangedrag van de jongere? 

k. Intensitelt van bemoelenis met de jongere: hoe intensief wordt de jonge-
re bij zijn/haar behandeling betrokken? 

1. IntensItelt van begeleldIng van de opvoeders: hoe intensief warden de 
tehuismedewerkers begeleid? 

m. UnIformitelt van de dagindeling: wordt or bij de dagindeling eon grate 
uniformiteit aangehouden, dit wil zeggen moeten alle jongeren op eon be-
paalde tijd opstaan, gezamenlijk ontbijten ed. of is de dagindeling van 
de jongeren individueel bepaald? 

n. Zelfwerkzaamheld van de jongere: vat wordt or not betrekking tot de 
zelfwerkzaamheid van de jongere verwacht? Moot hij/zij veel zelf doen of 
wordt hij/zij vaak door de groepsleiding geholpen. 

o. Inschakeling van het gezin: in welke mate wordt het gezin bij de behan-
deling van de jongere betrokken? 

p. VerzorgIng: vervult het huishoudelijk personeel eon belangrijke rol in 
het tehuis ,  en is het eon belangrijke factor voor de sfeer of komen de 
verzorgingsaspecten weinig aan bad? 

q. Verantwoordelijkheld van de jongere: in welke mate worden aan de jongere 
eigen verantwoordelijkheden toegekend? 

r. Onderling contact personeel: in welke mate is or sprake van eon frequent 
on vast contact tussen personeelsleden van de verschillende geledingen? 

Aan de hand van bovenstaande variabelen wordt eon beschrijving gegeven van 
de bij het onderzoek betrokken tehuizen. Eerst wordt gekeken naar eventuele 
verschillen tussen typen tehuizen. Daarna wordt aandacht besteed aan even-
tuele verschillen tussen hulpverleningstypen. 

4.1 Verschillen tussen de typen tehuizen 

Bij de beschrijving van de tehuistypen wordt naast de acht implementatie-
en tien methodiekvariabelen nog een viertal variabelen betrokken. Het gaat 
am het aantal verschillende hulpverleningsvormen binnen den tehuis, het 
percentage justitieplaatsingen, de gemiddelde duur van de maatregel on het 
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gemiddeld aantal wisselingen per type tehuis. Als significantieniveau is 
een p-waarde van 0,01 aangehouden. 

4.1.1 Capaciteit 

De capaciteit van de tehuizen is op twee verschillende manieren bepaald. 
Enerzijds is er per instelling een gemiddelde groepsgrootte vastgesteld. 

—"' Anderzijds is de totale capaciteit per instelling gemeten. 
De gemiddelde groepsgrootte blijkt per type tehuis niet te verschillen. 

De totale capaciteit blijkt echter per type tehuis aanzienlijk te verschil-
len (F-9,9814; p<0,000). 
Uit tabel 4 blijkt dat vakinternaten een zeer grote totale capaciteit 

hebben, terwijl de opvangtehuizen en de tehuizen voor studerende en wer-
kende normale jeugd een kleine totale capaciteit hebben. De resterende ty-
pen tehuizen hebben een gemiddelde totale capaciteit, die ligt tussen de 
42,5 en 72,0 jongeren. De tehuizen voor normale jeugd en in iets mindere 
mate de behandelingstehuizen vallen op door een grote spreiding wat betreft 
capaciteit. Er bestaan binnen deze tehuistypen zeer grote verschillen in 
capaciteit tussen de afzonderlijke tehuizen. Voor de andere tehuistypen 
geldt dat de spreiding vrij gering is. Dat houdt in dat binnen deze tehuis-
typen de afzonderlijke tehuizen niet zoveel verschillen qua capaciteit. 

Tabel 4: Gemiddelde totale capaciteit per type tehuis 

type tehuis 	 gemiddeld totale 	aantal 
capaciteit 	tehuizen 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor Zeer Intensieve Behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizen voor normale jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en studerende 

normale jeugd 

4.1.2 Leeftijdsrange 

46,0 
28,3 
60,0 

137,5 
72,0 
42,5 

23,0 

3 
4 
4 
4 
9 

11 

4 

58,4 	 39 

De leeftijdsrange van de bewoners blijkt tussen de typen tehuizen niet sig-
nificant te verschillen (F-3,1026; p<0,02). De opvangtehuizen (5,0) en de 
tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd (5,2) kenmerken zich 
door een kleine leeftijdsrange. De tehuizen voor normale jeugd (14,3) heb-
ben de grootste leeftijdsrange, terwijl de vakinternaten (11,7) en de be-
handelingstehuizen (11,1) ook een vrij grote leeftijdsrange hebben. De te-
huizen voor zeer intensieve behandeling (9,7) en de rijksinrichtingen (7,0) 
nemen een middenpositie in. 

19 



4.1.3 Verblijfsduur 

In tabel 5 staat de gemiddelde verblijfsduur per type tehuis vermeld. De 
verblijfsduur in de opvangtehuizen is duidelijk het kortst (2,4 maanden), 
terwijl de verblijfsduur in de tehuizen voor werkende en studerende normale 
jeugd ook vrij kort is (10,2 maanden). Het langst is de verblijfsduur in de 
vakinternaten (19,9 maanden). Er zijn overigens geen significante verschil-
len aanwijsbaar tussen de typen tehuizen (F-0,9573; p<0,45). Het gaat hier 
on de verblijfsduur zoals deze op basis van door de tehuizen zelf verstrek-
te gegevens is vastgesteld over de tehuispopulatie die over een periode 
van twee jeer het tehuis veriaten heeft. 

Tabel 5: Gemiddelde verblijfsduur (in maanden) per type tehuis, vastgesteld 
op basis van door tehuizen verstrekte gegevens 

type tehuis 	 gemiddelde verblijfsduur 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizeb voor normale Jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en studerende normale 

jeugd 

4.1.4 Aantal tehuismedewerkers per jongere 

Uit tabel 6 blijkt dat er significante verschillen bestaan tussen de typen 
tehuizen voor wat betreft het aantal pedagogische medewerkers per jongere 
(F-9,0205; p<0,0000). De rijksinrichtingen en de opvangtehuizen hebben ge-
middeld het meeste aantal pedagogische medewerkers per jongere (1,1 respec-
tievelijk 0,9). Dan volgen de tehuizen voor zeer intensieve behandeling, 
waar gemiddeld 0,6 opvoeder per jongere aanwezig is. De resterende tehuizen 
hebben gemiddeld 0,2 of 0,3 opvoeder per jongere. 

Oak het aantal huishoudelijk medewerkers per jongere blijkt per type te-
huis te verschillen (F-3,2290; p<0,01; zie tabel 6). Opnieuw hebben de 
rijksinrichtingen en de opvangtehuizen het grootste aantal huishoudelijk 
medewerkers per Jongere (0,4 respectievelijk 0,2). De andere typen tehuizen 
verschillen niet van elkaar en hebben alle een gemiddelde van 0,1 huishou-
delijk medewerker per jongere. 

20 

18,0 
2,4 

13,8 
19,9 
16,8 
17,6 

10,2 

15,8 



Tabel 6: Gemiddeld aantal medewerkers per jongere per type tehuis 

type tehuis 

1. Rijksinrichtingen 	 1,1 
2. Opvangtehuizen 	 0,9 
3. Tehuizen voor zeer intensieve 

behandeling 	 0,6 
4. Vakinternaten 	 0,2 
5. Behandelingstehuizen 	 0,3 
6. Tehuizen voor normale jeugd 	0,2 
7. Tehuizen voor werkende en 

studerende normale jeugd 	 0,3 

4.1.5 Externe materiele voorzieningen 

gemiddeld 	gemiddeld 	gemiddeld 
aantal 	aantal huis- 	aantal 
opvoeders 	houdelijk 	stafleden/ 

personeel 	specialisten 

	

0,4 	 0,2 

	

0,2 	 0,3 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 	 0,1 

0,4 	 0,1 	 0,1 

Kijken we naar het aantal specialisten en stafleden per jongere, dan blij-
ken er eveneens significante verschillen op te treden (F-4,1208; p<0,004). 
Opnieuw hebben de rijksinrichtingen en de opvangtehuizen gemiddeld wat meer 
specialisten en stafleden per jongere (0,2 respectievelijk 0,3). Bij de 
resterende tehuizen wordt een gemiddelde van 0,1 aangetroffen. 
De tehuizen krijgen op basis van een indeling in A-, B- en C-categorieen 

van Justitie een bepaald budget toegewezen. Tehuizen uit categorie A krij-
gen een hoger budget dan tehuizen uit categorie B, die weer een hoger bud-
get krijgen dan tehuizen uit categorie C. Bovendien bestaat er een buiten-
categorie, waarin tehuizen zitten met een budget dat nog hoger is dan dat 
van de tehuizen in de A-categorie. Binnen de A-categorie vallen de behande-
lingstehuizen, binnen de B-categorie de vakinternaten en binnen de C-cate-
gorie de tehuizen voor normale jeugd en de tehuizen voor werkende en stude-
rende normale jeugd. De rijksinrichtingen, de opvangtehuizen en de tehuizen 
voor zeer intensieve behandeling vallen in de buitencategorie. Een hoger 
budget houdt onder meer in dat per jongere meer personeel aangenomen kan 
worden. Dit verklaart voor een deel de geconstateerde verschillen, namelijk 
de verschillen tussen de buitencategorie tehuizen - de rijksinrichtingen, 
de opvangtehuizen en de tehuizen voor zeer intensieve behandeling - en de 
resterende tehuizen. Op basis van de verschillen in budget tussen A-, B- en 
C-tehuizen zouden ook tussen deze tehuizen verschillen in aanwezig perso-
neel per jongere verwacht.worden. Deze verschillen blijken echter niet aan-
wezig te zijn. 

Voor wat betreft de externe materiele voorzieningen blijken er geen sig-
nificante verschillen te bestaan tussen de typen tehuizen (F-2,0388; 
p<0,07). De rijksinrichtingen (0,2), de tehuizen voor zeer intensieve be-
handeling (1,9) en de vakinternaten (1,0) krijgen een relatief hoge score. 
Het gaat hier om tehuizen ver buiten het centrum van een kleinere plaats, 
met weinig of geen uitgaansmogelijkheden op loopafstand en slecht bereik-
baar met het openbaar vervoer. De opvangtehuizen (-5,0), de tehuizen voor 
normale jeugd (-4,0) en de tehuizen voor werkende en studerende normale 
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jeugd (-3,8) krijgen een lege score. Het zijn over het algemeen tehuizen in 
oude gebouwen in het centrum van een grate stad net veel winkels en uit-
gaansmogelijkheden op loopafstand en goed bereikbaar met het openbaar ver-
voer. De behandelingstehuizen nemen met eon gemiddelde score van -1,1 eon 
middenpositie in. 

4.1.6 Interne materlele voorzieningen 

De verschillen tussen de typen tehuizen zijn voor de variabele interne ma-
teridle voorzieningen niet significant (F-1,8325; p<0,10). Een hoge score 
wordt behaald door de rijksinrichtingen en de opvangtehuizen (5,5 respec-
tievelijk 7,8). Jongeren hebben bier vaak geen eigen kaiser, maar over het 
algemeen zijn er wel gen of meer groepsruimten beschikbaar. De avenge ty-
pen tehuizen verschillen nauwelijks van elkaar en hebben een vrij lage sco-
re. De jongeren hebben bier over het algemeen een eigen woon/slaapkamer; 
vaak echter ontbreekt een aparte groepsruimte. 

4.1.7 De opnameprocedure 

De verschillen tussen de typen tehuizen voor wat betreft de opnameprocedure 
zijn significant (F-8,0581; p<0,0000). De tehuizen voor zeer intensieve be-
handeling (10,0), de vakinternaten (8,8), de behandelingstehuizen (8,8) en 
de rijksinrichtingen (8,2) krijgen een hoge score. In deze tehuizen brengt 
de jongere vooraf vaak meer bezoeken en vaak is bij een van deze bezoeken 
de plaatsende instantie aanwezig. Meestal warden vooraf aan de jongere de 
doelstellingen van het tehuis uiteengezet. De tehuizen voor normale jeugd 
(6,9) en de tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd (6,2) hebben 
eon vat lagere score. In doze tehuizen is van voornoemde wat minder sprake. 
De opvangtehuizen hebben eon erg lage score (-10,0). In doze tehuizen is 
eigenlijk geen sprake van een opnameprocedure. Het gaat in deze tehuizen 
over het algemeen om gedwongen opnames in crisisachtige situaties. 

Tabel 7: Gemiddelde score op de variabele opnameprocedure per type tehuis 

type tehuis 	 gemiddelde score 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizen voor normale jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd 

4.1.8 Directivitelt van de methode 

8,2 
-10,0 
10,0 
8,8 
8,8 
6,9 
6,2 

7,3 

Wat betreft de variabele directiviteit van de methode zijn er tussen de 
typen tehuizen duidelijke verschillen te constateren (F-3,4789; p<0,004). 
De opvangtehuizen (15,6) en de rijksinrichtingen (6,5) hebben een erg hoge 
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tot hoge score op deze variabele. In deze tehuizen wordt streng opgetreden 
bij overtreding van huisregels en bij wangedrag volgens een standaardpakket 
van sancties. De tehuizen voor normale jeugd (1,5) en de tehuizen voor 
werkende en studerende normale jeugd (0,6) hebben een lage score op de 
variabele directiviteit van de methode. In deze tehuizen wordt minder 
streng gereageerd op overtreden van huisregels en op wangedrag. Er worden 
in veel mindere mate expliciete sancties gehanteerd. De tehuizen voor zeer 
intensieve behandeling (4,8), de behandelingstehuizen (4,7) en de vakinter-
naten (4,4) nemen een middenpositie in (zie tabel 8). 

Tabel 8: Gemiddelde score op de variabele directiviteit van de methode per 
type tehuis 

type tehuis 	 gemiddelde score 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizen voor normale jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd 

.4.1.9 Intensitelt van bemoeienis met de jongere 

6,5 
15,6 
4,8 
4,4 
4,7 
1,5 
0,6 

3,9 

De typen tehuizen verschillen sterk qua intensiteit van bemoeienis met de 
jongere (F-5,8292; p<0,0001). De rijksinrichtingen (18,7) en de opvangte-
huizen (22,8) hebben een hoge score. Bij veel van deze tehuizen wordt een 
uitgebreid diagnostisch instrumentarium gebruikt bij de jongeren; van de 
jongeren wordt geen of weinig motivatie verlangd. Er bestaat een vrij uit-
voerige bemoeienis door diverse (soorten) specialisten. Bij veel .van deze 
tehuizen is de jongere verplicht deel te nemen aan allerlei georganiseerde 
activiteiten. 
De tehuizen voor normale jeugd (2,4) en de tehuizen voor studerende en 

werkende normale jeugd (0,7) hebben een lage score. De jongeren in deze te-
huizen moeten doorgaans sterk gemotiveerd zijn. Er wordt weinig gebruik ge-
maakt van diagnostische instrumenten en er is weinig sprake van specialis-
tische bemoeienis. Ook is er veel minder sprake van verplicht gestelde ac-
tiviteiten. 
De tehuizen voor zeer intensieve behandeling (8,6), de vakinternaten 

(8,9) en de behandelingstehuizen (6,2) nemen opnieuw een tussenpositie in 
(zie tabel 9). 
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Tabel 9: Gemiddelde score op de variabele intensiteit van bemoeienis met de 
jongere per type tehuis 

type tehuis 	 gemiddelde score 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizen voor normale jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd 

4.1.10 Intensiteit van de begeleiding van de opvoeders 

18,7 
22,8 
8,6 
8,9 
6,2 
2,4 
0,7 

6,3 

Met betrekking tot de variabele intensiteit van de begeleiding van de op-
voeders blijken er tussen de typen tehuizen geen significante verschillen 
te bestaan (F-0,7862; p<0,58). 
Toch valt er opnieuw een onderverdeling in drie subgroepen te maken. De 

rijksinrichtingen (7,8) en de opvangtehuizen (8,1) krijgen de hoogste sco-
re. Hier wordt het naleven van huisregels in de task van de directe opvoe-
ders sterk benadrukt. De praktijkbegeleiding gebeurt er volgens een vast 
schema. De scores van de tebuizen voor zeer intensieve behandeling (7,3), 
de vakinternaten (7,5) en de behandelingstehuizen (6,5) liggen iets lager. 
De begeleiding van de oilvoeders is in deze tehuizen lets minder intensief. 
De scores voor de tehuizen voor normale jeugd (5,3) en de tehuizen voor 
werkende en studerende normale jeugd (5,2) liggen nog wat lager. De bege-
leiding van de opvoeders is in de laatstgenoemde tehuizen het minst inten-
sief. 

4.1.11 Uniformiteit van de dagindeling 

Op basis van de verschillen op de variabele uniformiteit van de daginde-
ling, die overigens niet significant zijn (F-1,818; p<0,10), kan wederom 
een driedeling gemaakt worden. De rijksinrichtingen (12,7) en de opvangte-
huizen (13,1) krijgen een hoge score. In deze tehuizen gebeuren alle dage-
lijks terugkerende activiteiten vrijwel steeds gezamenlijk. In ieder geval 
worden de jongeren geacht overeenkomende dingen te doen. De tehuizen voor 
normale jeugd (1,8) en de tehuizen voor werkende en studerende normale 
jeugd (1,5) hebben een lage score. De invulling van de dagelijks terugke-
rende activiteiten wordt bier vaak aan de jongere zelf overgelaten. De te-
huizen voor zeer intensieve behandeling (2,8), de vakinternaten (6,8) en de 
behandelingstehuizen (3,9) nemen een tussenpositie in. 

4.1.12 Zelfwerkzaamheid van de jongere 

tilt tabel 10 blijkt dat wat betreft de variabele zelfwerkzaamheid van de 
jongere significante verschillen tussen de typen tehuizen aanwezig zijn 
(F-2,9804; p<0,010). Ook bier vinden we weer een driedeling. De driedeling 
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ziet er echter iets anders uit dan bij de vorige variabelen. 
De rijksinrichtingen (-11,2) en de opvangtehuizen (-9,6) hebben een zeer 

lage score. In deze tehuizen mag of behoeft de jongere niet veel zelf te 
doen. Het eten wordt centraal bereid. Over de meeste zaken worden door de 
opvoeders de beslissingen genomen. Bij het zoeken naar een vervolgplaats 
wordt vanuit het tehuis veel hulp verleend. De tehuizen voor werkende en 
studerende normale jeugd krijgen naar verhouding een hoge score (-2,8). De-
ze is echter gezien de maximaal mogelijke score op de variabele zelfwerk-
zaamheid van 14 nog steeds laag te noemen. In deze tehuizen moeten de jon-
geren vaker dingen zelf doen. De jongeren hebben vaker een eigen keuken. De 
beslissingen over allerhande zaken worden vaker aan de jongere zelf overge-
laten en bij het zoeken naar een vervolgplaats wordt minder hulp geboden. 
De tehuizen voor zeer intensieve behandeling (-6,4), de vakinternaten 

(-4,2), de behandelingstehuizen (-4,8) en de tehuizen voor normale jeugd 
(-5,0) vormen een middengroep. 

Tabel 10: Gemiddelde score op de variabele zelfwerkzaamheid van de jongere 
per type tehuis 

type tehuis 	 gemiddelde score 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizen voor normale jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd 

4.1.13 Inschakeling van het gezin 

-11,2 
- 9,6 
- 6,4 
- 4,2 
- 4,8 
- 5,0 
- 2,8 

- 5,2 

Uit tabel 11 blijkt, dat er duidelijke en significante verschillen zijn aan 
te wijzen tussen de typen tehuizen wat betreft de variabele inschakeling 
van het gezin (F-3,7167; p<0,002). Grofweg kunnen we drie subgroepen onder-
scheiden. Deze onderverdeling verschilt echter nogal van eerder gemaakte 
indelingen. 
De rijksinrichtingen (18,2), de tehuizen voor zeer intensieve behandeling 

(15,1), de behandelingstehuizen (16,6) en de tehuizen voor normale jeugd 
(17,4) hebben een hoge store op de variabele inschakeling van het gezin. In 
deze tehuizen vindt vaak contact plaats met de ouders en worden de ouders 
betrokken bij de behandeling van de jongere. 

De opvangtehuizen (3,1) hebben een lage score. Hier is veel minder sprake 
van contact met ouders en van betrekken van ouders bij de behandeling. 

De vakinternaten (11,9) en de tehuizen voor werkende en studerende norma-
le jeugd (11,3) vormen hier de middengroep. 
Overigens wordt de significantie van de verschillen tussen de typen te-

huizen hoofdzakelijk bepaald door de opvangtehuizen. Wanneer de opvangte-
huizen buiten beschouwing worden gelaten, blijken de verschillen tussen de 
overige typen tehuizen niet significant te zijn. 
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Tabel 11: Cemiddelde score op de variabele inschakeling van het gezin per 
type tehuis 

type tehuis 	 gemiddelde score 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizen voor normale jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd 

4.1.I4 Verzorging 

4.1.16 Onderling contact personeel 
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18,2 
3,1 

15,1 
11,9 
16,6 
17,4 
11,3 

14,9 

De verschillen tussen de typen tehuizen blijken niet significant to zijn 
wat betreft de variabele verzorging (F-1,7071; p<0,13). Toch kan globaal de 
volgende driedeling worden gemaakt. De rijksinrichtingen (10,0) on de op-
vangtehuizen (10,5) kenmerken zich door een hoge score. Doze tehuizen zijn 
over het algemeen van buitenaf stork herkenbaar als kinderbeschermingsin-
richting. Het er werkzame huishoudelijk personeel vervult vaak moor func-
ties en het speelt vaak eon belangrijke rol bij de bepaling van de sfeer in 
het tehuis. 

De tehuizen voor zeer intensieve behandeling (-4,2) kenmerken zich door 
een lage score. Ze zijn wat minder herkenbaar als kinderbeschermingsinrich-
ting. Het huishoudelijk personeel vervult er weinig functies on is niet zo 
belangrijk voor de sfeer in het tehuis. De vakinternaten (0,8), de behande-
lingstehuizen (0,5), de tehuizen voor normale jeugd (0,5) on de tehuizen 
voor werkende on studerende normale jeugd (1,6) vormen een middengroep. 

4.1.15 Verantwoordelijkheid van de jongere 

Vat betreft de variabele verantwoordelijkheid van de jongere zijn or geen 
significante verschillen tussen de typen tehuizen aan to wijzen (F-1,3504; 
p<0,24). In feite blijken alleen de rijksinrichtingen (-12,3) on de opvang-
tehuizen (-10,4) door een erg lage score eon afwijkende groep vormen. In 
deze tehuizen is over het algemeen ten minste enn opvoeder gedurende 24 uur 
aanwezig. Er is vaak maar den centrale bel aanwezig. De jongeren hebben 
over het algemeen geen eigen sleutel en zij behoeven weinig zelf to doen. 
De resterende groep tehuizen heeft een duidelijk hogere score. Dit houdt 

in dat in deze tehuizen veel minder vaak gedurende 24 uur een opvoeder aan-
wezig is. De jongeren hebben vaker eon eigen bel on beschikken ook vaker 
over eon eigen sleutel. Bovendien wordt or vaker vanuit gegaan, dat ze zelf 
hun zaken regelen. 

Oak wat betreft de variabele onderling contact personeel blijken geen sig- 
nificante verschillen tussen de typen tehuizen aanwijsbaar to zijn (F- 



1,3307; p<0,25). De enige groep die er hier uitspringt, is de groep opvang-
tehuizen met een hoge score (15,5). In deze tehuizen is sprake van veel on-
derling contact tussen het personeel. De overige tehuizen hebben een duide-
lijk lagere score. Contact tussen personeel vindt hier iets minder frequent 
plaats. 

4.1.17 Het aanta1 hu1pver1eningsvormen 

Bij de variabele aantal hulpverleningsvormen gaat het om de verschillende 
hulpverleningsvormen die binnen een instelling onderscheiden kunnen wor-
den. Er wordt vanuit gegaan dat de hulpverlening echt anders geaard is. 
Wanneer namelijk binnen een tehuis drie leefgroepen aanwezig zijn die in 
hulpverlening nauwelijks van elkaar verschillen, dan worden deze als eon • 
hulpverleningsvorm geteld. 

Er blijken geen significante verschillen te bestaan tussen de typen te-
huizen wat betreft het aantal hulpverleningsvormen (F-2,6381; p<0,0342). 
Uit tabel 12 blijkt dat in de tehuizen voor zeer intensieve behandeling en 
de vakinternaten met een gemiddelde van 4,25 en 3,5 de meest gedifferen-
tieerde hulp wordt geboden. In de rijksinrichtingen en de opvangtehuizen is 
geen differentiatie aanwezig. In de resterende tehuistypen wordt een gemid-
delde differentiatie aangetroffen. Overigens blijkt het aantal hulpverle-
ningsvormen binnen een tehuis voor een belangrijk deel samen te hangen met 
de grootte van het tehuis (r-0,51; p<0,001). Bij de kleinere tehuizen is 
weinig differentiatie, bij de grotere tehuizen is veel differentiatie. Een 
uitzondering hierop zijn de tehuizen voor zeer intensieve behandeling. 
Terwijl zij een gemiddelde capaciteit hebben, bezitten zij het grootste 
aantal hulpverleningsvormen. 

' Tabel 12: Gemiddeld aantal hulpverleningsvormen per type tehuis 

type tehuis 	 gemiddeld aantal 
hulpverleningsvormen 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizen voor normale jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en studerende en normale jeugd 

4.1.18 Het percentage justitlep1aatsingen 

1,0 
1,0 
4,3 
3,5 
2,6 
2,4 
2,0 

2,5 

Per type tehuis is het percentage justitieplaatsingen bepaald. Uit tabel 
13 blijkt, dat er aanmerkelijke verschillen tussen de typen tehuizen be-
staan (F-7,9269; p<0,0000). 
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Tabel 13: Het gemiddelde percentage justitieplaatsingen per type tehuis 

type tehuis 	 gemiddeld percentage 
justitieplaatsingen 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizen voor normale jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd 

In de rijksinrichtingen vinden alleen justitieplaatsingen plaats (100%) en 
in de opvangtehuizen zijn bijna elle plaatsingen justitieplaatsingen 
(98,8%). In de tehuizen voor zeer intensieve behandeling is 76,8% van alle 
plaatsingen een justitieplaatsing. In de vakinternaten is in iets meer dan 
de helft (56,7%) van de gevallen sprake van een justitieplaatsing. In de 
tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd is een helft op vrij-
willige basis en een helft op justitigle basis (50,5%) opgenomen. In de be-
handelingstehuizen (44,9%) en de tehuizen voor normale jeugd (45,3%) is in 
iets minder dan de helft van de gevallen sprake van een justitieplaatsing. 

4.1.19 De maatregelduur 

Per type tehuis is bepaald hoe lang de jongeren in de verschillende typen 
tehuizen onder een justitigle kinderbeschermingsmaatregel vallen. De mast-
regelduur geeft een indicatie van de duur van de residentiele carriere van 
jongeren. 
De maatregelduur blijkt per type tehuis significant te verschillen 

(F-5,6104; p<0,000). Uit tabel 14 blijkt dat de jongeren in de rijksinrich-
tingen (33,1 maanden), de tehuizen voor zeer intensieve behandeling (36,6 
maanden), de vakinternaten (32,9 maanden), de behandelingstehuizen (38,3 
maanden) en de tehuizen voor normale jeugd (40,9 maanden) over het algemeen 
een lenge maatregelduur hebben. De jongeren in de opvangtehuizen (11,1 
maanden) en de tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd (19,2 
maanden) hebben over het algemeen eon korte maatregelduur. 
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98,8% 
76,8% 
56,7% 
44,9% 
45,3% 
50,5% 
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Tabel 14: Gemiddelde duur van de kinderbeschermingsmaatregel (in maanden) 
per type tehuis 

type tehuis 	 gemiddelde duur 
van de maatregel 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizen voor normale jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd 

4.1.20 Het aanta1 p1aatsingen 

33,1 
11,1 
36,6 
32,9 
38,3 
40,9 
19,2 

33,5 

Ten slotte is per type tehuis bepaald hoeveel verschillende plaatsingen de 
jongeren in die tehuizen gemiddeld meegemaakt hebben. De laatste plaatsing 
in het tehuis waar een interview over de jongere is gehouden, is hierbij 
meegerekend. Het gaat hierbij zowel om residentiele als on niet-residen-
tiele plaatsingen. 
Het aantal plaatsingen blijkt significant per type tehuis te verschillen 

(F-7,7256; p<0,000). Uit tabel 15 blijkt dat de jongeren in de tehuizen 
voor zeer intensieve behandeling (5,2) en de tehuizen voor werkende en stu-
derende normale jeugd (4,5) het meeste aantal plaatsingen hebben. De jonge-
ren in de rijksinrichtingen (3,9), de behandelingstehuizen (3,9) en de te-
huizen voor normale jeugd (3,7) hebben een gemiddeld aantal plaatsingen. In 
de opvangtehuizen (2,6) en de vakinternaten (2,9) hebben de jongeren een 
klein aantal plaatsingen. 

Zoals gezegd, kan bij het aantal plaatsingen nog een onderscheid gemaakt 
worden in residentiele en niet-residentiele plaatsingen. Ook met betrek-
king tot het aantal residentiele plaatsingen blijken er significante ver-
schillen tussen de typen tehuizen te bestaan (F-11,4668; p<0,000). In de 
rijksinrichtingen hebben de jongeren de meeste residentiele plaatsingen 
achter de rug (3,74). In de vakinternaten (1,87), de tehuizen voor normale 
jeugd (2,07), de behandelingstehuizen (2,17) en de opvangtehuizen (2,25) 
hebben de jongeren naar verhouding weinig residentiele plaatsingen. In de 
tehuizen voor zeer intensieve behandeling (2,95) en de tehuizen voor wer-
kende en studerende normale jeugd (2,98) bevinden zich jongeren met een ge-
middeld aantal residentiele plaatsingen. - 

Voor wat betreft de niet-residentiele plaatsingen worden ook significante 
verschillen geconstateerd (F-18,7017; p<0,000). In de rijksinrichtingen 
(0,16) en de opvangtehuizen (0,35) blijken de jongeren bijna geen niet-
residentiele plaatsingen te hebben gehad. In de tehuizen voor zeer inten-
sieve behandeling (2,25) blijken de jongeren veel niet-residentiele plaat-
singen achter de rug te hebben. De vakinternaten (1,03), de behandelings-
tehuizen (1,73), de tehuizen voor normale jeugd (1,63) en de tehuizen voor 
werkende en studerende normale jeugd (1,52) vormen een tussengroep. 
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Tabel 15: Gemiddeld aantal plaatsingen per type tehuis, opgesplitst in to-
taal aantal plaatsingen, residentiele plaatsingen en niet-resi-
dentiele plaatsingen 

type tehuis 

1. Rijksinrichtingen 
2. Opvangtehuizen 
3. Tehuizen voor zeer inten-

sieve behandeling 
4. Vakinternaten 
5. Behandelingstehuizen 
6. Tehuizen voor normale jeugd 
7. Tehuizen voor werkende en 

studerende normale jeugd 

4.2 Samenvatting 
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totaal aantal 	aantal 	aantal niet- 
plaatsingen residentidle residentiele 

plaatsingen 	plaatsingen 

3,9 
2,6 

5,2 
2,9 
3,9 
3,7 

3,74 
2,25 

2,95 
1,87 
2,17 
2,07 

4,5 	 2,98 

0,16 
0,35 

2,25 
1,03 
1,73 
1,63 

1,52 

3,8 	 2,4 	 1,4 

De beschrijvingen per variabele samenvattend kunnen we het volgende stel-
len: 
1. Voor een aantal implementatie- en methodiekvariabelen worden significan-

te verschillen tussen de typen tehuizen geconstateerd. Wanneer we uit-
gaan van een significantieniveau van p<0,01, gaat het on de volgende va-
riabelen: de capaciteit, het aantal opvoeders per jongere, het aantal 
huishoudelijk medewerkers per jongere, de directiviteit van de methode, 
de intensiteit van bemoeienis met de jongere, de intensiteit van de be-
geleiding van de opvoeders, de zelfwerkzaamheid van de jongere en de in-
schakeling van het gezin. Op 9 van de 18 variabelen worden significante 
verschillen geconstateerd (zie bijlage, tabel 31). 

2. De genoemde significante verschillen blijken in hoge mate bepaald te 
worden door afwijkende scores van de rijksinrichtingen en de opvangte-
huizen. 

3. De verschillen op een aantal methodiekschalen geven duidelijke argumen-
ten voor een onderverdeling in drie verschillende tehuistypen. Daarbij 
vormen de rijksinrichtingen en de opvangtehuizen den categorie. Daar-
naast zijn de tehuizen voor zeer intensieve behandeling, de vakinterna-
ten en de behandelingstehuizen in een categorie onder te brengen. En er 
zijn redenen on de tehuizen voor normale jeugd en de tehuizen voor wet-
kende en studerende jeugd in een categorie semen te nemen. 

Naar aanleiding van bovengenoemde bevindingen is een aantal nadere analyses 
verricht. In de eerste pleats is gekeken naar de aanwezigheid van verschil-
len op de implementatie- en methodiekvariabelen, wanneer de groep van 
rijksinrichtingen en opvangtehuizen buiten beschouwing gelaten wordt. In 
dat geval blijken acht van de negen significante verschillen te verdwijnen 
(zie tabel 32 in de bijlage; uitgegaan wordt van een significantieniveau 
van p<0,01). Slechts voor wat betreft de variabele aantal opvoeders per 
jongere blijken significante verschillen tussen de typen tehuizen te blij-
ven bestaan (F-11,4798; p<0,0000). 



Daarnaast is onderzocht of een indeling in drie groepen, waarvoor nogal 
wat evidentie gevonden is, een zinvolle onderverdeling oplevert. Het gaat 
hierbij om de volgende driedeling: I. rijksinrichtingen en opvangtehuizen, 
II. tehuizen voor zeer intensieve behandeling, vakinternaten en behande-
lingstehuizen en III. tehuizen voor normale jeugd en tehuizen voor werkende 
en studerende normale jeugd. Er is ook een inhoudelijk argument voor deze 
driedeling te noemen. Groep I kenmerkt zich door een gesloten karakter; 
binnen groep II staat behandeling centraal; en binnen groep III gaat het om 
opvoeding en verzorging. 
Bekeken is in hoeverre deze drie groepen significante verschillen verto-

nen op de 18 implementatie- en methodiekvariabelen. De drie nieuw gevormde 
groepen blijken op 10 van de 18 implementatie- en methodiekvariabelen sig-
nificant van elkaar te verschillen (zie tabel B3 in bijlage). In vergelij-
king met de indeling in zevem typen worden op meer variabelen significante 
verschillen geconstateerd. Bovendien blijken de significantieniveaus bij de 
driedeling aanzienlijk hoger te liggen dan bij de indeling in zeven typen. 
Op grond van deze resultaten blijkt het mogelijk te zijn de zeven tehuisty-
pen terug te brengen tot drie basistypen. 

Ten slotte is met behulp van clusteranalyse bekeken of er op basis van de 
18 implementatie- en methodiekvariabelen homogene groepen van tehuizen aan 
te wijzen zijn en in hoeverre deze groepen overeenkomen met of afwijken van 
bovengenoemde driedeling. 

De resultaten van de clusteranalyse ondersteunen in grote lijnen de inde-
ling in drie groepen (zie toelichting bijlage II). De rijksinrichtingen en 
de opvangtehuizen komen in een eerste cluster terecht, de tehuizen voor 
normale jeugd en de tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd in 
een tweede cluster en de tehuizen voor zeer intensieve behandeling en de 
behandelingstehuizen in een derde cluster. Een vierde cluster ten slotte 
wordt gevormd door de vakinternaten. 

De vakinternaten komen in een apart cluster terecht vanwege kenmerken die 
samenhangen met de grootte van de instelling en met de aard en de ligging 
van de gebouwen. Wanneer dit soort kenmerken buiten beschouwing worden ge-
laten, blijken de vakinternaten ingedeeld te kunnen worden bij de tehuizen 
voor zeer intensieve behandeling en de behandelingstehuizen. Hierdoor ont-
staat een driedeling die volkomen parallel loopt aan de eerder gemaakte 
driedeling. 

Slechts sporadisch komt het voor dat een tehuis terechtkomt in een groep 
met een kenmerk dat afwijkt van de officiele door Justitie gehanteerde in-
deling. Zo wordt den behandelingstehuis ondergebracht in de groep rijks-
inrichtingen/opvangtehuizen, evenals een tehuis voor normale jeugd. Verder 
blijken twee tehuizen voor normale jeugd ingedeeld te worden in de groep 
tehuizen voor zeer intensieve behandeling/behandelingstehuizen/vakinterna-
ten. 

4.3 Verschillen tussen hulpverleningstypen 

Binnen de groep van 39 tehuizen waarvoor de vragenlijst met tehuiskenmerken 
is ingevuld, vallen negen hulpverleningstypen te onderscheiden (zie tabel 
16). De indeling in hulpverleningstypen is tot stand gekomen op basis van 
door de tehuizen verstrekte informatie. De categorie "opvang" is niet syno-
niem met de categorie "opvangtehuizen" uit de indeling naar type tehuis. 
Binnen met name een aantal tehuizen voor normale jeugd zijn ook opvanggroe-
pen te onderscheiden. De categorie projecten verwijst naar behandelingspro-
gramma's die met name binnen de tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
en de behandelingstehuizen worden uitgevoerd. De opzet van de programma's 
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is projectmatig en de inhoud kan per tehuis nogal verschillen. 
Onderzocht is in hoeverre or per methodiekschaal significante verschillen 

bestaan tussen de 9 te onderscheiden hulpverleningstypen. 

Tabel 16: De binnen de groep van 39 tehuizen te onderscheiden hulpverle-
ningstypen 

type hulpverlening 

1. Observatie 	 3 	 5,3 
2. Behandeling 	 20 	 16,8 
3. Opvang 8 	 3,1 
4. Kamertraining 	 21 	 13,1 
5. Gezinshuis 	 10 	 34,3 
6. Projecten 	 3 	 9,6 
7. Traditionele leefgroep 	 20 	 14,6 
8. Leefgroep naar gezinsmodel 	 8 	 22,8 
9. Fasehuis/fasegroep 	 3 	 11,7 

Wanneer we eon significantieniveau van p<0,01 aanhouden, dan blijken or op 
12 van de 18 implementatie- en methodiekvariabelen significante verschillen 
tussen de hulpverleningstypen gevonden te worden (zie tabel 34 en 86 in de 
bijlage). Bovendien worden or op de meeste van de resterende schalen ver-
schillen geconstateerd in de richting van significantie. Met andere woor-
den, or bestaan tussen de hulpverleningstypen grote verschillen wat betreft 
methodiek. De verschillen zijn aanmerkelijk groter dan de verschillen die 
geconstateerd werden tussen de typen tehuizen. 
Uit de duidelijke verschillen die tussen de hulpverleningsvormen op de 

methodiekvariabelen worden geconstateerd, nag het volgende worden geconclu-
deerd. Een bepaalde hulpverleningsmethodiek blijkt vooral gekoppeld te zijn 
aan eon bepaald type hulpverlening. Doordat binnen eon tehuis of eon in-
stelling vaak meer hulpverleningsvormen met verschillende hulpverleningsme-
thodiek to onderscheLden zijn (zie subparagralf 4.1.17), is het moeilijk om 
voor het tehuis of de instelling als geheel te komen tot eon karakterise-
ring van de toegepaste methodiek. Door per tehuis of per instelling een 
gemiddelde op de methodiekvariabelen te bepalen wordt niet altijd eon good 
inzicht gegeven in de toegepaste methodiek. Dit is ook een verklaring voor 
het feit dat de verschillen tussen de typen tehuizen op de methodiekvaria-
belen - zoals geconstateerd in de voorgaande paragrafen - niet zo grout 
zijn. Dit houdt o.a. in dat bestaande indelingen near type tehuis - zoals 
de VUGA-indeling - niet steeds eon juist beeld geven van de in de tehuizen 
toegepaste hulpverleningsmethodieken. 
Wat verder opvalt, is dat in tegenstelling tot bij de typen tehuizen de 

verschillen op de variabele verblijfsduur nu duidelijk significant zijn 
(F-3,3400; p<0,002). Dit wijst erop dat er tussen de hulpverleningstypen 
wel duidelijke verschillen in verblijfsduur bestaan (zie tabel 16). Het 
gaat hier on cijfers zoals deze door de tehuizen zelf beschikbaar zijn ge-
steld. Over de tehuispopulatie die over eon periode van twee jeer het te-
huis verlaten heeft, is per hulpverleningstype eon gemiddelde voor de duur 
van het verblijf bepaald. Ook bier lijkt het bit dat voor tehuizen en in-
stellingen een gemiddelde berekend wordt over de verschillende hulpverle- 
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aantal 	gemiddelde 
verblijfsduur 

96 	 14,3 



ningstypen tot gevolg te hebben, dat er wat betreft verblijfsduur geen dui-
delijke verschillen te constateren zijn tussen de typen tehuizen. 

De gemiddelde verblijfsduur blijkt overigens het kortst te zijn in de ob-
servatie- (5,3 maanden) en de opvanggroepen (3,1 maanden), terwijl de ver-
blijfsduur in de projecten ook vrij kort is (9,6 maanden). Het langst is de 

verblijfsduur in de gezinshuizen (34,3 maanden) en de leefgroepen naar ge-

zinsmodel (22,8 maanden). Wat langer dan gemiddeld is de verblijfsduur in 
de behandelingsgroepen (16,8 maanden). De verblijfsduur in de traditionele 
leefgroepen (14,6 maanden), de kamertrainingsgroepen (13,1 maanden) en de 
fasehuizen/fasegroepen (11,7 maanden) ligt dicht in de buurt van het alge-
mene gemiddelde. 
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5 KENMERKEN VAN JONCEREN 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een aantal kenmerken getracht een 
profiel te schetsen van de jongeren die bij het onderzoek betrokken zijn. 
In totaal werden uiteindelijk met behulp van interviews met tehuismedewer-
kers gegevens verzameld over 438 jongeren. Uit een vergelijking met de cij-
fers van de DKB (Jaarverslag 1985/1986) van jongeren die in 1986 op basis 
van een justitiele maatregel in een tehuis verbleven, blijkt dat de steek-
proef bijna een kwart van de totale populatie omvat. In de leeftijd van 15 
tot en met 21 jaar zaten in 1986 ongeveer 1800 jongeren op basis van een 
justitiele maatregel in een tehuis. Omdat niet voor alle jongeren elke 
vraag beantwoord kon worden, komt het regelmatig voor dat in tabellen de 
gegevens van minder dan 438 jongeren zijn opgenomen. 

5.1 Leeftijd 

De leeftijd van de jongeren is bepaald op het moment dat hun plaatsing be-
eindigd werd. Afgezien van de categorieen 19 en 20 jaar zijn de jongeren 
vrij gelijkelijk verdeeld over de leeftijdscategorieen. Ruim 20% van de 
jongeren is 15 jaar, ongeveer de helft van de jongeren is 16 of 17 jaar en 
bijna 30% van de jongeren is tussen de 18 en 21 jaar oud. De gemiddelde 
leeftijd van de onderzoekgroep blijkt 17,2 jaar te zijn. 
Ook is gekeken naar de gemiddelde leeftijd van de jongeren per type te-

huis. Uit de cijfers blijkt dat de jongeren in de opvangtehuizen het jongst 
(15,8 jaar) en die in de rijksinrichtingen het oudst (17,7 jaar) zijn. De 
gemiddelde leeftijd in de overige typen verschilt niet veel van elkaar en 
ligt tussen de 16,5 en 16,9 jaar. Omdat het onderzoek zich alleen richt op 
de categorie jongeren van 15 jaar en ouder, zijn de cijfers niet represen-
tatief voor de totale populatie van de verschillende tehuistypen. 

5.2 Sekse 

De onderzoekgroep blijkt uit 309 jongens (70,5%) en 129 meisjes (29,5%) te 
bestaan (zie tabel 17). Vergeleken met de cijfers uit het vooronderzoek 
(Vissers,1987) en uit het Jaarverslag 1985/1986 van de Directie Kinderbe-
scherming blijkt de groep jongens behoorlijk oververtegenwoordigd te zijn: 
70,5% jongens in de steekproef versus 55,5% volgens de gegevens uit het 
vooronderzoek respectievelijk 56,8% volgens de jaarverslaggegevens 1985/ 
1986. Dit verschil kan verklaard worden door een oververtegenwoordiging van 
een aantal tehuizen, waarin alleen maar of voornamelijk jongens worden 
opgenomen. Het gaat hier met name om de rijksinrichtingen, de opvangtehui-
zen en de tehuizen voor zeer intensieve behandeling. Het betreft tehuizen 
die jongeren met over het algemeen zwaardere problematiek opnemen. Delict-
gedrag speelt daarbij een belangrijke rol. Meisjes lijken over het algemeen 
wat minder van dit soort probleemgedrag te vertonen. Bovendien speelt de 
leeftijd van de jongeren een rol. In de oudere leeftijdsgroep blijken near 
verhouding namelijk meer jongens voor te komen. 
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Tabel 17: Verdeling van de jongeren near sekse 

sekse 	 huidig onderzoek 	vooronderzoek jaarverslag DKB 

jongen 	 309 	70,5 	55,5 	 56,8 
meisje 	 129 	29,5 	44,5 	 43,2 

5.3 Etnische aehtergrond 

Ruin driekwart (76,0%) van de jongeren blijkt een Nederlandse achtergrond 
te hebben. Van de overige jongeren heeft 6,2% een Surinaamse, 4,6% een Ma-
rokkaanse, 2,3% een Antilliaanse, nogmaals 2,3% een Indonesisch/Molukse en 
2,0% een Turkse achtergrond. De resterende 6,6% blijkt eon nog andere ach-
tergrond to hebben (ale tabel 18). 

Tabel 18: Jongeren naar etnische achtergrond 

etniciteit 
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438 	100,0 	100,0 	 100,0 

huidig onderzoek 	gegevens DKB 1985 

Nederlands 	 333 	76,0 	2881 	80,7 
Sur1naams 	 27 	6,2 	213 	5,9 
Marokkaans 	 20 	4,6 	 88 	2,6 
Antilliaans 	 10 	2,3 	 25 	0,7 
Indonesisch/Moluks (1) 	 10 	2,3 	 2 	0,1 
Turks 	 9 	2,0 	 43 	1,3 
landen ten noorden van de 
Middellandse Zee (2) 	 8 	1,8 	 34 	0,9 
landen ten zuiden van de 
Middellandse Zee (3) 	 0 	0,0 	 10 	0,3 
Vietnamees ' 	 0 	0,0 	 4 	0,2 
Kaap Verdisch 	 1 	0,2 	 19 	0,5 
gemengd (4) 	 2 	0,5 	153 	4,0 
restcategorie (5) 	 18 	4,1 	115 	3,2 

438 	100,0 	3587 	100,0 

(1) In het onderzoek zijn Indonesische en Molukse jongeren in den categoric 
ondergebracht. Bij het Jaarverslag van de DIG zijn in doze categorie 
alleen de Molukse jongeren ondergebracht, de Indonesische jongeren zit-
ten in de restcategorie. 

(2) Portugal, Spanje, Italie, Joegoslavid en Griekenland. 
(3) Algerije, Tunes1d, e.d. 
(4) De ouders van deze jongeren behoren tot verschillende etnische groepen. 
(5) Doze categoric betreft vooral kinderen uit Westeuropese en Angelsaksi-

sche landen. 



5.4 De thuissituatie 

Ter meting van een aantal gezinsvariabelen zijn in de vragenlijst een aan-
tal items uit de COM-procedure (Mesman Schultz, 1978) opgenomen. Er is voor 
deze variabelen uit de COM-procedure gekozen enerzijds omdat deze methode 
een aantal variabelen in schalen samenvoegt en anderzijds omdat met dit in-
strument al eerder onderzoek is verricht. De resultaten van dit onderzoek 
kunnen daardoor worden vergeleken met die van andere onderzoeken. Zie voor 
een vergelijking van de resultaten op de COM-schalen uit dit onderzoek met 
die uit een aantal andere onderzoeken de tabellen 812 tot en met 820 en de 
toelichting bij deze tabellen in bijlage I. 
Met behulp van de COM-procedure kan uit een COMbinatie van een beperkt 

aantal gegevens omtrent een jongere een plaatsingsadvies worden afgeleid. 
De procedure is dus primaii bedoeld als instrument aan de hand waarvan een 
plaatsingsadvies geformuleerd kan worden. Het instrument is echter tevens 
zeer goed bruikbaar ter beschrijving van een aantal achtergrondvariabelen 
van jongeren. Ten behoeve van het huidige onderzoek zijn uit deze procedure 
de vragen met betrekking tot de normaliteit van de gezinssituatie (NC), de 
kwaliteit van de relaties in het gezin (RIG) en de maatschappelijke moei-
lijkheden van het gezin (MG) overgenomen. In de hierna volgende subparagra-
fen wordt nader op de genoemde schalen ingegaan. Voor verdere informatie 
over de COM-procedure wordt verwezen naar enkele publikaties van Mesman 
Schultz (1978, 1984, 1985 en 1987). 

5.4.1 De normalitelt van de gezinssituatie (NG-score) 

De COM-schaal normaliteit van de gezinssituatie is samengesteld op basis 
van een negental vragen. Deze vragen betreffen niet alleen de huidige sa-
menstelling van het gezin, maar ook eventuele ingrijpende veranderingen in 
of onderbrekingen van de situatie waarin de jongeren opgroeiden. Het gaat 
on de volgende vragen. 
1. Kan er gesproken worden van het gezin van de jongere? 
2. Wie staan er aan het hoofd van dit gezin? 
3. Hoe lang maakt de jongere al deel uit van dit gezin? 
4. Is er een vaderfiguur voor de jongere aanwezig? 
5. Is de vaderfiguur de natuurlijke vader van de jongere? 
6. Is er een moederfiguur voor de jongere aanwezig? 
7. Is de moederfiguur de natuurlijke moeder van de jongere? 
8. Verbleef de jongere gedurende het eerste levensjaar bij zijn natuurlijke 

ouders? 
9. In hoeveel gezinnen heeft de jongere gedurende zijn hele leven verble-

ven? 

Per vraag wordt een score toegekend. Bij een gunstig antwoord wordt de sco-
re 0 toegekend, bij een ongunstig antwoord de score 1. De maximale NC-score 
is derhalve 9, de minimale NC-score O. Een NC-score van 9 duidt op een dui-
delijk afwijkende gezinssituatie: er is nooit sprake geweest van een gezin 
voor de jongere of in de gezinssamenstelling spelen ouderfiguren geen enke-
le rol en ook het verleden werd gekenmerkt door veel wisselingen in de op-
voedingssituatie. Een NC-score van 0 duidt op een weinig afwijkende gezins-
situatie: het gezin is nog intact en er hebben zich in het verleden geen 
wisselingen in de opvoedingssituatie voorgedaan. Tabel 19 geeft de verde-
ling van de NC-scores weer. 
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Tabel 19: Normaliteit van de gezinssituatie 

NC-score aantal jongeren 

0 	 99 	 23,5 
1 	 45 	 10,7 
2 	 40 	 9,5 
3 	 124 	 29,5 
4 	 29 	 6,9 
5 	 34 	 8,1 
6 	 11 	 2,6 
7 	 2 	 0,5 
8 	 0 	 0,0 
9 	 37 	 8,8 

Opvallend is dat in een groot aantal gevallen (n-99; 23,5%) de minimale NC-
score van 0 wordt behaald. In bijna een kwart van de gevallen kan gesproken 
warden van een gunstige gezinssituatie. Verder valt op dat in een behoor-
lijk aantal gevallen de maximale NC-score van 9 wordt bereikt. Het gaat in 
deze gevallen echter steeds om jongeren bij wie niet meet van een gezinssi-
tuatie gesproken kan worden. Wanneer er geen sprake is van eon gezinssitua-
tie en wanneer vraag 1 derhalve ontkennend is beantwoord, krijgen de vol-
gende 8 vragen eveneens een ontkennend antwoord. Daardoor wordt bij het 
ontbreken van een gezinssituatie steeds de maximale score van 9 toegekend. 
hit tabel 19 blijkt dat 8,8% (N-37) van de jongeren geen gezin meer heeft. 
Bij de jongeren bij wie wel sprake is van een gezinssituatie, waken in 

slechts 33% van de gevallen beide natuurlijke ouders deel uit van het ge-
zin. In 12% van de gevallen blijkt geen van beide natuurlijke ouders aanwe-
zig te zijn. In deze gevallen verblijven de jongeren meestal in een gast-
of pleeggezin of bij familie. In 25% van de gezinnen is geen vaderfiguur en 
in 3% van de gezinnen is geen moederfignur aanwezig. Van de vaderfiguren is 
bijna 40% niet de natuurlijke vader, terwijl ruin 8% van de moederfiguren 
niet de natuurlijke moeder is. 
Voor een betrekkelijk klein gedeelte van de jongeren zijn or al kort na 

de geboorte ingrijpende gebeurtenissen opgetreden: 5,5% van de jongeren 
verbleef gedurende het eerste levensjaar al niet meet bij de natuurlijke 
ouders. In de verdere levensloop blijken voor 63% van de jongeren een of 
meer wijzigingen in de gezinssituatie op te treden; 29% blijkt in twee of 
neer verschillende gezinnen op te groeien. 

5.4.2 Kwalitett van de gezinsrelattes (RIG-score) 

De COM-schaal kwaliteit van de gezinsrelaties is samengesteld op basis van 
de volgende vragen. 
1. Hoe is de verhouding man-vrouw in het gezin? 
2. Is het huis waarin het gezin leeft gezellig? 
3. Zijn or den of meet kinderen in het gezin net wie de jongere altijd 

ruzie heeft of herhaaldelijk vecht? 
4. Zijn er den of meet kinderen in het gezin met wie de jongere good over-

weg kan? 
S. Kan de jongere zichzelf vermaken in zijn/haar vrije tijd thuis? 
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6. Wordt de jongere in het gezin als lastig beschouwd? 
7. Is de jongere vaak van huis zonder dat de volwassenen weten waar hij _ 

is? 
8. Hoe is de houding van de vaderfiguur t.o.v. de jongere? 
9. Hoe is de houding van de jongere t.o.v. de vaderfiguur? 
10. Hoe is de houding van de moederfiguur t.o.v. de jongere? 
11. Hoe is de houding van de jongere t.o.v. de moederfiguur? 

Bij een ongunstig antwoord op een van bovenstaande vragen wordt de score 1 
toegekend. Bij een gunstig antwoord wordt de score 0 toegekend. Bij een be-
vestigend antwoord op vraag 4 wordt echter de score -1 toegekend. Daardoor 
is de minimale (—gunstigste) RIG-score -1 en de maximale (—ongunstigste) 
RIG-score 10. De verdeling van de RIG-scores voor de gezinnen van de bij 
dit onderzoek betrokken jongeren is weergegeven in tabel 20. Wanneer er 
geen sprake is van een gezinssituatie voor de jongere zijn de vragen die op 
de relaties binnen het gezin betrekking hebben niet van toepassing. 

Tabel 20: Kwaliteit van de gezinsrelaties (RIG) 

RIG-score aantal jongeren 

-1 of 0 	 19 	 4,8 

1 of 2 	 92 	 23,2 

3 of 4 	 142 	 35,9 

5 of 6 	 99 	 25,0 

7 of 8 	 35 	 8,8 
. 9 of 10 	 9 	 2,3 

396 	 100,0 

In slechts 4,8% van de gezinnen van de 396 jongeren waaraan een RIG-score 
werd toegekend, bleek in relationeel opzicht weinig of niets aan de hand 
(RIG-score -1 of 0) te zijn. Met andere woorden, in ruim 95% van de geval-
len waren de relaties in de gezinnen in ten minste den opzicht ongunstig. 
In 60% van de gezinnen wordt de verhouding man-vrouw niet positief beoor-
deeld. Meer dan de helft van de jongeren (55%) heeft slechte en iets minder 
dan de helft (48%) heeft goede relaties met andere kinderen uit het gezin. 
,Bijna de helft (47%) had thuis grote moeite met de besteding van de vrije 
tijd. De overgrote meerderheid (85%) van de jongeren werd thuis als lastig 
beschouwd (18% enigszins lastig; 67% erg lastig). Ook een meerderheid (60%) 
was vaak van huis zonder medeweten van de ouderfiguren. De relatie tussen 
de jongeren en de vaderfiguur is over het algemeen erg ongunstig; slechts 
16% van de vaderfiguren oordeelt positief over de jongere en slechts 15% 
van de jongeren oordeelt positief over de vaderfiguur. Ook de relatie tus-
sen de jongeren en de moederfiguur is vrij ongunstig: slechts 25% van de 
jongeren stond positief ten opzichte van de moederfiguur, terwijl slechts 
24% van de moederfiguren een positieve houding ten opzichte van de jongere 
vertoonde. 
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5.4.3 Meatschappelijke moeilijkheden van het gezin (MG-score) 

De COM-schaal maatschappelijke moeilijkheden van het gezin is opgebouwd uit 
vier vragen. 
1. Staat het gezin geisoleerd ten opzichte van de buurt waarin het woont? 
2. Is de kostwinner gedurende de afgelopen drie jeer wel eons een maand of 

langer werkloos geweest? 
3. Heeft de vaderfiguur wel eons een gevangenisstraf ondergaan (anders dan 

on politieke redenen)? 
4. Heeft de moederfiguur wel eens een gevangenisstraf ondergaan (enders dan 

om politieke redenen)? 

Bij eon ongunstig antwoord,op een van bovenstaande vragen wordt de score 1 
toegekend. Bij eon gunstig antwoord wordt de score 0 toegekend. De maximale 
MG-score bedraagt 4. Het gezin heeft dan veel maatschappelijke moeilijkhe-
den. De minimale MG-score bedraagt O. Bij eon dergelijke score is or sprake 
van weinig maatschappelijke moeilijkheden. De scores die voor de gezinnen 
van de jongeren werden behaald, staan vermeld in tabel 21. Ook ten aanzien 
van de schaal maatschappelijke moeilijkheden van het gezin geldt dat de 
cijfers betrekking hebben op de jongeren bij wie sprake is van eon gezins-
situatie. 

Tabel 21. Maatschappelijke moeilijkheden van het gezin 

MG-score 

0 	 173 	 43,2 
I 	 147 	 36,7 
2 	 68 	 17,0 
3 	 12 	 3,0 
4 	 0 	 0,0 

Hoewel de MG-scores niet buitengewoon hoog zijn, blijkt toch ruin 56% van 
de jongeren uit eon gezin to komen dat in eon of ander opzicht moeilijkhe-
den kende in het contact net de maatschappij. Van de gezinnen blijkt 21% 
eon geisoleerde positie in bun buurt in te nemen, terwijl dit in 10% van de 
gevallen onduidelijk is. In ruin 6% van de gevallen blijkt een van de ou-
derfiguren wel eens eon gevangenisstraf ondergaan to hebben. Verder blijkt 
ruin 33% van de kostwinners in de gezinnen de laatste drie Jeer wet eons 
den maand of langer werkloos to zijn geweest. 

5.5 Aanleiding tot de plaatsing 

Voor wat betreft de problemen die aanleiding zijn geweest tot de tehuis-
plaatsing, is een onderscheid gemaakt in problemen van de kant van de ou-
ders on problemen van de kant van de jongere. In de hierna volgende subpa-
ragrafen worden beide categoriean besproken. Bij beide subparagrafen worden 
de probleemcategoriean voor jongens en meisjes apart besproken on zodoende 
mogelijke verschillen tussen jongens en meisjes te kunnen signaleren. 
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5.5.1 Problemen van de kant van de ouders 

.In eerste instantie is gevraagd welke problemen van de kant van de ouders 
hebben meegespeeld bij de beslissing tot de tehuisplaatsing. Per geval kon-
den meer problemen worden aangegeven. Het gemiddeld aantal problemen van de 
kant van de ouders blijkt tussen de 2 en 3 te liggen. Het gemiddeld aantal 
"oudersproblemen" blijkt bij meisjes (2,88) lets hoger te zijn dan bij jon-
gens (2,62). De verschillen zijn overigens niet significant (t--1,24; 
p<0,21). Voor de tabel met de gegevens over de probleemcategorieen wordt 
verwezen naar tabel B7 van de bijlage. Hier wordt volstaan met het vermel-
den van enkele opvallende gegevens. De drie probleemcategorieen die het 
meest aangegeven worden, zijn niet consequente opvoedingsdiscipline (totaal 
N-245; 55,9%), affectieve verwaarlozing (totaal N-174; 39,7%) en conflicten 
tussen ouder(s) en jongere (totaal N-167; 38,1%). 

De belangrijkste verschillen tussen jongens en meisjes worden geconstateerd 
op de categorieen conflicten tussen ouder(s) en jongere en incestproblema-
tiek. Beide categorieen worden bij meisjes vaker aangegeven als zijnde van 
invloed op de beslissing tot plaatsing dan bij jongens. Conflicten tussen 
ouder(s) en jongere worden bij meisjes in 49,6% (N-64) van de gevallen van 
invloed geacht en bij jongens in 33,4% (N-103). Ook incestproblematiek komt 
duidelijk vaker voor bij meisjes (N-14; 10,9%) dan bij jongens (N-8; 2,6%). 
Op de overige categorieen blijken er nauwelijks of geen verschillen te be-
staan tussen jongens en meisjes. 
Wanneer gekeken wordt naar de belangrijkste aanleiding tot de tehuis-

plaatsing van de kant van de ouders, dan blijken opnieuw de probleemcatego-
rieen niet consequente opvoedingsdiscipline (totaal N-127; 29,7%), conflic-
ten tussen ouder(s) en jongere (totaal N-89; 20,8%) en affectieve verwaar-
lozing (totaal N-55; 12,9%) het meest genoemd te worden. Deze drie pro-

• bleemcategorieen vormen samen 63,5% van de aangegeven problemen (zie tabel 
22). 
Zowel bij de jongens als bij de meisjes zijn dit de belangrijkste pro-

bleemcategoriedn. Er valt echter een verschil in volgorde in de drie cate-
gorieen aan te wijzen tussen jongens en meisjes. Bij de jongens komt de ca-
tegorie niet consequente opvoedingsdiscip1ine . (N-102; 33,9%) op de eerste 
plaats, de categorie conflicten tussen ouder(s) en jongere (N-55; 18,3%) op 
de tweede plaats en de categorie affectieve verwaarlozing (N-38; 12,6%) op 
de derde plasats. Bij de meisjes wordt de categorie conflicten tussen ou-
der(s) en jongere (N-34; 27,0%) het meest aangegeven gevolgd door de cate-
goriedn niet consequente opvoedingsdiscipline (N-25; 19,8%) en affectieve 
verwaarlozing (N-17; 13,5%). 

Opvallend is dat bij de meisjes in 7,1% (N-9) van de gevallen incestpro-
blematiek als belangrijkste reden voor de tehuisplaatsing wordt aangege-
ven. Bij de jongens is deze categorie (N-2; 0,7%) nauwelijks van belang. 

Verder blijken er in ruim 10% van de gevallen (totaal N-44; 10,3%) van de 
kant van de ouders geen problemen te bestaan die hebben geleid tot opname 
van de jongere. In het merendeel van deze gevallen is er voor de jongere 
echter geen sprake meer van een gezinssituatie, zodat de vraag naar de be-
langrijkste aanleiding van de kant van de ouders niet beantwoord kan wor-
den. 
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Tabel 22: Belangrijkste aanleiding tot de tehuisplaatsing van de kant van 
de ouders 

probleemcategorie jongens 	meisjes 	totaal 

	

niet consequente opvoedingsdiscipline 102 	33,9 	25 	19,8 	127 	29,7 
conflicten tussen ouder(s) en jongere 	55 	18,3 	34 	27,0 	89 	20,8 
affectieve verwaarlozing 	 38 	12,6 	17 	13,5 	55 	12,9 
echtschelding 	 15 	5,0 	7 	5,6 	22 	5,2 
andere problemen tussen ouders 	 10 	3,3 	5 	4,0 	15 	3,5 
overlijden van ouder(s) 	 8 	2,7 	1 	0,8 	9 	2,1 
verblijf ouder(s) in (psychiatrisch) 
ziekenhuis 	 6 	2,0 	4 	3,2 	10 	2,3 

cultuurverschil 	 5 	1,7 	1 	0,8 	6 	1,4 
alcohol/druggebruik ouder(s) 	 4 	1,3 	1 	0,8 	5 	1,2 
ouder(s) onmachtig 	 4 	1,3 	2 	1,6 	6 	1,4 
incestproblematiek 	 2 	0,7 	9 	7,1 	11 	2,6 
te strenge opvoedingsdiscipline 	 2 	0,7 	1 	0,8 	3 	0,7 
materidle verwaarlozing 	 0 	0,0 	3 	2,4 	3 	0,7 
mishandeling 	 0 	0,0 	3 	2,4 	3 	0,7 
huisvestingsproblemen 	 0 	0,0 	1 	0,8 	1 	0,2 
restcategorie 	 12 	3,9 	3 	2,3 	15 	3,5 
goon problemen van de kant van de 
ouders 	 15 	11,6 	9 	7,1 	44 	10,3 

5.5.2 Problemen van de kant van de jongere 

Ook bij de problematiek van de kant van de jongere is in eerste instantie 
gevraagd welke problemen hebben meegespeeld bij de beslissing tot de te-
huisplaatsing. Opnleuw konden per jongere steer problemen worden aangegeven. 
Het gemiddeld aantal problemen van de kant van de jongere blijkt per jonge-
re bijna vier te zijn. Voor de tabel not de gegevens over de probleemcate-
goriedn wordt verwezen naar de bijlage (tabel 38). Hier worden slechts en-
kele opvallende gegevens besproken. 

De vijf meest genoemde probleemcategoriedn (jongens on meisjes samengeno-
men) zijn: gedragsproblemen thuls (totaal N-331; 75,6%), gedragsproblemen 
op school (totaal N-221; 50,5%), weglopen/zwerven (totaal N-211; 48,2%), 
diefstal (totaal N-194; 44,3%) en spijbelen (totaal N-166; 37,9%). 

In tegenstelling tot bij de problemen van de kant van de ouders blijken 
or bij de problemen van de kant van de jongere op nogal wat probleemcatego-
riedn verschillen tussen jongens on meisjes to bestaan. In de eerste plaats 
valt op dat het gemiddeld aantal "jongerenproblemen" bij jongens (4,052) 
hoger is dan bij meisjes (3,101). De verschillen blijken significant te 
zijn (t-3,97; p<0,000). Verder blijken de jongens op de probleemcategorleen 
dlefstal (jongens 56,6%, meisjes 15,5%), gedragsproblemen op school (jon-
gens 53,9%, meisjes 42,6%), leermoeilijkheden (jongens 25,0%, meisjes 
17,8%), vandalisme (jongens 23,7%, melsjes 3,9%), geweldpleging (jongens 
19,5%, meisjes 7,0%), alcohol- en druggebruik (jongens 19,2%, meisjes 
11,6%), brandstichting (jongens 7,1%, meisjes 0,8%) on inbraak on beroving 
(jongens 4,2%, meisjes 0,0%) duldelijk hoger to scoren dan de melsjes. Op 
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301 100,0 .126 100,0 	427 100,0 



den categorie - namelijk weglopen en zwerven - scoren de meisjes veel hoger 
dan de jongens (meisjes 59,7%, jongens 43,5%). 

Wanneer gekeken wordt naar de belangrijkste aanleiding tot de tehuis-
plaatsing van de kant van de jongere (jongens en meisjes samen) dan blij-
ken de vijf belangrijkste probleemcategorieen te zijn: gedragsproblemen 
thuis (totaal N-169; 38,9%), diefstal (totaal N-62; 14,3%), weglopen/zwer-
ven (totaal N-49; 11,3%), geweldpleging (totaal N-29; 6,7%) en problemen in 
vorig tehuis (totaal N-24; 5,5%). Deze vijf probleemcategorieen vormen sa-
men ruim drie kwart (76,7%) van de aangegeven problemen (zie tabel 23). Dit 
zijn ook de belangrijkste probleemcategorieen bij de jongens. Bij de meis-
jes ziet de groep van de vijf belangrijkste probleemcategorieen er iets an-
ders uit. Ook is de volgorde van belangrijkheid enigszins anders. Diefstal 
komt bij de meisjes in de top vijf van problemen te vervallen en ervoor in 
de plaats komt de categorie prostitutie. 

Tabel 23: Belangrijkste aanleiding tot de tehuisplaatsing van de kant van 
de jongere 

probleemcategorie jongens 	meisjes 	totaal 

gedragsproblemen thuis 	 111 	36,3 	58 	45,3 	169 	38,9 
diefstal 	 60 	19,6 	2 	1,6 	62 	14,3 
geweldpleging 	 25 	8,2 	4 	3,1 	29 	6,7 
problemen in vorig tehuis 	 18 	5,9 	6 	4,7 	24 	5,5 
weglopen/zwerven 	 17 	5,6 	32 	25,0 	49 	11,3 
zedendelict 	 13 	4,2 	2 	1,6 	15 	3,5 
gedragsproblemen op school 	 12 	3,9 	0 	0,0 	12 	2,8 
inbraak/beroving 	 9 	2,9 	0 	0,0 	9 	2,1 
brandstichting 	 7 	2,3 	0 	0,0 	7 	1,6 
spijbelen 	 3 	1,0 	1 	0,8 	4 	0,9 
alcohol/druggebruik 	 3 	1,0 	1 	0,8 	4 	0,9 
psychiatrische problematiek 	 3 	1,0 	4 	3,1 	7 	1,6 
leermoeilijkheden 	 2 	0,7 	1 	0,8 	3 	0,7 
vandalisme 	 1 	0,3 	1 	0,8 	2 	0,5 
prostitutie 	 1 	0,3 	5 	3,9 	6 	1,4 
relationele/emotionele problematiek 	1 	0,3 	3 	2,3 	4 	0,9 
restcategorie 	 13 	4,2 	6 	4,7 	19 	4,4 
geen problemen van de kant van de 
jongere 	 7 	2,3 	2 	1,6 	9 	2,1 

306 100,0 	128 100,0 	434 100,0 

Wanneer we de top vijf van "jongerenproblemen" die meegespeeld hebben bij 
de tehuisplaatsing vergelijken met de top vijf van "jongerenproblemen" die 
de meest belangrijke en meest directe aanleiding zijn geweest tot de te-
huisplaatsing, zijn naast overeenkomsten enkele duidelijke verschillen te 
constateren. In beide gevallen vormt de categorie gedragsproblemen thuis de 
belangrijkste probleemcategorie. Daarnaast spelen de categorieen diefstal 
en weglopen en zwerven een belangrijke rol. De categorieen gedragsproblemen 
op school en spijbelen daarentegen blijken wel vaak mee te spelen bij de 
beslissing tot de tehuisplaatsing, maar blijken nauwelijks genoemd te wor-
den als de directe aanleiding tot de plaatsing. Verder blijkt dat de cate- 
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goriedn geweldpleging en problemen in het vorig tehuis niet zo vaak genoemd 
worden als problemen die meespelen bij de beslissing tot de plaatsing. Ech-
ter wanneer zij eon rol spelen, blijken zij wel vaak de belangrijkste en 
meest directe aanleiding tot de plaatsing te zijn. Verder valt op dat de 
probleemcategorieen leermoeilijkheden en vandalisme vaak eon rol spelen, 
maar bijna nooit een directe aanleiding voor de plaatsing zijn. 

Ten slotte is gekeken naar strafbare feiten als belangrijkste motivatie 
voor de tehuisopname. Er blijkt - dan dat jongens aanmerkelijk vaker op grond 
van strafbare feiten in eon tehuis terechtkomen dan meisjes. Dit beeld 
wordt bevestigd door andere onderzoeken (Van der Ploeg, 1975 en 1979 en 
Frans, 1978). In 37,5% van de gevallen is er bij jongens sprake van straf-
bare feiten, terwij1 hiervan bij meisjes slechts in 7,1% van de gevallen 
sprake is. Het betreft de volgende strafbare feiten: diefstal (jongens 
19,6%, meisjes 1,6%), geweldpleging (jongens 8,2%, meisjes 3,1%), zedende-
lict (jongens 4,2%, meisjes 1,6%), inbraak en beroving (jongens 2,9%, meis-
jes 0,0%), brandstichting (jongens 2,3%, meisjes 0,0%) en vandalisme (jon-
gens 0,3%, meisjes 0,3%). 

Op basis van de in deze paragraaf besproken problemen van jongeren is het 
mogelijk om nog eon tweetal variabelen uit de COM-procedure te berekenen. 
Namelijk de variabele indicatie voor opname: moeilijkheden thuis en/of op 
school (IM-score) en de variabele indicatie voor opname: diefstal en/of 
agressie (IDA-score). Zie voor eon verdere bespreking van deze variabelen 
en eon vergelijking met andere onderzoeken de tabellen 818 tot en met 820 
in bijlage I en de toelichting bij doze tabellen. 

5.6 Belangrijkste plaatsingsdoel 

Behandeling wordt in ruim eon derde deel van de gevallen (totaal N-152; 
34,8%) als belangrijkste plaatsingsdoel genoemd (zie tabel 24). Daarnaast 
worden zelfstandig wonen (totaal N-61; 14,0%), observatie (totaal N-13,0%), 
tijdelijke opvoeding (totaal N-46; 10,5%) en aanbieden van een gestructu-
reerde omgeving (totaal N-45; 10,3%) ook vaak genoemd. 
Kijken we naar eventuele overeenkomsten en verschillen tussen jongens en 

meisjes, dan blijkt voor beide groepen het belangrijkste plaatsingsdoel be-
handeling te zijn (37,0% van de jongens, 29,5% van de meisjes). Daarna komt 
bij de jongens observatie (14,3%) op de tweede plaats, gevolgd door aanbie-
den van eon gestructureerde omgeving (12,3%), zelfstandig wonen (11,7%) on 
tijdelijke opvoeding (10,1%). Bij de meisjes komt zelfstandig wonen (19,4%) 
op de tweede plaats, gevolgd door crisisinterventie (12,4%), tijdelijke op-
voeding (11,6%) on observatie (10,1%). Opvallende verschillen komen voor op 
de plaatsingsdoelen crisisinterventie (jongens 1%, meisjes 12,4%) en zelf-
standig wonen (jongens 11,7%, meisjes 19,4%), waarop de meisjes aanzienlijk 
hoger scoren en op de plaatsingsdoelen behandeling (jongens 37,0%, meisjes 
29,5%), aanbieden van eon gestructureerde omgeving (jongens 12,3%, meisjes 
5,4%) en preventieve hechtenis (jongens 4,5%, meisjes 0,8%), waarop de jon-
gens duidelijk hoger scoren. 
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Tabel 24: Belangrijkste plaatsingsdoel 

plaatsingsdoel 

5.7 Soort maatregel 

jongens 	meisjes 	totaal 

behandeling 	 114 	37,0 	38 	29,5 	152 	34,8 

zelfstandig wonen 	 36 	11,7 	25 	19,4 	61 	14,0 

observatie 	 44 	14,3 	13 	10,1 	57 	13-,0 

tijdelijke opvoeding 	 31 	10,1 	15 	11,6 	46 	10,5 

aanbieden van een gestructureerde 
omgeving 	 38 	12,3 	7 	5,4 	45 	10,3 

crisisinterventie 	 3 	1,0 	16 	12,4 	19 	4,3 

rustperiode 	 7 	2,3 	4 	3,1 	11 	2,5 

scholing 	 8 	2,6 	1 	0,8 	9 	2,1 

definitieve verwijdering uit thuis- 
situatie 	 4 	1,3 	3 	2,3 	7 	1,6 

neutraal terreinplaatsing 	 3 	1,0 	3 	2,3 	6 	1,4 

preventieve hechtenis 	 14 	4,5 	1. 	0,8 	15 	3,4 

andere strafmaatregel 	 4 	1,3 	0 	0,0 	4 	0,9 

restcategorie 	 2 	0,6 	3 	2,3 	5 	1,1 

308 100,0 	129 100,0 	437 100,0 

Uit tabel 25 blijkt dat het overgrote deel van de jongeren bij het begin 
van de plaatsing onder toezicht is gesteld (totaal N-299; 68,4%). Bij 54,7% 
van hen gaat het om een civielrechtelijke ondertoezichtstelling (ots) en 
bij 13,7% om een strafrechtelijke ots. SleChts een klein deel van de jonge-
ren (totaal N-31; 7,1%) valt onder een voogdijmaatregel: in 6,2% van de ge-
vallen is sprake van een ontheffing van de ouderlijke macht en in 0,9% is 
sprake van een ontzetting uit de ouderlijke macht. 
In 5,7% van de gevallen is sprake van een preventieve hechtenis en in 

3,2% van voorlopige toevertrouwing aan de Raad voor de Kinderbescherming. 
De maatregelen plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling 
(1,6%), jeugd-TBR (1,4%) en voorlopige ots (1,3%) zijn slechts sporadisch 
van toepassing. 

In 10,3% van de gevallen zijn de jongeren aanvankelijk op vrijwillige ba-
sis in het tehuis geplaatst. Pas later is een kinderbeschermingsmaatregel 
van toepassing geworden. Van de aanvankelijk vrijwillige plaatsingen wordt 
86,6% omgezet in een civielrechtelijke ots, terwijl het restant (13,4%) 
wordt omgezet in een voogdijmaatregel. 
Met betrekking tot het soort maatregel zijn er opnieuw duidelijke ver-

schillen tussen jongens en meisjes te constateren. Meer meisjes dan jongens 
zijn aanvankelijk vrijwillig geplaatst (jongens 8,8%, meisjes 14,0%) en op 
basis van een civielrechtelijke ots geplaatst (jongens 48,7%, meisjes 
54,7%). Daarentegen zijn veel meer jongens dan meisjes op basis van een 
strafmaatregel in tehuizen geplaatst. Bij de jongens is in 31,1% van de 
gevallen sprake van een strafmaatregel, terwijl bij de meisjes hiervan 
slechts in 2,4% van de gevallen sprake is. Onder een strafmaatregel worden 
de volgende categorieen gerangschikt: strafrechtelijke ots (jongens 18,8%, 
meisjes 1,6%), preventieve hechtenis (jongens 7,8%, meisjes 0,8%), plaat-
sing in een inrichting voor buitengewone behandeling (jongens 2,3%, meisjes 
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0,0%), jeugd-TBR (jongens 1,9%, meisjes 0,0%) en strafrechtelijke voorlopi-
ge ots (jongens 0,3%, meisjes 0,0%). 

Tabel 25: Soort maatregel bij het begin van de plaatsing 

soort maatregel 

aanvankelijk vrijwillig geplaatst 	27 	8,8 	18 	14,0 	45 	10,3 
civielrechtelijke ots 	 150 	48,7 	89 	69,0 	239 	54,7 
strafrechtelijke ots 	 58 	18,8 	2 	1,6 	60 	13,7 
ontheffing van de ouderlijke macht 	18 	5,8 	9 	7,0 	27 	6,2 
ontzetting uit de ouderlijke macht 	3 	1,0 	1 	0,8 	4 	0,9 
preventieve hechtenis 	 24 	7,8 	1 	0,8 	25 	5,7 
voorlopige toevertrouwing aan de 
Read voor de Kinderbescherming 	 6 	1,9 	8 	6,2 	14 	3,2 
plaatsing in inrichting voor 
buitengewone behandeling 	 7 	2,3 	0 	0,0 	7 	1,6 
jeugd-TBR 	 6 	1,9 	0 	0,0 	6 	1,4. 
voorlopige ots (civielrechtelijk) 	4 	1,3 	1 	0,8 	5 	1,1 
voorlopige ots (strafrechtelijk) 	1 	0,3 	0 	0,0 	1 	0,2 
restcategorie 	 4 	1,2 	0 	0,0 	4 	1,0 

5.8 Onderwijsniveau 

In de eerste pleats is gekeken naar het soort basisonderwijs dat de jon-
geren doorlopen hebben. Daarbij is een onderscheid gemaakt in a. gewoon ba-
sisonderwijs doorlopen en b. den of enkele Jaren speciaal basisonderwijs 
gevolgd. Uit tabel 26 blijkt dat ruin drie kwart van de jongeren (77,1%) 
het gewone basisonderwijs doorlopen heeft. Bijna den kwart (22,9%) heeft 
den of enkele jaren speciaal basisonderwijs gevolgd. De gevonden percenta-
ges onderscheiden zich duidelijk van de percentages die door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) geregistreerd zijn voor de totale populatie 
jongeren in Nederland: 6,3% van de jongeren volgt speciaal basisonderwijs 
en 93,7% volgt gewoon basisonderwijs (CBS, 1986). 

Tabel 26: Gewoon basisonderwijs doorlopen of niet? 

soort basisonderwijs 

gewoon basisonderwijs 
speciaal basisonderwijs 

Daarnaast is gekeken naar de onderwijsvorm die ten tijde van het verblijf 
in het tehuis gevolgd word. Uit tabel 27 blijkt dat van 18,1% van de jonge-
ren het opleidingsniveau onduidelijk is. Vaak gaat het bier on jongeren die 
in eon besloten situatie zitten (met name de opvangtehuizen) on dear eon 
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jongens 	meisjes 	totaal 

308 100,0 	129 100,0 	437 100,0 

aantal jongeren 

320 	 77,1 
95 	 22,9 

415 	 100,0 



intern scholingsprogramma volgen. Daarnaast blijkt 5,7% van de jongeren te 
werken. Van de resterende groep volgen de meeste jongeren een opleiding in 
de sfeer van lager beroeps(voorbereidend) onderwijs (56,6%). Slechts 15,3% 
van de jongeren volgt middelbaar onderwijs en 4,3% krijgt een individuele 
begeleiding op lagere schoolniveau. 

Van degenen, die een opleiding volgen, blijkt 44,3% dat binnen het tehuis 
te doen, terwijl 55,7% de opleiding buiten het tehuis volgt. 

Tabel 27: Vervolgopleiding 

soort opleiding aantal jongeren 

WOK, lagere school niveau 	 19 	 4,3 
ITO,VB0,IHNO,VSO,IVO 	 109 	 24,9 
LBO,LHNO 	 124 	 28,4 
LEAO,LAVO 	 14 	 3,2 
KMBO,MBO 	 18 	 4,1 
MEAO,MAVO 	 41 	 9,4 
HAVO,VW0 	 8 	. 	1,8 
opleidingsniveau onduidelijk 	 79 	 18,1 
werkend 	 25 	 5,7 

437 	 100,0 

47 



6 KENMERKEN VAN BEGELEIDENDE INSTANTIES 

Over de organisatie van de bij het onderzoek betrokken begeleidende instan-
ties is een aantal gegevens verzameld. Aan de hand van de verzamelde infor-
matie wordt in deze paragraaf een beschrijving gegeven van de in het onder-
zoek opgenomen instanties. Het gaat hierbij om de volgende variabelen: het 
type instantie, de grootte van de instantie, het aantal maatschappelijk 
werk(st)ers en het aantal praktijkbegeleid(st)ers per instantie, de case-
load van de maatschappelijk werk(st)ers, het werkgebied van de instantie en 
de externe ondersteuning van de instantie. 

De meeste begeleidende instanties (N-22; 71,9%) blijken een combinatie te 
zijn van een gezinsvoogdij-instelling, een voogdij-instelling en een ad-
viesbureau (zie tabel 28). Zeven instanties (21,9%) zijn een combinatie van 
een gezinsvoogdij- en een voogdij-instelling, terwijl een instantie zich 
alleen met gezinsvoogdijzaken en een instantie zich alleen met voogdijzaken 
bezighoudt. 

Tabel 28: De bij het onderzoek betrokken begeleidende instanties, ingedeeld 
naar type 

type instantie 	 aantal instanties 

alleen gezinsvoogdij-instelling 	 1 	 3,1 

alleen voogdij-instelling 	 1 	 3,1 
combinatie van gezinsvoogdij- en voogdij- 
instelling 	 7 	 21,9 

combinatie van gezinsvoogdij-, voogdij- 
instelling en adviesbureau 	 22 	 71,9 

31 	 100,0 

De grootte van een instantie - dit wil zeggen het aantal jongeren dat een 
instantie begeleidt - blijkt nogal te varieren. De kleinste instantie bege-
leidt 135 jongeren, de grootste ruim 1000 jongeren. Bij de combinaties van 
gezinsvoogdij-, voogdij-instelling en adviesbureau liggen de verhoudingen 
tussen het aantal gezinsvoogdij-, voogdij- en advieszaken als volgt: 46% 
gezinsvoogdij-zaken, 30% voogdij-zaken en 24% advies-zaken. 
De caseload - het aantal jongeren dat een maatschappelijk werk(st)er bege-
leidt - blijkt nauwelijks per instantie te verschillen. Gemiddeld worden 
door elke maatschappelijk werk(st)er ongeveer 31 jongeren begeleid. Verder 
blijkt er per groep van 8 maatschappelijk werk(st)ers gemiddeld een prak-
tijkbegeleid(st)er te functioneren. Ook hierin zijn er nauwelijks verschil-
len tussen instanties te constateren. Dit is overigens niet verwonderlijk, 
daar er voor de caseload en voor de verhouding praktijkbegeleiding-maat-
schappelijk werk vanuit Justitie normen zijn vastgesteld. 
Voor alle begeleidende instanties geldt dat zij in principe een regionaal 
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opnamebeleid hebben en dat zij de jongeren door het hole land been piaarsen 
en begeleiden (landelijk plaatsingsbeleid). 
Voor de meeste instanties (N-22; 71,9%) geldt dat ze regelmatig specie-

listische hulp van buitenaf inschakelen. De rest van de instanties (N-9; 
28,1%) maakt geen gebruik van specialistische hulp van buitenaf. 
Samenvattend kunnen we stellen, dat de bij dit onderzoek betrokken bege-

leidende instanties niet of nauwelijks van elkaar verschillen. Dat er nau-
welijks verschillen zijn, is niet verwonderlijk omdat het gaat on justitie-
le instanties die aan een aantal door Justitie gestelde normen moeten vol-
doen. Een gevolg hiervan is dat het weinig zinvol is on to kijken naar 
eventuele verschillen tussen instanties vat betreft verblijfsduur. 
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7 VERBLIJFSDUUR EN RESIDENTIELE CARRIERE 

In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie ingegaan op de verblijfsduur van 
de jongeren in de tehuizen, waar met tehuismedewerkers interviews over deze 
jongeren zijn gehouden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de verdeling van 
de verblijfsduur over de jongeren en de grenzen voor een kort, een middel-
lang en een lang verblijf. 
Daarnaast wordt ingegaan op de residentiele carriere van de jongeren. Na-

gegaan wordt onder andere in hoeverre binnen het begrip residentiele car-
riere een "duur"-aspect en een "plaatsingen"-aspect kan worden onderschei-
den. 

7.1 De verblijfsduur in tehuizen 

Per jongere is de verblijfsduur in het tehuis van onderzoek vastgesteld. 
Het gaat hierbij om tehuisopnames die afgesloten zijn. Voor de bij het on-
derzoek betrokken jongeren blijkt de gemiddelde verblijfsduur 16,7 maanden 
te bedragen. Dit cijfer is duidelijk hoger dan de cijfers uit het vooron-
derzoek en uit het DKB-Jaarverslag 1985/1986. Hier werden namelijk gemid-
delden van respectievelijk 13,0 en 11,9 maanden gevonden. Dat het nu gevon-
den gemiddelde hoger is, is verklaarbaar uit het feit dat in het huidige 
onderzoek verblijfsduren van korter dan een maand buiten beschouwing zijn 
gelaten. Voor de jongeren was immers een criterium on geselecteerd te wor-
den dat zij een aaneengesloten verblijf van minstens den maand achter de 
rug moesten hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de minimum ver-
blijfsduur bij den maand blijkt te liggen. De maximum verblijfsduur blijkt 
110 maanden (ruim 9 jaar) te bedragen. Voor verdere gegevens omtrent de 
verdeling van de verblijfsduur wordt naar tabel 29 verwezen. 
Wanneer de groep bij het onderzoek betrokken jongeren in drie gelijke 

subgroepen verdeeld wordt, dan komen de volgende grenzen voor een kort, een 
middellang en een lang verblijf naar voren (zie tabel 29). Wanneer een jon-
gere een verblijf van 1 tot en met 6 maanden achter de rug heeft, behoort 
hij/zij tot de groep kortverblijvers. Wanneer een jongere langer dan 6 
maanden maar korter dan anderhalf jaar in een tehuis verbleven heeft, valt 
hij/zij in de groep middellangverblijvers. Wanneer een jongere een verblijf 
van langer dan anderhalf jaar achter de rug heeft komt hij/zij terecht in 
de groep langverblijvers. 

De grenzen die hier gevonden worden, komen vrij goed overeen met de gren-
zen zoals deze in de hulpverleningspraktijk op meer inhoudelijke gronden 
gehanteerd worden voor kort, middellang en lang verblijf. Zo wordt voor 
kortdurende hulpverlening - zoals opvang, crisisinterventie en observatie - 
meestal een maximum termijn van 6 maanden aangehouden. Voor verdere hulp-
verlening wordt een termijn van 6 maanden tot anderhalf A twee jaar opti-
maal geacht. Een verblijf dat langer dan deze termijn duurt, wordt over het 
algemeen als te lang en niet meer optimaal beschouwd. Enerzijds blijkt na-
melijk het therapeutisch effect van een opname na een periode van ongeveer 
anderhalf A twee jaar te verdwijnen (Fanshel and Shinn, 1978). Anderzijds 
blijkt dat na een verblijf van gemiddeld meer dan anderhalf A twee jaar de 
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gedragsproblemen en emotionele stoornissen van jongeren weer toe gaan nemen 
(zie onder andere Klappel en Slijkerman, 1983). 

Tabel 29. Verblijfsduur van de bij het onderzoek betrokken jongeren 

verblijfsduur 

0- 3 maanden 	 70 	 16 	 16 
3 - 6 maanden 	 58 	 13 	 29 
6- 9 maanden 	 53 	 13 	 42 
9- 12 maanden 	 46 	 10 	. 52 
1 - 1,5 jeer 	 53 	 13 	 65 
1,5 - 2 jeer 	 65 	 14 	 79 
2 - 3 jaar 	 48 	 11 	 90 
3 - 4 jaar 	 19 	 5 	 95 
4 - 5 jaar 	 9 	 2 	 97 
5 jeer en langer 	 14 	 3 	 100 

7.2 De residentiAle carriere 

Het verblijf in een tehuis vormt vaak een onderdeel van een reeks van op-
eenvolgende plaatsingen (elk net een eigen duur) die een jongere in de kin-
derbescherming meemaakt. De plaatsingen van de bij dit onderzoek betrokken 
jongeren hebben overwegend een residentieel karakter, maar daarnaast is er 
sprake van niet-residentidle plaatsingen. Naast plaatsingen in een tehuis 
zijn plaatsingen in een pleeggezin of in een opvanggezin en plaatsingen in 
het ouderlijk gezin of plaatsingen bij familie mogelijk. 

Deze reeks van opeenvolgende plaatsingen in residentidle en niet-residen-
tidle settings, die een jongere achtereenvolgens meemaakt en die een be-
paalde duur heeft, wordt vanwege het accent dat ligt op de residentiele 
plaatsingen, aangeduid met de term "residentidle carriere". 

In dit onderzoek wordt, wanneer zowel de residentiele als de niet-resi-
dentiole plaatsingen worden bedoeld, ook wel de term wisselingen gebruikt. 
Kijken we naar het aantal opeenvolgende plaatsingen per jongere, dan blij-
ken jongeren gemiddeld 3,8 maal een verschillende plaatsing meegemaakt te 
hebben. Sommige onderzoekers - waaronder Bastiaansen (1976) en van der 
Ploeg (1979) - hebben in het verleden ook gekeken naar plaatsingen van jon-
geren in de kinderbescherming. Zij beperken het begrip plaatsing echter tot 
tehuisplaatsingen en hebben het in het algemeen alleen over het residentie-
le plaatsingsverleden, d.w.z, dat de meest recente tehuisplaatsing daarbij 
niet is inbegrepen. In dit onderzoek wordt ook gekeken near plaatsingen met 
een niet-residentieel karakter en is bij het aantal residentiele plaatsin-
gen ook steeds de laatste tehuisplaatsing meegeteld. Hiermee dient rekening 
te worden gehouden, wanneer vergelijkingen gemaakt warden tussen de cijfers 
uit dit onderzoek en cijfers uit genoemde of soortgelijke onderzoeken. 

Zoals gezegd, kan binnen de plaatsingen een onderscheid gemaakt worden in 
residentiele plaatsingen en in niet-residentiele plaatsingen. De onder-
zoeksjongeren blijken gemiddeld 2,4 maal een tehuisplaatsing gehad te heb-
ben. Dit cijfer is inclusief de plaatsing in het tehuis van onderzoek. Ver-
der blijkt bij de jongeren gemiddeld 1,4 maal sprake te zijn van een niet- 
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aantal 	 Z cumulatief 
jongeren 

435 	 100 



residentiele plaatsing. 
De duur van de residentiele carriere kan op twee manieren worden gedefi-

nieerd. Enerzijds kan de duur van de carriere gelijkgesteld worden aan de 
duur van de justitiele maatregel. Anderzijds kan de duur van de carriere 
gelijkgesteld worden aan de som van de duur van de justitiele maatregel en 
de duur van de vrijwillige hulpverlening. 
De duur van de justitiele maatregel is voor 405 jongeren bekend. De duur 

van de eraan voorafgaande vrijwillige hulpverlening is slechts voor 60 van 
die 405 jongeren bekend. De duur van de vrijwillige hulpverlening is name-
lijk bepaald via interviews met maatschappelijk werk(st)ers van de begelei-
dende instanties. In totaal werden 60 van die interviews uitgevoerd. 
De gemiddelde duur van de justitiele maatregel blijkt 33,7 maanden te 

zijn. Als minimum waarde wordt 1,4 maanden gevonden, als maximum waarde 
184,4 maanden (ruim 15 jaar!). 
Kijken we nu naar de 60 jongeren van wie bekend is of er bij hen sprake 

is geweest van vrijwillige hulpverlening en zo ja, hoe lang die hulp gemid-
deld geduurd heeft. In ruim de helft van het aantal gevallen (N-35; 58,3%) 
blijkt er voor het uitspreken van de kinderbeschermingsmaatregel sprake te 
zijn geweest van vrijwillige hulpverlening. Over de aard van de hulpverle-
ning valt nog het volgende te zeggen. In 21 gevallen (60,0%) was sprake van 
ambulante hulpverlening, in 6 gevallen (17,1%) van residentiele hulpverle-
ning en in 8 gevallen (22,9%) van een combinatie van beide. Gemiddeld 
blijkt de op vrijwillige basis geboden hulp 28,8 maanden te duren. Als mi-
nimum voor de hulpverleningsduur op vrijwillige basis wordt 1 maand gevon-
den, als maximum 120 maanden. 
Ten slotte is nagegaan in hoeverre binnen het begrip residentiele car-

riere een plaatsingenaspect en een duuraspect te onderscheiden zijn. Bekij-
ken we de correlatie tussen de duur van de maatregel en het aantal plaat-
singen, dan blijkt deze niet erg hoog te zijn (r-0,26). Daarnaast blijkt 
dat, wanneer er een factoranalyse wordt uitgevoerd op een aantal duurvaria-
belen en een aantal plaatsingenvariabelen, er duidelijk twee factoren te 
onderscheiden zijn. De ene factor hangt samen met de duur; de andere hangt 
samen met het aantal plaatsingen (zie tabel B21 van de bijlage). 
Beide aspecten blijken een aparte betekenis te hebben. Binnen het verdere 

onderzoek zullen daarom twee carrierescores gehanteerd worden: een score 
voor de duur en een score voor het aantal plaatsingen. 
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8 VERBLIJFSDUUR EN TEHUISFACTOREN 

In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie ingegaan op een aantal verbanden 
tussen de verblijfsduur als kenmerk van jongeren en een aantal kenmerken 
van de begeleiding en de behandeling van de jongeren in de tehuizen. Daar-
naast wordt aandacht besteed aan de verblijfsduur als kenmerk van tehuizen 
en wordt getracht verbanden te leggen tussen die verblijfsduur en een aan-
tal kenmerken van de in de tehuizen toegepaste methodiek. 

8.1 Verblijfsduur als kenmerk van jongeren 

Van de volgende variabelen wordt achtereenvolgens bekeken of er sprake is 
van een verband met de verblijfsduur van jongeren: type tehuis, type hulp-
verlening, aantal doorlopen hulpverleningsvormen, plaatsingsdoel, verwachte 
verblijfsduur, contactfrequentie tussen tehuis en ouders, vervolgplaats, 
tehuisverblijf, intensiteit van behandeling en opnameprocedure. De drie 
laatstgenoemde variabelen zijn schalen, die met behulp van principale com-
ponenten analyse zijn geconstrueerd. 

8.1.1 Verb1ijfsduur en type tehuis 

Bij de algemene beschrijving van de onderzoekgroep van tehuizen is 'reeds 
gekeken naar de verdeling van de verblijfsduur over de typen tehuizen. 
Daarbil ging het om de gegevens over de verblijfsduur, zoals deze door de 
tehuizen zelf verstrekt werden. In deze subparagraaf gaat het om de ver-
blijfsduur, zoals deze op basis van de opnameduur van de bij het onderzoek 
betrokken jongeren kan worden bepaald. 

Waren er bij de verdeling van de verblijfsduur op basis van de tehuisge-
gevens geen significante verschillen te constateren (F-0,9573; p<0,459), nu 
zijn er wel duidelijk significante verschillen aanwijsbaar (F-11,3927; 
p<0,0000). De verschillen in tabel 30 worden overigens voornamelijk veroor-
zaakt door de opvangtehuizen en de tehuizen voor werkende en studerende 
normale jeugd. De verschillen tussen de resterende typen tehuizen blijken 
niet significant te zijn (F-2,1763; p<0,071). Verder blijken de cijfers uit 
tabel 30 en de cijfers uit paragraaf 4.1.3 vrij goed met elkaar overeen te 
komen. De gemiddelde verblijfsduur ligt in tabel 30 over het algemeen iets 
hoger. Een verklaring hiervoor is dat in dit onderzoek opnames die korter 
dan den maand duren, buiten beschouwing blijven. 
De gemiddelde verblijfsduur blijkt het kortst te zijn in de opvangtehui-

zen (2,9). Relatief kort is de verblijfsduur in de tehuizen voor werkende 
en studerende normale jeugd (7,9 maanden). Het langst verblijven de jon-
geren in de vakinternaten (23,4 maanden), terwijl de verblijfsduur in de 
tehuizen voor normale jeugd (21,3 maanden), de rijksinrichtingen (18,1 
maanden) en de behandelingstehuizen (18,6 maanden) ook vrij lang is. De 
verblijfsduur in de tehuizen voor zeer intensieve behandeling blijkt mid-
dellang te zijn (14,8 maanden). 
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Tabel 30: Gemiddelde verblijfsduur (in maanden) per type tehuis, bepaald op 
basis van de verblijfsduur van bij het onderzoek betrokken jonge-
ren 

type tehuis 

8.1.2 Verblijfsduur en type hulpyerlening 

type hulpverlening 
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gemiddelde 	aantal 
verblijfsduur jongeren 

1. Rijksinrichtingen 	 18,1 	 45 
2. Opvangtehuizen 	 2,9 	 50 
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 	 14,8 	 58 
4. Vakinternaten 	 23,4 	 60 
5. Behandelingstehuizen 	 18,6 	 104 
6. Tehuizen voor normale jeugd 	 21,3 	 87 
7. Tehuizen voor werkende en studerende normale 

jeugd 	 7,9 	 31 

16,6 	 435 

Tussen de hulpverleningstypen zijn er duidelijke, significante verschillen 
te constateren wat betreft de verblijfsduur (F-8,0509; p<0,0000). De ver-
blijfsduur is kort in de observatiegroepen (3,4 maanden) en de opvanggroe-
pen (eveneens 3,4 maanden). Lang is de verblijfsduur in de gezinshuizen 
(41,8 maanden). De verblijfsduur in de overige hulpverleningstypen varieert 
van 11,5 maanden in de kamertrainingsgroepen tot 17,5 maanden in de tradi-
tionele leefgroepen. De verblijfsduur tussen deze laatstgenoemde catego-
rieen blijkt niet significant te verschillen (F-0,8866; p<0,492). 

Tabel 31: Gemiddelde verblijfsduur (in maanden) per type hulpverlening be-
paald op basis van de verblijfsduur van bij het onderzoek betrok-
ken jongeren 

gemiddelde 	aantal 
verblijfsduur jongeren 

observatie 	 3,4 	 31 
behandeling 	 13,7 	 55 
opvang 	 3,4 	 20 
kam 	 • ertraining 	 11,5 	 34 
gezinshuis 	 41,8 	 6 
traditionele leefgroep 	 17,5 	 65 
gezinsmodel leefgroep 	 15,0 	 7 

12,8 	 218 



8.1.3 Verb1ljfsduur en aantal hulpver1eningsvormen 

Bij een verblijf in 66n tehuis kan een jongere 66n of meer verschillende 
hulpverleningsvormen doorlopen hebben. Zo kan een jongere bij opname in een 
opvanggroep terechtkomen, daarna kan hij een periode in een leefgroep ver-
blijven om ten slotte het tehuisverblijf af te sluiten in een kamertrai-
ningscentrum. 

Bijna de helft van de jongeren (N-213; 48,6%) blijkt twee of meer hulp-
verleningsvormen binnen 66n tehuis te doorlopen. Ruim de helft van de jon-
geren (N-225; 51,4%) blijkt niet van hulpverleningsvorm te veranderen. 
Er blijkt een significante, maar zwakke samenhang te bestaan tussen het 

aantal doorlopen hulpverleningsvormen binnen 66n tehuis en de verblijfs-
duur in dat tehuis (r-0,17; p<0,000). Hoe vaker een jongere binnen 66n te-
huis van hulpverleningsvorm wisselt, des te langer is de duur van het ver-
blijf in dat tehuis. 

8.1.4 Verb1ijfsduur en bereiken van p1aatsingsdoel 

Bij 58,9% (N-257) van de jongeren kan worden gesproken van een succesvolle 
afsluiting van het tehuisverblijf (zie tabel 32). In 25,3% (N-110) van de 
gevallen is het plaatsingsdoel geheel bereikt, in 33,6% (N-147) is het 
plaatsingsdoel grotendeels bereikt. Bij 163 jongeren (37,4%) is sprake van 
een mislukte plaatsing, terwijl bij 14 jongeren (3,7%) over het bereiken 
van het plaatsingsdoel onduidelijkheid bestaat. 

Tabel 32: Succesvolheid van het tehuisverblijf en verblijfsduur 

tehuisverblijf 	 gemiddelde 	aantal 
succesvol? 	 verblijfsduur jongeren 

ja, geheel 	 16,4 	110 	25,3 
ja, grotendeels 	 21,7 	147 	33,6 
neen 	 12,8 	163 	37,4 
onduidelijk 	 12,9 	 14 	 3,7 

16,7 434 	100,0 

Een succesvolle plaatsing - de categorieen geheel gelukt en grotendeels ge-
lukt zijn hierbij samengenomen - blijkt duidelijk langer te duren dan een 
mislukte plaatsing: 19,4 maanden bij een gelukte plaatsing, 12,8 maanden 
bij een mislukte plaatsing (t--3,95; pk0,000). 

Een mislukte plaatsing wordt vaak te vroeg (voortijdig) afgebroken (zie 
tabel 33). In lang niet alle gevallen is het tehuis zelf de directe initia-
tiefnemer tot het bedindigen van een zijns inziens mislukte plaatsing. In 
39,4% van de gevallen (N-62) sluit de jongere zich af voor behandeling en 
wordt daarom door het tehuis het verblijf beeindigd. In 10,7% van de geval-
len (N-17) wordt het verblijf bedindigd, omdat de jongere niet meer te 
handhaven is vanwege problemen met groepsgenoten of groepsleiding. In 8,8% 
van de gevallen (N-14) ten slotte is het plegen van een delict of drugge-
bruik aanleiding tot de bedindiging. In totaal ligt daarom in 58,9% van het 
aantal mislukte plaatsingen het initiatief voor de bedindiging bij het te-
huis. In 38,4% van de gevallen wordt het initiatief door iemand anders ge-
nomen: 52 jongeren (33,0%) lopen weg uit het tehuis en in 8 gevallen (5,4%) 
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is sprake van eon ingreep van de ouders of van de begeleidende of plaatsen-
de instantie. In eon klein aantal gevallen (N-4; 2,7%) is eon neutrale re-
den de oorzaak van de beeindiging. Er is in die gevallen sprake van het be-
reiken van de meerderjarigheidsgrens of van eon plicht tot het vervullen 
van militaire dienst. 

Tabel 33: Roden van bedindiging van de mislukte plaatsing on verblijfsduur 
(in maanden) 

reden van bedindiging 

8.1.5 Verblijfsduur on afspreak over verblijfsrermijn 
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gemiddelde 	aantal 
verblijfsduur jongeren 

jongere sluit zich af voor behandeling 	15,0 	 62 	39,4 
jongere is weggelopen 	 8,0 	 52 	33,0 
problemen met groepsgenoten of groeps- 
leiding 	 21,0 	 17 	10,7 

delict of druggebruik 	 9,3 	 14 	 8,8 
ingreep ouders of instantie 	 13,3 	 8 	 5,4 
bereiken meerderjarigheid of vervullen 
dienstplicht 	 25,3 	 4 	 2,7 

12,8 157 	100,0 

De verblijfsduur blijkt aanzienlijk to verschillen naar de reden van bedin-
diging van de mislukte plaatsing (F-4,3145; p<0,001). Bij weglopen, bij het 
plegen van eon delict en bij druggebruik blijkt de verblijfsduur kort to 
zijn (8,0 respectievelijk 9,3 maanden). Bij eon ingreep van de ouders of 
van de instantie of bij het afsluiten voor behandeling door de jongere is 
sprake van een middellang verblijfsduur (13,3 respectievelijk 15,0 mean-
den). Bij problemen met groepsgenoten of groepsleiding on bij het bereiken 
van de meerderjarigheid on bij het vervullen van dienstplicht blijkt de 
verblijfsduur lang te zijn (21,0 respectievelijk 25,3 maanden). 

Slechts bij eon goring aantal jongeren (N-156; 36,3%) blijkt voorafgaande 
aan de opname in het tehuis een afspraak gemaakt to zijn over de verwachte 
duur van het verblijf. Voor bijna twee derde van de jongeren (N-276; 63,7%) 
wordt goon enkele afspraak gemaakt over de to verwachten verblijfsduur. 
Tussen beide groepen treedt eon licht significant verschil op met betrek-
king tot de uiteindelijk geconstateerde verblijfsduur. Wanneer or wel spra-
ke is van een bepaalde streefduur, is de uiteindelijk verblijfsduur korter 
dan wanneer or goon sprake is van eon bepaalde streefduur: 14,6 respectie-
velijk 17,5 maanden (t--1,73; p<0,08). 
Verder blijkt dat de afspraken over de verblijfsduur good worden nageko-

men. De gemiddelde streefduur blijkt iets hoger to zijn dan de uiteindelijk 
geconstateerde gemiddelde verblijfsduur. De gemiddelde streefduur blijkt 
15,6 maanden to bedragen, terwijl de gemiddelde geconstateerde verblijfs-
duur 14,6 maanden is. Er is nauwelijks sprake van verschil (tw-1,02; 
p<0,31). Bovendien blijken de beide verblijfsduren nauw net elkaar samen to 
hangen (r-0,675; p<0,000). 



8.1.6 Verblijfsduur en contactfrequentie tussen tehuis en ouders 

De mate waarin tehuis en ouders contact hebben over het functioneren van de 
jongere, is op drie manieren bepaald. Er is gevraagd naar de frequentie van 
schriftelijke, telefonische en persoonlijke contacten. Op basis van de fre-
quentie van deze drie contactsoorten is ook nog een totaalscore bepaald. 

Schriftelijke contacten tussen ouders en tehuis blijken nauwelijks voor 
te komen. In 55,9% van de gevallen blijkt er helemaal geen schriftelijk 
contact te bestaan. In 11,2% van de gevallen is sprake van weinig schrifte-
lijk contact (minder dan den maal per jaar tot den maal per half jaar). In 
18,9% is sprake van een gemiddeld schriftelijk contact (den maal per 4 
maanden tot een maal per 2 maanden) en in 13,8% is sprake van veel schrif-
telijk contact (een maal per 6 weken of meer). 
De telefonische vorm van contact wordt tussen tehuis en ouders het meest 

gebruikt. In 44,8% is er veel telefonisch contact geweest, in 16,4% gemid-
deld, in 9,8% weinig en in 29,0% nooit. 
Ook het persoonlijk contact tussen tehuis en ouders komt vrij frequent 

voor. In 31,6% van de gevallen is er veel.persoonlijk contact geweest, in 
25,6% gemiddeld, in 18,7% weinig en in 24,4% nooit. 
Wat opvalt, is dat er in een groot aantal gevallen nooit sprake is ge-

weest van schriftelijk, telefonisch dan wel persoonlijk contact tussen te-
huis en ouders. Het ontbreken van deze contacten kan gedeeltelijk verklaard 
worden door het feit dat voor een aantal jongeren geen sprake is van een 
gezinssituatie en geen ouders of ouderfiguren meer functioneren. Van dit 
laatste is echter slechts in 8,5% van de gevallen sprake. Derhalve resteert 
nog een groot aantal situaties waarin wel ouders of ouderfiguren aanwezig 
zijn, maar waarin nooit sprake is geweest van schriftelijk, telefonisch dan 
wel persoonlijk contact tussen tehuis en ouders. Over het algemeen blijkt 
de frequentie van de verschillende contacten vrij laag te zijn. Tussen de 
frequentie van schriftelijk contact tussen tehuis en ouders en verblijfs-
duur wordt slechts een zeer zwak verband gevonden (r--0,08; p<0,0000). Maar 
tussen de frequentie van persoonlijk contact (r--0,26; p<0,0000), de fre-
quentie van telefonisch contact (r--0,26; p<0,0000) en de totaalscore voor 
de contactfrequenties (r--0,28; p<0,0000) enerzijds en de verblijfsduur an-
derzijds worden duidelijke verbanden geconstateerd. 

8.1.7 Verblijfsduur en vervolgplaats 

Uit tabel 34 blijkt dat de meeste jongeren (N-132; 31,4%) na het tehuis-
verblijf op kamertraining of op zelfstandige kamerbewoning terechtkomen. 
Het gaat hier om jongeren van wat oudere leeftijd voor wie terugkeer naar 
het ouderlijk gezin veelal niet meer mogelijk is en voor wie daarom een 
voorbereiding op zelfstandig wonen of het realiseren van zelfstandig wonen 
de beste oplossing is. Veel jongeren (N-129; 30,7%) keren na de tehuisopna-
me terug naar het ouderlijk gezin. Ook vrij groot is de groep jongeren 
(N-81; 19,3%) die in een ander tehuis terechtkomt. Van de resterende groep 
jongeren komt 8,1% (N-34) in een pleeggezin terecht, 5,5% (N-23) bij fami-
lie en 5,0% (N-21) loopt weg en gaat zwerven. 
De verblijfsduur blijkt duidelijk te varieren naar de plaats waar de 

jongere na het tehuisverblijf terechtkomt (F-9,6867; p<0,0000). Jongeren 
die weglopen en gaan zwerven, verblijven het kortst in het tehuis (6,3 
maanden). Het gaat hierbij steeds om voortijdig afgebroken, mislukte plaat-
singen. Jongeren die na het tehuisverblijf in een pleeggezin, op kamertrai-
ning of op zelfstandige kamerbewoning terechtkomen, blijken gemiddeld de 
langste verblijfsduur te hebben. Het realiseren van een pleeggezinplaatsing 
blijkt nogal wat voeten in de aarde te hebben en behoorlijk wat voorberei- 
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dingstijd to vergen, vandaar dat het gemiddelde tehuisverblijf op 25,6 
maanden ligt. Ook het realiseren van eon pleats op een kamertrainingscen-
trum en het realiseren van zelfstandige kamerbewoning blijkt nogal wat tijd 
to kosten: de gemiddelde verblijfsduur is 22,9 maanden. Wellicht dat bij 
dit laatste het felt dat van plaatsgebrek in kamertrainingscentra vaak 
sprake is, eon rol speelt. Daardoor duurt het verblijf vaak langer dan 
strikt noodzakelijk is vanuit pedagogisch oogpunt. 
Wanneer de jongere in het oorspronkelijk gezin teruggeplaatst of bij fa-

milie of in eon ander tehuis geplaatst wordt, blijkt de verblijfsduur van 
middellange duur to zijn. Gaat de jongere near het oorspronkelijke gezin 
terug, dan is de gemiddelde duur van het verblijf 13,2 maanden, bij pleat-
sing bij familie is de gemiddelde duur 15,8 maanden on bij plaatsing in eon 
ander tehuis 12,9 maanden. 

Tabel 34: Gemiddelde verblijfsduur in maanden per vervolgplaats na de te-
huisplaatsing 

vervolgplaats gemiddelde 	aantal 
verblijfsduur jongeren 

oorspronkelijk gezin 	 13,2 	129 	30,7 
pleeggezin 	 25,6 	 34 	 8,1 
familie 	 15,8 	 23 	 5,5 
kamertraining of zelfstandige 
kamerbewoning 	 22,9 	132 	31,4 

ander tehuis 	 12,9 	 81 	19,3 
zwervend 	 6,3 	 21 	 5,0 

17,0 420 	100,0 

8.1.8 Verb1ijfsduur en evaluatie van tehuisverblljf 

De schaal "evaluatie van tehuisverblijf" is samengesteld op basis van een 
zestal vragen. De vragen komen grotendeels overeen met de vragen uit de 
schaal "overall aanpassing" uit het AEPRA-onderzoek van Mesman Schultz 
(1977). Eon betrouwbaarheidsanalyse op de items uit deze schaal levert eon 
betrouwbaarheidscoefficient (Cronbach's alpha) op van 0,82. Aan de hand van 
de volgende vragen is voor elle jongeren eon score op doze schaal vastge-
steld. 
a. Hoeft de jongere zich in het algemeen gehouden aan de regels van het 

tehuis? 
b. Vat is de algemene indruk van de relaties net de leiders uit het tehuis? 
c. Was de jongere geschikt voor eon verblijf in het tehuis? 
d. Hoe was de medewerking van de jongere aan zijn/haar behandeling? 
e. Hoe heeft de jongere het verblijf in het tehuis ervaren? 
f. Is de jongere or tijdens het verblijf in het tehuis op vooruit gegaan? 

Elk antwoord op de bovenstaande vragen krijgt eon score van 1 (zeer posi-
tief) tot on met 5 (zeer negatief). De verblijfscore wordt verkregen door 
de scores per antwoord bij elkaar op te tellen en kan derhalve in principe 
varieren van 6 (zeer gunstig) tot en met 36 (zeer ongunstig). 
De verblijfscores van de jongeren in dit onderzoek blijken to varieren 

van 6 tot on met 25. De gemiddelde score bedraagt 13,2. Gemiddeld oordeelt 
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men licht positief over het verblijf van de jbngeren in de tehuizen. 
Kijken we naar de samenhang tussen de verblijfscore en de verblijfsduur, 

dan blijkt er sprake te zijn van een duidelijk en significant verband 
(r-0,27; p<0,0000). Een als gunstig geevalueerd verblijf (een lage score) 
blijkt samen te gaan met een lenge verblijfsduur. Een als ongunstig geeva-
lueerd verblijf (een hoge score) blijkt samen te gaan met een korte ver-
blijfsduur. Dit is in overeenstemming met de bevinding uit paragraaf 8.1.4, 
waar bleek dat een succesvolle plaatsing langer duurt dan een mislukte 
plaatsing. Een mislukte plaatsing duurt gemiddeld 12,8 maanden een gelukte 
plaatsing 19,4 maanden (t--3,95; p<0,000). 
De gevonden samenhang houdt echter niet in dat een kort verblijf steeds 

als ongunstiger dan een lang verblijf moet worden beschouwd. Kort verblijf 
en lang verblijf zijn relatieve begrippen die gekoppeld dienen te worden 
aan een bepaalde optimale verblijfsduur bij een bepaald type hulpverlening. 
Daarom is voor een aantal hulpverleningsvormen afzonderlijk nog eens geke-
ken naar het percentage gelukte plaatsingen en naar het verband tussen de 
verblijfscore en de verblijfsduur (zie tabel 35). In tabel 35 zijn 3 van de 
9 te onderscheiden hulpverleningstypen - de projecten, de leefgroepen naar 
gezinsmodel en de fasehuizen - weggelaten, omdat voor deze hulpvormen van-
wege de kleine aantallen moeilijk betrouwbare correlaties te berekenen 
zijn. 

Tabel 35: Percentage gelukte plaatsingen en correlatie tussen verblijf-
score en verblijfsduur per hulpverleningsvorm 

type hulpverlening 

totaal 

percentage 	correlatie 
gelukte 	verblijfscore, 

plaatsingen verblijfsduur 

8 observatie 	 1% 	 + 0,19  
behandeling 	 48% 	 - 0,48  
opvang 90% 	 - 0,28 , 

' kamertraining 	 59% 	 - 0,30  
gezinshuizen 	 67% 	 - 0,23  
traditionele leefgroepen 	 45% 	 - 0,30  

59% 	 - 0,27 

Het percentage gelukte plaatsingen blijkt per type hulpverlening nogal te 
verschillen. De observatie- en opvanggroepen hebben een zeer hoog percen-
tage gelukte plaatsingen (81% respectievelijk 90%). De behandelingsgroepen 
en de traditionele leefgroepen hebben daarentegen een vrij laag percentage 
gelukte plaatsingen (48% respectievelijk 45%). De kamertrainingsgroepen en 
de gezinshuizen nemen met 59% respectievelijk 67% gelukte plaatsingen een 
middenpositie in. Hieruit kan worden afgeleid dat bepaalde korte plaatsin-
gen - namelijk die plaatsingen die binnen het kader van observatie of op-
yang tot stand komen - over het algemeen juist erg succesvol zijn. Overi-
gens dient hierbij opgemerkt te worden dat observatie- en opvangdoelen veel 
gemakkelijker te verwezenlijken zijn dan de doelstellingen van de andere 
hulpverleningsvormen. 

Opvallend is verder dat - afgezien van de observatiegroepen - voor de af-
zonderlijke hulpverleningstypen eenzelfde negatieve samenhang tussen ver-
blijfscore en verblijfsduur gevonden wordt als voor het totaal van elle 
hulpverleningsvormen semen. Voor de behandelingsgroepen, de opvanggroepen, 
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de kamertrainingsgroepen, de gezinshuizen en de traditionele leefgroepen 
geldt dat eon gunstige verblijfscore samengaat met eon lange verblijfsduur 
en eon ongunstige score met een korte verblijfsduur. Bovendien blijkt bij 
deze hulpverleningstypen een mislukte plaatsing over het algemeen duidelijk 
korter te duren dan eon gelukte plaatsing. 

De observatiegroepen vormen hierop een uitzondering. Bij doze hulpverle-
ningsvorm blijkt nauwelijks eon verschil in verblijfsduur te bestaan tussen 
eon gelukte en eon mislukte plaatsing on blijkt or sprake to zijn van eon 
licht positieve - overigens niet significante - samenhang tussen verblijf-
score en verblijfsduur. 

Samenvattend: een mislukte, ongunstig gegvalueerde plaatsing blijkt over 
het algemeen duidelijk korter te duren dan eon gelukte, gunstig geevalueer-
de plaatsing. Doze tendons gaat op zowel voor het totaal van alle hulpver-
leningsvormen samen als voor elke hulpverleningsvorm - afgezien van de ob-
servatiegroepen - afzonderlijk. Doze korte duur van mislukte, als ongun-
stig gegvalueerde plaatsingen kan voor eon groat deel verklaard warden uit 
het feit dat doze plaatsingen vaak vroegtijdig afgebroken warden. 

8.1.9 Verbiljfsduur en Intensitelt van behandeling 

Aan de hand van de volgende vragen naar de behandeling van de jongere in 
het tehuis is de schaal "intensiteit van de behandeling" samengesteld. De 
schaal heeft eon betrouwbaarheidscoefficignt van 0,65. 
a. Is or voor de jongere eon schriftelijk behandelingsplan opgesteld? 
b. Is de maatschappelijk werk(st)er van de begeleidende instantie bij de 

opstelling van het plan betrokken geweest? 
c. Hoe vaak zijn pedagogen, psychologen of psychiaters bij de behandeling 

van de jongere betrokken geweest? 

Op de vragen a. on b. wordt bij een ongunstig antwoord de score 1 en bij 
eon gunstig antwoord de score 2 toegekend. Op vraag c. wordt bij een ongun-
stig antwoord de score 1, bij een gunstig antwoord de score 3 on bij eon 
ertussen liggend antwoord de score 2 toegekend. 
De behandelscore wordt verkregen door de scores per antwoord op to tellen 

on kan in principe varigren van 3 (seer ongunstig) tot on met 7 (zeer gun-
stig). De behandelscores van de jongeren in het onderzoek blijken eveneens 
to liggen tussen 3 en 7. De gemiddelde behandelscore bedraagt 5,7. De be-
handeling blijkt over het algemeen redelijk intensief te zijn. 

Er blijkt sprake to zijn van eon zwak, maar significant verband tussen de 
intensiteit van de behandeling on de verblijfsduur (r-0,12; p<0,01). Wan-
moor echter bij de analyse de jongeren in de opvangtehuizen buiten beschou-
wing warden gelaten, worden enigszins andere uitkomsten verkregen. Eon re-
den am de opvangtehuizen buiten beschouwing te laten is dat in dit soort 
tehuizen eigenlijk niet van behandeling gesproken kan warden en dat jonge-
ren in dit type tehuis over het algemeen dus een lage behandelscore krij-
gen. 
De behandelscore komt bij weglating van de opvangtehuizen gemiddeld iets 

hoger to liggen en wordt 5,9. Er blijkt nu goon sprake to zijn van eon ver 
band tussen de intensiteit van de behandeling on de verblijfsduur (r-0,07; 
p<0,15). 
Samenvattend: op het eerste gezicht is er sprake van eon zwak verband 

tussen de intensiteit van de behandeling on de verblijfsduur, dat erop 
duidt dat een intensieve behandeling samengaat met eon lange verblijfsduur. 
Doze samenhang blijkt echter voor een groat deel to warden bepaald door de 
jongeren in de opvangtehuizen. Wanneer doze jongeren buiten beschouwing go- 
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laten worden, blijkt er niet veel meer van het aanvankelijk gevonden ver-
band over te blijven. 

Daarnaast is gekeken naar de momenten waarop de behandeling van de jonge-
re in het tehuis gedvalueerd is. Er blijkt een negatieve samenhang te be-
staan tussen de frequentie van de evaluatiemomenten en de verblijfsduur 
(r--0,37; p<0,000). Met andere woorden een ‘ hoge evaluatiefrequentie blijkt 
samen te gaan met een korte verblijfsduur. 

8.1.10 Verb1ijfsduur en opnameprocedure 

De schaal "uitgebreidheid van de opnameprocedure" bestaat uit vier items. 
Een betrouwbaarheidsanalyse op deze items levert een betrouwbaarheidscoef-
ficient van 0.61 op. Het gaat om de volgende vier vragen: 
a. Hebben de ouderfiguren voor de plaatsing contact gehad met een of meer 

instanties ten einde de problemen met hun kind en/of hun problemen ten 
aanzien van de plaatsing te bespreken? 

b. Is er ten aanzien van de plaatsing een schriftelijk advies uitgebracht? 
c. Heeft er voorafgaande aan de plaatsing een kennismaking plaatsgevonden 

tussen de ouderfiguren en het tehuis? 
d. Heeft er voorafgaande aan de plaatsing een kennismaking plaatsgevonden 

tussen de jongere en het tehuis? 

Elk antwoord op de bovenstaande vragen krijgt een score 1 bij een ontken-
fling en een score 2 bij een bevestiging. De opnamescore wordt bepaald door 
de scores per antwoord bij elkaar op te tellen en kan in principe varieren 
van 4 (zeer ongunstig) tot en met 8 (zeer gunstig). De opnamescores van de 
jongeren blijken eveneens te liggen tussen deze extremen. De gemiddelde op-
namescore bedraagt 6,9. De opnameprocedure blijkt over het algemeen vrij 
uitgebreid te zijn. Ook hier blijkt sprake te zijn van een redelijk en sig-
nificant verband tussen de zorgvuldigheid van de opnameprocedure en de ver-
blijfsduur (r-0,21; p<0,000). Een uitgebreide opnameprocedure gaat samen 
met een lange verblijfsduur en een weinig uitgebreide opnameprocedure gaat 
samen met een korte verblijfsduur. 
Ook hier is de analyse nog eens overgedaan met weglating van de opvangte-

huizen. Vaak blijkt namelijk bij de opvangtehuizen sprake te zijn van een 
gedwongen opname in een crisisachtige situatie. Van een uitgebreide opna-
meprocedure in de zin van bovengenoemde schaal kan in zo'n situatie meestal 
geen sprake zijn. 
De gemiddelde opnamescore komt bij weglating van de opvangtehuizen iets 

hoger te liggen; de gemiddelde score wordt 7,1. Van enig verband tussen de 
uitgebreidheid van de opnameprocedure en de verblijfsduur blijkt geen spra-
ke meer te zijn (r-0,04; p<0,22). 

Kortom, ook hier blijkt de aanvankelijk gevonden samenhang tussen opname-
procedure en verblijfsduur bepaald te worden door de jongeren in de opvang-
tehuizen. Wanneer deze jongeren buiten beschouwing worden gelaten, blijkt 
er geen sprake van enig verband te zijn. 

8.2 Verblijfsduur als kenmerk van tehuizen 

In deze paragraaf wordt gekeken naar eventuele verbanden tussen de ver-
blijfsduur in tehuizen en kenmerken van de in die tehuizen toegepaste me-
thodiek. Hierbij gaat het on de in hoofdstuk 4 besproken 10 methodiekvaria-
belen: de opnameprocedure, de directiviteit van de methode, de intensiteit 
van bemoeienis met de jongere, de intensiteit van begeleiding van de opvoe- 
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ders, de uniformiteit van de dagindeling, de zelfwerkzaamheid van de jonge-
re, de inschakeling van het gezin, de verzorging, de verantwoordelijkheid 

• van de jongere en het onderling contact tussen het personeel. 
Uit de analyses met als centrale variabele de verblijfsduur van tehuizen 

'blijkt dat er nauwelijks sprake is van verbanden tussen methodiekkenmerken 
en verblijfsduur. Verwonderlijk is deze uitkomst niet, omdat uit het voor-
onderzoek reeds bleek dat de verblijfsduur van tehuizen niet zo'n geschikte 
maat is am typen tehuizen van elkaar te onderscheiden. 
Oak in dit vervolgonderzoek warden geen duidelijke verbanden tussen ver-

blijfsduur en tehuiskenmerken geconstateerd. In de eerste pleats is een 
overall analyse verricht over elle tehuizen semen. Hierbij is gekeken naar 
correlationele verbanden tussen de methodiekvariabelen en de verblijfsduur 
(zie bijlage tabel 1122). Bij de overall analyse wordt slechts een signifi-
tante correlatie gevonden tussen de variabele onderling contact personeel 
en verblijfsduur (r--0,31; p<0,01). Deze samenhang wijst erop dat eon hoge 
score op deze variabele samengaat met een korte verblijfsduur. Veel onder-
ling contact zou dan samengaan met eon korte verblijfsduur. Het gevonden 
verband wordt vooral bepaald door de opvangtehuizen, waarbinnen sprake is 
van een erg hoge score op deze variabele en die een erg korte verblijfsduur 
hebben. 
Daarnaast is oak per type tehuis on per type hulpverlening afzonderlijk 

gekeken naar eventuele correlationele verbanden tussen verblijfsduur en me-
thodiekkenmerken. Opnieuw is er nauwelijks sprake van significante verban-
den. Alleen voor de hulpverleningstypen kamertraining en traditionele leef-
groepen warden significante correlaties gevonden tussen de variabele inten-
siteit van bemoeienis met de jongere en verblijfsduur (r-0,70 respectieve-
lijk r-0,60; beide significant op 0,01-niveau). Doze samenhang duidt erop 
dat een hoge score op doze variabele samengaat met een lenge verblijfsduur. 
Een intensievere bemoeienis gaat in dit soort hulpverlening semen net een 
langere verblijfsduur. 
Ten slotte is ook nog een aantal variantie-analyses verricht. Doze analy-

setechniek is gebruikt am te bekijken in hoeverre de variantie in de ver-
blijfsduur (de afhankelijke variabele) is toe te schrijven aan elke onaf-
hankelijke variabele die in de analyse betrokken wordt. Een deel van de to. 
tale variantie zal onverklaard blijven omdat aan te nemen is dat niet elle 
relevante onafhankelijke variabelen in de analyse betrokken zijn. 
Naast de reeds genoemde methodiekvariabelen zijn bij de variantie-analy-

ses oak de variabelen type tehuis en type hulpverlening betrokken. Uit de 
analyses blijkt dat alleen de variabele type hulpverlening eon significant 
deel van de variantie in de variabele verblijfsduur verklaart. Oak blijkt 
dat eerder gevonden verbanden tussen verblijfsduur enerzijds on onderling 
contact personeel on intensiteit van bemoeienis not de jongere anderzijds 
grotendeels verklaard warden door een interactie tussen laatstgenoemde va-
riabelen en type hulpverlening. 
Kortom: wanneer we kijken near eon eventuele samenhang tussen methodiek-

kenmerken van tehuizen en verblijfsduur van tehuizen, dan blijkt er nau-
welijks sprake te zijn van verbanden. De enkele verbanden die gevonden wor-
den, blijken bovendien voor een groat gedeelte bepaald te worden door eon 
andere intervenierende variabele, namelijk de variabele type hulpverlening. 
In feite is dit de enige variabele die echt samenhangt not de verblijfsduur 
als kenmerk van tehuizen. 
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8.3 De significante verbanden samengevat 

In deze samenvattende paragraaf worden de in dit hoofdstuk gevonden signi-
ficante verbanden tussen tehuisfactoren en verblijfsduur nog eens op een 
rij gezet. Het gaat hierbij om losstaande verbanden, waarbij steeds het 
verband tussen verblijfsduur een den tehuisvariabele bekeken is. Niet geke-
ken is naar de invloed van mogelijke intervenidrende variabelen, die voor 
een groot deel de gevonden verbanden zouden kunnen verklaren. In hoofdstuk 
11 en 12 wordt getracht deze enkelvoudige verbanden in een groter kader te 
plaatsen. Enige voorzichtigheid is bij de lezing van de hierna volgende 
verbanden dan ook geboden. 

Op het eerste gezicht worden en significante verschillen geconstateerd 
tussen de tehuistypen vat betreft verblijfsduur. Een nadere beschouwing van 
de gegevens leert echter dat de verschillen tussen de tehuistypen vooral 
bepaald worden door de opvangtehuizen en de tehuizen voor werkende en stu-
derende . normale jeugd met een korte verblijfsduur. De andere tehuistypen 
blijken niet significant van elkaar te verschillen. Ook tussen de hulpver-
leningstypen worden significante verschillen in verblijfsduur geconsta-
teerd. De verschillen zijn veel duidelijker dan die tussen de tehuistypen. 
Wanneer een jongere binnen den tehuis meer hulpverleningsvormen door-

loopt, blijkt de verblijfsduur lang te zijn. 
Gelukte plaatsingen blijken over het algemeen langer te duren dan misluk-

te plaatsingen. Dit verband is in overeenstemming met het feit dat als gun-
stig gedvalueerde plaatsingen lang duren en als ongunstig geevalueerde 
plaatsingen kort. De korte duur van mislukte, ongunstig geevalueerde plaat-
singen kan voor een groot deel verklaard worden uit het feit dat deze 
plaatsingen vaak voortijdig worden afgebroken. 

Bij veel contact tussen tehuis en ouders blijkt de verblijfsduur in het 
algemeen kort te zijn. 
Verder blijkt de verblijfsduur duidelijk te varieren naar de plaats waar 

de jongere na het tehuisverblijf terechtkomt. Zo blijkt de verblijfsduur 
bij een terugplaatsing in het eigen gezin vrij kort te zijn, terwijl de 
verblijfsduur bij de realisering van een pleeggezinplaatsing aanzienlijk 
langer is. 
Ten slotte blijkt bij een hoge evaluatiefrequentie in het tehuis de ver-

blijfsduur kort te zijn. 
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9 VERBLIJFSDUUR, CARRIERE EN FACTOREN BETREFFENDE JONGERE, OUDERS EN OUDER-
LIJK GEZIN 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op enkele verbanden tussen verblijfs-
duur en de residentiele carriere van jongeren enerzijds en een aantal ken-
merken van die jongeren en van hun ouderlijk milieu anderzijds. De kenmer-
ken van de jongere die worden besproken, zijn: sekse, etniciteit, leeftijd, 
onderwijsniveau, en problematiek van de jongere. De kenmerken van het ou-
derlijk milieu die worden besproken zijn: problematiek van de ouders, 
thuissituatie en de contactfrequentie tussen ouders en jongere. 

9.1 Verblijfsduur, carriere en sekse 

De verblijfsduur blijkt tussen jongens en meisjes nauwelijks te verschil-
len. Jongens blijven gemiddeld 17,0 maanden in het tehuis tegen meisjes ge-
middeld 15,9 maanden. De jongens hebben dus gemiddeld een jets langere ver-
blijfsduur, de verschillen zijn echter niet significant (t-0,62; p<0,54). 
Ook de duur van de maatregel is bij de jongens iets langer: 34,7 maanden 
voor de jongens en 31,7 maanden voor de meisjes (t-0,90; p<0,37). Wat be-
treft het aantal wisselingen zijn er ook geen verschillen: jongens hebben 
gemiddeld 3,7 wisselingen, meisjes 3,9 wisselingen (t--0,48; p<0,64). Bin-
nen de wisselingen kan nog een onderscheid gemaakt worden in residentiele 
plaatsingen en in niet-residentiele plaatsingen. Bij niet-residentiele 
plaatsingen gaat het veelal om pleeggezinplaatsingen, plaatsingen in het 
ouderlijk gezin, plaatsingen bij familie e.d. Bij jongens is jets vaker dan 
bij meisjes sprake van een tehuisplaatsing. Jongens worden gemiddeld 2,5 
maal in een tehuis geplaatst, meisjes gemiddeld 2,1 maal (t-2,17; p<0,03). 
Bij meisjes is echter duidelijk vaker sprake van een niet-residentiele 
plaatsing. Meisjes maken gemiddeld 1,7 maal een niet-residentiele plaatsing 
mee tegen jongens 1,2 maal (t-3,31; p<0,001). 

Laatstgenoemde verschillen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de jon-
geren in de rijksinrichtingen. De in dit onderzoek opgenomen rijksinrich-
tingen nemen alleen jongens op. Wanneer bij de analyse de rijksinrichtin-
gen buiten beschouwing gelaten worden, dan blijkt er van de verschillen 
tussen jongens en meisjes op het aantal residentiele plaatsingen en het 
aantal niet-residentiele plaatsingen weinig te resteren. Jongens worden dan 
gemiddeld 2,3 maal in een tehuis geplaatst en meisjes gemiddeld 2,2 maal 
(t-0,87; p<0,38). Jongens maken gemiddeld 1,4 maal een niet-residentiele 
plaatsing mee tegen meisjes gemiddeld 1,7 maal (-1,94; p<0,05). 

9.2 Verblijfsduur, carriere en etnische achtergrond 

Wat betreft de verblijfsduur in een tehuis, de maatregelduur en het aantal 
wisselingen blijken er tussen etnische groepen geen significante verschil-
len te bestaan (zie tabel 36). Toch zijn er naast enige overeenkomsten en-
kele verschillen aan te wijzen. De groep Turkse jongeren blijkt goed over-
een te komen met de groep Nederlandse jongeren. De verblijfsduur in een te-
huis is vrijwel hetzelfde: voor Nederlandse jongeren 16,9 maanden voor 
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Turkse jongeren 18,4 maanden. Oak de maatregelduur verschilt nauwelijks 
(35,4 respectievelijk 34,4 maanden) evenals het aantal wisselingen (3,7 
respectievelijk 3,8 wisselingen). 
De andere etnische groepen verschillen van de Nederlandse en Turkse jon-

geren. Door afwijkende scores vallen de volgende groepen op. Marokkaanse en 
Surinaamse jongeren hebben over het algemeen eon korte verblijfsduur in eon 
tehuis (10,1 maanden respectievelijk 13,2 maanden) en een korte maatregel-
duur (17,2 maanden respectievelijk 23,0 maanden), maar hebben veel wisse-
lingen (beide groepen 4,2 maal). In relatief korte tijd maken deze jonge-
ren veel kortdurende plaatsingen nee. Deze jongeren blijken met name in de 
opvangtehuizen en de rijksinrichtingen terecht te komen. 
Jongeren uit landen ten noorden van de Middellandse Zee (Portugal, Span-

je, Italie, Joegoslavie en Griekenland) verblijven over het algemeen lang 
in een tehuis (24,9 maanden), maar hebben eon korte maatregelduur (28,6 
maanden) en weinig wisselingen (3,1 maal). Jongeren uit Westeuropese landen 
(anders dan Nederland) verblijven het langst in eon tehuis (26,3 maanden), 
hebben eon lenge maatregelduur (36,9 maanden) en hebben veel wisselingen 
(4,2 maal). 

Tabel 36: Etnische achtergrond, gemiddelde verblijfsduur (in maanden). Ee -
middelde maatregelduur (in maanden) en aantal wisselingen. Tussen 
haakjes is steeds het aantal jongeren vermeld. 

etniciteit 

9.3 Verblijfsduur, carriere en leeftijd 
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gemiddelde 	geniddeldo 	aantal 
verblijfsduur _ maatregelduur wisselingen 

Nederlands 	 16,9 (331) 	35,4 (314) 	3,7 (314) 
Surinaams 	 13,2 ( 27) 	23,0 ( 25) 	4,2 ( 25) 
Turks 	 18,4 ( 9) 	34,3 ( 9) 	3,8 ( 9 ) 
Marokkaans 	 10,1 ( 20) 	17,2 ( 17) 	4,2 ( 17) 
Antilliaans 	 9,1 ( 10) 	24,8 ( 8) 	3,6 ( 8) 
Indonesisch/Moluks 	 15,3 ( 10) 	43,9 ( 10) 	4,5 ( 10) 
landen ten noorden van de 
Middellandse Zee 	 24,9 ( 8) 	28,6 ( 8) 	3,1 ( 8) 
enders 	 26,3 ( 19) 	36,9 ( 16) . 	4,2 ( 16) 

16,7 (434) 33,8 (407) 	3,8 (407) 

Van de bij het onderzoek betrokken jongeren is de leeftijd vastgesteld bij 
het begin en bij de beeindiging van de tehuisplaatsing. 
Wanneer we kijken naar eventuele verbanden tussen leeftijd bij begin van 

de tehuisplaatsing enerzijds en verblijfsduur en carriere anderzijds, dan 
blijkt dat hoe ouder eon jongere is bij het begin van de tehuisplaatsing, 
hoe korter de verblijfsduur in dat tehuis (r--0,62; p<0,000), hoe korter 
de maatregelduur (r--0,13; p<0,004) en hoe grater het aantal wisselingen 
is (r-0,18; p<0,000). Omgekeerd: hoe lager de leeftijd bij het begin van 
de plaatsing, des to langer is de uiteindelijke verblijfsduur in het te-
huis, des te langer is de duur van de maatregel on des te kleiner is het 
aantal wisselingen. 
Wanneer we kijken naar eventuele verbanden tussen leeftijd bij bedindi-

ging van de plaatsing, verblijfsduur en carriere, dan blijkt dat hoe ouder 



een jongere is, hoe langer de verblijfsduur in het tehuis is (r-0,25; 
p-0,000) en hoe langer de maatregelduur is (r-0,26; p<0,000). Tussen de 
leeftijd bij beeindiging van de plaatsing en het aantal wisselingen wordt 
geen verband geconstateerd (r-0,07; p<0,064). 

9.4 Verblijfsduur, carriere en onderwijsniveau 

Het onderwijsniveau is op twee manieren bepaald. Allereerst is gevraagd of 
de jongere gewoon basisonderwijs heeft gevolgd of niet. Daarnaast is ge-
vraagd naar de opleiding die de jongere ten tijde van het tehuisverblijf 
volgde. Hierbij kwam ook aan de orde of het om een intern dan wel extern 
gevolgde opleiding ging. Bovendien werd gevraagd naar de leerprestaties in 
die periode en naar het intelligentieniveau van de jongeren. 

Er zijn duidelijke verschillen aan te wijzen tussen de jongeren die ge-
woon basisonderwijs gevolgd hebben, en jongeren, die den of meer Jaren spe-
ciaal basisonderwijs gevolgd hebben. Jongeren met gewoon basisonderwijs 
verblijven gemiddeld korter in een tehuis dan jongeren met speciaal basis-
onderwijs: 15,6 maanden versus 21,3 maanden (t--2,92; p<0,004). Ook de duur 
van de justitiele maatregel blijkt bij jongeren met gewoon basisonderwijs 
korter te zijn dan bij jongeren met speciaal basisonderwijs: 30,7 maanden 
versus 41,0 maanden (t--2,84; p<0,005). Daarnaast blijken jongeren met spe-
ciaal basisonderwijs iets vaker een tehuisplaatsing mee te maken dan jonge-
ren met gewoon basisonderwijs: 2,6 versus 2,2 maal. De verschillen zijn 
echter niet significant (t--1,67; p<0,09). 

Met betrekking tot de door de jongeren ten tijde van het tehuisverblijf 
gevolgde opleiding blijken er niet zo'n duidelijke verschillen op te tre-
den. De verschillen blijken in geen van de gevallen significant te zijn: 
gemiddelde verblijfsduur: F-1,3895; p<0,22; gemiddelde maatregelduur: 
F-1,2874; p<0,26 en aantal wisselingen: F-1,8237; p<0,09. Toch willen we 
even stilstaan bij enkele opvallende gegevens uit tabel 37. Jongeren met 
het hoogste opleidingsniveau (HAVO/VWO) blijken het langst in een tehuis te 
verblijven (33,5 maanden), het langst onder een maatregel te vallen (57,9 
maanden) en het kleinste aantal wisselingen mee te maken (3,1 maal). Boven-
dien hebben zij het kleinste aantal tehuisplaatsingen (1,2 maal). Voor de 
jongeren met een MEAO/MAVO opleiding gaat min of meer dezelfde trend op. 
Zij verblijven lang in een tehuis (22,4 maanden), vallen lang onder een 
maatregel (41,8 maanden) en maken weinig wisselingen (3,3) en weinig te-
huisplaatsingen (2,0) mee. Jongeren die een opleiding op lagere schoolni-
veau volgen, blijken middellang in een tehuis te verblijven (19,2 maanden) 
en lang onder een maatregel te vallen (44,6 maanden), zij hebben over het 
algemeen veel wisselingen (4,0) en veruit de meeste tehuisplaatsingen 
(3,5). Verder valt op dat jongeren met een LEAO/LAVO opleiding een middel-
lange verblijfsduur (17,7 maanden) en een middellange maatregelduur (36,9 
maanden) hebben gekoppeld aan het grootste aantal wisselingen (5,3). 

De hierboven besproken opleiding wordt in een aantal gevallen intern ge-

volgd in een aantal gevallen extern. De verblijfsduur blijkt bij een intern 
gevolgde opleiding korter te zijn dan bij een extern gevolgde opleiding: 
16,5 maanden versus 21,3 maanden (t--2,57; p<0,01). 

Noch wat betreft de leerprestaties van de jongeren noch wat betreft het 
intelligentieniveau zijn er verbanden met de verblijfsduur, de maatregel-
duur of het aantal wisselingen te vinden. 

69 



Tabel 37: Opleidingsniveau, gemiddelde verblijfsduur (in maanden), gemid-
delde maatregelduur (in maanden) en aantal wisselingen. Tussen 
haakjes is steeds het aantal jongeren vermeld. 

gevolgde opleiding 

ZMOK, lagere schoolniveau 
ITO,V130,IHNO,V80,IVO 
LBO ,LHNO 
LEAO,LAVO 
KMBO,MBO 
MEAO,MAVO 
HAVO,VW0 
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gemiddelde 	gemiddelde 	aantal 
verblijfsduur maatregelduur wisselingen 

19,2 ( 19) 
17,3 (107) 
18,8 (123) 
17,7 ( 14) 
16,9 ( 19) 
22,4 ( 41) 
33,5 ( 8) 

18,9 (330) 

9.5 Verblijfsduur, carriere en problematiek van de jongere 

44,6 ( 19) 	4,0 ( 19) 
31,7 (101) 	3,8 (101) 
36,2 (120) 	3,5 (120) 
36,9 ( 11) 	5,3 ( 11) 
42,3 ( 18) 	4,3 ( 18) 
41,8 ( 40) 	3,3 ( 40) 
57,9 ( 7) 	3,1 ( 7) 

36,8 (316) 	3,7 (316) 

Ten aanzien van de belangrijkste aanleiding tot de plaatsing van de kant 
van de jongere blijken or zowel wat betreft de verblijfsduur in eon tehuis 
als vat betreft de dour van de justitiele maatregel als wat betreft het 
aantal wisselingen duidelijke verschillen op te treden (zie tabel B9 van de 
bijlage). 

De verblijfsduur blijkt naar de belangrijkste aanleiding tot de tabula-
plaatsing van de kant van de jongere duidelijk te verschillen (F-4,2346: 
p<0,0000). Opvallend lang is de verblijfsduur in het tehuis, wanneer er 
geen sprake is van problemen van de kant van de jongere on wanneer de reden 
voor de opname exclusief bij de ouders ligt. Vaak blijkt or in deze geval-
len geen sprake moor to zijn van een gezinssituatie voor de jongere. De ge-
middelde verblijfsduur blijkt in dat geval bijna 52 maanden te bedragen. 

Daarnaast is de verblijfsduur lang, wanneer er sprake is van relationele 
en emotionele problematiek (32 maanden), leermoeilijkheden (25 maanden) of 
gedragsproblemen op school (22 maanden). Uitgesproken kort is de verblijfs-
duur, wanneer er sprake is van inbraak of beroving (4 maanden). Doze korte 
verblijfsduur is verklaarbaar vanuit het feit dat deze jongeren vooral in 
de opvangtehuizen terechtkomen, waar zij slechts voor korte duur verblij-
ven. Ook kort is de verblijfsduur, wanneer er sprake is van alcohol- of 
druggebruik (7 maanden) of prostitutie (9 maanden). 

Ook vat betreft de maatregelduur zijn er verschillen to constateren tus-
sen de probleemcategorieen. De verschillen zijn echter niet significant 
(F-1,6475; p<0,05). Door eon lenge maatregelduur vallen op de categoriedn: 
relationele en emotionele problematiek (57 maanden), goon problemen van de 
kant van de jongere (56 maanden), problemen in eon vorig tehuis (39 mean-
den) on gedragsproblemen thuis (39 maanden). Relatief kort is de maatregel-
duur wanneer alcohol- of druggebruik de belangrijkste aanleiding tot de 
plaatsing is geweest (18 maanden). Eon verklaring hiervoor is dat gebruik 
van alcohol en drugs op vat latere leeftijd gestart wordt. 
Ten slotte het aantal wisselingen: ook hier treden duidelijke verschillen 

op tussen de probleemcategorieen (F-2,7726; p<0,0002). Er is sprake van 
veel wisselingen bij de volgende categorieen: prostitutie (6,7), alcohol-
of druggebruik (6,3), problemen in een vorig tehuis (4,8), diefstal (4,5), 
weglopen en zwerven (4,1) on psychiatrische problematiek (4,0). Van rela- 



tief weinig wisselingen is sprake bij de categorie gedragsproblemen op 
school (2,0). Tot zover enkele verbanden met de belangrijkste aanleiding 
tot de tehuisplaatsing van de kant van de jongere. 
Ook is gekeken naar het aantal problemen van de kant van de jongere dat 

heeft meegespeeld bij de beslissing tot de tehuisplaatsing. Het aantal pro-
blemen per jongere geeft een indicatie van de ernst van de problematiek: 
hoe meer problemen er van toepassing zijn, des te ernstiger is de problema-
tiek van de jongere. 
Er blijkt een negatieve samenhang te bestaan tussen het aantal problemen 

van een jongere en zijn/haar verblijfsduur (r--0,21; p<0,000). Hoe meer 
problemen een jongere heeft, des te korter is zijn/haar verblijfsduur. 

Dezelfde samenhang wordt, zij het in mindere mate, geconstateerd tussen 
het aantal problemen en de duur van de maatregel (r--0,11; p<0,01). Hoe 
meer problemen de jongere heeft, des te korter is de duur van de maatregel. 

Daarnaast is er sprake van een positieve samenhang tussen het aantal pro-
blemen van de kant van de jongere en het aantal residentiele plaatsingen 
(r-0,18; p<0,000). Hoe meer problemen een jongere heeft, des te vaker maakt 
hij/zij een tehuisplaatsing mee. 

Samengevat: ernstige problematiek (veel problemen) gaat samen met een 
korte verblijfsduur, een naar verhouding korte maatregelduur en met veel 
residentiele plaatsingen en minder ernstige problematiek (weinig problemen) 
gaat samen met een lange verblijfsduur, een lange maatregelduur en weinig 
residentiele plaatsingen. 

9.6 Verblijfsduur, carriere en problematiek van de ouders 

Ten aanzien van de belangrijkste aanleiding tot de plaatsing van de kant 
van de ouders blijken er noch wat betreft de verblijfsduur in een tehuis, 
noch wat betreft de duur van de maatregel of het aantal wisselingen ver-
schillen op te treden. Bij de ene probleemcategorie is de verblijfsduur of 
de maatregelduur niet duidelijk langer of het aantal wisselingen niet dui-
delijk groter dan bij de andere probleemcategorie (zie tabel B10 in bijla-
ge). 
Ook is gekeken naar het aantal problemen van de kant van de ouders dat 

heet meegespeeld bij de beslissing tot de tehuisplaatsing van de jongere. 
Het aantal problemen van de kant van de ouders kan beschouwd worden als een 
indicatie van de ernst van de problematiek van de kant van de ouders. In 
tegenstelling tot bij de problematiek van de jongere worden geen verbanden 
tussen het aantal problemen van de kant van de ouders en verblijfsduur 
(r-0,02; p<0,34), maatregelduur (r--0,05; p<0,14) of aantal wisselingen 
(r-0,00; p<0,46) gevonden. Op het eerste gezicht blijkt er dus geen sprake 
te zijn van enige samenhang. Wanneer echter de bij het onderzoek betrokken 
jongeren naar verblijfsduur worden opgesplitst in drie subgroepen, kan het 
volgende verschil worden geconstateerd. Bij jongeren met een korte of lange 
verblijfsduur is over het algemeen meer sprake van ouderproblemen dan bij 
jongeren met een middellange verblijfsduur. 

9.7 Verblijfsduur carriere en thuissituatie 

Binnen deze subparagraaf wordt aandacht besteed aan het drietal COM-varia-
belen dat ter meting van een aantal gezinsvariabelen is gebruikt. Voor een 
nadere beschrijving van deze variabelen zie paragraaf 5.4. Daarnaast wordt 
gekeken naar het perspectief op terugkeer naar de thuissituatie. 
Er is sprake van een duidelijk verband tussen de variabele normaliteit 
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van de gezinssituatie enerzijds en de verblijfsduur in een tehuis, de duur 
van de maatregel en het aantal wisselingen anderzijds. Eon hoge, dit wil 
zeggen ongunstige, score gaat samen net eon lange verblijfsduur (r-0,19; 
p<0,000), eon lange maatregelduur (r-0,30; p<0,000) en relatief veel wisse-
lingen (r-0,14; p<0,004). Naarmate de gezinssituatie meer verstoord is, is 
de kans op een lenge verblijfsduur, een lenge maatregelduur en veel wisse-
lingen groter. 
Ook tussen de variabele relaties in het,gezin, de verblijfsduur in eon 

tehuis on de duur van de maatregel bestaat een verband. Tussen de relaties 
in het gezin en het aantal wisselingen wordt echter geen verband aangetrof-
fen. In tegenstelling tot bij de variabele normaliteit van de gezinssitua-
tie is bier sprake van eon negatief verband. Eon hoge, dit wil zeggen on-
gunstige, score op de variabele relaties in het gezin gaat samen met eon 
korte verblijfsduur (r--0,10; p<0,029) en met een korte maatregelduur (r--
0,17; p<0,001). De samenhang is echter zwak on de significantieniveaus zijn 
niet zo hoog als bij de variabele normaliteit van de gezinssituatie. De sa-
menhang is to zwak om te stollen dat naarmate de relaties in een gezin meet 
verstoord zijn, de verblijfsduur en de maatregelduur korter zullen zijn. 
Wel kan duidelijk gesteld worden dat eon verstoring in de gezinsrelaties 
niet samengaat met een langere verblijfsduur, een langere maatregelduur en 
moor wisselingen. 
Tussen de variabele maatschappelijke moeilijkheden van het gezin ener-

zijds en verblijfsduur, maatregelduur en aantal wisselingen anderzijds 
worden geen verbanden geconstateerd. 
Verder is binnen de schaal normaliteit van de gezinssituatie nog afzon-

derlijk gekeken near de variabelen aanwezigheid van eon gezinssituatie en 
hoofd van het gezin. Wanneer er voor de jongere nog sprake is van eon ge-
zinssituatie, blijkt de verblijfsduur en de duur van de maatregel duidelijk 
korter te zijn dan wanneer or voor de jongere goon sprake is van eon ge-
zinssituatie. Wat betreft het aantal wisselingen blijken or slechts kleine 
verschillen to bestaan. Eon jongere met een gezin heeft eon verblijfsduur 
van gemiddeld 15,9 maanden en eon jongere zonder gezin een verblijfsduur 
van gemiddeld 25,9 maanden (t--3,39; p<0,001). De maatregel duurt bij een 
jongere not een gezin gemiddeld 32,9 maanden tegen gemiddeld 56,9 maanden 
bij eon jongere zonder gezin (t--4,24; p<0,000). Eon jongere met een gezin 
maakt gemiddeld 3,8 maal eon wisseling mee, een jongere zonder gezin gemid-
deld 4,3 maal (t--1,39; p<0,164). Wanneer we kijken naar wie or aan het 
hoofd van het gezin staan, dan blijken or opnieuw duidelijke verschillen op 
to treden. Zowel de verblijfsduur in een tehuis (F-4,7857; p<0,0000) als de 
duur van de maatregel (F-11,6414; p<0,0000) verschillen aanzienlijk naar de 
samenstelling van de gezinsleiding. Verschillen in de samenstelling van de 
gezinsleiding hangen in iets mindere mate samen met verschillen in het aan-
tal wisselingen (F-2,5077; p<0,04). 
Opnieuw blijken bij afwezigheid van eon gezinssituatie de verblijfsduur 

(25,3 maanden) en de maatregelduur (55,4 maanden) het langst on het aantal 
wisselingen (4,4 maal) het grootst to zijn. Ook hoog zijn de scores voor de 
verblijfsduur (20,7 maanden), de maatregelduur (52,2 maanden) on het aantal 
wisselingen (4,0 maal), wanneer niet-natuurlijke ouderfiguren aan het hoofd 
van het gezin staan. Het laagst zijn de scores voor de verblijfsduur (14,2 
maanden), de maatregelduur (25,5 maanden) on het aantal wisselingen (3,3 
maal), wanneer zowel de natuurlijke moeder als de natuurlijke vader nog 
aanwezig zijn in het gezin. 
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Tabel 38: Verblijfsduur, maatregelduur en aantal wisselingen naar situatie 
aan het hoofd van het gezin. Tussen haakjes is vermeld het aantal 
jongeren. 

wie staan er aan het 	 verblijfsduur maatregelduur 	aantal 
hoofd van het gezin? 	 (in maanden) 	(in maanden) wisselingen 

natuurlijke vader en moeder 
natuurlijke moeder en niet-
natuurlijke vader 
natuurlijke ouder alleen 
niet-natuurlijke ouderfiguren 
geen ouderfiguren 

14,2 (133) 

18,0 ( 95) 
14,2 (118) 
20,7 ( 49) 
25,3 ( 37) 

16,7 (432) 

25,5 (123) 	3,3 (123) 

	

31,1 ( 94) 	3,9 ( 94) 

	

30,2 (107) 	4,0 (107) 

	

52,2 ( 48) 	4,0 ( 48) 

	

55,4 ( 33) 	4,4 ( 33) 

34,7 (405) 	3,8 (405) 

Ten slotte is gekeken naar het perspectief op terugkeer naar de thuissitua-
tie op het moment van opname in het tehuis en een eventueel verband met 
verblijfsduur in een tehuis. Wanneer een jongere niet terug naar huis kan, 
is de gemiddelde verblijfsduur 18,3 maanden. Deze duur verschilt nauwelijks 
van de gemiddelde verblijfsduur die gevonden wordt, wanneer de jongere dui-
delijk wel naar huis terug kan. De gemiddelde verblijfsduur is dan 18,7 
maanden (t-0,19; p<0,77). Opvallend is dat wanneer het perspectief op te-
rugkeer naar de thuissituatie onduidelijk is de verblijfsduur aanmerkelijk 
korter is (13,9 maanden). 

Overigens blijkt dat wanneer het perspectief op terugkeer naar huis bij 
opname duidelijk aanwezig is, de jongere in 40,3% van de gevallen toch niet 
naar huis teruggaat. Wanneer het perspectief op terugkeer duidelijk niet 
aanwezig is, blijkt de jongere uiteindelijk in 12,3% van de gevallen toch 
naar huis terug te gaan. En wanneer het perspectief onduidelijk is, komt de 
jongere in 34,8% toch weer in het eigen gezin terecht. Blijkbaar is in een 
aantal gevallen in de periode dat de jongere in het tehuis verbleef, de me-
ning omtrent een eventuele terugkeer naar de thuissituatie veranderd. Dit 
is in overeenstemming met gegevens uit een onderzoek naar pleeggezinplaat-
singen van jonge kinderen (Van Ooyen-Houben, 1987). Daarin werd geconsta-
teerd dat naarmate kinderen meer plaatsingen achter de rug hebben, maat-
schappelijk werk(st)ers een terugkeer naar huis somberder inschatten. Bo-
vendien bleek uit . dit onderzoek dat een groot aantal kinderen met veel on-
zekerheden over de mogelijkheid van een terugkeer naar huis toch in de 
thuissituatie worden teruggeplaatst. Dit verklaart het feit dat bij afwe-
zigheid van een perspectief op terugkeer jongeren toch naar huis worden te-
ruggeplaatst. Aan de verbanden tussen het wel of niet aanwezig zijn van een 
perspectief op terugkeer naar de thuissituatie bij opname en de verblijfs-
duur kan daarom niet al te veel waarde worden toegekend. Enerzijds omdat 
het perspectief kan veranderen, anderzijds omdat ondanks het ontbreken van 
een perspectief op terugplaatsing jongeren toch naar huis teruggeplaatst 
worden of omdat bij een duidelijke mogelijkheid van terugplaatsing van jon-
geren toch voor een andere oplossing wordt gekozen. 
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9.8 Verblijfsduur, carriere en contactfrequentie ouders-jongere 

De mate waarin de jongere on zijn/haar ouders contact hebben, is op twee 
manieren bepaald. Er is gevraagd naar de frequentie van bezoek van de ou-
ders aan de jongere in het tehuis en naar de frequentie van weekend-bezoek 
van de jongere aan zijn/haar ouders. Op basis van doze twee contactsoorten 
is ook nog een totaalscore bepaald. 
Opvallend is dat in eon groot aantal gevallen (N-135; 30,8%) nooit sprake 

is geweest van bezoek van de ouders aan de jongere in het tehuis. Bij dit 
cijfer zijn inbegrepen de situaties waarin goon sprake moor is van eon ge-
zin (N-37; 8,5%). Laten we doze gevallen button beschouwing, dan resteert 
toch nog eon groot aantal situaties waarin voor de jongere wel eon gezin 
functioneert, maar waarin goon sprake is van bezoek van ouders of ouderfi-
guren aan de jongere. 
Verder is in 23,7% (N-104) van de gevallen sprake van weinig bezoek aan 

de jongere (minder dan den maal per jeer tot den maal per half jeer). In 
22,4% (N-98) van de gevallen is sprake van eon gemiddelde bezoekfrequentie 
(den maal per 4 maanden tot den maal per 2 maanden) on in 23,0% (N-101) van 
de gevallen is sprake van frequent bezoek van ouders (den maal per 6 weken 
of moor). 
Ook opvallend is dat in eon groot aantal gevallen eon jongere nooit op 

weekendbezoek gaat bij zijn/haar ouders (N-151; 34,5%). Opnieuw is dit cij-
fer inclusief de gevallen waarin eon gezinssituatie ontbreekt. In 5,7% 
(N-25) van de gevallen is sprake van weinig weekendbezoek. In 11,9% (N-52) 
is sprake van eon gemiddeld weekendbezoek en in bijna de helft van de ge-
vallen (N-210; 48,0%) is sprake van frequent weekendbezoek. 

Er is sprake van duidelijke on significante verbanden tussen de bezoek-
frequentie van ouders aan hun kinderen en de verblijfsduur in eon tehuis, 
de maatregelduur on het aantal wisselingen. Veel tehuisbezoek blijkt samen 
to gaan met eon korte verblijfsduur in het tehuis (r--0,23; p<0,000). 
De bezoekfrequentie is vastgesteld voor eon bepaald verblijf in eon be-

paald tehuis - namelijk het tehuis waarin een tehuismedewerker over de jon-
gere geinterviewd is. Doze frequentie kan echter ook gezien worden als eon 
indicatie van de mate van contact tijdens de duur van de gehele justitidle 
maatregel. Vandaar dat ook de samenhang bekeken is met de duur van de maat-
regel on het aantal wisselingen. Eon hoge bezoekfrequentie blijkt semen to 
gaan not eon korte duur van de maatregel (r--0,25; p<0,000) on met eon re-
latief klein aantal wisselingen (r--0,14; p<0,004). 
Voor wat betreft het weekendbezoek van de jongere aan zijn/haar ouders 

worden goon aanwijzingen gevonden voor eon samenhang. 
De totaalscore, waarbij de scores voor de twee contactsoorten zijn opge-

teld, geeft opnieuw eon verband to zien tussen de mate van contact tussen 
ouders en jongere enerzijds on de verblijfsduur, de maatregelduur en het 
aantal wisselingen anderzijds. Dit verband wordt echter geheel verklaard 
door de frequentie van bezoek van ouders aan de jongere in het tehuis. 
Kortom: or blijkt eon duidelijke samenhang to bestaan tussen de bezoek-

frequentie van de ouders aan de jongere enerzijds on de verblijfsduur in 
eon tehuis, de duur van de maatregel en het aantal wisselingen anderzijds. 
Veel bezoek gaat samen met eon korte verblijfsduur, eon korte maatregelduur 
en weinig wisselingen. Weinig bezoek gaat semen met eon lange verblijfs-
duur, eon lenge maatregelduur en veel wisselingen. 
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9.9 De significante verbanden samengevat 

In deze samenvattende paragraaf worden de in dit hoofdstuk gevonden signi-
ficante verbanden tussen jongerenfactoren, verblijfsduur en carriere nog 
eens op een rij . gezet. Ook hier geldt weer dat het om enkelvoudige verban-
den gaat, die eigenlijk in een breder perspectief gezien moeten worden. Dit 
bredere perspectief komt echter pas in de hoofdstukken 11 en 12 aan de or- 
de 
Jongens blijken gemiddeld wat vaker een tehuisplaatsing mee te maken dan 

meisjes. Meisjes hebben wat meer niet-residentiele plaatsingen dan jongens. 
Hoe ouder een jongere bij het begin van de tehuisplaatsing, des te korter 

is de verblijfsduur in het tehuis, des te korter is de maatregelduur en des 
te groter is het aantal wisselingen. 
Jongeren met gewoon basisonderwijs verblijven gemiddeld korter in een te-

huis dan jongeren met speciaal basisonderwijs. Ook de maatregelduur blijkt 
bij hen korter te zijn. Jongeren met speciaal basisonderwijs blijken echter 

. gemiddeld meer tehuisplaatsingen mee te maken dan jongeren met gewoon ba-
sisonderwijs. 
Wanneer een onderscheid gemaakt wordt in intern of extern gevolgde 

schoolopleiding, dan blijkt bij een intern gevolgde opleiding de ver-
blijfsduur korter te zijn dan bij een extern gevolgde opleiding. 

De verblijfsduur blijkt verder duidelijk te verschillen naar de belang-
rijkste aanleiding tot de tehuisplaatsing van de kant van de jongere. Wan-
neer er sprake is van delictgedrag, zijn de verblijfsduur in een tehuis en 
de maatregelduur over het algemeen kort, maar is het aantal tehuisplaatsin-
gen vrij groot. Wanneer er sprake is van psychosociale problemen, zijn de 
verblijfsduur en de maatregelduur vaak lang, maar is het aantal tehuis-
plaatsingen over het algemeen gering. 

Daarnaast blijkt ernstige problematiek (veel problemen) samen te gaan met 
een korte verblijfsduur, een korte maatregelduur en veel tehuisplaatsingen 
en minder ernstige problematiek (weinig problemen) met een lange verblijfs-
duur, een lange maatregelduur en veel tehuisplaatsingen. 
Een ongunstige gezinssituatie blijkt samen te gaan met een lange ver-

blijfsduur, een lange maatregelduur en veel tehuisplaatsingen. Daarnaast 
blijken jongeren die kunnen terugvallen op een gezinssituatie, gemiddeld 
korter in tehuizen te verblijven en een kortere maatregelduur te hebben dan 
jongeren zonder een thuis waar ze op terug kunnen vallen. 
Ten slotte blijken bij veel bezoek van ouders aan hun kinderen in het te-
huis de verblijfsduur en de maatregelduur kort te zijn en het aantal plaat-
singen gering. 
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10 VERBLIJFSDUUR, CARRIERE EN BEGELEIDINGSFACTOREN 

Over de bij het onderzoek betrokken jongeren is informatie over een aantal 
begeleidingsfactoren verzameld. Gedeeltelijk heeft de informatie betrekking 
op alle jongeren. Via interviews met de tehuismedewerk(st)ers is o.a. in-
formatie verzameld over het type plaatsingskanaal, over contacten tussen 
instantie en tehuis en tussen instantie en jongere en over het soort maat-
regel waaronder de jongere in het tehuis geplaatst is. Gedeeltelijk heeft 
de informatie betrekking op een selectie van de bij het onderzoek betrokken 
jongeren. Voor 60 jongeren is nog de maatschappelijk werk(st)er van de be-
geleidende instantie geinterviewd. Op basis van dit interview is aanvullen-
de informatie verzameld over de opleiding en de werkervaring van de maat-
schappelijk werk(st)er, over de begeleidingscontinuiteit, over het bestaan 
van een werkplan met betrekking tot de begeleiding en over de begeleiding 
van en de contacten met de ouders. Tot slot kwam binnen het interview een 
vraag aan de orde met betrekking tot de tehuiskeuze. Gevraagd is welke mo-
tieven hebben meegespeeld bij de keuze voor een bepaald tehuis. 
Overigens blijkt in 8,4% van de gevallen (N-37) geen sprake te zijn van 

een begeleidende instantie. De jongere wordt in die gevallen niet vanuit 
een officiele instantie begeleid. In 26 gevallen (6,0%) is in het geheel 
geen sprake van enige begeleiding en in 11 gevallen (2,4%) wordt op een an-
dere wijze in de begeleiding voorzien. 

10.1 Verblijfsduur, carriere en plaatsingskanaal 

In tabel 39 wordt een overzicht gegeven van de instanties of personen die 
een hoofdrol hebben gespeeld bij de beslissing tot de tehuisplaatsing. In 
het overgrote deel van de gevallen blijkt de hoofdrol gespeeld te worden 
door een justitiele instantie of persoon (N-388; 88,9%). In een klein aan-
tal gevallen is er sprake van vrijwillige plaatsingskanalen (N-34; 7,9%) en 
soms gaat het initiatief tot de plaatsing uit van de ouders of van de jon-
gere zelf (N-14; 3,2%). 
Zowel wat betreft de gemiddelde verblijfsduur in een tehuis (F-4,2450; 

p<0,0001), als wat betreft de gemiddelde duur van de maatregel (F-4,7655; 
p<0,0000) als wat betreft het aantal wisselingen (F-2,2475; p<0,02) bestaan 
tussen de verschillende plaatsingskanalen duidelijke verschillen. 
Hoewel alle bij het onderzoek betrokken jongeren onder een justitiele 

maatregel vallen, blijkt uit het bovenstaande dat wat betreft de initia-
tiefnemer tot de tehuisplaatsing een onderscheid gemaakt kan worden in jus-
titiele en niet-justitiele plaatsingskanalen. Wanneer zo'n onderscheid ge-
maakt wordt, dan blijkt er tussen beide plaatsingskanalen een duidelijk 
verschil in verblijfsduur te bestaan (t--2,78; p<0,006). 

Jongeren die via justitiele kanalen zijn geplaatst, hebben over het alge-
meen een kortere verblijfsduur dan jongeren die via niet-justitiele kanalen 
zijn geplaatst: 15,9 maanden respectievelijk 23,1 maanden. Ook de duur van 
de maatregel is bij niet-justitiele kanalen langer: 44,1 maanden tegen 33,7 
maanden. De verschillen zijn hier echter niet significant (t--2,10; 
p<0,04). Het aantal wisselingen is bij de justitiele kanalen iets groter 
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dan bij de niet-justitible kanalen: 3,8 respectievelijk 3,4 wisselingen. De 
verschillen zijn bier niet significant (t--1,33; p<0,18). 

Tabel 39: Verblijfsduur (in maanden), maatregelduur (in maanden) en aantal 
wisselingen naar,instanties of personen die eon hoofdrol hebben 
gespeeld bij de beslissing tot de tehuisplaatsing. Tussen haakjes 
is steeds vermeld het aantal jongeren. 

plaatsingskanaal 

voogdij- of gezinsvoogdij 
instelling 	 18,2 (194) 	42,2 (189) 	4,2 (189) 

kinderrechter 	 13,9 (140) 	24,2 (134) 	3,4 (134) 
Raad voor de Kinderbescherming 	16,5 ( 30) 	24,2 ( 29) 	3,3 ( 29) 
officier van Justitie 	 9,3 ( 22) 	27,6 ( 9) 	4,2 ( 9) 
ander tehuis 	 26,4 ( 15) 	47,9 ( 14) 	4,1 ( 14) 
regionaal instituut ambulante 
geestelijke gezondheidszorg 
(RIAGG) 	 15,8 ( 15) 	35,0 ( 15) 	3,1 ( 15) 

andere niet-justitiAle instantie 	51,5 ( 4) 	51,5 ( 4) 	1,0 ( 4) 
ouder(s) 	 21,3 ( 4) 	40,9 ( 4) 	4,5 ( 4) 
jongere zelf 	 18,1 ( 9) 	52,4 ( 8) 	2,8 ( 8 ) 
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verblijfsduur maatregelduur 	aantal 
wisselingen 

16,7 (433) 

10.2 Verblijfsduur en contactfrequentie tehuis-instantie 

34,9 (406) 	3,8 (406) 

Opvallend is dat jongeren die via de officier van justitie worden ge-
plaatst, eon korte gemiddelde verblijfsduur (9,3 maanden), hebben gekoppeld 
aan eon korte maatregelduur (27,6 maanden) en veel wisselingen (4,2 maal). 
Doze jongeren hebben ook verreweg het grootste aantal tehuisplaatsingen 
(3,6 maal). 
De categorie andere niet-justitiele instantie valt op, doordat de ver-

blijfsduur zeer lang is en gelijk is aan de duur van de maatregel (beide 
51,5 maanden). Daardoor is het aantal wisselingen gelijk aan 1. 
Verder blijken jongeren die door eon ander tehuis worden geplaatst, lang 

in een tehuis to verblijven (26,4 maanden), lang onder eon maatregel to 
vallen (47,9 maanden) en veel wisselingen mee to maken (4,1 maal). 

De mate waarin de begeleidende instantie en het tehuis contact hebben over 
de behandeling van de jongere, is op drie manieren bepaald. Er is gevraagd 
naar de frequentie van schriftelijke, telefonische en persoonlijke contac-
ten. Op basis van de frequentie van die contacten is ook nog eon totaalsco-
re bepaald. 

Schriftelijke contacten tussen tehuis en instantie blijken in 28,1% van 
de gevallen nooit pleats to vinden. Dit percentage is inclusief het per-
centage jongeren ( 8,4%) waarbij goon sprake is van eon begeleidende instan-
tie. In 21,0% van de gevallen is sprake van weinig schriftelijk contact 
(minder dan den maal per jaar tot den maal per half jeer). In 34,4% is 
sprake van eon gemiddeld schriftelijk contact (een maal per 4 maanden tot 
den maal per 2 maanden) en in 16,6% is sprake van veel schriftelijk contact 
(den maal per 6 weken of moor). De meeste schriftelijke contacten blijken 



samen te hangen met de periodieke evaluatie van de behandeling van de jon-
gere in het tehuis. Naar aanleiding van zo'n evaluatie vindt er vaak een 
schriftelijke uitwisseling plaats. 
De telefonische vorm van contact wordt tussen tehuis en instantie vaak 

gebruikt. In 48,2% is er vaak telefonisch contact geweest, in 23,5% gemid-
deld, in 8,5% weinig en in 19,9% nooit. 
Het persoonlijk contact tussen tehuis en instantie blijkt het meest voor 

te komen. Slechts in een gering aantal gevallen (11,9%) heeft er nooit per-
soonlijk contact plaatsgevonden. Bit cijfer is inclusief het percentage 
jongeren zonder een begeleidende instantie. In slechts een gering aantal 
gevallen (11,9% - 8,4% — 3,5%) is dus nooit persoonlijk contact geweest 
tussen tehuis en instantie, terwijl er wel een begeleidende instantie voor 
de jongere aanwezig is. In 9,4% van de gevallen is sprake van weinig per-
soonlijk contact, in 33,7% van gemiddeld en in 45% van veel persoonlijk 
contact. 

Opvallend is dat er in een groot aantal gevallen minder dan halfjaarlijks 
of nooit sprake is geweest van schriftelijk, telefonisch dan wel persoon-
lijk contact tussen tehuis en instantie. Terwijl uit de cijfers blijkt dat 
bij veel contact tussen het tehuis en de instantie de verblijfsduur over 
het algemeen kort is. Naarmate er meer sprake is van persoonlijk contact 
tussen tehuis en instantie is er vaker sprake van een korte verblijfsduur 
(r--0,25; p<0,000). Hetzelfde verband wordt geconstateerd tussen telefo-
nisch contact en verblijfsduur (r--0,25; p<0,000) en tussen de totaalscore 
en verblijfsduur (r--0,26; p<0,000). Tussen de frequentie van schriftelijk 
contact en verblijfsduur wordt geen verband geconstateerd (r--0,09; 
p<0,04). 

10.3 Verblijfsduur, carriere en contactfrequentie jongere-instantie 

Be mate van contact tussen jongere en instantie is opnieuw op drie manie-
ren bepaald. Gevraagd is naar schriftelijke, telefonische en persoonlijke 
contacten. Ook hier is een totaalscore bepaald. 

Schriftelijke contacten tussen jongere en begeleider blijken zeer weinig 
plaats te vinden. Be contacten die plaatsvinden zijn weinig inhoudelijk 
van aard. Veelal gaat het om zakelijke mededelingen, zoals het bevestigen 
van afspraken. In ruim drie kwart van de gevallen (75,3%) is nooit sprake 
van schriftelijk contact, in 16,1% van weinig (minder dan 66n maal per jaar 
tot 66n maal per half jaar), in 7,8% van gemiddeld (66n maal per 4 maanden 
tot 66n maal per 2 maanden) en in 1,0% van veel schriftelijk contact (66n 
maal per 6 weken of meer). 
Wat vaker wordt er gebruik gemaakt van de telefonische manier van con-

tact. In bijna de helft van de gevallen (44c3%) is er nooit sprake van te-
lefonisch contact, in 15,1% van weinig, in 18,8% van gemiddeld en in 21,9% 
van veel telefonisch contact. 
Het persoonlijk contact tussen begeleider en jongere blijkt het meest 

voor te komen. Toch is er ook hier in een aantal gevallen (13,5%) nooit 
sprake van persoonlijk contact. Opnieuw is het cijfer inclusief de jongeren 
zonder begeleidende instantie. In 10,8% van de gevallen is sprake van wei-
nig persoonlijk contact, in 32,6% van gemiddeld en in 43,1% van veel per-
soonlijk contact. 
In de meeste gevallen is van gemiddeld tot veel contact sprake. Uit de 

cijfers blijkt dat naarmate er meer sprake is van persoonlijk contact tus-
sen begeleider en jongere, de verblijfsduur korter is (r--0,23; p<0,000). 
Een zelfde, zij het zwakkere samenhang, wordt geconstateerd tussen telefo-
nisch contact en verblijfsduur (r--0,10; p<0,006). Tussen schriftelijk 
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contact en verblijfsduur blijkt echter geen verband te bestaan (r-0,00; 
p<0,99). Ook tussen de totaalscore en verblijfsduur wordt een verband ge-
constateerd (r--0,19; p<0,000). Hoe vaker er sprake is van allerlei contac-
ten tussen jongere en begeleider, des te korter is de verblijfsduur. Is or 
minder sprake van allerlei contacten, dan is de verblijfsduur langer. 
De mate van contact tussen begeleider en jongere kan beschouwd worden als 

eon indicatie van de mate van contact tijdens de gehele begeleidingsperio-
de. Daarom is ook gekeken naar eventuele verbanden tussen contactfrequentie 
van begeleider en jongere en de duur van de maatregel of het aantal wisse-
lingen. Tussen bovengenoemde contacten en de duur van de maatregel of het 
aantal wisselingen blijken echter geen verbanden geconstateerd te worden. 

10.4 Verblijfsduur, carriere en soort maatregel 

Er blijken duidelijke verschillen te bestaan per soort maatregel wat be-
treft de verblijfsduur in een tehuis (F-5,6860; p<0,0000). De verschillen 
worden echter hoofdzakelijk veroorzaakt door de maatregel preventieve hech-
tenis not een extreem korte verblijfsduur (2,9 maanden). Laten we deze 
maatregel buiten beschouwing, dan zijn de verschillen niet significant 
(F-2,7953; p<0,02). Door een lenge gemiddelde verblijfsduur valt op de 
voogdijmaatregel (25,5 maanden). Vrij kort is verder de verblijfsduur bij 
eon strafrechtelijke ondertoezichtstelling (12,7 maanden). Tussen de overi-
ge maatregelsoorten bestaan nauwelijks verschillen. 
Er bestaan wel duidelijke verschillen tussen de maatregelsoorten wat be-

treft de duur van de maatregel (F-14,7314; p<0,0000). Opnieuw valt de meat-
regel preventieve hechtenis op door eon relatief hone maatregelduur (9,4 
maanden). Ook wanneer deze maatregel button beschouwing gelaten wordt, 
blijven er duidelijke en uiterst significante verschillen aanwezig 
(F-14,5317; p<0,0000). Door eon lenge maatregelduur vallen op de voogdij-
maatregel (76,4 maanden) on de maatregelen jeugd-TBR en plaatsing in een 
inrichting voor buitengewone behandeling (45,6 maanden). Naar verhouding 
kort is de maatregelduur bij een strafrechtelijke ondertoezichtstelling 
(23,4 maanden) en bij toevertrouwing aan de Raad voor de Kinderbescherming 
(22,9 maanden). 
Ook het aantal wisselingen blijkt per maatregel duidelijk te verschillen 

(F-3,7797; p<0,001). Bij prevention hechtenis (2,0 maal) en bij toever-
trouwing aan de Read voor de Kinderbescherming (2,6 maal) is het aantal 
wisselingen gering. Bij een voogdijmaatregel (4,5 maal) en bij een jeugd-
TBR of een plaatsing in eon inrichting voor buitengewone behandeling (4,3 
maal) is het aantal wisselingen groot. 
Ten slotte nog iota over het type wisselingen. Bij de maatregelsoorten 

strafrechtelijke ondertoezichtstelling, preventieve hechtenis en jeugd-TBR 
of plaatsing in eon inrichting voor buitengewone behandeling gaat het bijna 
uitsluitend out tehuisplaatsingen. Bij de categorieen aanvankelijk vrijwil-
lig geplaatst, civielrechtelijke ondertoezichtstelling, voogdijmaatregel en 
toevertrouwing aan de Raad voor de kinderbescherming gaat het in bijna de 
helft van de gevallen on residentiele plaatsingen, de andere helft betreft 
niet-residentiele plaatsingen. 
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Tabel 40: Verblijfsduur (in maanden), maatregelduur (in maanden) en aantal 
wisselingen naar soort kinderbeschermingsmaatregel. 

soort maatregel 

10.5 Verblijfsduur, carriere en begeleider 

verblijfsduur maatregelduur 	aantal 
wisselingen 

aanvankelijk vrijwillig 
geplaatst 	 20,7 	 37,3 	 3,0 
civielrechtelijke ots 	 17,0 	 33,7 	 4,0 
strafrechtelijke ots 	 12,7 	 23,4 	 4,0 
voogdijmaatregel 	 25,5 	 76,4 	 4,5 
toevertrouwing aan de Raad 
voor de Kinderbescherming 	 21,6 	 22,9 	 2,6 
preventieve hechtenis 	 2,9 	 9,4 	 2,0 
jeugd-TBR of plaatsing in 
inrichting voor buitengewone 
behandeling (PIBB) 	 20,0 	 45,6 	 4,3 

16,8 34,9 	 3,8 

De begeleider van de jongere is gevraagd naar zijn/haar opleidingsniveau en 
naar zijn/haar werkervaring. Wat betreft het opleidingsniveau kan een twee-
deling gemaakt worden. In 80,8% van de gevallen heeft de begeleider alleen 
een hogere beroepsopleiding afgerond. In 3,3% daarvan is sprake van hbo-
inrichtingswerk, in 77,5% van hbo-maatschappelijk werk. In de rest van de 
gevallen (19,2%) is sprake van een hbo-opleiding, gevolgd door een voort-
gezette opleiding (vo) maatschappelijk werk. Het verschil wat betreft op-
leidingsniveau blijkt te resulteren in een verschil wat betreft de ver-
blijfsduur in een tehuis en wat betreft de maatregelduur. Bij een begelei-
der met alleen een hbo-opleiding is de verblijfsduur over het algemeen 
kort: 12,9 maanden. Bij hoger opgeleide begeleiders is de verblijfsduur 
duidelijk langer: 22,3 maanden (t--1,93; p<0,06). Met betrekking tot de 
duur van de maatregel zien we hetzelfde verschil optreden. Bij een hbo-
opleiding wordt een korte maatregelduur (46,5 maanden) geconstateerd bij 
een hbo- en vo-opleiding wordt een lange maatregelduur (85,7 maanden) ge-
constateerd (t--2,09; p<0,04). Wat betreft het aantal wisselingen treden 
geen verschillen op (t--0,61; p<0,55). 
Kijken we naar de werkervaring van de begeleiders, dan blijkt er van eni-

ge samenhang tussen de verblijfsduur in een tehuis en het aantal Jaren er-
varing van de begeleider geen sprake te zijn (r-0,10; p<0,23). Wel bestaat 
er een duidelijk verband tussen de duur van de maatregel en het aantal ja-
ren werkervaring (r-0,47; p<0,000). Hoe groter de werkervaring van de bege-
leider des te langer is de duur van de maatregel. Het verband tussen werk-
ervaring en maatregelduur lijkt eenvoudig verklaard te kunnen worden uit 
het feit dat mensen die al lang werken, jongeren lang kunnen begeleiden en 
dat mensen die nog maar kort werken, jongeren slechts kort kunnen begelei-
den. 
Verder blijkt er geen sprake te zijn van een verband tussen werkervaring 

en het aantal wisselingen (r-0,06; p<0,34). 
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10.6 Verblijfsduur, carrier° en begeleidingscontinuiteit 

In de meeste gevallen is er geen sprake van wisselingen in de begeleidings-
situatie. Bijna twee derde deel van de jongeren (63,3%) blijft bij een en 
dezelfde maatschappelijk werk(st)er onder begeleiding. In 20% van de geval-
len is er sprake van twee begeleiders en in 16,7% van drie of meer begelei-
ders. 
Wanneer er wisselingen in de begeleidingssituatie optreden, dan blijkt 

met het toenemen van het aantal begeleiders de duur van de maatregel toe te 
nemen (r-0,48; p<0,004). Tussen het aantal begeleiders en de verblijfsduur 
in een tehuis (r-0,07; p<0,36) en tussen het aantal begeleiders en het aan-
tal wisselingen (r-0,09; p<0,31) blijken geen verbanden te bestaan. Ook 
bier lijkt het verband tussen het aantal begeleiders en de duur van de 
maatregel in ieder geval gedeeltelijk verklaard te kunnen worden door het 
eenvoudige feit dat bij een lange begeleidingsperiode de kans op wisselin-
gen in de begeleidingssituatie groter is. 

10.7 Verblijfsduur, carrihre en werkplan 

De vraag naar het bestaan van een werkplan ten aanzien van de begeleiding 
van de jongere wordt in een derde deel van de gevallen (N-20) ontkennend 
beantwoord. In de resterende gevallen (N-40) is er wel een werkplan opge-
steld. Ten aanzien van zo'n werkplan wordt meestal een aantal doelen met 
betrekking tot de begeleiding gesteld en worden afspraken gemaakt over het 
bereiken van deze doelstellingen. Deze doelstellingen en de afspraken met 
betrekking tot het bereiken ervan worden echter slechts in de helft van de 
gevallen in een schriftelijk uitgewerkt plan vastgelegd. 
Wanneer er sprake is van een werkplan, blijkt de verblijfsduur korter te 

zijn dan wanneer er geen sprake is van een werkplan: 12,9 maanden respec-
tievelijk 18,0 maanden (t--1,14; p<0,25). De maatregelduur blijkt eveneens 
korter te zijn: 48,3 maanden respectievelijk 62,9 maanden (t--0,93; 
p<0,35). Bovendien blijkt het aantal wisselingen bij de aanwezigheid van 
een werkplan kleiner te zijn; 3,4 respectievelijk 4,1 wisselingen (t--1,11; 
p<0,27). 

10.8 Verblijfsduur, carriere en begeleiding van ouders 

Met betrekking tot de contacten tussen de begeleider en de ouders is een 
drietal vragen gesteld. Op basis van deze drie vragen is de variabele bege-
leiding van de ouders samengesteld. Het gaat on de volgende vragen: 
a. Hoe heeft u het contact met de moeder(figuur) ervaren? 
b. Hoe heeft u het contact met de vader(figuur) ervaren? 
c. Voelde u zich door de ouders (ouderfiguren) geaccepteerd als hulpverle-

ner? 

De scores op de eerste twee vragen kunnen uiteenlopen van 1, wanneer er 
sprake is van eon zeer gunstig antwoord, tot 5, wanneer er sprake is van 
een zeer ongunstig antwoord. Bij een gunstig antwoord op de derde vraag 
wordt de score 1 toegekend, bij een ongunstig antwoord de score 3. Als tus-
senliggende score is 2 mogelijk. De totaalscore op de variabele begeleiding 
van de ouders kan derhalve in principe variAren van 3 tot en met 13. 
Tussen de begeleiding van de ouders en de verblijfsduur in een tehuis 

wordt geen verband geconstateerd (r--0,07; p<0,34). Tussen de begeleiding 
van de ouders en de maatregelduur wordt wel een duidelijk, negatief verband 
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geconstateerd (r--0,26; p<0,08). Een zelfde negatief verband wordt gecon-
stateerd tussen de begeleiding van de ouders en het aantal wisselingen 
(r--0,24; p<0,09). Beide verbanden duiden erop dat een goed contact tussen 
begeleider en ouders samengaat enerzijds met een korte duur van de maatre-
gel en anderzijds met een geringer aantal wisselingen. 

10.9 De tehuiskeuze 

Ten einde wat meer inzicht te verwerven in de motieven die meespelen bij de 
keuze voor een bepaald tehuis, is aan de begeleidend maatschappelijk 
werk(st)er gevraagd een aantal argumenten met betrekking tot de tehuiskeuze 
naar volgorde van belangrijkheid te sorteren. Hiertoe kregen de maatschap-
pelijk werk(st)ers 28 uitspraken voorgelegd. Zij dienden die uitspraken te 
selecteren die bij de tehuiskeuze een rol gespeeld hadden. Binnen deze se-
lectie moesten de uitspraken weer op volgorde van belangrijkheid worden ge-
legd. Omdat niet alle begeleiders vanaf het begin van de tehuisplaatsing 
bij de begeleiding betrokken zijn geweest, kon door 9 van hen de vraag naar 
de tehuiskeuze niet beantwoord worden. 

In de bijlage is een overzicht van de uitspraken opgenomen met daarbij 
vermeld hoe vaak ze genoemd zijn als argument om de jongere in een bepaald 
tehuis te plaatsen (zie tabel B11). In deze paragraaf worden slechts enkele 
opvallende gevolgtrekkingen vermeld. 
De volgende motieven blijken het meest frequent genoemd te worden (voor 

een verwijzing van de nummering zie bijlage, tabel B11): 
- nr. 18 De jongere had een overzichtelijke omgeving nodig (N-35; 68%). 
- nr. 8 Het tehuis biedt de hulp die de jongere nodig heeft (N-33; 64%). 
- nr. 10 De jongere voldeed aan de opnamecriteria van het tehuis (N-25; 

49%). 
- nr. 2 In dit tehuis word ik/wordt de instantie betrokken bij de evalua-

tie van de behandeling (N-22; 43%). 
- nr. 21 Met dit tehuis heb ik/heeft de instantie goede ervaringen (N-22; 

43%). 
- nr. 22 Bij dit tehuis heb ik/heeft de instantie een stem in het behande-

lingsplan (N-22; 43%). 

De eerste drie motieven hebben betrekking op een aantal voorwaarden waar-
aan het tehuis, gezien de problematiek van de jongere, moet voldoen. Het 
belangrijkste gevonden wordt dat de hulp die het tehuis biedt is afgestemd 
op de hulp die de jongere vraagt. 
Het feit dat de volgende drie motieven ook vaak genoemd worden, duidt er-

op dat inspraak van de kant van de begeleidende instantie bij de behande-
ling van de jongere in'het tehuis belangrijk gevonden wordt. Ook een be-
langrijke rol bij de keuze voor een bepaald tehuis spelen de goede ervarin-
gen die met het tehuis in het verleden zijn opgedaan. 
Helemaal niet of nauwelijks worden als keuze-argument genoemd: 

- nr. 4 Het tehuis heeft een bepaalde levensbeschouwelijke achtergrond 

(N-0; 0%). 
- nr. 15 Het tehuis is grootschalig (N-1; 2%). 
- nr. 19 Het tehuis is goed bereikbaar voor vrienden (N-1; .  2%). 
- nr. 25 Het was beter voor de jongere om in de stad op te groeien (N-1; 

2%). 
- nr. 1 Dit tehuis stelt een limiet aan de verblijfsduur (N-2; 4%). 
- nr. 26 Het tehuis is niet goed bereikbaar voor vrienden (N-2; 4%). 

Het gaat hierbij om motieven van meer specifieke aard, die slechts spora- 
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disch van belang zijn. Deze motieven warden oak nooit als belangrijkste 
argument voor een bepaalde tehuiskeuze genoemd. 
Als belangrijkste argument warden wel vaak genoemd: "het tehuis biedt de 

hulp die de jongere nodig heeft" (N-18: 35%), "de jongere had een overzich-
telijke omgeving nodig" (N-9; 17,5%), "in dit tehuis was op korte termijn 
pleats voor de jongere" (N-4; 8%) en "de jongere voldeed aan de opnamecri-
teria van dit tehuis" (N-3; 6%). 
Uit bovenstaande blijkt dat over het algemeen op weloverwogen gronden tot 

een bepaalde tehuiskeuze gekomen wordt. De afstemming van hulpvraag en 
hulpaanbod op elkaar spelen hierbij de belangrijkste rol. Daarnaast wordt 
veel belang gehecht aan eon goed contact tussen tehuis en instantie. Hier-
bij wordt vaak afgegaan op eerdere contacten met een bepaald tehuis. Goode 
ervaringen met een bepaald tehuis maken dat jongeren sneller in zo'n tehuis 
geplaatst worden. In relatief weinig gevallen blijkt er voor een bepaald 
tehuis gekozen te zijn, omdat er toevallig op korte termijn plaats was. 

10.10 Be significante verbanden samengevat 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk worden de significante verbanden nog eons 
opgesomd. Opnieuw geldt dat het om enkelvoudige verbanden gaat, die in de 
twee hierna volgende hoofdstukken in een breder perspectief geplaatst zul-
len warden. 
Wanneer er een onderscheid gemaakt wordt in jongeren die via niet-justi-

dole kanalen in een tehuis geplaatst zijn en jongeren die via justitiAle 
kanalen geplaatst zijn, dan blijkt dat jongeren die via justitiAle kanalen 
zijn geplaatst, een kortere verblijfsduur en een kortere maatregelduur heb-
ben dan jongeren die via niet-justitiAle kanalen zijn geplaatst. 

Naarmate er meer sprake is van contact tussen tehuis en begeleidende in-
stantie, blijkt er vaker sprake te zijn van een korte verblijfsduur in eon 
tehuis. Ditzelfde geldt voor het contact tussen jongere en begeleidende in-
stantie: meer contact gaat semen met eon kortere verblijfsduur. 
Verblijfsduur, maatregelduur en aantal plaatsingen blijken nogal te ver-

schillen per soort maatregel. Bij de maatregel preventieve hechtenis bij-
voorbeeld is sprake van een korte verblijfsduur, eon korte maatregelduur en 
veel plaatsingen. Bij de voogdijmaatregel is daarentegen over het algemeen 
sprake van een lenge verblijfsduur, eon lenge maatregelduur en een gering 
aantal plaatsingen. 
Wanneer er wisselingen in de begeleidingssituatie optreden, dan blijkt 

met een toenemen van het aantal begeleiders de duur van de maatregel duide-
lijk toe te nemen. 
Verder blijkt dat wanneer een begeleider werkt volgens een werkplan, de 

verblijfsduur en de maatregelduur korter zijn en het aantal plaatsingen 
kleiner is dan wanneer een begeleider geen werkplan heeft. 
Ten slotte blijkt een goed contact tussen begeleider en ouders samen to 

gaan net een korte maatregelduur en een gering aantal wisselingen. 
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11 VERBLIJFSDUUR, CARRIERE EN ACHTERGRONDFACTOREN: AFSLUITENDE ANALYSES 

De in de hoofdstukken 8, 9 en 10 gepresenteerde analyses zijn gebaseerd op 
betrekkelijk eenvoudige analysevormen zoals F-toetsen, t-toetsen en 
Pearson-correlaties. Met deze technieken is voor een groot aantal achter-
grondfactoren apart bekeken of er sprake is van een verband met een drie-
tal carrierevariabelen, namelijk verblijfsduur, maatregelduur en aantal 
wisselingen. Bij deze analyses is niet aan de orde gekomen de vraag in hoe-
verre deze achtergrondfactoren onderling met elkaar samenhangen, noch de 
vraag wat hun relatieve bijdrage aan de drie genoemde carrierevariabelen 
is. In dit hoofdstuk wordt getracht deze twee vragen te beantwoorden. Bo-
vendien wordt getracht een aanduiding te geven van de groep jongeren met 
werkelijk succesvolle tehuisplaatsingen en een gunstig verlopen carriere. 

11.1 Achtergrondfactoren in relatie tot verblijfsduur en carriere: een or-
dening naar belangrijkheid 

Met behulp van multiple regressie is nagegaan welke combinatie van variabe-
len het best de carriere van jongeren verklaart. De regressie-analyses zijn 
stapsgewijs uitgevoerd. Bij deze analysetechniek wordt uit de reeks van va-
riabelen eerst die variabele geselecteerd die het sterkste verband houdt 
met de afhankelijke variabele. Vervolgens wordt de variabele geselecteerd 
die daarna de meeste verklaarde variantie toevoegt, enz., totdat de nieuw 
geselecteerde variabele geen significante bijdrage meer levert. 
Met behulp van deze techniek wordt uit de in het onderzoek opgenomen fac-

toren, die mogelijk van invloed zijn op de verblijfsduur, de maatregelduur 
respectievelijk het aantal wisselingen, een zodanige selectie gemaakt dat 
door die combinatie van factoren een optimale statistische verklaring wordt 
gegeven van de variantie in de afhankelijke variabele. 
In de regressie-analyse met als afhankelijke variabele de verblijfsduur 

van jongeren in tehuizen zijn de volgende factoren opgenomen: normaliteit 
van de gezinssituatie, kwaliteit van de gezinsrelaties, maatschappelijke 
moeilijkheden van het gezin, leeftijd, ernst problematiek van de jongere, 
ernst problematiek van de ouders, contactfrequentie jongere-ouders, con-
tactfrequentie tehuis-ouders, contactfrequentie jongere-instantie, contact-
frequentie tehuis-instantie, evaluatie van tehuisverblijf, aantal doorlopen 
hulpverleningsvormen en evaluatiefrequentie binnen het tehuis. 
Uit tabel 41 valt af te leiden dat met behulp van de acht opgesomde va-

riabelen 34% van de variantie in de variabele verblijfsduur verklaard kan 
worden. Absoluut gezien lijkt dit een vrij laag percentage. In termen van 
de bij regressie-analyse gebruikelijke percentages moet echter worden ge-
sproken van een hoog percentage verklaarde variantie. Van deze acht varia-
belen hebben er vijf betrekking op tehuiskenmerken en drie op jongerenken-
merken. Van de vijf tehuiskenmerken kan gesteld worden dat ze tot op zekere 
hoogte manipuleerbaar zijn. De drie jongerenkenmerken betreffen factoren 
die bij opname vastliggen en deels niet manipuleerbaar zijn, by. leeftijd. 
De meest invloedrijke variabelen zijn de evaluatiefrequentie in het tehuis 
(15%) en de ernst van de problematiek van de jongere (7%). De tehuisvaria- 
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belen verklaren gezamenlijk 23% van de variantie, de jongerenvariabelen 
11%. 

Tabel 41: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met als afhanke-
lijke variabele de verblijfsduur van jongeren in tehuizen. Tussen 
haakjes is vermeld of het gaat om een jongerenkenmerk (J) of am 
een tehuiskenmerk (T). 

variabele 

variabele 

normaliteit van de gezinssituatie 
leeftijd 
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percentage 	cumulatief 
toegevoegde 	percentage 
verklaarde 	verklaarde 
variantie 	variantie 

evaluatiefrequentie (T) 	 15 	 15 
ernst problematiek jongere (J) 	 7 	 22 
contactfrequentie tehuis-instantie (T) 	 3 	 25 
leeftijd (I) 	 3 	 28 
evaluatie tehuisverblijf (T) 	 2 	 30 
aantal doorlopen hulpverleningsvormen (T) 	 2 	 32 
ernst problematiek ouders (J) 	 1 	 33 
contactfrequentie tehuis-ouders (T) 	 1 	 34 

In de regressie-analyse met als afhankelijke variabele de maatregelduur van 
jongeren zijn de volgende factoren opgenomen: normaliteit van de gezinssi-
tuatie, kwaliteit van de gezinsrelaties, maatschappelijke moeilijkheden van 
het gezin, leeftijd, ernst problematiek van de jongere, ernst problematiek 
van de ouders, contactfrequentie jongere-ouders, contactfrequentie tehuis-
ouders, contactfrequentie jongere-instantle en contactfrequentie tehuisin-
stantie. tilt tabel 42 blijkt dat slechts twee variabelen - beide jongeren-
kenmerken - geselecteerd warden: de normaliteit van de gezinssituatie (8%) 
en de leeftijd (6%). Semen verklaren zij 14% van de variantie in de varia-
bele maatregelduur. 

Tabel 42: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met als afhanke-
lijke variabele de maatregelduur van jongeren 

percentage 	cumulatief 
toegevoegde 	percentage 
verklaarde 	verklaarde 
variantie 	variantie 

8 	 8 
6 	 14 

In de regressie-analyse met als afhankelijke variabele het aantal wisselin-
gen van jongeren zijn dezelfde factoren opgenomen als bij de voorgaande 
analyse. Uit tabel 43 blijkt dat nu het volgende drietal jongerenkenmerken 
wordt geselecteerd: de normaliteit van de gezinssituatie (2%), de kwaliteit 
van de gezinsrelaties (2%) en de ernst van de problematiek van de jongere 
(1%). Gezamenlijk verklaren deze variabelen slechts 5% van de variantie in 
de variabele aantal wisselingen. 



Tabel 43: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met als afhanke-
lijke variabele het aantal wisselingen van jongeren 

variabele 	 percentage 	cumulatief 
toegevoegde 	percentage 
verklaarde 	verklaarde 
variantie 	variantie 

normaliteit van de gezinssituatie 	 2 	 2 
kwaliteit van de gezinsrelaties 	 2 	 4 
ernst problematiek jongere 	 1 	 5 

De regressie-analyse met als afhankelijke variabele de verblijfsduur van 
jongeren in een tehuis is voor elk type tehuis en voor elk type hulpverle-
ning afzonderlijk nog eens herhaald. Bepaalde achtergrond-factoren blijken 
namelijk sterk gerelateerd te zijn aan een bepaald type tehuis of een be-
paald type hulpverlening. Het opvallende van deze analyses is dat in een 
aantal gevallen de variabele maatschappelijke moeilijkheden van het gezin 
een belangrijke rol blijkt te spelen, terwijl deze variabele in de totaal-
analyse nauwelijks van belang blijkt te zijn. Zo heeft deze variabele bin-
nen de rijksinrichtingen en de opvangtehuizen een duidelijke invloed op de 
verblijfsduur. Hetzelfde blijkt het geval te zijn binnen de observatiegroe-
pen, de opvanggroepen en de categorie gezinshuizen en leefgroepen naar ge-
zinsmodel. Voor het overige worden er geen opvallende verschillen gecon-
stateerd tussen de tehuistypen en tussen de hulpverleningstypen. Bovendien 
blijkt het beeld van de deelanalyses in het algemeen niet veel af te wij-
ken van dat van de totaalanalyse. 

Samenvattend kan naar aanleiding van de regressie-analyses het volgende 
gesteld worden. De verblijfsduur van jongeren in tehuizen blijkt in belang-
rijke mate bepaald te worden door manipuleerbare factoren, die samenhangen 

,met het beleid van en de behandeling in het tehuis. Daarnaast spelen ken-
merken van jongeren en van hun ouderlijk gezin een duidelijke rol. Dit zijn 
echter factoren die bij opname vastliggen. Voor een eventuele rol van bege-
leidingsfactoren wordt geen evidentie gevonden. 
De duur van de maatregel en het aantal wisselingen in die periode worden 

in eerste instantie bepaald door bij opname vastliggende factoren, die met 
de jongere en zijn ouderlijk milieu samenhangen. Op een meer indirecte wij-
ze - via de verblijfsduur in tehuizen - zijn tehuisfactoren van invloed op 
de maatregelduur en het aantal wisselingen. Opnieuw worden geen aanwijzin-
gen gevonden voor een eventuele invloed van begeleidingsfactoren op de 
maatregelduur of op het aantal wisselingen. 

11.2 Verblijfsduur, carriere en achtergrondfactoren: een multivariate ana-
lyse 

De in de.voorgaande paragraaf besproken regressie-analyses geven een indi-
catie van de belangrijkheid van bepaalde achtergrondfactoren'in relatie tot 
een drietal carrierevariabelen. Deze analyses maken echter niet duidelijk 
hoe de achtergrondvariabelen onderting samenhangen. Om duidelijkheid te 
verkrijgen omtrent deze onderlinge samenhang is met behulp van het program-
ma HOMALS (Gifi, 1981a; Gifi, 1981b) een aantal homogeniteitsanalyses uit-
gevoerd. Hierbij is aan de orde de vraag welke verbanden aangetoond kunnen 
worden tussen een drietal carrierevariabelen - de verblijfsduur in een te- 
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huis, de maatregelduur en het aantal tehuisplaatsingen - en de belangrijk-
ste achtergrondvariabelen. De onderlinge relaties tussen de genoemde varia-
belen kunnen met behulp van HOMALS in een tweedimensionale ruimte worden 
weergegeven. De categoriedn van de betrokken variabelen warden als punten 
in dat vlak afgebeeld. Hierbfj geldt dat de afstand tussen de punten een 
indicatie vormt voor de mate van samenhang tussen de betreffende catego-
rieft. Hoe dichter bepaalde categorieen bij elkaar liggen, hoe moor ze met 
elkaar te maken hebben (zfe voor eon nadere toelichting bijlage III). 
Als belangrijkste achtergrondfactoren zijn per groep de volgende variabe-

len in de HOMALS-analyses opgenomen: 
a. tehuiskenmerken (zie hoofdstuk 8): 

- intensiteit van de behandeling 
- opnameprocedure 
- evaluatie van tehuisverblijf 
- type tehuis 
- type hulpverlening 
- vervolgplaats 
- succes van de plaatsing 
- evaluatiefrequentie 

b. jongerenkenmerken (zie hoofdstuk 9): 
- sekse 
- leeftijd 
- aard problematiek van de jongere 
- aard problematfek van de ouders 
- normaliteit van de gezinssituatie 
- kwaliteit van de gezinsrelaties 
- maatschappelijke moeilijkheden van het gezin 
- soort lager onderwijs 
- contactfrequentie jongere-ouders 

c. begeleidingskenmerken (zie hoofdstuk 10): 
- initiatiefnemer tot plaatsing 
- betrokkenhefd instantie bij plaatsing 
- soort maatregel 
- contactfrequentie tehuis-instantie 
- contactfrequentie jongere-instantie. 

Voor elke groep kenmerken afzonderlijk is een HOMALS-analyse verricht. 
Hieronder wordt kort ingegaan op de resultaten van de verrichte analyses 
en wordt per groep eon overzicht gegeven van de te onderscheiden groepen 
jongeren. 
Bij nauwkeurige bestudering van figuur 1 - waarin de resultaten van de 

HOMALS-analyse bij eon aantal tehuiskenmerken zijn afgebeeld - komen drie 
groepen jongeren naar voren die, hoewel niet volmaakt, toch van elkaar to 
onderscheiden zijn. 
De eerste groep is in de linker onderkant van de figuur gesitueerd. Zij 

omvat jongeren net korte tehuisplaatsingen, die veelal zijn gerealiseerd in 
opvangtehuizen, opvanggroepen on observatiegroepen. De maatregelduur is 
kort, vaak staan de jongeren aan het begin van eon reeks tehuisplaatsingen. 
De vervolgplaats blijkt namelijk vaak eon ander tehuis to zijn. De opname-
procedure is over het algemeen weinig zorgvuldig. Het gaat vaak am pleat-
singen die snel gerealiseerd moeten warden in crisisachtige situaties. De 
plaatsingen zijn meestal succesvol. Aan echte behandeling komt men bij dit 
soort plaatsingen echter vaak niet toe. 
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Figuur 1: Samenhang van tehuiskenmerken en carrierekenmerken 
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Bij de tweede groep - rechtsboven in de figuur gesitueerd - gaat het om 
jongeren met plaatsingen die vaak van middellange duur zijn. De maatregel 
is eveneens van middellange duur. De plaatsingen zijn veelal gerealiseerd 
in rijksinrichtingen en tehuizen voor zeer intensieve behandeling. De jon-
geren zitten vooral in behandelgroepen en behandelprojecten. De behandeling 
is vaak zeer intensief. De plaatsingen worden echter vaak ongunstig beoor-
deeld en zij zijn meestal niet succesvol. 

In de derde groep - rechtsonder in de figuur gelegen - treffen we jonge-
ren aan met lange plaatsingen, die veelal zijn gerealiseerd in tehuizen 
voor normale jeugd en dan met name in de leefgroepen naar gezinsmodel, de 
gezinshuizen en de kamertrainingscentra. De maatregelduur is lang, maar 
vaak is er sprake van een bedindiging van de carriere. De jongeren gaan na-
melijk vaak naar een pleeggezin of zij gaan zelfstandig wonen. De behande-
ling is over het algemeen niet zo intensief. De plaatsingen worden vaak 
gunstig beoordeeld, maar zij zijn vaak maar ten dele ge'slaagd. 
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Figuur 2: Samenhang van jongerenkenmerken en carrierekenmerken 
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Op basis van de HOMALS-analyse, uitgevoerd op eon aantal kenmerken van jon-
geren en van hun ouderlijk gezin, kunnen opnieuw drie groepen worden onder-
scheiden (zie figuur 2). 
De eerste groep vinden we terug in de linker bovenhoek van de figuur en 

betreft jongeren die kort in een tehuis verblijven en een korte maatregel-
duur hebben. Deze groep omvat hoofdzakelijk jongeren van 15 jaar. Er zitten 
veel Marokkaanse en veel Surinaamse jongeren in doze groep. Bij deze cate-
gorie is vaak sprake van allerlei delictgedrag als belangrijkste reden tot 
de tehuisplaatsing. Vaak worden in doze groep tehuisplaatsingen vroegtijdig 
afgebroken. De jongeren lopen vaak weg uit het tehuis. Over het algemeen is 
or sprake van eon eerste tehuisplaatsing. 

In de tweede groep - gesitueerd links onder in de figuur - bevinden zich 
jongeren met eon overwegend middellange verblijfsduur on een overwegend 
middellange maatregelduur. De groep omvat vooral 16- on 17-jarigen. De pro-
blemen van doze jongeren zijn over het algemeen moor van psychosociale 
aard. Het gaat vooral om problemen thuis en problemen op school. De gezins- 



situatie is vaak vrij gunstig, d.w.z. vaak zijn zowel een vader- als een 
moederfiguur aanwezig. Er is echter wel vaak sprake van allerlei conflic-
tueuze gezinsrelaties. 
De derde groep - gelegen aan de rechterzijde van de figuur - omvat jonge-

ren die lang in een tehuis verblijven en een lange maatregelduur hebben. 
Zij zijn vaak wat ouder: 18 tot 20 jaar. Over het algemeen is sprake van 
een ongunstige gezinssituatie: er hebben zich allerlei veranderingen in de 
gezinssituatie voltrokken. Vaak hebben jongeren helemaal geen gezin meer 
waar ze op terug kunnen vallen. Vaak is er sprake van ziekte of overlijden 
van (een van) de ouders. Vaak ook hebben deze jongeren zelf geen problemen, 
maar liggen de redenen voor opname in de ongunstige gezinssituatie of in 
het ontbreken van een gezinssituatie. 

De drie hierboven besproken groepen laten zich duidelijk onderscheiden op 
basis van de aard van de problematiek. 

Groep den kenmerkt zich vooral door gedragsmatige problemen, zoals weglo-
pen, agressiviteit, vandalisme en andere vormen van delinquentie. Het gaat 
om problemen die ondubbelzinnig tot uitdrukking komen op het niveau van'het 
gedrag van de jongere en waarbij het niet noodzakelijk is dat de jongere 
zelf er hinder van ondervindt. Door anderen wordt dit gedrag echter vaak 
als zeer storend, beangstigend of zorgwekkend ervaren. De jongeren uit deze 
groep worden in andere onderzoeken ook wel omschreven als de "trouble-ma-
kers" (zie o.a. Brinkman en Kars, 1974 en Mesman Schultz, 1978). 

Bij groep twee is meer sprake van psychosociale problemen, die betrekking 
hebben op het psychische en sociale functioneren van de jongere, waar in 
ieder geval de jongere zelf last van heeft, maar niet noodzakelijkerwijs 
zijn omgeving. Psychosociale problemen betreffen dan vooral individuele 
problemen (by. zelfstandigheidswording, identiteitsvorming en eeniaamheid), 
relationele problemen (by. met Ouders) en sociale problemen (by. werkloos-
heid en huisvesting). 

Zie voor,het onderscheid tussen gedragsmatige problemen en psychosociale 
problemen'ook Wouda e.a. (1987a). 

Bij groep drie hebben de jongeren zelf vaak weipig of geen problemen. De 
redenen voor het tehuisverblijf liggen vaak in de directe omgeving van de 
jongeren. Vaak is de gezinssituatie zeer ongunstig of ontbreekt een gezins-
situatie. De problemen van deze jongeren kunnen we omschrijven als situa-
tionele problematiek. 

In figuur 3 worden de resultaten van de HOMALS-analyse bij een aantal bege-
leidingsvariabelen gepresenteerd. Op basis van het plaatje zijn nu globaal 
vier groepen te onderscheiden. 

In de eerste groep - in de figuur links van het midden gelegen - vinden 
we jongeren met een korte verblijfsduur en een korte maatregelduur. Over 
het algemeen is bij hen sprake van de maatregel preventieve hechtenis, op-
gelegd door de officier van justitie. Vaak is er geen sprake van een bege-
leidende instantie of is de begeleidende instantie slechts sporadisch bij 
de plaatsing betrokken. 
Ook in de tweede groep - rechtsboven in de figuur gesitueerd - bevinden 

zich jongeren met een korte verblijfsduur en een korte maatregelduur. In 
dit geval is echter vaak sprake van een strafrechtelijke ondertoezichtstel-
ling of van een toevertrouwing aan de Raad voor de Kinderbescherming. Het 
initiatief tot de plaatsing gaat over het algemeen uit van de kinderrechter 
of van de Raad voor de Kinderbescherming. 
De derde groep - terug te vinden in het midden van de figuur - betreft 

jongeren met een middellange verblijfsduur en een middellange maatregel-
duur. Vak zijn deze jongeren aanvankelijk vrijwillig geplaatst of is er 
sprake van een civielrechtelijke ondertoezichtstelling. Het initiatief tot 
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de plaatsing gaat veelal uit van een voogdij-/gezinsvoogdij-instelling of 
van een vrijwillige instantie zoals het RIAGG. 

Be vierde groep - rechtsonder in de figuur gelegen - omvat jongeren met 
een lenge verblijfsduur en eon lange maatregelduur. Over het algemeen is er 
sprake van een voogdijmaatregel. Het initiatief tot de plaatsing is meestal 
uitgegaan van eon voogdij-/gezinsvoogdij-instelling of van een ander te-
huis. Soma ook zijn de ouders of de jongere zelf initiatiefnemer. 

Figuur 3: Samenhang van begeleidingskenmerken en carrierekenmerken 
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Het moge duidelijk zijn dat de hierboven besproken drie groepen kenmerken 
niet los van elkaar staan en dat er ook tussen deze drie groepen weer on-
derlinge verbanden bestaan. Er is echter voor gekozen om eerst per groep 
eon analyse te doen, omdat een gelijktijdig bekijken van alle kenmerken uit 
de drie groepen eon onoverzichtelijke en niet meet te interpreteren afbeel-
ding zou opleveren. 
On toch enig inzicht te krijgen in de onderlinge verbanden tussen de drie 

groepen is tot slot nog eon analyse verricht over het totaal van de drie 



groepen tezamen. Daarbij is echter bij de analyse een selectie van de hier-
boven besproken kenmerken gemaakt. Bij de selectie hebben de resultaten van 
de analyses uit de hoofdstukken 8, 9 en 10 en de resultaten van de in de 
vorige paragraaf besproken regressie-analyse een rol gespeeld. 
Uiteindelijk zijn de volgende achtergrondvariabelen. bij de afsluitende 

HOMALS-analyse betrokken: 
- sekse 
- leeftijd 
- normaliteit van de gezinssituatie 
- ernst problematiek van de jongere 
• ernst problematiek van de ouders 
- evaluatie van verblijf 
- vervolgplaats 
- type tehuis 
- type hulpverlening 
- soort maatregel. 

De resultaten van de HOMALS-analyse over de drie carrierevariabelen en bo-
vengenoemde achtergrondvariabelen zijn weergegeven in figuur 4.. Op het eer-
ste gezicht zijn er vier verschillende groepen te onderscheiden. Verderop 
zal blijken dat er redenen zijn om de eerste en de tweede groep samen te 
voegen, zodat er in feite drie groepen resteren. 

De eerste groep is gelokaliseerd in de linker bovenhoek van de figuur. In 
deze groep bevinden zich jongeren met een korte verblijfsduur in een tehuis 
en een korte maatregelduur. De jongeren maken weinig tehuisplaatsingen mee. 
Zij bevinden zich vaak in opvangtehuizen, tehuizen voor werkende en stude-
rende normale jeugd, opvanggroepen en observatiegroepen. Ze zijn vrij Jong 
en komen na de tehuisplaatsing vaak in een ander tehuis terecht. Vaak gaat 
het hier om vervolg-plaatsingen in rijksinrichtingen en tehuizen voor zeer 
intensieve behandeling. In feite vormt deze groep de eerste fase van de 
tweede groep. Zij kan daarom beschouwd worden als een onderdeel van deze 
tweede groep. Veel jongeren uit de eerste groep zullen doorstromen naar de 
tweede groep. Het gaat dan met name om de jongeren die zich in de tehuizen 
voor besloten opvang bevinden. 

De tweede groep kunnen we terug vinden onder in het midden van de figuur. 
Het gaat om jongeren die erg veel tehuisplaatsingen meemaken en veel korte 
tehuisplaatsingen hebben, met name in het begin van hun carriere. Over het 
algemeen is de maatregelduur vrij lang. Deze jongeren lopen vaak weg uit 
het tehuis, vaak ook is dit soort jongeren niet meer in een tehuis te hand-
haven. Er is vaak sprake van een ernstige en complexe problematiek. Delict-
gedrag speelt een belangrijke rol. Over het tehuisverblijf wordt vaak on-
gunstig geoordeeld. De plaatsingen mislukken vaak. Over het algemeen komen 
deze jongeren op wat latere leeftijd (beginnend bij 13 A 14 jaar) met de 
residentiele kinderbescherming in aanraking. Bij deze groep jongeren is 
vaak sprake van een strafmaatregel. 

Een derde groep jongeren is gesitueerd iets boven het centrum van de fi-
guur. Het betreft jongeren die weinig wisselingen meemaken en die na een 
kortere of langere opnameperiode over het algemeen weer naar tehuis terug-
keren of zelfstandig gaan wonen. Over het algemeen hebben zij geen lange 
carriere. Hun problematiek is niet al te ernstig en over hun tehuisverblijf 
wordt over het algemeen gunstig geoordeeld. Deze jongeren zijn vooral terug 
te vinden in de vakinternaten en de behandelingstehuizen en in iets mindere 
mate in de tehuizen voor normale jeugd. Vaak bevinden zij zich in traditio-
nele leefgroepen of in leefgroepen naar gezinsmodel. Bij deze groep jonge-
ren is vaak sprake van een civielrechtelijke ondertoezichtstelling. 

Een vierde groep ten slotte is gelegen in de rechter bovenhoek van de fi- 
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guur. In deze groep bevinden zich jongeren die relatief weinig tehuisplaat-
singen meemaken, maar bij wie de tehuisplaatsingen vaak extreem lang duren 
Clanger dan 2 A 3 jeer). Bijgevolg hebben zij over het algemeen erg lenge 
carrieres. De problematiek van deze jongeren is niet opvallend ernstig, zij 
hebben near verhouding vaak weinig problemen. Wel hebben deze jongeren vaak 
geen gez1n meer of kunnen ze in ieder geval niet terug naar een gezinssi-
tuatie. De lenge verblijven worden vaak gunstig beoordeeld. Doze jongeren 
doen het vaak goed in de tehuizen en geven vrij weinig problemen. Ook deze 
jongeren worden voor het grootste gedeelte teruggevonden in de vakinterna-
ten, de behandelingstehuizen en de tehuizen voor normale jeugd. Zij bevin-
den zich echter binnen die tehuizen met name in gezinshuizen, in leefgroe-
pen naar gezinsmodel en op kamertrainingsgroepen. Vaak komen deze jongeren 
al op vrij jonge leeftijd (onder 12 jaar) met de residentiele kinderbe-
scheming in aanraking. Bij deze groep jongeren is vaak sprake van een 
voogdijmaatregel. 

Figuur 4: Samenhang van tehuiskenmerken, jongerenkenmerken, begeleidings-
kenmerken en carrierekenmerken 
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Met betrekking tot de derde groep kan gesteld worden dat over het algemeen 
niet gesproken kan worden van probleemgevallen. Over het algemeen duurt de 
opname in het kinderbeschermingscircuit vrij kort. Vaak vinden deze jonge-
ren weer een plek in het eigen gezin of in een pleeggezin of gaan zij zelf-
standig wonen. De andere groepen zijn echter duidelijk probleemgroepen. 

Op het eerste gezicht iijkt aan de vierde groep niet zoveel problematisch 
te zijn. De jongeren blijken niet veel problemen te geven en het verblijf 
in de residentiele voorzieningen wordt over het algemeen als gunstig be-
schouwd. De verblijven in allerlei residentiele voorzieningen zijn echter 
van zo'n lange duur, dat gevreesd moet worden voor allerlei negatieve ef-
fecten. De kans op hospitalisatie-verschijnselen is erg groot. De vraag is 
ook hoe deze jongeren het later in de maatschappij zullen doen. Bovendien 
drukken deze jongeren zwaar op het budget van justitie. 

De grootste probleemgroep wordt echter gevormd door de jongeren uit de 
tweede groep en het merendeel van de jongeren uit de eerste groep. De pro-
blematiek van deze jongeren blijkt vaak te zwaar te zijn voor de huidige 
kinderbeschermingsvoorzieningen. Ook de eindstations in de kinderbescher-
ming, de rijksinrichtingen, de opvangtehuizen en in iets mindere mate de 
tehuizen voor zeer intensieve behandeling weten met dit soort jongeren geen 
raad. Een groot gedeelte van deze jongeren lijkt voorbestemd om in.aanra-
king te komen met het volwassenen-strafrecht en een criminele carriere te-
gemoet te gaan. 

11.3 Succes van tehuisplaatsingen 

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van een aantal criterikuwaar-
aan een echt succesvolle tehuisplaatsing zou moeten voldoen. Leidraad hier-
bij is de doelstelling van het Ministerie van Justitie (en van WVC) ten 
aanzien van tehuisplaatsingen. Deze doelstelling houdt in dat een tehuis-
plaatsing succesvol moet zijn, dat een tehuisplaatsing niet al te lang mag 
duren (niet langer dan 1,5 A 2 jaar) en dat het verblijf na de tehuisplaat-
sing niet opnieuw residentieel mag zijn. Bij deze doelstelling spelen naast 
pedagogische argumenten budgettaire argumenten een belangrijke rol. Op ba-
sis van de criteria wordt getracht de groep jongeren af te grenzen, waarbij 
gesproken kan worden van een werkelijk geslaagde tehuisplaatsing als onder-
deel van een gunstig verlopen residentiele carriere. 

Ten aanzien van het succes van een tehuisplaatsing kunnen de volgende 
vijf criteria worden onderscheiden. 

In de eerste plaats moet de tehuisplaatsing gelukt zijn. Bij 240 jongeren 
(64%) blijkt sprake te zijn van een grotendeels of geheel gelukte tehuis-
plaatsing. 

In de tweede plaats nag een tehuisplaatsing vanwege allerlei aangetoonde 
negatieve effecten van lange tehuisplaatsingen niet te lang duren. Dit 
houdt in dat de verblijfsduur in een tehuis kort of middellang moet zijn. 
Wanneer ook dit criterium wordt toegepast, blijkt de groep te sunken tot 
132 jongeren (36%). 

In de derde plaats mag de jongere na zijn tehuisplaatsing niet opnieuw in 
een andere residentiele voorziening terechtkomen. Ook mag er geen sprake 
zijn van weglopen uit het tehuis door de jongere. Toepassing van dit crite-
rium maakt de groep opnieuw kleiner: 92 jongeren (25%). 

In de vierde plaats mag de jongere niet meer dan een voorafgaande tehuis-
plaatsing meegemaakt hebben. Opnieuw daalt het aantal jongeren door toepas-
sing van dit criterium. Slechts 61 jongeren (15%) voldoen aan alle vier tot 
nu toe genoemde criteria. 

Tot slot kan als vijfde criterium toegevoegd worden de eis dat de resi- 
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dentiele carriere van de jongere, d.w.z. de maatregelduur, niet lang (niet 
langer dan drie jeer) mag zijn. Door toepassing van dit vijfde criterium 
wordt de groep jongeren nog jets kleiner: 57 jongeren, ofwel 14% van het 
totaal. 
Strikte toepassing van alle bovenstaande criteria leidt er dus toe dat 

bij slechts een kleine groep jongeren gesproken kan worden van een werke-
lijk succesvolle tehuisplaatsing als onderdeel van een gunstig verlopen re-
sidentiele carriOre. Zie ter illustratie van het bovenstaande tabel 44, 
waarin de verblijfsduur, de vervolgplaats en het succes van de tehuisplaat-
sing in een 3-weg kruistabel tegen elkaar zijn afgezet. 

Tabel 44: Verblijfsduur, vervolgplaats en succes van de plaatsing 

verblijfsduur kort 	 17 ( 4%) 
verblijfsduur middellang 	47 (13%) 
verblijfsduur lang 	 24 ( 6%) 
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plaatsing mislukt 	plaatsing gelukt 
(N-142; 36%) 	 (N-240; 64%) 

niet 	zwervend/ 	niet 	zwervend/ 
residen- 	residen- 	residen- 	residen- 
tieel 	tieel 	tieel 	tieel 

24 ( 6%) 
17 ( 4%) 
10 ( 3%) 

88 (23%) 	51 (13%) 

	

40 (11%) 	23 ( 6%) 

	

52 (14%) 	17 ( 5%) 

	

85 (22%) 	23 ( 6%) 

177 ( 47%) 	63 (17%) 



12 SAMENVATTING, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

Als centrale aoelstelling van het onderzoek is geformuleerd: "het opsporen 
en verduidelijken van factoren die de verblijfsduur en de carriere van jon-
ger en in de kinderbescherming bepalen". In de hoofdstukken 8, 9 en 10 is 
voor een groot aantal mogelijk relevante achtergrondvariabelen per variabe-
le nagegaan of er sprake is van een verband net de verblijfsduur of de car-
riere. Uit de in deze hoofdstukken verrichte analyses is een aantal signi-
ficante verbanden naar voren gekomen. Op basis hiervan is een opsomming te 
maken van factoren die van invloed zijn op de verblijfsduur en de carriere. 
Zie hiervoor de samenvattende paragrafen van de desbetreffende hoofdstuk-
ken. In die zin is de centrale doelstelling van het onderzoek-voor een be-
'langrijk deel gerealiseerd. 

Er is een aantal factoren afgegrensd waarvan aangetoond is dat deze een 
duidelijk verband hebben met de verblijfsduur en de carriere. Dit wil ech-
ter niet zeggen . dat door in een aantal willekeurige factoren uit deze op-
somming veranderingen aan te brengen met succes de duur van het tehuisver-
blijf en de duur en het verloop van de residentiele carriere geoptimali-
seerd kunnen worden. Wanneer namelijk de losstaande verbanden uit de hoofd-
stukken 8, 9 en 10 in een bredere context worden geplaatst, zoals is ge-
beurd in hoofdstuk 11, dan blijken de verbanden vaak een andere inhoud te 
krijgen. Hieruit kan worden afgeleid dat de verblijfsduur in tehuizen en de 
duur en het verloop van de residentiele carriere tot stand komen in een 
complex samenspel van op elkaar ingrijpende factoren. Het is daarom niet 
goed mogelijk om in zijn algemeenheid aan,te geven welke factoren aangepakt 
zouden moeten worden om te komen tot een optimalisering van de verblijfs-
duur en van de duur en het verloop van de carriere. 

Toch kunnen op basis van de onderzoeksresultaten enige aanbevelingen voor 
toekomstig beleid geformuleerd worden. Tevens kunnen op basis ervan enkele 
suggesties voor verder onderzoek gedaan worden. 

Maar eerst worden in dit hoofdstuk de belangrijkste bevindingen uit dit 
onderzoek nog eens op een rij gezet en van.enkele kanttekeningen voorzien. • 
Waar mogelijk wordt gerefereerd aan iriMiddels verschenen publikaties met 
betrekkingg-tot verblijfsduur van jongeren in kinderbeschermingstehuizen. 
Wat betreft Nederlands onderzoek gaat het voornamelijk om publikaties van 
Van der Ploeg (1975 en 1979) en Bastiaansen (1976). Wat betreft buitenlands 
onderzoek gaat het voornamelijk om de volgende Amerikaanse auteurs: Jenkins 
en Norman (1972), Fanshel en Shinn (1978) en Shapiro (1976). 

12.1 De tehuizen 

Bij het onderzoek zijn 43 door Justitie goedgekeurde kinderbeschermings-
tehuizen betrokken. Binnen deze 43 tehuizen zijn volgens een indeling van 
Justitie zeven verschillende tehuistypen te onderscheiden, namelijk: 
a. rijksinrichtingen 
b. opvangtehuizen 
c. tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
d. vakinternaten 
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e. behandelingstehuizen 
f. tehuizen voor normale jeugd 
g. tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd. 

Bekeken is of er tussen deze tehuistypen verschillen aanwezig zijn op 8 im-
plementatie- en 10 methodiekvariabelen. Bij de implementatievariabelen gaat 
het am het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn am een bepaalde vorm 
van residentiele hulp te geven. Het gaat on variabelen zoals de capaciteit, 
het personeel en de gebouwen. be methodiekvariabelen betreffen vooral de 
handelingen en de routines die in een tehuis worden uitgevoerd. 

Op het eerste gezicht lijken er tussen de typen tehuizen zoals deze op 
basis van bovengenoemde door Justitie gehanteerde indeling onderscheiden 
kunnen worden, duidelijke verschillen te bestaan. Op 9 van de 18 implemen-
tatie- en methodiekvariabelen warden significante verschillen geconsta-
teerd. Deze significante verschillen blijken echter voornamelijk bepaald 
te warden door afwijkende scores van de rijksinrichtingen en de opvangte-
huizen. Wanneer beide laatstgenoemde categorieen buiten beschouwing worden 
gelaten, blijken alle verschillen op eon na te verdwijnen. be resterende 
tehuistypen - de tehuizen voor zeer intensieve behandeling, de vakinterna-
ten, de behandelingstehuizen, de tehuizen voor normale jeugd en de tehuizen 
voor werkende en studerende normale jeugd - blijken slechts op de variabele 
aantal opvoeders per jongere van elkaar te verschillen. 

Het verschil op deze variabele is verklaarbaar uit het feit, dat de te-
huizen op basis van een indeling in A-, B- en C-categoriedn van Justitie 
een bepaald budget krijgen toegewezen. Tehuizen uit de categorie A krijgen 
een hoger budget dan tehuizen uit categorie B, die weer een hoger budget 
krijgen dan tehuizen uit categorie U. Bij een hoger budget kan per jongere 
meer personeel worden aangenomen. 
Deze indeling in A-, B- en C-categorieen blijkt samen te hangen net de 

ernst van de problematiek van de opgenomen jongeren. De ernst van de pro-
blematiek van een jongere bepaalt voor een belangrijk deel hoe intensief 
een jongere begeleid moet worden. Een complexere problematiek vraagt on een 
in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht intensievere begeleiding. 
Bij de vergelijking van de tehuistypen op de 18 implementatie- en metho-

diekvariabelen zijn duidelijke aanwijzingen gevonden voor een onderverde-
ling in drie verschillende groepen tehuizen. be rijksinrichtingen en de op-
vangtehuizen kunnen in een eerste categorie worden ondergebracht, de tehui-
zen voor normale jeugd en de tehuizen voor werkende en studerende normale 
jeugd in een tweede dategorie en de tehuizen voor zeer intensieve behande-
ling, de vakinternaten en de behandelingstehuizen in een derde categorie. 
lilt nadere analyses blijkt dat dit een zinvolle indeling is. In vergelij-
king net de indeling in zeven typen worden op meer variabelen significante 
verschillen gevonden. Bovendien blijken de significantieniveaus duidelijk 
hoger te zijn. 

be resultaten van een clusteranalyse ondersteunen in grate lijnen de in-
deling in drie categorieen. 

Inhoudelijk valt de gevonden driedeling als volgt te beargumenteren. De 
eerste categorie - de rijksinrichtingen en de opvangtehuizen - richt zich. 
op jongeren met duidelijk delinquent gedrag. Deze categorie kenmerkt zich 
'door een gesloten karakter. De tweede categorie - de tehuizen voor normale 
jeugd en de tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd - neemt 
jongeren op bij wie de reden tot tehuisplaatsing veelal is gelegen in een 
gebrek aan draagkracht van het verzorgende milieu. be tehuizen bieden voor-
al vervangende opvoeding en verzorging. Bij de derde categoric - de tehui-
zen voor zeer intensieve behandeling, de behandelingstehuizen en de vakin-
ternaten - staat behandeling centraal. De reden voor opname in dit soort 
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tehuizen is vooral gelegen in gedragsproblemen van de jongeren en bijgevolg 
de te zware draaglast voor het verzorgend milieu. Naast verzorging en op-
voeding moet ook behandeling worden geboden. 
Wanneer gekeken wordt naar de ernst van de problematiek van de opgenomen 

jongeren dan blijkt deze het meest ernstig te zijn in de eerste categorie 
(de rijksinrichtingen en de opvangtehuizen) en het minst ernstig in de 
tweede categorie (de tehuizen voor normale jeugd en de tehuizen voor wer-
kende en studerende normale jeugd). Binnen de derde categorie blijkt de 
ernst van de problematiek van de jongeren in de tehuizen voor zeer inten-
sieve behandeling overeen te komen met die van jongeren uit de eerste cate-
gorie. De ernst van de problematiek van jongeren in de vakinternaten en in 
de behandelingstehuizen blijkt tussen beide extremen in te zitten. 

12.2 Verblijfsduur en residentiele carriere 

VoOr alle jongeren die bij het onderzoek betrokken zijn, is de verblijfs-
duur van de meest recente tehuisplaatsing vastgesteld. Het ging hierbij 
steeds on afgesloten tehuisopnames. De gemiddelde verblijfsduur van deze 
jongeren blijkt 16,7 maanden te zijn. Dit cijfer is hoger dan de cijfers 
uit het vooronderzoek (Vissers, 1987) en uit het Jaarverslag 1985/1986 van 
de Directie Kinderbescherming. Hier werden namelijk gemiddelden van respec-
tievelijk 13,0 en 11,9 maanden gevonden. Bij het huidige onderzoek zijn 
echter verblijfsduren van korter dan een maand buiten beschouwing gelaten. 
De groep jongeren is op een continuum geplaatst, lopend van korte, via 

middellange naar lange verblijfsduur. Bij een verdeling in drie gelijke 
subgroepen kwamen de volgende gfenzen naar voren: voor een kort verblijf 1 
tot en met 6 maanden, voor een middellang verblijf langer dan 6 maanden 
maar korter dan 1,5 A 2 jaar - en voor een lang verblijf langer dan 1,5 A 2 
jaar. Deze grenzen blijken vrij goed overeen te komen met de grenzen zoals 
deze in de praktijk van de hulpverlening op meer inhoudelijke gronden won-
den gehanteerd voor een kort, een middellang of een lang verblijf. 
Het verblijf in een tehuis vormt vaak een onderdeel van een reeks van op-

eenvolgende plaatsingen die een jongere in de kinderbescherming meemaakt. 
De plaatsingen van de jongeren in het onderzoek hebben overwegend een resi-
dentieel karakter, maar daarnaast is sprake van niet-residentiele plaatsin-
gen. Deze reeks van plaatsingen in residentiele en niet-residentiele set-
tings die een jongere achtereenvolgens meemaakt en die een bepaalde duur 
heeft, wordt vanwege het accent dat ligt op de residentiele plaatsingen, 
aangeduid met de term "residentiele carriere". 
Binnen het begrip residentiele carriere blijken het aantalylaatsingen en 

de duur van de carriere .  duidelijk aparte aspecten te zijn met een eigen.be-
tekenis. Binnen het onderzoek zijn daarom twee scores voor de residentiele 
carriere gehanteerd: een score voor het aantal plaatsingen en een score 
voor de duur. 

De bij het onderzoek betrokken jongeren blijken gemiddeld 3,8 maal een 
wisseling te hebben meegemaakt. Gemiddeld is 2,4 maal sprake van een resi-
dentiele plaatsing en 1,4 maal van een niet-residentiele plaatsing. 
De duur van de carriere is op twee manieren bepaald. Enerzijds is deze 

duur gelijkgesteld aan de duur van de justitiele maatregel. De gemiddelde 
duur van de justitiele maatregel blijkt 33,7 maanden te zijn, met als uit-
schieters een minimum van 1,4 maanden en een maximum van ruin 15 jaar. An-
derzijds is de carriereduur gelijkgesteld aan de som van de duur van de 
justitiele . maatregel en de duur van de evehtueel eraan voorafgaande hulp-
verlening op vrijwillige basis. In bijna 60% van de gevallen blijkt voor 
het uitspreken van de kinderbeschermingsmaatregel sprake te zijn geweest 
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van vrijwillige hulpverlening. De carriereduur blijkt in deze gevallen ge-
middeld 28,8 maanden langer te zijn. 

12.3 Verblijfsdnur en tehuisfactoren 

Er blijken niet veel verschillen to bestaan tussen de typen tehuizen vat 
betreft verblijfsduur. De verschillen worden vooral bepaald door de opvang-
tehuizen (2,9 maanden) en de tehuizen voor'werkende en studerende normale 
jeugd (7,9 maanden) net een korte verblijfsduur. De rijksinrichtingen, de 
tehuizen voor zeer intensieve behandeling, de vakinternaten, de behande-
lingstehuizen en de tehuizen voor normale jeugd verschillen niet duidelijk 
van elkaar. De verblijfsduur varieert er van 1,5 tot 2 jaar. Wordt er bin-
nen de tehuistypen near de afzonderlijke tehuizen gekeken, dan blijken or 
ook bier per type tussen tehuizen nauwelijks verschillen te bestaan. 
Duidelijker zijn de verschillen qua verblijfsduur tussen de hulpverle-

ningstypen. Observatie- en opvanggroepen hebben -een korte gemiddelde ver-
blijfsduur (3,4 maanden). Gezinshuizen hebben een lenge gemiddelde ver-
blijfsduur (41,8 maanden). Behandelingsgroepen, kamertrainingscentra, cur-
sushuizen, traditionele leefgroepen, leefgroepen near gezinsmodel en fase-
groepen hebben een middellange verblijfsduur van 1,5 A 2 jaar. 
De gevonden verblijfsduren zijn in overeenstemming met de verblijfsduren 

die gezien de per hulpverleningsvorm gestelde doelen verwacht mogen wor-
den. Het Aoel van een observatie- of opvanggroep is veelal on na eon rela-
tief korte opnameperiode te komen met eon advies omtrent de verdere behan-
deling van de jongere. Een gezinshuis heeft meer het karakter van eon 
pleeggezin en vaak is het de bedoeling dat de jongere er gedurende lenge 
tijd verblijft. De verwezenlijking van de doelstellingen van de resterende 
hulpverleningsvormen vereist veelal een middellange opnameperiode. 
Op grond van bovengenoemde cijfers zou men kunnen concluderen dat de 

hulpverlening binnen de tehuizen nog niet zo slecht functioneert, omdat de 
gevonden gemiddelde verblijfsduren vrij dicht in de buurt zitten van de 
termijnen die optimaal geacht worden voor eon bepaald verblijf. De gevonden 
cijfers hebben echter nogal een grote spreiding. Dit wil zeggen dat binnen 
de tehuizen en binnen de hulpverleningsvormen veel jongeren een verblijfs-
duur hebben die veel korter of veel langer is dan optimaal geacht wordt. 
Zowel van de afwijkend korte als van de afwijkend lange verblijfsduur moot 
in de meeste gevallen gezegd worden dat ze vanuit pedagogisch oogpunt ver-
werpelijk zijn. 

De verblijfsduur in een tehuis blijkt langer te zijn naarmate een jongere 
binnen adn instelling meer hulpverleningsvormen heeft doorlopen. Hoe vaker 
eon jongere binnen den tehuis van hulpverleningsvorm wisselt, des to langer 
is de duur van het verblijf in dat tehuis. Dit houdt echter niet in dat te-
huizen met een gedifferentieerder hulpaanbod een langere gemiddelde ver-
blijfsduur hebben. De tehuizen voor zeer intensieve behandeling hebben bij-
voorbeeld het grootste aantal verschillende hulpverleningsvormen, terwijl 
hun verblijfsduur iets onder het algemene gemiddelde ligt. 

Een verblijf dat door het tehuis duidelijk als succesvol wordt beschouwd, 
blijkt gemiddeld van middellange duur to zijn (16,4 maanden). Eon niet suc-
cesvol verblijf duurt duidelijk korter (12,8 maanden) en eon ten dole ge-
slaagd verblijf duidelijk langer (21,7 maanden). Deze gegevens worden on-
dersteund door het onderzoek "Jongeren tussen wal en schip" (Wouda e.a., 
1987a). In dit onderzoek wordt een vergelijking,gemaakt tussen jongeren die 
op reguliere wijze worden uitgeplaatst (plaatsing gelukt) en jongeren die 
op een of andere wijze uitvallen (plaatsing mislukt). De regulier beeindig-
de plaatsingen duren gemiddeld 20 maanden, de niet volgens plan beeindigde 
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plaatsingen gemiddeld 10,7 maanden. Uit de gegevens mag overigens niet wor-
den afgeleid dat een kort verblijf steeds ongunstiger moet worden beschouwd 
dan een lang verblijf. Kort verblijf en lang verblijf zijn relatieve be-
grippen die gekoppeld dienen te worden aan een bepaalde optimale verblijfs-
duur bij een bepaald type hulpverlening. 
Daarom is ook gekeken naar het percentage gelukte plaatsingen per type 

hulpverlening. De observatie- en opvanggroepen blijken een zeer hoog per-
centage gelukte plaatsingen te hebben (81%.respectievelijk 90%). De behan-
delingsgroepen en de traditionele leefgroepen hebben daarentegen een vrij 
laag percentage gelukte plaatsingen (48% respectievelijk 45%). De kamer-
trainingscentra en de gezinshuizen nemen met 59% respectievelijk 67% geluk-
te plaatsingen een middenpositie in. Hieruit blijkt dat bepaalde korte 
plaatsingen - namelijk die plaatsingen die binnen het kader van observatie 
en opvang tot stand komen - over het algemeen juist erg succesvol zijn. 
Hierbij dient wel te worden vermeld dat het gemakkelijker is om een obser-
vatie- of een opvangperiode succesvol af te sluiten,dan om een behande-
lingsperiode succesvol af te ronden. Observatie- en opvangdoelen zijn rela-
tief gemakkelijk te realiseren. Behandelingsdoelen zijn daarentegen veel 
moeilijker te verwezenlijken. 
Een mislukte plaatsing duurt over het algemeen kort, omdat zij vaak 

vroegtijdig afgebroken wordt. De belangrijkste oorzaken van dit vroegtijdig 
afbreken zijn het weglopen van de jongere, het plegen van een delict en het 
gebruik van alcohol of drugs door de jongere. Een verklaring voor het ver-
schil in verblijfsduur tussen een geheel geslaagde en een ten dele geslaag-
de plaatsing is wellicht de volgende. Over het algemeen zal sneller duide-
lijk zijn wanneer een plaatsing vruchten afwerpt. Daarom kan zo'n plaatsing 
eerder bedindigd worden. Bij een plaatsing die niet helemaal optimaal ver-
loopt, zal het moeilijk te bepalen zijn wanneer de plaatsing beeindigd moet 
worden. Vaak heeft men nog het idee dat er vooruitgang geboekt kan worden. 
Pas wanneer een kans op verdere verbetering niet meer aanwezig wordt ge-
acht, zal het verblijf bedindigd worden. Zo'n plaatsing zal daarom over het 
algemeen langer duren. 
Kijken we binnen.de verschillende hulpverleningsvormen naar de gelukte, 

deels gelukte en mislukte plaatsingen, dan blijkt ook hier dat de mislukte 
plaatsingen duidelijk korter duren dan de gelukte en deels gelukte plaat, 
singen. 
Bovengenoemde gegevens worden ondersteund door de samenhang die gevonden 

wordt tussen de evaluatie van het tehuisverblijf en de verblijfsduur. Van 
een gunstig verblijf wordt gesproken wanneer de jongere zich .houdt aan de 
regels van het tehuis, goede relaties met de groepsleiders heeft, geschikt 
is voor een verblijf in het tehuis, goed heeft meegewerkt, het verblijf 
goed ervaren heeft en er tijdens het verblijf duidelijk op vooruit is ge-
gaan. Van een ongunstig verblijf is sprake wanneer genoemde kenmerken niet 
van toepassing zijn. Een als gunstig gedvalueerd verblijf blijkt samen te 
gaan met een lange tot middellange verblijfsduur, eeri als ongunstig gedva-
lueerd verblijf met een korte verblijfsduur. Wanneer er per hulpverlenings-
vorm afzonderlijk naar het verband tussen de verblijfsduur en de verblijf-
score gekeken wordt, wordt over het algemeen een zelfde samenhang geconsta-
teerd. 
Wanneer een jongere in een tehuis wordt opgenomen, wordt slechts in een 

gering aantal gevallen (een derde deel) iets afgesproken over de verwachte 
duur van het verblijf. Voor twee derde deel van de jongeren wordt geen en-
kele afspraak over een verblijfstermijn gemaakt. Wanneer er wel afspraken 
over de te verwachteriverblijfstermijn gemaakt zijn, blijkt de.uiteindelij-
ke verblijfsduur korter te zijn (14,6 maanden) dan wanneer er geen afspra-
ken zijn gemaakt (17,5 maanden). 
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De mate van contact tussen vertegenwoordigers van het tehuis en de ouders 
blijkt duidelijk semen to hangen met de verblijfsduur in het tehuis. Aan-
dacht is besteed aan schriftelijke, telefonische en persoonlijke contacten 
tussen tehuis en ouders. Opvallend is dat in een groot aantal gevallen 
nooit sprake is geweest van schriftelijk, telefonisch of persoonlijk con-
tact tussen tehuis en ouders. Het ontbreken van deze contacten kan slechts 
gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat een aantal jongeren geen 
ouders of ouderfiguren meer heeft. 

De gevonden verbanden duiden er mogelijk op dat een frequent contact tus-
sen ouders en tehuis de verblijfsduur in een tehuis kan bekorten. Het gaat 
hierbij echter niet alleen on de kwantiteit van de contacten. Zoals uit . an-
der onderzoek (o.a. Fanshel en Shinn, 1978 en Jenkins en Norman, 1972) 
blijkt, is met name ook de kwaliteit van de contacten tussen tehuis en ou-
dere van belang. 
Gedeeltelijk echter moeten de gevonden verbanden verklaard worden door 

het feit dat in de beginfase van een tehuisplaasting over het algemeen van 
eon frequent contact sprake is en door het feit dat bij een lenge opname-
duur de frequentie van de contacten duidelijk afneemt - met name wanneer de 
plaatsing langer dan twee jeer duurt (zie opnieuw Fanshel en Shinn, 1978). 
Bovendien zal een frequent contact tussen ouders en jongere vaak het gevolg 
zijil an de positieve mogelijkheden in het ouderlijk milieu. 
Er blijkt geen verband te bestaan tussen de intensiteit van de behande-

ling in een tehuis en de verblijfsduur van een jongere. Vol is er sprake 
van een verband tussen de frequentie van de evaluatiegesprekken met betrek-
king tot de behandeling van de jongere en de verblijfsduur. Er blijkt een 
duidelijke, negatieve samenhang te bestaan tussen de frequentie van de eve-
luatiemomenten en de verblijfsduur. Een hoge evaluatiefrequentie gaat semen 
met een korte verblijfsduur, een lage evaluatiefrequentie met een lenge 
verblijfsduur. Dit verband komt overeen met het eerder besproken verband 
dat gevonden wordt tussen de contactfrequentie van tehuis en ouders en de 
verblijfsduur. Ook voor deze samenhang geldt de daar gemaakte kanttekening 
dat het gevonden verband deels verklaard wordt door een hoge evaluatiefre-
quentie in de beginfase van de plaatsing en een'afnemende evaluatiefrequen-
tie bij een lang voortduren van de plaatsing. Bovendien lijkt er eon ver-
band te bestaan met het verlOop van de plaatsing. Bij een gunstig verlo-
pende plaatsing kan over het algemeen volstaan worden met een minder fre-
quente evaluatie. 
Ter afsluiting van deze paragraaf nog een opmerking over de pleats waar 

de jongere na het tehuisverblijf terechtkomt en het verband tussen doze 
vervolgplaats en de verblijfsduur. De meeste jongeren (29,9%) blijken na 
het tehuisverblijf op kamertraining of zelfstandige kamerbewoning terecht 
to komen. Dit is gezien de samenstelling van de onderzoekgroep - jongeren 
van 15 jeer en ouder - niet verwonderlijk. Ook gaan veel jongeren weer to-
rug near huis (28,8%). Eon vrij grote groep jongeren (15,7%) blijft aange-
wezen op residentiele hulpverlening on komt in een ander tehuis terecht. 
Van de resterende groep komt 7,4% in een pleeggezin terecht, 5,4% bij fami-
ne, 4,9% loopt weg on gaat zwerven en 7,9% vindt een nog andere vervolg-
pleats. 
Jongeren die uiteindelijk in een pleeggezin terechtkomen, blijken gemid-

deld het langst in een tehuis te verblijven (26,3 maanden). Dit is in over-
eenstemming not resultaten uit Amerikaans onderzoek (Fanshel en Shinn, 
1978). Dit onderzoek constateerde voor dit soort jongeren eveneens een zeer 
lenge verblijfsduur. Blijkbaar vergt eon voorbereiding op eon plaatsing in 
eon pleeggezin veel tijd. Dit gaat in het bijzonder op voor doze leeftijds-
groep, waarvoor het moeilijk is kandidaat-pleeggezinnen te vinden. Ook bij 
tehuisplaatsingen met als uiteindelijk doel het realiseren van zelfstandige 
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kamerbewoning of kamertraining blijkt de verblijfsduur lang te zijn (23,3 
maanden). Wellicht dat bij dit laatste het feit dat van plaatsgebrek in ka-
mertrainingscentra vaak sprake is, een rol speelt. Daardoor kan het ver-
blijf langer duren dan strikt noodzakelijk is vanuit pedagogisch oogpunt. 
Jongeren die weglopen en gaan zwerven, verblijven het kortst in het tehuis 
(6,3 maanden). Het gaat hierbij steeds om voortijdig afgebroken, mislukte 
plaatsingen. Bij terugplaatsing in het oorspronkelijke gezin, plaatsing bij 
familie of een vervolgplaatsing in een ander tehuis, is sprake van een mid-
dellange verblijfsduur die varieert van 13,1 tot 15,8 maanden. 

12.4 Verblijfsduur, catriere en jongerenfactoren 

De verblijfsduur blijkt tussen jongens en meisjes nauwelijks te verschil-
len. De jongens blijven gemiddeld 17,0 maanden in het tehuis tegen de meis-
jes gemiddeld 15,9 maanden. Van der Ploeg (1975) constateerde voor de meis-
jes een zelfde gemiddelde verblijfsduur (16 maanden). De jongens in zijn 
onderzoek hadden daarentegen een aanzienlijk langere verblijfsduur (26 
maanden). Ook wat betreft de duur van de maatregel en wat betreft het aan-
tal wisselingen worden in het huidige onderzoek nauwelijks verschillen ge-
vonden tussen jongens en meisjes. Bij jongens duurt de maatregel gemiddeld 
34,7 maanden, bij meisjes gemiddeld 31,7 maanden. Jongens hebben gemiddeld 
3,7 wisselingen, meisjes gemiddeld 3,9. Jongens worden gemiddeld iets vaker. 
(2,5 maal) in een tehuis geplaatst dan meisjes (2,1,maal). Meisjes maken 
echter gemiddeld meer niet-residentiele plaatsingen mee: meisjes gemiddeld 
1,7 maal tegen jongens gemiddeld 1,2 maal. Deze cijfers wijken opnieuw af 
van die, van Van der Ploeg (1975). Hij constateerde namelijk dat meisjes 
duidelijk meer tehuisplaatsingen achter de rug hadden dan jongens: 2,2 maal 
versus 1,8 maal. 

Wat betreft de verblijfsduur in een tehuis, de maatregelduur en het aan-
tal wisselingen blijken tussen etnische groepen geen significante verschil-
len te bestaan. Toch zijn er naast enige overeenkomsten enkele verschillen 
aan te wijzen. De groep van Turkse jongeren blijkt goed overeen te komen 
met de groep van Nederlandse jongeren. De verblijfsduur in een tehuis is 
vrijwel hetzelfde: voor Nederlandse jongeren 16,9 maanden voor Turkse jon-
geren 18,4 maanden. Ook de maatregelduur verschilt nauwelijks (35,4 respec-
tievelijk 34,4 maanden), evenals het.aantal wisselingen (3,7 respectieve-
lijk 3,8 wisselingen). De andere etnische groepen verschillen duidelijk Van . 
de Nederlandse en Turkse jongeren. Door afwijkende scores vallen de volgen-
de groepen op. Marokkaanse en Surinaamse jongeren hebben over het algemeen 
een korte verblijfsduur in een tehuis (10,1 respectievelijk 13,2 maanden) 
en een korte maatregelduur (17,2 respectievelijk 23,0 maanden), maar hebben 
veel wisselingen (beide groepen 4,2 maal). In relaiief korte tijd maken de-
ze jongeren veel kortdurende plaatsingen mee. Deze jongeren blijken met na-
me in de opvangtehuizen en de rijksinrichtingen terecht te komen. Jongeren 
uit landen ten noorden van de Middellandse Zee (Portugal, Spanje, Italie, 
Joegoslavie en Griekenland) verblijven over het algemeen lang in een tehuis 
(24,9 maanden), maar hebben een korte maatregelduur (28,6 maanden) en wei-
nig wisselingen (3,1 maal). Jongeren uit Westeuropese landen (anders dan 
Nederland) verblijven het langst in een tehuis (26,3 maanden), hebben een 
lange maatregelduur (36,9 maanden) en hebben veel wisselingen (4,2 maal). 
'Bepaalde etnische groepen blijken duidelijk in negatieve zin af te wij-
ken. Het gaat vooral om die jongeren die in relatief korte tijd veel ver-
schillende tehuisplaatsingen meemaken. Het betreft met name Marokkaanse en 
Surinaamse jongeren en in iets mindere mate jongeren van Antilliaanse en 
van Indonesisch/Molukse afkomst, 
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Jongeren die het gewone basisonderwijs gevolgd hebben, blijken gemiddeld 
korter in een tehuis te verblijven dan jongeren met speciaal basisonder-
wijs: 15,6 versus 21,3 maanden. Ook de duur van de justitiele maatregel 
blijkt bij jongeren met gewoon basisonderieijs korter te zijn dam bij jonge-
ren met speciaal basisonderwijs; 30,7 versus 41,0 maanden. Daarnaast blij-
ken jongeren met speciaal basisonderwijs iets vaker een tehuisplaatsing mee 
te maken dam jongeren met gewoon basisonderwijs: 2,6 versus 2,2 maal. 
Net betrekking tot de ten tijde van het tehuisverblijf gevolgde opleiding 

kan het volgende gezegd worden. Jongeren met een hoog opleidingsniveau 
(VW0/HAVO/MAVO/MEA0) verblijven over het algemeen lang in een tehuis en 
hebben.een vrij lenge maatregelduur, maar hebben een klein aantal wisse-
lingen. Jongeren met een lager opleidingsniveau hebben over het algemeen 
een kortere verblijfsduur in een tehuis en een kortere maatregelduur, maar 
hebben een groot aental wisselingen. 
Bij een interne schoolopleiding blijkt de verblijfsduur korter te zijn 

dan bij een externe schoolopleiding: 16,5 respectievelijk 21,3 maanden. Uit 
deze cijfers blijkt dat het volgen van een interne schoolopleiding over het 
algemeen niet leidt tot een langere verblijfsduur. 
Wanneer de belangrijkste aanleiding tot de tehuisplaatsing van de kant 

van de jongere delinquent gedrag betreft (diefstal, geweldpleging, inbraak, 
beroving, alcohol- of druggebruik, e.d.), den blijkt de verblijfsduur even-
els de maatregelduur kort tot middellang te zijn en het aantal wisselingen 
vrij groot. Wanneer de belangrijkste aanleiding gedragsproblemen thuis of 
op school, leermoeilijkheden of problemen in de relationele en emotionele 
sfeer betreft den blijkt de verblijfsduur evenals de maatregelduur middel-
lang tot lang te zijn en het aantal wisselingen gering. 
Ook is gekeken naar het aantal problemen van de kant van de jongere dat 

heeft meegespeeld bij de beslissing tot de tehuisplaatsing. Het aantal pro-
blemen per jongere geeft een indicatie van de ernst van de problematiek: 
hoe meer problemen des te ernstiger de problematiek. Ernstige problematiek 
'blijkt samen te gaan met een korte verblijfsduur, een naar verhouding korte 
maatregelduur en met veel wisselingen , met name veel.residentiCle pleat-
singen. Minder ernstige problematiek gaat semen met een lenge verblijfs-
duur, een lenge maatregelduur en weinig wisselingen respectievelijk tehuis-
plaatsingen. Dit laatste is in overeenstemming met bevindingen van Zandberg 
(1987). Ook hij constateerde dat jongeren met gemiddeld de minst ernstige 
problematiek bij aanmelding gemiddeld het langst in - in dit geval klein-
schalige - residentiAle voorzieningen verblijven. Ook zijn er parallellen 
met het onderzoek van Van der Ploeg (1975). Deze auteur kwam tot de conclu-
sie dat jongeren met minder ernstige problematiek voor de tehuizen een 
dankbaarder groep zijn om mee te werken. Vandaar dat ze over het algemeen 
wat langer in de tehuizen verblijven. 

Ten aanzien van de belangrijkste aanleiding tot de tehuispkaatsing van de 
kant van de ouders blijken er geen verschillen op te treden. Bij de ene 
probleemcategorie is de verblijfsduur niet duidelijk langer dan bij de an-
dere probleemcategorie. Ook is gekeken naar het aantal problemen van de 
kant van de ouders als indicatie voor de ernst van de ouderproblematiek. In 
tegenstelling tot bij de problematiek van de jongere blijkt er geen sprake 
te zijn van een duidelijke samenhang tussen het aantal problemen van de 
kant van de ouders en de verblijfsduur, de maatregelduur of het aantal wis-
selingen. 
Naarmate de gezinssituatie van jongeren meer verstoord is - er is sprake 

van een onvolledig gezin en de jongere heeft al meer gezinssituaties achter 
de rug - is de kans op een lenge verblijfsduur, een lenge maatregelduur en 
veel wisselingen grater. Met name wanneer er voor de jongere geen gezin 
meer functioneert, is de verblijfsduur in een tehuis lang (25,3 maanden), 
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de maatregelduur lang (55,4 maanden) en het aantal wisselingen groot (4,4 
maal). Een extreem lange verblijfsduur in een tehuis gekoppeld aan een 
extreem lange maatregelduur en veel wisselingen (met name veel tehuisplaat-
singen), moet vooral verklaard worden'uit het feit dat er voor de jongere 
geen gezinssituatie meer bestaat waarop hij/zij kan terugvallen. Deze jon-
geren komen vaak terecht in gezinshuizen of leefgroepen ingericht naar ge-
zinsmodel en op begeleide of zelfstandige kamerbewoning en zijn min of meer 
'permanent aangewezen op residentiele hulpverlening of opvang in een pleeg-
gezin, totdat zij zelfstandig kunnen wonen. 
Wanneer er binnen het gezin sprake is van een duidelijke verstoring van 

de gezinsrelaties, blijkt de kans op een korte verblijfsduur en een naar 
verhouding korte maatregelduur groter te zijn. De verstoring van de gezins-
relaties kan beschouwd worden als een indicatie van de problemen die in een 
gezin spelen. Het gevonden verband kan daarom als volgt uitgelegd worden: 
hoe meer problemen er zijn binnen het gezin, des te korter zijn de ver-
blijfsduur en de maatregelduur. 
Voorts blijkt er sprake te zijn van een duidelijk verband tussen de be-

zoekfrequentie van de ouders aan bun kinderen in het tehuis en de ver-
blijfsduur in het tehuis. Een korte verblijfsduur blijkt samen te gaan met 
veel tehuisbezoek van de ouders, een lange verblijfsduur met weinig tehuis-
bezoek. Hieruit kan afgeleid worden dat bij een frequent contact tussen ou-
ders en jongere de verblijfsduur kort kan zijn. Jongeren zouden in dat ge-
val sneller naar het thuismilieu kunnen terugkeren. Fanshel en Shinn (1978) 
en Jenkins en Norman (1972) bevestigen dit verband tussen bezoekfrequentie 
en verblijfsduur. Zij vestigen echter ook de aandacht op de kwaliteit van 
het contact. Het contact moet niet alleen frequent plaatsvinden, ook de 
kwaliteit van de contacten moet goed zijn. 

Het gevonden verband tussen bezoekfrequentie en verblijfsduur dient ech-
ter voor een deel door twee andere factoren verklaard te worden. Enerzijds 
blijkt in de beginfase van een tehuisplaatsing over het algemeen frequent 
bezoek plaats te vinden. Anderzijds blijken jongeren bij lange tehuisplaat-
singen na verloop van tijd beduidend minder bezoek te ontvangen. Uit het 
onderzoek van Fanshel en Shinn (1978) blijkt dit eveneens. Een opnameduur 
van meer dan twee jaar blijkt het contact tussen jongere en ouders duide-
lijk negatief te beinvloeden. Met het stijgen van de opnameduur blijkt de 
bezoekfrequentie te dalen. 

12.5 Verblijfsduur, carriere en begeleidingsfactoren 

Jongeren die via justitiele plaatsingskanalen - voogdij-/gezinsvoogdij-in-
stellingen, kinderrechter, Raden voor de Kinderbescherming en officieren 
van justitie - zijn geplaatst, hebben over het algemeen een kortere ver-
blijfsduur dan jongeren die via niet-justitiele kanalen zijn geplaatst: 
15,9 respectievelijk 23,1 maanden. Ook de duur van de maatregel is bij 
niet-justitiele kanalen langer: 44,1 respectievelijk 33,7 maanden. Het aan-
tal wisselingen is bij de justitiele plaatsingskanalen iets groter dan bij 
de niet-justitiele: 3,8 respectievelijk 3,4 wisselingen. 
Bastiaansen (1976) legde in zijn onderzoek eveneens een verband tussen 

type plaatsingskanaal en verblijfsduur. Hij constateerde voor de justitiele .  
kanalen een duidelijk langere verblijfsduur dan voor de niet-justitiele ka-
nalen. Bastiaansen betrok in zijn onderzoek echter naast justitiele plaat-
singen ook vrijwillige plaatsingen, terwijl in dit onderzoek alleen naar 
justitiele plaatsingen wordt gekeken. Het onderscheid naar plaatsingskanaal 
blijkt bij'Bastiaansen samen te vallen met het onderscheid naar type plaat-
sing (justitieel versus vrijwillig). Het gaat bij hem dan ook veel meer om 
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het verschil tussen justitiale en vrijwillige plaatsingen. Hierbij blijken 
de justitiele plaatsingen duidelijk langer te duren dan de vrijwillige. 
Verder is gekeken near het verband tussen verblijfsduur enerzijds en con-

tactfrequentie tussen tehuis en instantie en contactfrequentie tussen jon-
gere en instantie anderzijds. De gevonden verbanden komen overeen met die 
welke geconstateerd zijn tussen verblijfsduur en contactfrequentie tussen 
ouders en tehuis en tussen verblijfsduur en contactfrequentie tussen jonge-
re en ouders. • 
Bij veel contact tussen tehuis en instantie blijkt de verblijfsduur over 

het algemeen kort te zijn. En hoe vaker er sprake is van allerlei contac-
ten tussen jongere en begeleider, des te korter is de verblijfsduur. 
Ook bier geldt weer dat de gevonden verbanden een aanwijzing zijn voor 

het feit dat veel contact enerzijds tussen tehuis en instantie en ander-
zijds tussen jongere en instantie de verblijfsduur in een tehuis kan bekor-
ten. De verbanden worden echter opnieuw deels bepaald door eon hoge con-
tactfrequentie in de beginfase van een tehuisplaatsing en deels veroorzaakt 
door het feit dat met het toenemen van de verblijfsduur de mate van contact 
afneemt. 
De verschillen per soort maatregel vat betreft verblijfsduur blijken 

vooral bepaald te worden door de maatregel preventieve hechtenis met eon 
erg korte verblijfsduur (2,9 maanden) en de maatregel strafrechtelijke on-
dertoezichtstelling met een vrij korte verblijfsduur (12,7 maanden). Tussen 
de overige maatregelsoorten bestaan.nauwelijks verschillen. De verblijfs-
duur varieert er van 17,0 maanden tot 25,5 maanden. 
Daarnaast bestaan er duidelijke verschillen tussen de maatregelsoorten 

wat betreft de duur van de maatregel. Opnieuw vallen de jongeren met in het 
laatste tehuis de maatregel preventieve hechtenis op door een relatief kor-
te maatregelduur (9,4 maanden). Door een lange maatregelduur vallen op de 
voogdijmaatregel (76,4 maanden) en de maatregelen jeugd-TBR en plaatsing in 
een inrichting voor buitengewone behandeling (45,6 maanden). Naar verhou-
ding kort is de maatregelduur bij een strafrechtelijke ondertoezichtstel-
ling (23,4 maanden) en bij toevertrouwing aan de Raad voor de Kinderbe-
scherming (22,9 maanden). 
Ook het aantal wisselingen blijkt per soort maatregel duidelijk te ver-

schillen. Bij preventieve hechtenis (2,0 maal) en bij toevertrouwing aan 
de Read voor de Kinderbescherming (2,6 maal) is het aantal wisselingen ge-
ring. Dit is niet verwonderlijk omdat dit soort maatregelen vaak aan het 
begin van eon kinderbeschermingscarriere staan. Bij een voogdijmaatregel 
(4,5 maal) en bij een jeugd-TBR of eon plaatsing in een inrichting voor 
buitengewone behandeling (4,3 meal) is het aantal wisselingen grout. 

Bij de maatregelsoorten strafrechtelijke ondertoezichtstelling, preven-
tieve hechtenis en jeugd-TBR of plaatsing in een inrichting voor buitenge-
wone behandeling gaat het bijna uitsluitend on tehuisplaatsingen. Bij de 
categoriean aanvankelijk vrijwillig geplaatst, civielrechtelijke ondertoe-
zichtstelling, voogdijmaatregel en toevertrouwing aan de Raad voor de Kin-
derbescherming gaat het in de helft van de gevallen on residentiele pleat-
singen en in de andere helft van de gevallen on niet-residentiele plaatsin-
gen. 
Wat betreft het opleidingsniveau van de maatschappelijk werk(st)ers, die 

de jongeren begeleiden, kan een tweedeling gemaakt worden. In 80% van de 
gevallen heeft de begeleider alleen een hogere beroepsopleiding - meestal 
hbo-maatschappelijk werk - afgerond. In de rest van de gevallen (20%) is 
sprake van eon hbo-opleiding, gevolgd door een voortgezette opleiding (vo) 
maatschappelijk werk. 
Het verschil wat betreft opleidingsniveau blijkt to resulteren in eon 

verschil vat betreft de verblijfsduur in een tehuis en wat betreft de duur 
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van de maatregel. Bij een begeleider met alleen een hbo-opleiding is de 
verblijfsduur over het algemeen kort: 12,9 maanden. Bij hoger opgeleiden is 
de verblijfsduur duidelijk langer: 22,3 maanden. Bij een hbo-opleiding 
wordt een korte maatregelduur (46,5 maanden) geconstateerd, bij een hogere 
opleiding een lenge maatregelduur (85,7 maanden). 

Tussen de werkervaring van begeleiders en de verblijfsduur in een tehuis 
blijkt geen sprake te zijn van een samenhang. Een meer ervaren maatschappe-
lijk werk(st)er blijkt de verblijfsduur in een tehuis niet te-kunnen bekor-
ten. Wel bestaat er een duidelijk verband tussen de maatregelduur en het 
aantal Jaren werkervaring. Hoe groter de werkervaring van de begeleiders, 
des te langer is de duur van de maatregel.- Het gevonden verband blijkt een-
voudig verklaard te kunnen worden uit het feit dat medewerkers die al lang 
werken, jongeren lang kunnen begeleiden en dat medewerkers die nog•maar 
kort werken, jongeren slechts kort•kunnen begeleiden. 

Shapiro (1976) kwam met betrekking tot het opleidingsniveau en de werker-
varing van begeleiders tot tegengestelde resultaten. Volgens deze onderzoe-
ker zouden veel werkervaring en een hogere opleiding de verblijfsduur in 
een tehuis in belangrijke mate kunnen bekorten. 

Wanneer er wisselingen in de begeleidingssituatie optreden, dan blijkt 
met het toenemen van het aantal begeleiders de duur van de maatregel toe te 
nemen. Ook'hier lijkt het gevonden verband in ieder geval gedeeltelijk te 
kunnen worden verklaard door het feit dat bij een lenge begeleidingslieriode 
de kans op allerlei wisselingen in de begeleidingssituatie groter is. 

In een derde deel van de gevallen blijkt er ten aanzien van de begelei-
ding van de jongere door de begeleider geen duidelijk werkplan te zijn op-
gesteld. In de resterende gevallen is wel sprake van een duidelijk werk-
plan. Wanneer er sprake is van een werkplan, blijkt de verblijfsduur korter 
te zijn . dan wanneer er geen sprake is van een werkplan. De maatregelduur 
blijkt eveneens korter te zijn. Bovendien is het aantal wisselingen klei-
ner. • 

Tussen de begeleiding van de ouders vanuit de begeleidende instantie en 
de maatregelduur wordt een duidelijk negatief verband geconstateerd. Een 
zelfde negatief verband wordt geconstateerd _tussen de begeleiding van de 
ouders en het aantal wisselingen. Beide verbanden duiden erop dat een goed 
contact tussen begeleider en ouders samengaat enerzijds met een korte duur 
van de maatregel en anderzijds met een geringer aantal wisselingen. De 
maatschappelijk werk(st)er kan een sleutelfunctie vervullen bij het maken 
en het onderhouden van contacten tussen jongere, ouders en tehuis. Bij 
frequent en goed contact tussen ouders en maatschappelijk werk(st)er wordt 
de mogelijkheid van een snelle terugplaatsing vergroot en zal de verblijfs-
duur kort kunnen zijn. Deze bevindingen worden ondersteund door Shapiro 
(1976) en Knorth (1984). 

12.6 Verblijfsduur, carriere en achtergrondfactoren: complexe verbanden 

Bij de verbanden die tot nu toe besproken zijn ging het steeds om de semen-
hang tussen de verblijfsduur, de maatregelduur of het aantal wisselingen en 
een achtergrondvariabele. Niet aan de orde is hierbij gekomen de vraag in 
hoeverre achtergrondvariabelen onderling samenhangen, noch de vraag wat hun 
relatieve invloed op de verblijfsduur of de carriere van een jongere is. 
Met behulp van een aantal afsluitende analyses is getracht deze vragen te 
beantwoorden. 

Nagegaan is welke combinatie van factoren het best de verblijfsduur, de 
maatregelduur en het aantal wisselingen van jongeren verklaart. 

De verblijfsduur in een tehuis blijkt in belangrijke mate bepaald te wor- 
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den door manipuleerbare factoren, die samenhangen met het beleid van en de 
behandeling in het tehuis, zoals de evaluatiefrequentie van de behandeling 
van de jongere in het tehuis, de contactfrequentie tussen tehuis en instan-
tie, de evaluatie van het tehuisverblijf, het aantal doorlopen hulpverle-
ningsvormen en de contactfrequentie tussen tehuis en ouders. Daarnaast 
wordt een rol gespeeld door enkele factoren die bij de opname vastliggen en 
die verband houden met de jongere en zijn ouderlijk milieu, zoals de ernst 
van de problematiek van de jongere, de leeftijd van de jongere en de ernst 
van de problematiek van de ouders. 

De verblijfsduur van jongeren in tehuizen lijkt voor een deel te bein-
vloeden door wijzigingen aan te brengen in het beleid van en de behandeling 
in de tehuizen. Voor een belangrijk deel wordt de verblijfsduur in tehuizen 
echter ook bepaald door de kenmerken van jongeren. Bovendien kunnen de ge-
noemde tehuisfactoren vaak niet los gezien worden van de kenmerken van de 
betrokken jongeren. Er zal vaak sprake zijn van een wisselwerking tussen 
doze kenmerken van jongeren en de tehuisfactoren. Toch lijkt het erop dat 
met name een frequente evaluatie van de behandeling van de jongere en een 
betere regeling van de contacten van het tehuis met de ouders en met de be-
geleidende instanties een bijdrage kunnen leveren aan de verkorting van de 
verblijfsduur. 

De duur van de maatregel en het aantal wisselingen in die periode worden 
voornamelijk bepaald door bij de opname vastliggende factoren die met de 
jongere en zijn ouderlijk milieu samenhangen, zoals de normaliteit van de 
gezinssituatie, de leeftijd van de jongere, de kwaliteit van de gezinsre-
laties en de ernst van de problematiek van jongere on ouders. Slechts op 
indirecte wijze - via de verblijfsduur in tehuizen - zijn tehuisfactoren 
van invloed op deze twee carriere-aspecten. 

be invloed van begeleidingsfactoren op verblijfsduur, maatregelduur of 
aantal wisselingen blijkt niet zo belangrijk te zijn. 
Verder is getracht een beeld te krijgen van de onderlinge samenhang tus-

sen de verblijfsduur, de maatregelduur, het aantal wisselingen on de be-
langrijkste achtergrondvariabelen. Op basis van de onderlinge samenhang 
tussen de genoemde variabelen valt globaal eon onderscheid to maken in eon 
drietal groepen jongeren. 

In de eerste pleats valt een groep jongeren te onderscheiden die over het 
algemeen weinig tehuisplaatsingen meemaken en die na eon korte tot middel-
lenge opnameperiode weer naar huis terugkeren of zelfstandig gaan wonen. 
Over het algemeen hebben zij geen lenge carriere. Hun problematiek is voor-
al van psychosociale aard en over hun tehuisverblijf wordt meestal gunstig 
geoordeeld. Deze jongeren zijn vooral terug te vinden in de vakinternaten 
on de behandelingstehuizen on in iets mindere mate in de tehuizen voor nor-
male jeugd. Vaak bevinden zij zich in traditionele leefgroepen of in leef-
groepen near gezinsmodel. Bij doze groep jongeren is vaak sprake van een 
civielrechtelijke ondertoezichtstelling. Met betrekking tot de jongeren uit 
doze eerste groep ban gesteld worden dat in het algemeen niet gesproken ban 
worden van probleemgevallen. Zij blijken door de huidige residentiele voor-
zieningen vrij goed geholpen te kunnen worden. be opname in het kinderbe-
schermingscircuit is kort en het tehuisverblijf en de carriere verlopen 
meestal gunstig. In de ogen van Justitie (en WVC) zijn dit waarschijnlijk 
ideale kinderbeschermingsjongeren. 
Met de tweede groep die te onderscheiden valt, lijkt op het eerste ge-

zicht ook niet veel aan de hand te zijn. In doze groep bevinden zich jonge-
ren die relatief weinig tehuisplaatsingen meemaken, maar bij wie de tehuis-
plaatsingen vaak extreem lang duren (langer dan 2 A 3 jaar). De lenge ver-
blijven worden vaak gunstig beoordeeld. Over het algemeen hebben deze jon-
geren een erg lenge carriere. be problematiek van deze jongeren is vooral 
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situationeel van aard. De jongeren zelf hebben naar verhouding weinig pro-
blemen. Wel komen deze jongeren vaak uit ongunstige gezinssituaties, waar-
door ze niet meer naar huis terug kunnen. Vaak ook hebben deze jongeren he-
lemaal geen gezin meer. De jongeren functioneren over het algemeen goed in 
de tehuizen en geven er vrij weinig problemen. Ook deze jongeren wordep 
voor het grootste gedeelte teruggevonden in de vakinternaten, de behande-
lingstehuizen en de tehuizen voor normale jeugd. Zij bevinden zich binnen 
deze tehuizen met name in de gezinshuizen, in de leefgroepen naar gezinsmo-
del en in de kamertrainingsgroepen. Vaak zijn deze jongeren al op vrij jon-
ge leeftijd (onder 12 jaar) met de residentiele kinderbescherming in aanra-
king gekomen. Bij deze jongeren is vaak sprake van een voogdijmaatregel. 

Zoals gezegd, lijkt er aan deze tweede groep niet al te veel problema-
tisch te zijn. De jongeren geven namelijk niet veel problemen en hun ver-
blijf wordt meestal als gunstig beschouwd. De verblijven in de verschillen-
de residentiele voorzieningen zijn echter van zo'n lenge duur dat gevreesd 
moet worden voor allerlei negatieve effecten. De kans op hospitalisatiever-
schijnselen is erg groot. De vraag is ook hoe deze jongeren later in de 
maatschappij zullen functioneren. Bovendien drukken deze jongeren zwaar op 
het budget van Justitie. Voor deze jongeren lijkt het van belang - bij af-
wezigheid van de mogelijkheid van terugplaatsing in het eigen gezin of van 
zelfstandig wonen - reeds in een vroege fase van de hulpverlening te stre-
ven naar alternatieven met meer toekomst, zoals plaatsing in een pleeggezin 
of realisering van een of andere vorm van begeleid zelfstandig wonen. 

De laatste te bespreken groep jongeren geeft de meeste en de minst gemak-
kelijk te behandelen problemen. Het gaat hierbij om jongeren die erg veel 
tehuisplaatsingen meemaken en met name in de beginfase van hun carriere 
veel kortdurende plaatsingen hebben. Over het algemeen hebben zij een lange 
carriere of staan zij aan het -begin van een lange carriere. Deze jongeren 
lopen vaak weg uit het tehuis. Vaak ook is dit soort jongeren niet meer in 
een tehuis te handhaven. Er is meestal sprake van een ernstige en complexe 
gedragsproblematiek. Delictgedrag speelt een belangrijke rol en is vaak de 
directe aanleiding tot de tehuisplaatsing. Over het tehuisverblijf wordt 
vaak ongunstig geoordeeld. De plaatsingen mislukken vaak. Over het algemeen 
komen deze jongeren op wat latere leeftijd (vanaf 13 A 14 jaar) met de re-
sidentiele kinderbescherming in aanraking. Deze jongeren zijn vooral terug 
te vinden in de opvangtehuizen en de rijksinrichtingen en in iets mindere 
mate in de tehuizen voor zeer intensieve behandeling. Bij deze groep jonge-
ren is vaak sprake van een strafmaatregel. 

. 	De problematiek van de jongeren uit deze derde groep is zeer ernstig. De 
jongeren zijn vaak niet meer te behandelen. Vaak blijkt de problematiek te 
zwaar voor de huidige kinderbeschermingsvoorzieningen. Ook de eindstations 
in de kinderbescherming - de rijksinrichtingen, de opvangtehuizen en de te-
huizen voor zeer intensieve behandeling - weten met dit soort jongeren dik-
wijls geen raad. Een groot gedeelte van deze jongeren lijkt voorbestemd om 
in aanraking te komen met het volwassenenstrafrecht en een criminele car-
riere tegemoet te gaan. Bij deze groep jongeren lijken de grenzen van de 
residentiele jeugdhulpverlening bereikt (zie ook Wouda e.a., 1987a). 

12.7 Beleidsaanbevelingen 

Op basis van hun problematiek zijn binnen het onderzoek drie groepen jonge-
ren te onderscheiden. 	 - 
In de eerste plaats is er een grdep te onderscheiden met jongeren die 

overwegend een psychosociale problematiek hebben. De problemen van deze 
jongeren liggen op individueel gebied (by. identiteitsvorming en zelfstan- 
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digheidswording), in de relationele sfeer (by. conflicten met ouders) en op 
sociaal terrein (by. huisvesting). Jongeren met dit soort problemen hebben 
over het algemeen weinig tehuisplaatsingen. De plaatsingen zijn vaak van 
middellange duur. De opvang en de behandeling van de jongeren uit deze 
groep lijken, gezien de vrij korte opnameduur en gezien het succes van de 
plaatsingen, goed te verlopen. De huidige residentiele kinderbeschermings-
voorzieningen lijken vooral gericht op en toegerust voor doze categorie 
jongeren. Over het algemeen zal het voor jongeren uit deze groep daarom 
niet moeilijk zijn am een juiste pick to vinden. 

In de tweede pleats kan een groep onderscheiden warden met jongeren bij 
wie overwegend sprake is van situationele problematiek. De problemen van 
deze groep liggen niet zozeer bij de jongeren zelf, maar yinden veel meer 
bun oorzaak in allerlei omgevingsfactoren. Deze jongeren hebben yaak geen 
gezin meer of hebben een ongunstige gezinssituatie, waarop ze niet moor te-
rug kunnen Yellen. Vaak zijn deze jongeren te Jong am op eigen benen te 
staan. Vaak ook hebben zij te weinig bagage am op latere leeftijd zelfstan-
dig te wonen. Bijgevolg zijn zij aangewezen op langdurige opvang en bege-
leiding. Over het algemeen verblijven doze jongeren lang in tehuizen en 
hebben zij een lenge carriere. 

In eerste instantie lijkt voor deze jongeren een plaatsing in eon pleeg-
gezin de meest aangewezen oplossing. Zo'n pleeggezinplaatsing zou dan reeds 
in een yroege Ease - op jonge leeftijd - gerealiseerd moeten warden, hoewel 
oak voor de oudere jeugd in principe eon plaatsing in een pleeggezin tot de 
mogelijkheden moet behoren. Uit het onderzoek blijkt echter dat eon pleeg-
gezinplaatsing voor doze probleemcategorie weinig wordt uitgeprobeerd. Ze-
ker wanneer een pleeggezinplaatsing een keer mislukt is, wordt maar zelden 
nogmaals een pleeggezinplaatsing uitgeprobeerd. De mogelijkheid van een 
pleeggezinplaatsing zou vaker overwogen moeten warden, oak wanneer or eer-
der zo'n plaatsing mislukt is. 
Daarnaast is voor deze jongeren het gezinshuis een good alternatief. 

Zeker wanneer het jongeren betreft die een wat gerichtere begeleiding be-
hoeven. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van deze tweede groep 
inderdaad in de gezinshuizen terechtkomt. 
Ten slotte komt een groat deel van de jongeren uit deze groep in aanmer-

king voor kamertraining of begeleide kamerbewoning. Het onderzoek geeft 
echter aanwijzingen voor het feit dat de behoefte aan plaatsen in kamer-
tralningscentra groter is dan de huidige capaciteit. Hierdoor ken de door-
stroming in de tehuizen stagneren en kunnen jongeren langer dan nodig be-
slag leggen op bepaalde residentiele voorzieningen. Nader onderzoek moet 
leren of er inderdaad sprake is van een ondercapaciteit. Indien or een ge-
brek is aan kamertrainingsplaatsen, zal het aantal mogelijkheden voor ka-
mertraining duidelijk uitgebreid moeten worden. Bovendien zouden de moge-
lijkheden van begeleid zelfstandig wonen yerkend moeten warden. Veel van de 
jongeren uit deze groep zijn aan echt zelfstandig wonen vaak nog niet toe. 
Een yorm van zelfstandig wohen waarbij in een geringe mate van begeleiding 
is voorzien, lijkt voor deze groep een oplossing te kunnen bieden. 

In de derde pleats is er eon groep af te grenzen waarin zich jongeren be-
vinden met overwegend gedragsmatige problematiek. Doze jongeren warden oak 
wel aangeduid met de term "trouble-makers". Zij kenmerken zich door eller-
lei delinquent gedrag, zoals diefstal, geweldpleging en vandalisme. Zij 
hebben vaak een lenge kinderbeschermingsgeschiedenis met veel tehuisplaat-
singen achter de rug en komen uiteindelijk veelal in de eindstations van de 
residentiele kinderbescherming terecht, eerst in de opvangtehuizen en later 
in de tehuizen yoor zeer intensieve behandeling errin de rijksinrichtingen. 
Doze tehuizen hebben bij uitstek de verantwoordelijkheid voor jongeren net 
eon ernstige gedragsmatige problematiek. Deze tehuizen kunnen echter de 
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hulpvraag in kwantitatief opzicht - gezien de grote wachtlijsten - duide-
lijk niet aan. Dit maakt dat het 'wenselijk is dat het hulpaanbod ten aan-
zien van jongeren met ernstige gedragsproblematiek verruimd wordt. 
Verder blijkt dat - gezien het feit dat veel plaatsingen in de tehuizen 

voor zeer intensieve behandeling en in de rijksinrichtingen mislukken-
niet altijd de juiste hulpverlening geboden kan worden. Ook in kwalitatief 
opzicht kan men de hulpvraag vaak niet aan. De problematiek blijkt vaak 
zelfs te zwaar voor de zwaarste kinderbeschermingsvoorzieningen. De grenzen 
van de huidige residentiele hulpverlening lijken voor deze groep bereikt. 
Een groot deel van deze jongeren vindt.in  de huidige kinderbeschermings-
voorzieningen geen juiste.plek . Het is daarom wenselijk dat ook het hulp-
aanbod in kwalitatief opzicht wordt uitgebreid. In ieder geval zou de moge-
lijkheid van een dergelijke uitbreiding onderzocht moeten worden. 
Binnen de groep "trouble-makers" blijkt het mogelijk te zijn nog een sub-

groep te onderscheiden. In deze groep bevinden zich jongeren die op vrij 
late leeftijd - op 14-, 15- A 16-jarige leeftijd - voor het eerst met de 
kinderbescherming in aanraking komen. Het gaat hierbij om jongeren met vrij 
ernstige problematiek, die veelal na het plegen van een delict en na con-
tact met de politie in een tehuis voor besloten opvang terechtkomen. Deze 
jongeren blijken voor dit eerste contact met de justitiele kinderbescher-
ming - voor zover met behulp van dit onderzoek kan worden nagegaan - over 
het algemeen op generlei wijze hulpverlening ontvangen te hebben. In deze 
groep blijken opvallend veel Marokkaanse jongeren te zitten. De eerste con-
frontatie met de kinderbescherming is voor deze jongeren een harde. Vaak 
ligt bij de plaatsing in een opvangtehuis de nadruk op straf en is er wei-
nig of geen pleats voor hulpverlening. Gezien de complexiteit van de . pro-
blematiek van deze jongeren is het niet aannemelijk dat het probleemgedrag 
van de ene op,de andere dag ontstaan is. Daarom dient onderzocht te worden 
waarom deze categorie jongeren zo lang voor de hulpverlening verborgen .  
blijft. In het algemeen lijkt de hulp te.laat te komen.om  nog enig succes 
te hebben. Deze jongeren komen uiteindelijk vaak terecht in de rijksinrich-
tingen en zetten hun carriere voort in het volwassenen strafrecht. 
De problemen van deze groep zouden reeds in een vroege fase aan de orde 

gesteld moeten worden. Bij zo'n vroege interventie zou het accent minder op 
de straf en meer op de hulpverlening gelegd kunnen worden. 
De grote - oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren verdient extra 

aandacht. Nader onderzoek naar de problematiek van deze jongeren is ge-
wenst. 

Het onderzoek geeft indicaties voor het feit dat de behandelplannen van de 
tehuizen evenals de werkplannen van de begeleidende instanties over het 
algemeen.weinig systematisch zijn. Vaak zijn beide plannen niet schrifte-
lijk vastgelegd. De plannen zouden meer gestructureerd en veel meer schrif-
telijk vastgelegd moeten zijn. In ieder geval zouden in een behandelplan en 
in een werkplan afspraken opgenomen dienen te worden omtrent: 
a. de gestelde behandeldoelen; 
b. de wijze waarop men de behandeldoelen wil verwezenlijken; 
c. de verwachte duur van het verblijf. 

Vaak bestaat er onduidelijkheid over het feit wat in een bepaalde situatie 
een optimale verblijfsduur is. Bekeken zou moeten worden of het mogelijk is 
per hulpverleningsdoel en per hulpverleningsvorm te komen tot de vaststel-
ling van een richtlijn voor de plaatsingsduur. Voor een jongere die met een 
bepaald hulpverleningsdoel of in een bepaalde hulpverleningsvorm wordt op-
genomen, zou die richtlijn in principe de streefduur voor de opname moeten 
zijn. Deze richtliSn ten aanzien van de plaatsingsduur zou standaard opge- 
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nomen moeten worden in het vast te stellen behandelplan respectievelijk 
werkplan (zie hierboven). 

Uit het onderzoek blijkt dat - gezien de problematiek van de kinderen die 
in de tehuizen warden opgenomen - de budgetten over het algemeen op een 
juiste wijze over de verschillende tehuistypen verdeeld warden. Tussen be-
handelingstehuizen en vakinternaten blijkt echter een verschil in toegekend 
budget te bestaan - een behandelingstehuis valt in de A-categorie, een vak-
internaat in de B-categorie - terwijl hiervoor noch gezien de toegepaste 
methodiek noch gezien de ernst van de problematiek aanleiding is. Het zou 
daarom wellicht zinvol zijn de vakinternaten in te passen in de groep be-
handelingstehuizen en hun budget aan te passen aan dat van de behandelings-
tehuizen. 

Door de IWRV (1984) is voorgesteld om tehuisplaatsingen in ieder geval te-
gen het einde van de veronderstelde plaatsingsduur en verder ten minste 
jaarlijks of halfjaarlijks te toetsen in het licht van de wenselijkheid van 
een eventuele voortzetting van de plaatsing. Deze toetsing is door Justitie 
verplicht gesteld en is een task van de begeleidende instantie. Er dient op 
toegezien te warden dat aan deze periodieke jaarlijkse of halfjaarlijkse 
toetsing minimaal voldaan wordt. Een frequentere toetsing is eigenlijk ge-
wenst. Het feit dat jongeren net gemiddeld de minst ernstige problematiek 
vaak erg lang beslag leggen op plaatsen in residentiele voorzieningen, be-
nadrukt de wenselijkheid van bovengenoemde periodieke toetsing am te bepa-
len of een jongere at dan niet op verdere tehuisopvoeding aangewezen is. 
Laatstgenoemde constatering wordt onderschreven door het onderzoek klein-
schaligheid (Zandberg, 1987). 

In dit verband moet oak genoemd warden de evaluatiefrequentie van de be-
handeling van de jongere in het tehuis. De behandeling van de jongere in 
het tehuis dient regelmatig geevalueerd te warden. Oak wanneer er over het 
algemeen geen aanleiding voor een frequente evaluatie is in verband met het 
weinig problematische functioneren van een jongere, dient regelmatig eva-
luatie plaats te vinden net het oog op de mogelijkheden van een eventuele 
beeindiging van de plaatsing. 

Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de hulpverleningstypen die in het 
residentidle veld te onderscheiden zijn duidelijke verschillen warden ge-
constateerd op de toegepaste methodiek. Doordat tehuizen of instellingen 
vaak meer typen hulpverlening aanbieden, blijkt het moeilijk an voor deze 
tehuizen of instellingen als geheel te komen tot een duidelijke karakteri-
sering van de toegepaste methodiek. Door per tehuis of per instelling een 
gemiddelde op de methodiekvariabelen te bepalen wordt niet steeds een goed 
inzicht gegeven in bun methodiek. Hieruit kan ook verklaard worden dat de 
verschillen tussen de typen tehuizen op de methodiekvariabelen niet zo 
groot zijn. 

Bij het zoeken near een geschikte plek in de residentiAle jeugdhulpverle-
ning voor een jongere is het daarom niet altijd juist on op de gangbare ty-
pe-indeling van tehuizen af te gaan. In een verwijsgids zou per tehuis of 
per instelling duidelijk de eventuele interne differentiatie in hulpverle-
ning aangegeven moeten warden. Bij de beschrijving van deze interne diffe-
rentiatie zou het meetinstrument van Mesman Schultz (1987) een goed hulp-
middel kunnen zijn. 

hit het onderzoek blijkt dat jongeren met wat minder problemen duidelijk 
langer in tehuizen verblijven dan jongeren met wat ernstiger problematiek. 
Laatstgenoemde jongeren blijken vaak in een vroegtijdig stadium het tehuis 
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te verlaten. Vaak is er sprake van weglopen door de jongeren, vaak ook is 
er sprake van wegsturen door het tehuis, omdat de jongere niet meer te 
handhaven is. Deze situatie is overigens al in 1975 door Van der Ploeg ge-
signaleerd en is meer recentelijk nog door Wouda e.a. (1987a) aan de orde 
gesteld. 
Het lijkt erop dat in de tehuizen vooral'verder gewerkt wordt met die 

jongeren die gunstig reageren op het tehuisverblijf. De moeilijke categorie 
'zwerft' vaak van tehuis naar tehuis zonder een juiste plek te vinden. Dit 
duidt erop dat de residentiele kinderbescherming over het algemeen te wei-
nig ingesteld is op de categorie jongeren met veel gedragsproblemen en te 
veel gericht is op de niet gedragsmoeilijke jeugd. Een verschuiving in het 
residentiele hulpaanbod ten gunste van de gedragsmoeilijke jeugd zou daarom 
gewenst zijn. 

Wanneer er voor de jongere nog een gezinssituatie functioneert, dient het 
perspectief op terugkeer naar deze gezinssituatie zorgvuldig verkend te 
worden. Wanneer terugkeer maar enigszins mogelijk is, dienen contacten tus-
sen ouders en jongere en tussen ouders en tehuis zoveel mogelijk gestimu-
leerd te worden. Opbouw van de oudercontacten dient al bij de opnameproce-
dure te beginnen. Ouders moeten zoveel mogelijk bij de opname en bij de 
verdere behandeling betrokken worden. 

In een eerdere fase van de hulpverlening zou bekeken moeten worden of het 
niet mogelijk is de jongere zoveel mogelijk binnen de eigen gezinssituatie 
te laten functioneren door het toepassen van hometraining (voor jonge kin-
deren) of door het realiseren van dagbehandeling. 
Wanneer het perspectief op terugkeer naar de thuissituatie echter duide-

lijk afwezig is en wanneer de contacten met de ouders uiterst moeizaam ver-
lopen, lijkt het zinvoller om de contacten met de ouders af te breken. In 
een aantal gevallen zal het juist beter zijn om te werken aan een losma-
kingsproces tussen ouders en jongere vanwege de negatieve invloed van de 
ouders op de jongere. De energie kan in die gevallen beter gestoken worden 
in het werken aan een oplossing voor de jongere met meer toekomstperspec-
tief. 

De begeleidend maatschappelijk werk(st)er blijkt een sleutelfunctie te kun-
nen vervullen bij het opbouwen en in stand houden van contacten tussen ou-
ders en jongere en tussen ouders en tehuis. Met het oog op een snelle te-
rugplaatsing naar de thuissituatie dient de begeleidend maatschappelijk 
werk(st)er dit soort contacten zoveel mogelijk te stimuleren. Bovendien 
moet hij/zij waar nodig het thuisfront ondersteunen en begeleiden. 

12.8 Suggesties voor verder onderzoek 

In dit onderzoek is via een surveymethode een groot aantal gegevens verza-
meld over jongeren die met de justitiele kinderbescherming in aanraking 

.zijn gekomen. Door terug te kijken in de tijd is getracht een beeld te con-
strueren van de residentiele carriere van jongeren. De bier toegepaste me-
thode heeft echter zijn beperkingen. Een beter onderzoek naar de residen-
tiele carriere van jongeren zou longitudinaal van opzet moeten zijn. Hierin 
zouden jongeren vanaf hun eerste contact met de kinderbescherming over een 
groot aantal Jaren tot aan hun volwassenheid (of eventueel nog verder) ge-
volgd moeten worden. • 

Zo'n onderzoek zou ook antwoord kunnen geven op de vraag hoe tehuisjonge-
ren later terechtkomen en hoe zij op langere termijn in de maatschappij 
functioneren. Bovendien zou bekeken kunnen worden in hoeverre een residen- 
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tiele carriere in de kinderbescherming gevolgd wordt door een criminele 
carriere in het volwassenenstrafrecht en vooral in hoeverre niet. 

Jongere en ouders zijn in feite de belangrijkste betrokkenen bij eon te-
huisplaatsing. In dit onderzoek zijn echter alleen gegevens verzameld via 
medewerk(st)ers van tehuizen en via maatschappelijk werk(st)ers van bege-
leidende instanties. In verder onderzoek zou aandacht besteed moeten worden 
aan de visie van de jongere en aan de visie van de ouders. 

Bij dit onderzoek zijn alleen justitieplaatsingen betrokken. Een vergelij-
kend onderzoek onder vrijwillige plaatsingen zou veel duidelijk kunnen ma-
ken over eventuele verschillen en overeenkomsten tussen beide soorten 
plaatsingen. 

Uit gesprekken met maatschappelijk werk(st)ers is gebleken dat het - gezien 
de hoeveelheid te begeleiden jongeren (de caseload) - vaak onmogelijk is om 
aan alle jongeren en aan alle aspecten van de begeleiding voldoende aan-
dacht te schenken. De meest urgente gevallen lijken de meeste aandacht en 
de meeste tijd te krijgen. Jongeren met wie het naar verhouding good gaat, 
krijgen veel minder aandacht. Verder onderzoek zou moeten vitwijzen of meer 
problematische jongeren inderdaad meer aandacht krijgen dan minder proble-
matische jongeren en of de caseload van een zodanige omvang is dat van eon 
goede begeleiding vaak geen sprake kan zijn. 

lilt het onderzoek blijkt dat de moeilijkste groep - de 'trouble-makers' in 
de beginfase van hun residential° carriere vaak veel kortdurende plaatsin-
gen hebben. Het zou zinvol.zijn on to onderzoeken in hoeverre de problemen 
die de jongeren in een latere fase in de tehuizen geven door doze snelle' 
opeenvolging van kortdurende plaatsingen in de beginfase van hun carriare 
worden veroorzaakt. 

114 



BIJLAGE I: TABELLEN 

Tabel Bl: Verschillen tussen de typen tehuizen wat betreft de implementa-
tievariabelen (1 t/m 8) en wat betreft de methodiekvariabelen (9 
t/m 18). Het gaat hierbij om de volgende indeling in zeven typen: 
1. rijksinrichtingen, 2. opvangtehuizen, 3. tehuizen voor zeer 
intensieve behandeling, 4. vakinternaten, 5. behandelingstehui-
zen, 6. tehuizen voor normale jeugd en 7. tehuizen voor normale 
werkende en studerende jeugd • 

Implementatie/methodiekvariabele 

1. Capaciteit 
2. Leeftijdsrange 
3. Verblijfsduur 
4. Aantal opvoeders per jongere 
5. Aantal huishoudelijk medewerkers per jongere 
6. Aantal stafleden en specialisten per jongere 
7. Externe materiele voorzieningen 
8. Interne materiele voorzieningen 
9. Opnameprocedure 
10. Directiviteit van methode 
11. Intensiteit m.b.t. jongere 
12. Intensiteit m.b.t. opvoeders 
13. Uniformiteit dagindeling 
14. Zelfwerkzaamheid jongere 
15. Inschakeling van gezin 
16. Verzorging 
17. Verantwoordelijkheid jongere 
18. Onderling contact personeel 

* p<0,01 
** p<0,001 

F-waarde significantie 

	

9,9814 	0.0000 ** 

	

3,1026 	0.0165 

	

0,9573 	0.4590 

	

9,0205 	0.0000 ** 

	

4,9503 	0.0012 ** 

	

4,1208 	0.0037 * 

	

2,0388 	0.0690 

	

1,8325 	0.1017 

	

8,0581 	0.0000 ** 

	

3,4789 	0.0039 * 

	

5,8292 	0.0001 ** 

	

0,7862 	0.5831 

	

1,8180 	0.1045 

	

2,9804 	0.0109 * 

	

3,7167 	0.0024 * 

	

1,7071 	0.1287 

	

1,3504 	0.2436 

	

1,3307 	0.2521 
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Tabel B2: Verschillen tussen de tehuistypen: 1. tehuizen voor zeer inten-
sieve behandeling, 2. vakInternaten, 3. behandelingstehuizen, 4. 
tehuizen voor normale jeugd en 5. tehuizen voor werkende en stu-
derende normale jeugd wet betreft implementatie-variabelen (nrs. 
1 t/m 8) en methodiekvariabelen (nrs. 9 t/m 18) 

Implementatie/methodiekvariabele 	 F-waarde significantie 

1. Capaciteit 
2. Leeftijdsrange 
3. Verblijfsduur 
4. Aantal opvoeders per jongere 
5. Aantal huishoudelijk medewerkers per jongere 
6. Aantal stafleden en specialisten per jongere 
7. Externe materiele voorzieningen 
8. Interne materiele voorzieningen 
9. Opnameprocedure 
10. Directiviteit van methode 
11. Intensiteit m.b.t. jongere 
12. Intensiteit m.b.t. opvoeders 
13. Uniformiteit van dagindeling 
14. Zelfwerkzaamheid jongere 
15. Inschakeling van gezin 
16. Verzorging 
17. Verantwoordelijkheid jongere 
18. Onderling contact personeel 

* p<0,01 
** p<0,001 
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1,2049 
2,5596 
0,6266 

11,4798 
2,2674 
1,9443 
2,8465 
1,5600 
1,2087 
1,4694 
2,0043 
0,8754 
0,8165 
1,2950 
2,3713 
0,7766 
0,4816 
0,3694 

0.3149 
0.0444 
0.6449 
0.0000 ** 
0.0687 
0.1106 
0.0291 
0.1925 
0.3136 
0.2189 
0.1041 
0.4824 
0.5182 
0.2790 
0.0589 
0.5435 
0.7491 
0.8298 



Tabel B3: Verschillen tussen de drie volgende tehuistypen: 1. rijksinrich-
tingen en opvangtehuizen, 2. tehuizen voor zeer intensieve behan-
deling, vakinternaten en behandelingstehuizen en 3. tehuizen voor 
normale jeugd en tehuizen voor werkende en studerende normale 
jeugd wat betreft implementatievariabelen (nrs. 1 t/m 8) en me-
thodiek-variabelen (nrs. 9 t/m 18) 

Implementatie/methodiekvariabelen 	 F-waarde significantie 

1. Capaciteit 	 10,1840 	0.0003 ** 

2. Leeftijdsrange 	 3,2591 	0.0500 

3. Verblijfsduur 	 0,7353 	0.4822 

4. Aantal opvoeders per jongere 	 15,7630 	0.0000 ** 

5. Aantal huishoudelijk medewerkers per jongere 	6,7256 	0.0004 ** 

6. Aantal stafleden en specialisten per jongere 	2,4506 	0.0030 * 

7. Externe materiele voorzieningen 	 4,6243 	0.0123 * 

8. Interne materiele voorzieningen 	 2,4759 	0.0896 

9. Opnameprocedure 	 11,8548 	0.0000 ** 

10. Directiviteit van methode 	 8,6479 	0.0004 ** 

11. Intensiteit m.b.t. jongere 	 16,1986 	0.0000 ** 

12. Intensiteit m.b.t. opvoeders 	 2,1535 	0.1217 

13. Uniformiteit dagindeling 	 4,7575 	0.0108 * 

14. Zelfwerkzaamheid jongere 	 6,4693 	0.0024 * 

15. Inschakeling van het gezin 	 2,2727 	0.1088 

16. Verzorging 	 3,8897 	0.0239 

17. Verantwoordelijkheid jongere 	 3,0704 	0.0511 

18. Onderling contact personeel 	 1,9677 	0.1456 

* p<0,01 
** p<0,001 
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Tabel 54: Verschillen tussen de hulpverleningstypen wat betreft de imple-
mentatievariabelen (1 t/m 8) en wat betreft de methodiekvariabe-
len (9 t/m 18). Het betreft de volgende hulpverleningstypen: 1. 
Observatiegroep, 2. Behandelingsgroep, 3. Opvanggroep, 4. Kamer-
trainingsgroep, 5. Gezinshuis, 6. Projectgroep, 7. Traditionele 
leefgroep, 8. Leefgroep naar gezinsmodel, 9. Fasehuis/fasegroep. 

Implementatie/methodiekvariabele 	 F-waarde significantie 

1. Capaciteit 
2. Leeftijdsrange 
3. Verblijfsduur 
4. Aantal opvoeders per jongere 
5. Aantal huishoudelLjk medewerkers per jongere 
6. Aantal stafleden en specialisten per jongere 
7. Externe materiSle voorzieningen 
8. Interne materidle voorzieningen 
9. Opnameprocedure 
10. Directiviteit van methode 
11. Intensiteit m.b.t. jongere 
12. Intensiteit m.b.t. opvoeders 
13. Uniformiteit van dagindeling 
14. Zelfwerzaaamheid jongere 
15. Inschakeling van gezin 
16. Verzorging 
17. Verantwoordelijkheid jongere 
18. Onderling contact personeel 

* p<0,01 
** p<0,001 
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1,7379 
3,6225 
3,3400 
6,9515 
1,4334 
1,7302 
0,5919 
6,5682 
7,5628 
1,6991 
5,3186 
0,8951 
12,5579 
6,1712 
3,5089 
9,4580 

12,7868 
8,1450 

0.1009 
0.0011 ** 
0.0023 * 
0.0000 ** 
0.2337 
0.1471 
0.7820 
0.0000 ** 
0.0000 ** 
0.1101 
0.0000 ** 
0.5244 
0.0000 ** 
0.0000 ** 
0.0015 ** 
0.0000 ** 
0.0000 ** 
0.0000 ** 



Tabel B5: Overzichtstabel: gemiddelde scores op de methodiekvariabelen per 
type tehuis 
Typel: rijksinrichtingen 
Type2: opvangtehuizen 
Type3: tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
Type4: vakinternaten 
Type5: behandelingstehuizen 
Type6: tehuizen voor normale jeugd 
Type7: tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd 

methodiekvariabele 	 typel type2 type3 type4 type5 type6 type7 

opnameprocedure 	 8,2 -10,0 	10,0 	8,8 	8,8 	6,9 	6,9 
directiviteit methode 	6,5 	15,6 	4,8 	4,4 	4,7 	1,4 	0,6 
intensiteit jongere 	 18,7 	22,8 	7,8 	8,9 	6,2 	2,4 	0,7 
intensiteit opvoeders 	7,8 	8,1 	7,3 	7,5 	6,5 	5,3 	5,2 
uniformiteit dagindeling 	12,7 	13,1 	2,8 	6,8 	3,9 	1,8 	1,5 
zelfwerkzaamheid jongere 	-11,2 	-9,6 	-6,4 	-4,2 	-4,8 	-5,0 	-2,8 
inschakeling gezin 	 18,2 	3,1 	15,1 	11,9 	16,6 	17,4 	11,3 
verzorging 	 10,0 	10,5 	-4,2 	0,8 	0,5 	0,5 	1,6 
verantwoordelijkheid 
jongere 	 -12,3 -10,4 	-2,3 	-4,0 	-3,7 	-4,0 	-0,1 
contact personeel 	 4,8 	15,5 	4,9 	6,3 	5,6 	7,1 	7,8 

Tabel B6: Overzichtstabel: gemiddelde scores op de methodiekvariabelen per 
type hulpverlening 
Vorml: observatiegroep 
Vorm2: behandelingsgroep 
Vorm3: opvanggroep 
Vorm4: kamertraining 
Vorm5: gezinshuis 
Vorm6: traditionele leefgroep 
Vorm7: leefgroep naar gezinsmodel 

methodiekvariabele 	 vorml vorm2 vorm3 vorm4 vorm5 vorm6 vorm7 

opnameprocedure 	 2,5 	8,2 	-5,0 	9,4 	11,2 	6,9 	8,6 
directiviteit methode 	1,8 	5,8 	8,6 	1,3 	3,7 	1,8 	5,7 
methode 
intensiteit jongere 	 11,0 	12,9 	16,0 	-1,4 	5,4 	5,1 	5,2 
intensiteit opvoeders 	5,7 	6,2 	1,0 	6,0 	8,5 	5,9 	5,4 
uniformiteit dagindeling 	4,3 	9,0 	11,3 	-7,9 	6,0 	6,8 	6,7 
zelfwerkzaamheid jongere 	-6,2 	-7,7 	-8,3 	-1,3 	-5,3 	-6,7 	-4,3 
inschakeling gezin 	 17,8 	17,3 	10,7 	10,7 	15,5 	17,9 	19,3 
verzorging 	 12,2 	5,0 	7,7 	-6,3 	-9,7 	5,8 	4,6 
verantwoordelijkheid 
jongere 	 -8,2 	-8,3 	-8,9 	6,6 	-6,7 	-5,6 	-9,3 
contact personeel 	 10,5 	8,4 	13,8 	1,0 	-0,6 	10,6 	7,2 
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Tabel B7: Problemen van de kant van de ouders die meegespeeld hebben bij de 
beslissing tot de tehuisplaatsing van de jongere. Er kunnen meer 
problemen van toepassing zijn. 

probleemcategorie jongens 	meisjes 	totaal 

niet consequente opvoedings- 
discipline 	 171 	55,5 	74 	57,4 	245 	55,9 
conflicten tussen ouder(s en 
jongere 	 103 	33,4 	64 	49,6 	167 	38,1 
affectieve verwaarlozing 	 120 	39,0 	54 41,9 	174 	39,7 
echtscheiding 	 95 	30,8 	34 	26,4 	129 	29,5 
andere problemen tussen ouders 	68 	22,1 	32 	24,8 	100 	22,8 
overlijden van ouder(s) 	 19 	6,2 	6 	4,7 	25 	5,7 
verblijf ouder(s) in (psychia- 
trisch) ziekenhuis 	 12 	3,9 	9 	7,0 	21 	4,8 

cultuurverschil 	 6 	1,9 	3 	2,3 	9 	2,1 
alcohol/druggebruik van ouder(s) 	43 	14,0 	12 	9,3 	55 	12,6 
ouder(s) onmachtig 	 6 	1,9 	5 	3,9 	11 	2,5 
incest 	 8 	2,6 	14 	10,9 	22 	5,0 
te strenge opvoedingsdiscipline 	1 	0,3 	2 	1,6 	3 	0,7 
materiele verwaarlozing 	 23 	7,5 	10 	7,8 	33 	7,5 
mishandeling 	 17 	5,5 	9 	7,0 	26 	5,9 
huisvestingsproblemen 	 13 	4,2 	8 	6,2 	21 	4,8 
delict ouder(s) 	 17 	5,5 	3 	2,3 	20 	4,6 
financiale problemen 	 39 	12,7 	12 	9,3 	51 	11,6 
prostitutie moeder 	 5 	1,6 	2 	1,6 	7 	1,6 
geen problemen 	 23 	7,5 	5 	3,9 	28 	6,4 
restcategorie 	 18 	5,8 	7 	5,4 	25 	5,7 
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Tabel B8: Problemen van de kant van de jongere die meegespeeld hebben bij 
de beslissing tot de tehuisplaatsing. Er kunnen meer problemen 
van toepassing zijn. 

probleemcategorie jongens 	meisjes 	totaal 

gedragsproblemen thuis 	 231 	75,0 	100 	77,5 	331 	75,6 
diefstal 	 174 	56,5 	20 	15,5 	194 	44,3• 

geweldpleging 	 60 	19,5 	9 	7,0 	69 	15,8 
problemen in vorig thuis 	 23 	7,5 	6 	4,7 	29 	6,6 
weglopen/zwerven 	 134 	43,5 	77 	59,7 	211 	48,2 
zedendelict 	 23 	7,5 	6 	4,7 	29 	6,6 
gedragsproblemen op school 	 166 	53,9 	55 	42,6 	221 	50,5 
inbraak/beroving 	 13 	4,2 	0 	0,0 	13 	2,9 
brandstichting 	 22 	7,1 	1 	0,8 	23 	5,3 
spijbelen 	 119 	38,6 	47 	36,4 	166 	37,9 
alcohol/druggebruik 	 59 	19,2 	15 	11,6 	74 	16,9 
psychiatrische problematiek 	 15 	4,9 	10 	7,8 	25 	5,7 
leermoeilijkheden 	 77 	25,0 	23 	17,8 	100 	22,8 
vandalisme 	 73 	23,7 	5 	3,9 	78 	17,8 
prostitutie 	 9 	2,9 	8 	6,2 	17 	3,9 
relationele/emotionele problemen 	4 	1,3 	4 	3,1 	8 	1,8 
problemen op werk 	 2 	0,6 	0 	0,0 	2 	0,5 
handel in drugs 	 17 	5,5 	0 	0,0 	17 	3,9 
joy-riding 	 4 	1,3 	0 	0,0 	4 	0,9 
geen problemen 	 5 	1,6 	3 	2,3 	8 	1,8 
restcategorie 	 20 	6,5 	6 	4,7 	26 	5,9 
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Tabel 39: Verblijfsduur (in maanden), maatregelduur (in maanden) en aantal 
wisselingen near belangrijkste aanleiding tot de tehuisplaatsing 
van de kant van de jongere. Tussen haakjes is steeds vermeld het 
aantal jongeren. 

belangrijkste 	 gemiddelde 	gemiddelde 	aantal 
aanleiding 	 verblijfsduur maatregelduur wisselingen 

gedragsproblemen thuis 	 18,8 (169) 	38,8 (163) 	3,7 (163) 
diefstal 	 11,8 ( 62) 	33,7 ( 52) 	4,5 ( 52) 
geweldpleging 	 11,4 ( 29) 	23,9 ( 25) 	3,1 ( 25) 
problemen in vorig thuis 	 16,4 ( 24) 	38,9 ( 23) 	4,8 ( 23) 
weglopen/zwerven 	 12,3 ( 49) 	24,8 ( 46) 	4,0 ( 46) 
zedendelict 	 12,5 ( 15) 	26,2 ( 13) 	2,8 ( 13) 
gedragsproblemen op school 	21,6 ( 12) 	32,2 ( 11) 	2,0 ( 11) 
inbraak/beroving 	 4,5 ( 9) 	12,6 ( 7) 	2,3 ( 7) 
brandstichting 	 19,2 ( 7) 	28,4 ( 7) 	2,8 ( 7) 
spijbelen 	 15,7 ( 4) 	23,2 ( 4) 	2,5 ( 4) 
alcohol/druggebruik 	 7,2 ( 4) 	17,6 ( 4) 	6,2 ( 4) 
psychiatrische problematiek 	16,1 ( 7) 	33,2 ( 7) 	4,0 ( 7) 
leermoeilijkheden 	 25,2 ( 3) 	25,2 ( 3) 	2,6 ( 3) 
vandalisme 	 18,9 ( 2) 	25,5 ( 2) 	, 2,5 ( 2) 
prostitutie 	 8,8 ( 6) 	28,6 ( 6) 	6,7 ( 6) 
relationele en emotionele probl. 	32,2 ( 4) 	57,2 ( 4) 	3,0 ( 4) 
geen problemen 	 51,6 ( 8) 	56,2 ( 8) 	3,0 ( 8) 
restcategorie 	 20,5 ( 17) 	47,5 ( 17) 	3,7 ( 17) 
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16,5 (431) 	34,6 (402) 	3,8 (402) 

F-4,2346 
p<0,0000 

	

F-1,6475 	F-2,7726 

	

p<0,0504 	p<0,0002 



Tabel B10: Verblijfsduur (in maanden), maatregelduur (in maanden) en aantal 
wisselingen naar belangrijkste aanleiding tot de tehuisplaatsing 
van de kant van de ouders. Tussen haakjes is steeds vermeld het 
aantal jongeren. 

belangrijkste 
aanleiding 

gemiddelde 	gemiddelde 	aantal 
verblijfsduur maatregelduur wisselingen 

niet consequente opvoedings- 
discipline 	 14,0 (127) 	27,0 (117) 	3,4 (117) 

conflicten tussen ouder(s) 
en jongere 	 15,2 ( 89) 	34,9 ( 85) 	3,9 ( 85) 

affectieve verwaarlozing 	 20,4 ( 55) 	38,5 ( 55) 	4,4 ( 55) 
echtscheiding 	 16,9 ( 22) 	36,4 ( 21) 	2,8 ( 21) 
andere problemen tussen ouders 	21,5 ( 15) 	43,0 ( 14) 	4,4 ( 14) 
overlijden van ouder(s) 	 28,2 ( 9) 	44,0 ( 9) 	3,6 ( 9) 
verblijf ouder(s) in psychia- 
trisch) ziekenhuis 	 21,7 ( 10) 	40,3 ( 10) 	3,8 ( 10) 

cultuurverschil 	 15,9 ( 6) 	22,7 ( 5) 	3,2 ( 5) 
alcohol/druggebruik van 
ouder(s) 	 16,9 ( 5) 	30,3 ( 4) 	4,0 ( 4) 

ouders onmachtig 	 7,6 ( 6) 	15,9 ( 6) 	3,5 ( 6) 
incest 	 16,5 ( 11) 	36,8 ( 11) 	3,4 ( 11) 
materiele verwaarlozing 	 16,3 ( 2) 	72,3 ( 2) 	3,0 ( 2) 
mishandeling 	 24,2 ( 6) 	28,9 ( 5) 	3,2 ( 5) 
geen problemen/geen gezins- 
situatie 	 17,1 ( 42) 	48,9 ( 39) 	4,9 ( 39) 

restcategorie 	 16,9 ( 15) 	30,3 ( 15) 	3,2 ( 15) 

16,6 (420) 	34,7 (398) 	3,8 (398) 

F-1,0753 
p<0,3767 

	

F-1,6707 	F-1,6161 

	

p<0,0544 	p<0,0619 
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Tabel 1311: Overzicht van de motieven die mogelijk een rol hebben gespeeld 
bij de plaatsing van de jongere in can bepaald tehuis 

motieven 

1. Dit tehuis stelt een limiet aan de 
verblijfsduur 	 2 	 0 

2. In dit tehuis word ik/wordt de instantie 
betrokken biJ de evaluatie van de 
behandeling 	 22 	 0 

3. Het tehuis beschikt over can interne 
schoolvoorziening 	 10 	 2 

4. Het tehuis heeft een bepaalde 
levensbeschouwelijke achtergrond 	 0 	 0 

5. In dit tehuis was op korte termiJn 
plaats voor de Jongere 	 19 	 4 

6. Het tehuis biedt verschillende 
hulpverleningsmogelijkheden 	 12 	 0 

7. Het tehuis is niet goed bereikbaar 
voor de ouders 	 3 	 1 

8. Het tehuis biedt de hulp die de 
jongere nodig heeft 	 33 	 18 

9. De samenstelling van de groepsleiding 
is vrij stabiel 	 15 	 0 

10. De Jongere voldeed aan de opname- 
criteria van dit tehuis 	 25 	 3 

11. De Jongere wilde zelf graag naar dit 
tehuis 	 11 	 3 

12. De ouders zagen de Jongere graag in 
dit tehuis geplaatst 	 7 	 0 

13. De groepsleiding in dit tehuis zet 
zich in voor de kinderen 	 17 	 3 

14. Het tehuis heeft veel recreatieve 
voorzieningen 	 6 	 0 

15. Het tehuis is grootschalig 	 1 	 0 
16. De jongere had een neutrale omgeving 

nodig 	 15 	 3 
17. Het tehuis is goed bereikbaar voor de 

ouders 	 5 	 0 
18. De Jongere heeft een overzichtelijke 

omgeving nodig 	 35 	 9 
19. Het tehuis is goed bereikbaar voor 

vrienden 	 1 	 0 
20. Het tehuis is kleinschalig 	 11 	 1 
21. Met dit tehuis heb ik/heeft de instantie 

goede ervaringen 	 22 	 2 
22. Bij dit tehuis heb ik/heeft de instantie 

een stem in het behandelingsplan 	 22 	 1 
23. Het is beter voor de jongere am in de 

stad op te groeien 	 3 	 0 

- Tabel 811 wordt op volgende pagina vervolgd - 
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aantal maal aantal maal als 
in totaal 	belangrijkste 
genoemd 	genoemd 



vervolg van tabel B11 

motieven aantal maal aantal maal als 
in totaal 	belangrijkste 
genoemd 	genoemd 

24. Wij onderhouden goede contacten met dit 
tehuis 	 15 	 1 

25. Net is beter voor de jongere om in de 
stad op te groeien 	 1 	 0 

26. Het tehuis is niet goed bereikbaar voor 
vrienden 	 2 	 0 

27. Dit tehuis stelt geen limiet aan de 
verblijfsduur 	 8 	 0 

28. Net tehuis heeft een gesloten afdeling 	 8 	 3 
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Tabel B12: Een vergelijking van de scores op de variabele kwaliteit van de 
gezinsrelaties (RIG) van het huidige onderzoek met die van het 
Regio-project en van het onderzoek naar kenmerken van kleinscha-
ligheid 

RIG-score 	 huidig onderzoek 	Regio-project 	kleinschaligheid 

goed 	 19 	5 	24 	19 	5 	5 
overwegend goed 	 92 	23 	33 	26 	25 	22 
overwegend slecht 	251 	51 	36 	28 	64 	57 
slecht 	 44 	11 	34 	27 	18 	16 

396 	100 	127 	100 	112 	100 

Tabel B13: Een vergelijking van de scores op de variabele maatschappelijke 
moeilijkheden van het gezin (MG) van het huidige onderzoek met 
die van het Regio-project en van het onderzoek naar kenmerken 
van kleinschaligheid 

MG-score 	 huidig onderzoek 	Regio-project 	kleinschaligheid 

gunstig 	 173 	43 	73 	58 	44 	42 
vrij ongunstig 	 147 	37 	33 	26 	31 	27 
ongunstig 	 68 	17 	13 	10 	35 	31 
zeer ongunstig 	 12 	3 	8 	6 	• 	2 	2 

400 	100 	127 	100 	112 	100 
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Tabel 814: Een vergelijking van de scores op de variabele normaliteit van 
de gezinssituatie (NC) van het huidige onderzoek met die van het 
Regio-project en van het onderzoek naar kenmerken van kleinscha-
ligheid 

NC-score 	 huidig onderzoek 	Regio-project 	kleinschaligheid 

"normaal" 	 144 	34 	46 	36 	58 	35 
Jets verstoord 	 164 	39 	42 	33 	46 	28 
verstoord 	 63 	15 	21 	17 	29 	18 
zeer verstoord 	 50 	12 	18 • 	14 	31 	19 

421 	100 	127 	100 	164 	100 

Tabel 815: Een vergelijking van de scores op de variabele kwaliteit van de 
gezinsrelaties (RIG) van de jongeren die in het huidige onder-
zoek in tehuizen voor zeer intensieve behandeling verbleven net 
die van de jongeren uit het Driehuizenproject 

RIG-score huidig onderzoek 	Driehuizenproject 

goed 	 0 	0 	 0 	0 
overwegend goed 	 14 	26 	 54 	41 
overwegend slecht 	 36 	65 	 69 	52 
slecht 	 5 	9 	 9 	7 

MG-score 

55 	100 	 132 	100 

Tabel 1316. Een vergelijking van de scores op de variabele maatschappelijke 
moeilijkheden van het gezin (MG) van de jongeren die in het 
huidige onderzoek in tehuizen voor zeer intensieve behandeling 
verbleven met die van de jongeren uit her Driehuizenproject 

huidig onderzoek 	Driehuizenproject 

gunstig 	 26 	47 	 64 	48 
vrij ongunstig 	 19 	34 	 45 	34 
ongunstig 	 7 	13 	 14 	11 
zeer ongunstig 	 3 	6 	 9 	7 
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Tabel B17: Een vergelijking van de scores op de variabele normaliteit van 
de gezinssituatie (NC) van de jongeren die in het huidige onder-
zoek in tehuizen voor zeer intensieve behandeling verbleven met 
die van de jongeren uit het Driehuizenproject 

NC-score huidig onderzoek 	Driehuizenproject 

"normaal" 	 18 	32 	 58 	33 
iets verstoord 	 13 	23 	 47 	27 
verstoord 	 19 	34 	 39 	23 
zeer verstoord 	 6 	11 	 30 	17 

56 	100 	 174 	100 

Tabel B18: Een vergelijking van de scores op de variabele indicatie voor 
opname: diefstal en/of agressie (IDA) van het huidige onderzoek 
met die van het Regio-project en van het onderzoek naar kenmer-
ken van kleinschaligheid 

IDA-score 	 huidig onderzoek 	Regio-project 	kleinschaligheid 

geen diefstal of 
agressie 	 229 	52 	59 	47 	103 	68 

diefstal of agressie 	155 	35 	37 	29 	29 	19 
diefstal en agressie 	54 	13 	31 	24 	20 	13 

438 	100 	127 	100 	152 	100 

Tabel B19: Een vergelijking van de scores op de variabele indicatie voor 
opname: moeilijkheden thuis en/of op school (IM) van het huidige 
onderzoek met die van het Regio-project en van het onderzoek 
naar kenmerken van kleinschaligheid 

IM-score 	 huidig onderzoek 	Regio-project 	kleinschaligheid 

geen moeilijkheden 	87 	20 	27 	21 	35 	23 
moeilijkheden thuis 
of op school 	 150 	34 	48 	38 	66 	43 

moeilijkheden thuis 
en op school 	 201 	46 	52 	41 	51 	34 

438 	100 	127 	100 	152 	100 
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Tabel 820: Een vergelijking van de scores op de variabele indicatie voor 
opname: moeilijkheden thuis en/of op school (IM) van de jongeren 
die in het huidge onderzoek in tehuizen voor zeer intensieve be-
handeling verbleven met die van de jongeren uit het Driehuizen-
project 

IM-score huidig onderzoek 	Driehuizenproject 
X 	 N 	X 

geen moeilijkheden 	 5 	8 	 45 	26 
moeilijkheden thuis of op school 	12 	21 	 50 	29 
moeilijkheden thuis en op school 	41 	71 	 79 	45 
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58 	100 	 174 	100 

Toelichting bij de tabellen 812 tot en met 820: de COM-variabelen, een ver-
gelij king met andere onderzoeken. 

In deze toelichting op de tabellen 812 tot en met 820 wordt nagegaan in 
hoeverre de COM-scores uit dit onderzoek overeenkomen met of afwijken van 
de COM-scores uit een aantal andere onderzoeken. Hierbij worden vergelij-
kingen gemaakt met de volgende onderzoeken: het AEPRA (Aanpassing en PRe-
dictie van Aanpassing)-onderzoek (Mesman Schultz, 1977), het Regio-project 
(Mesman Schultz, 1984), het Driehuizenproject (Mesman Schultz, 1985) en het 
onderzoek naar kenmerken van kleinschaligheid (Zandberg, 1987). 
Uit een vergelijking met cijfers van onderzoeken die wat in de tijd terug 
liggen - het AEPRA-onderzoek en het Driehuizenproject blijkt dat de 
ernst van de problematiek van jongeren in een aantal opzichten is toegeno-
men. Een vergelijking met cijfers van onderzoeken van recentere datum - het 
Regio-project en het onderzoek naar kenmerken van kleinschaligheid - geeft 
echter eon grote mate van overeenkomst to zien. 
Bij de vergelijkingen waren de volgende COM-variabelen betrokken: normali-
teit van de gezinssituatie (NC), kwaliteit van de gezinsrelaties (RIG), 
maatschappelijke moeilijkheden van het gezin (MG), indicatie voor opname: 
diefstal en/of agressie (IDA) en indicatie voor opname: moeilijkheden thuis 
en/of op school (IM). 
Bij het AEPRA-onderzoek werden als gemiddelden voor de drie variabelen res-
pectievelijk 3,38 (NC), 3,13 (RIG), 1,43 (MG), 1,88 (IDA) en 1,69 (IM) ge-
vonden. Het huidige onderzoek levert de volgende gemiddelden op: NC: 3,64, 
RIG: 3,55, MG: 1,73, IDA: 1,59 en IM: 2,25. De scores op de variabelen NC, 
RIG, MG en IM zijn duidelijk hoger (ongunstiger). Van een goed vergelijking 
tussen de IDA-scores uit dit onderzoek met die uit het AEPRA-onderzoek kan 
eigenlijk geen sprake zijn. Bij het AEPRA-onderzoek zijn bij de bepaling 
van de IDA-score namelijk naast agressie en diefstal ook heling, verduiste-
ring en joy-riding als redenen voor plaatsing mogelijk. De IDA-score valt 
bij het AEPRA-onderzoek dus over het algemeen ongunstiger uit. Hiermee 
rekening houdend kari gesteld worden, dat in dit onderzoek ook de IDA-varia-
bele er ongunstiger uitkomt. 
Omdat de groep van het AEPRA-onderzoek op een aantal punten van de huidige 
onderzoeksgroep verschilt, kan van een goede vergelijking niet steeds spra-
ke zijn. Daarom zijn de scores van de jongeren die in dit onderzoek in te-
huizen voor zeer intensieve behandeling verbleven, vergeleken met de scores 



van de jongeren uit de onderzoekgroep van het Driehuizenproject. Bij 
laatstgenoemd onderzoek waren namelijk eveneens alleen jongeren uit deze 
categorie tehuizen betrokken. Bij een vergelijking tussen deze twee groepen 
valt wat betreft de eerste drie variabelen een grote gelijkenis op (zie de 
tabellen B15 tot en met B17). De scores op deze drie variabelen komen vrij 
goed overeen. Alleen van de variabele kwaliteit van de gezinsrelaties kan 
gezegd worden dat de jongeren in het huidige onderzoek er ongunstiger op 
scoren. Wat de IM-variabele betreft scoren de jongeren in het huidige on-
derzoek duidelijk ongunstiger. De gemiddelae IM-score bij dit onderzoek is 
namelijk 2,62, terwijl bij het Driehuizenproject een gemiddelde van 2,19 
werd geconstateerd. Opnieuw kan van een goede vergelijking tussen de IDA-
scores van het Driehuizenproject met die van dit onderzoek om reeds genoem-
de redenen geen sprake zijn. De gemiddelde IDA-score blijkt bij het Drie-
huizenproject 2,03 te zijn, terwijl de gemiddelde score voor de jongeren 
die in dit onderzoek in tehuizen voor zeer intensieve behandeling verbleven 
2,06 is. Ook op deze variabelen scoren de jongeren dus ongunstiger. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de problematiek van jongeren in tehui-
zen, gemeten met behulp van deze vijf variabelen over een tijdsspanne van 
zo'n tien jaar, in een aantal opzichten duidelijk toegenomen is. De toename 
betreft vooral de variabelen kwaliteit van de gezinsrelaties (RIG), indica-
tie voor opname: diefstal en/of agressie (IDA) en indicatie voor opname: 
moeilijkheden thuis en/of op school (IM). 
Met behulp van de tabellen B12 tot en met 814 en 818 en 819 valt ten slotte 
nog een vergelijking te maken tussen dit onderzoek en onderzoeken van re-
centere datum, te weten het Regio-project en het onderzoek naar kenmerken 
van kleinschaligheid. Hier worden echter geen of nauwelijks verschillen 
gevonden. De mate van overenkomst is erg groot te noemen. 

129 



Tabel B21: Resultaten van een factoranalyse bij een aantal 'duur'-variabe-
len en een aantal 'wisselingen'-variabelen 

variabele 

Verblijfsduur in een tehuis 	 -0,22 	 0,86 
maatregelduur 	 0,30 	 0,82 
aantal wisselingen 	 0,99 	 0,02 
aantal residentiole plaatsingen 	 0,80 	 0,12 
aantal niet-residentiele plaatsingen 	 0,73 	 0,18 

Tabel B22: Correlaties tussen methodiekvariabelen en verblijfsduur van te-
huizen 

methodiekvariabele 	 correlatie met verblijfsduur 

opnameprocedure 	 0.18 
directiviteit van methode 	 0.04 
intensiteit m.b.t. de jongere 	 0.02 
intensiteit m.b.t. de opvoeders 	 0.15 
uniformiteit van dagindeling 	 0.06 
zelfwerkzaamheid van jongere 	 0.04 
inschakeling van gezin 	 -0.12 
verantwoordelijkheid van jongere 	 -0.09 
contact tussen personeel 	 -0.31 * 

* p<0,01 
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BIJLAGE II: TOELICHTING BIJ DE CLUSTERANALYSE 

Met behulp van de SPSS-procedure "cluster analyse" is onderzocht of er ho-
mogene groepen tehuizen aanwijsbaar zijn en zo ja in hoeverre deze groepen 
overeenkomen met de indeling in typen tehuizen zoals deze door Justitie ge-
hanteerd wordt. 
Er werden 35 van de 43 tehuizen bij de cluster analyse betrokken: 3 rijks-
inrichtingen, 3 opvangtehuizen, 3 tehuizen voor zeer intensieve behande-
ling, 3 vakinternaten, 9 behandelingstehuizen, 10 tehuizen voor normale 
jeugd en 4 tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd. Een aantal 
van de 43 tehuizen viel af, omdat de lijst met tehuiskenmerken niet of niet 
volledig was ingevuld. 
De resultaten van de cluster analyse maken het niet mogelijk te komen tot 
een indeling die overeenkomt met de Justitie-indeling in 7 typen. Wanneer 
de implementatie- en methodiekvariabelen als basis voor de cluster analyse 
gebruikt worden, ontstaan in eerste instantie vier clusters van tehuizen. 
In het eerste cluster komen de drie rijksinrichtingen en de drie opvangte-
huizen terecht alsmede den behandelingstehuis en den tehuis voor normale 
jeugd. In het tweede cluster komen de drie vakinternaten en een behande-
lingstehuis terecht. Het derde cluster wordt gevormd door zeven tehuizen 
voor normale jeugd en de vier tehuizen voor werkende en studerende normale 
jeugd. In het vierde cluster ten slotte bevinden zich de drie tehuizen voor 
zeer intensieve behandeling, zes behandelingstehuizen en twee tehuizen voor 
normale jeugd. 
Bij nadere beschouwing van de analyse blijken de drie vakinternaten en den 
behandelingstehuis in een apart cluster terecht te komen vanwege kenmerken 
die samenhangen met de grootte van die tehuizen. Wanneer dit soort aspecten 
buiten beschouwing gelaten wordt, komen deze drie vakinternaten en dit ene 
behandelingstehuis terecht in het hierboven als vierde besproken cluster. 
Op deze manier blijkt de cluster analyse een driedeling op te leveren die 
geheel overeenkomt met de in paragraaf 4.2 besproken driedeling. Cluster I 
omvat dan drie rijksinrichtingen, drie opvangtehuizen, den behandelingste-
huis en een tehuis voor normale jeugd. Cluster II omvat zeven behandelings-
tehuizen, drie vakinternaten, drie tehuizen voor zeer intensieve behande-
lingen en twee tehuizen voor normale'jeugd. Cluster III ten slotte omvat 
zeven tehuizen voor normale jeugd en vier tehuizen voor werkende en stude-
rende normale jeugd. 
Uiteindelijk blijken slechts vier tehuizen in de verkeerde categorie onder-
gebracht te worden. Twee tehuizen voor normale jeugd komen in de behande-
lingscategorie terecht, den tehuis voor normale jeugd komt in de eategorie 
besloten opvang en behandeling terecht en een behandelingstehuis komt even-
eens in de categorie besloten opvang en behandeling terecht. 
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BIJLAGE III: TOELICHTING BIJ DE HOMALS-ANALYSES 

Om de vraag naar de onderlinge samenhang tussen verblijfsduur, carriere en 
een aantal achtergrondvariabelen te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt 
van het computerprogramma HOMALS ('HOMogenity Analysis by means of alter-
nating Least Squares'; Gifi, 1981a; Gifi, 1981b). 
HOMALS kan worden gebruikt om na te gaan of er relaties bestaan tussen va-
riabelen, die op nominaal niveau gemeten zijn. Nominaal betekent dat van de 
categorieen van elke afzonderlijke variabele slechts bekend is, dat de ene 
categorie de andere niet is. Men weet echter niet hoe de categorieen zich 
onderling verhouden. Een voorbeeld van zo'n variabele is 'type tehuis', 
waarbij als categorieen te onderscheiden zijn: opvangtehuizen, behande-
lingstehuizen, tehuizen voor normale jeugd, enz. 
Interval variabelen die men in de analyse wil opnemen, moeten eerst worden 
gecategoriseerd. Zo is de variabele verblijfsduur in de categorieen kort, 
middellang en lang opgesplitst. 
Wanneer HOMALS op dit soort variabelen wordt uitgevoerd, dan levert dat 
als oplossing een ruimtelijke afbeelding - een plaatje - op van de catego-
riedn van de bij de oplossing betrokken variabelen. De verschillende cate-
gorieen worden als punten in een twee-dimensionale ruimte weergegeven. 
Hierbij geldt dat de afstand tussen de punten een indicatie vormt voor de 
mate van samenhang tussen de betreffende categorieen. Hoe dichter bepaalde 
categorieen bij elkaar liggen hoe meer ze met elkaar te maken hebben. 
Naast een constructie van een grafische weergave van de categorieen van de 
betrokken variabelen berekent HOMALS per variabele per dimensie een discri-
minatiewaarde. Er wordt per variabele een getal berekend dat aangeeft in 
welke mate een kenmerk de bij het onderzoek betrokken jongeren onder-
scheidt. Zoals gezegd worden de categoriegn afgebeeld in een twee-dimensio-
nale ruimte. Voor elke dimensie - de zogenaamde X- en Y-as van de figuur7 
wordt een discriminatiewaarde berekend. 
Bij de in hoofdstuk 11 gepresenteerde HOMALS-analyses blijken de verblijfs-
duur en de duur van de carriere samen steeds op den van beide dimensies een 
hoge discriminatiewaarde te behalen. Dit houdt in dat de variabelen ver-
blijfsduur en carriereduur goede maten zijn om de bij het onderzoek betrok-
ken jongeren te onderscheiden. Op basis van deze maten zijn bepaalde orde-
ningen in de HOMALS-analyses aangebracht. 
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BIJLAGE IV: SAMENSTELLING VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

Voorzitter: Prof. Dr. J.D. van der Ploeg .(Rijksuniversiteit Leiden, Coda. - 
dinatiecommissie) 

Leden: Drs. J.W.J. Hermans (Observatiehuis Beukenrode - Doom) 
Drs. R.A. Maliepaard (WIJN) 
Drs. K. Mesman Schultz (Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening, 
Rijksuniversiteit Leiden) 
J.R. Nieukerke (Jongenshuis Hoenderloo - Hoenderloo) 
C.G.M. Paauw (Directie Jeugdbeleid van het Ministerie van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cultuur) 
Drs. W.C.M. Theunissen (Directie Kinderbescherming van het Mi-
nisterie van Justitie) 

Secretaris: Mevr. K. Zandvliet (Coordinatiecommissie) 
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BIJLAGE V: DEELNEMENDE TEHUIZEN 

Rijksinrichting voor jongens 'Op de Berg' - Amersfoort 
Rijksinrichting voor jongens 'Overberg' - Overberg 
Rijksinrichting voor jongens 'Den / Engh' - Den Dolder 
Rijksinrichting voor jongens 'De Hunerberg' - Nijmegen 
Orthopedagogisch cefitrum 'Alexandra' (hiervan de besloten opvanggroep 'Het 
Kompas') - Almelo 

Opvangcentrum 'Het Poortje' - Groningen • 
'Het Keerpunt' - Cadier en Keer 
'Nederlandsch Mettray' - Eefde 
'De Marke' - Rekken 
Orthopedagogisch Centrum 'Ottho Gerhard Heldring' - Zetten 
'De Dreef' - Wapenveld 
'Jongenshuis Hoenderloo' - Hoenderloo 
'Huize St. Joseph' - Cadier en Keer 
'Kinderdorp Neerbosch' - Nijmegen 
'Jeugddorp De Glind' - De Glind 
'Maria Regina' - Stevensbeek 
'Absheuvel' - Munstergeleen 
'Observatie- en behandelingscentrum 'Beukenrode' - Doomn 
'Stichting Jongerenhulp, -Opvang en - Begeleiding' (SJOB) - Venlo 
Orthopedagogisch Ins tituut 'Lievenshove' - Oosterhout 
'August Hermann Franckehuis' - Rotterdam 
Jeugdcentrum 'De Vliert' - 's Hertogenbosch 
'De Widdonck' - Heythuysen 
Orthopedagogisch Centrum 'Kennemerland' (OCK) - Santpoort 
'Rijnstroom' - Alphen a/d Rijn 
'Huize Martijn' - Assen 
'In den Nieuwenhof' - Maastricht 
'Klein Bethlehem' - Heel 
Jeugdhuis 'De Schuilhoeve' - Grootebroek 
Kinderhuis 'Hid Hero Hiem' - Bolsward 
'Huize van Strijen' - Schagerbrug 
Kinderhuis 'Westland' - Amsterdam 
'Zwolse Jeugdhuizen' - Zwolle 
Jeugdhuis 'Trompendaal' 	Hilversum 
'Antonio/Radboud' - Denekamp 
'De Sprankel' - Veldhoven 
'Koningin Emma Kinderhuis' - Heerlen 
'Vereeniging Kinderzorg' - Middelburg 
'Verhulst' - Anmsterdam 
'Banstraat' - Amsterdam 
'Nieuw Veldzicht' - Apeldoorn 
Huize 'Alto Vista' - Bosch en Duin 
'De Driesprong' - Drachten 
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BIJLAGE VI: DEELNEMENDE BEGELEIDENDE INSTANTIES 

Stichting voor Jeugd en Gezin - Almelo / Enschede 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Alkmaar 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Amersfoort 
HVO - Amsterdam 
Pro Juventute - Amsterdam 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Amsterdam 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Arnhem 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Bergen op Zoom / Roosendaal 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Delft 
Humanitas - Den Haag 
Pro Juventute - Den Haag 
Pro Juventute - Dordrecht 
Stichting Jeugdhulpverlening - Eindhoven / Helmond 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Eindhoven 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Gouda 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Groningen 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Haarlem 
Stichting Jeugdbelangen - Heerlen 
R.K. Vereniging voor Kinderbescherming - 's Hertogenbosch 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Leeuwarden 
Stichting Jeugdbelangen - Maastricht / Sittard 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Maastricht 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Nijmegen 
Stichting Begeleiding Jongeren en hun Milieu - Roermond 
Humanitas - Rotterdam 
Pro Juventute - Rotterdam 
Vereniging Kinderzorg - Rotterdam 
Humanitas - Utrecht . 
Stichting de Opbouw - Utrecht 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Utrecht 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Venlo 
Stichting Begeleiding Jongeren en hun Milieu - Weert 
Stichting voor Jeugd en Gezin - Zwolle 
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