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Voorwoord

Dit rapport bevat een verslag van het onderzoek Tehuisplaatsing van jonge
ren uit etnische minderheden’. Het onderzoek, mogelijk gemaakt door een
subsidie van de Interdepartementale Commissie Minderhedenbeleid, werd in
de periode oktober 1981 tot mei 1983 uitgevoerd onder auspiciën van de Coör
dinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming.
De onderzoekgegevens zijn verkregen met de hulp en medewerking van:

- 91 Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren;
- 43 Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouders;
- medewerk(st)ers van 29 tehuizen en internaten;
• medewerk(st)ers van 56 instellingen die als aanmeldende instanties heb

ben gefungeerd.

Al deze mensen willen wij hiervoor bedanken.
Onze dank gaat ook uit naar de leden van de begeleidingscommissie voor hun
kritische en stimulerende opmerkingen gedurende de afgelopen anderhalf
jaar ), de afdeling Dataverwerking en Paula Sabbé voor de tekstverwerking.

1) Zie Bijlage 1 voor de samenstelling van de Begeleidingscommissie.



Inhoudsopgave

Inleiding 1

Deel 1: Onderzoekopzet en onderzoekgroepen 3

1 Onderzoekvragen en onderzoekmethoden 5
1.1 Onderzoekvragen 5
1.2 Steekproef van tehuizen en internaten 6
1.3 De onderzochten en de wijze van dataverzameling 8
7.4 Enkele begrippen 10

2 Beschrijving van de onderzoekgroep 13
2.1 Tehuizen en internaten 13
2.2 De jongeren 17

2.2.1 Etnische achtergrond, geslacht en leeftijd 18
2.2.2 Tehuistype 19
2.2.3 Woonplaats-vôôr-opname 19
2.2.4 Eerdere plaatsingen 20
2.2.5 Vrije/justitiële plaatsingen 21
2.2.6 School/werk 21

2.3 Aanmeldende instanties 22
2.4 De ouders 22

2.4.1 Gezinssituatie 23
2.4.2 Werksituatie 24

3 Samenvatting 27

Deel II: Achtergrond van de tehuisplaatsing 29

1 Redenen voor de tehuisplaatsing 31
1.1 Jongeren uit etnische minderheden 31
1.2 De verschillende etnische achtergronden 33
1.3 Jongeren uit etnische minderheden en Nederlandse jongeren 34
1.4 Tehuistype 36
1.5 Justitiële versus vrijwillige plaatsing 36

2 Achtergronden 37
2.1 Immigratieleeftijd en verblijfsduur 38
2.2 Gezinssituatie 39
2.3 Sexeverschillen 39
2.4 Sociaal-economische positie van de ouders 40
2.5 Aspiratieniveau van de ouders voor zichzelf/voor de kinderen en

aspiratieniveau van de jongeren 40
2.6 Situatie van de jongeren in het Onderwijs en op de arbeidsmarkt 40
2.7 Formele en informele kenmerken van de maatschappij 40
2.8 Cultuur en traditionalisme in het ouderlijk milieu 40
2.9 Hechtheid van de etnische gemeenschap 41



3 Samenvatting 43

Deel III: De hulpverlening 45

1 De aanmeldende instanties 47
1.1 Omgangsproblemen 47
1.2 Adviesinwinning met betrekking tot de tehuisplaatsing 50
1.3 Alternatieven voor een tehuisplaatsing 51
1.4 Plaatsingsdoelen 52
1.5 Motieven voor tehuiskeuze 52

2 De groepsleiding 55
2.1 Omgangsproblemen 55
2.2 Etnische minderheden in de leefgroep 57
2.3 Etnische minderheden onder de groepsleiding 59
2.4 Plaatsingsdoelen 60

3 De jongeren 61
3.1 Gedwongen of vrijwillige plaatsing 61
3.2 De groepsleiding en overige groepsleden 61
3.3 Voor- en nadelen van het tehuisverblijf 62
34 Contacten van de jongeren met hun ouders 63
3.5 Na vertrek uit het tehuis 63

4 De ouders 65
4.1 Voor- en nadelen van het tehuis 65
4.2 Na vertrek uit het tehuis 66

5 Samenvatting 69

Deel IV: Discussie en samenvatting 71

1 Discussie van de resultaten 73
1.1 Onder- of oververtegenwoordiging 73
1.2 Opnamebeleid van de tehuizen en internaten 74
1.3 Wie komen er in tehuizen terecht 76
1 4 Waarom komen zij in tehuizen terecht 78
1.5 Een vergelijking met Nederlandse jongeren 79
1.6 Het ontstaan van problemen 80
1.7 Het plaatsingsbeleid van de aanmeldende instanties 83
1.8 Plaatsingsdoelen 84
1.9 Problemen in de hulpverlening 84

1.10 Slotopmerkingen 86

2 Samenvatting 89
2.1 Problematiek rond tehuisplaatsingen 89
2 2 Overeenkomsten en verschillen 90

2 2.1 Jongeren uit etnische minderheden en Nederlandse jongeren 90
2.2.2 Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren 91

2.3 Tehuizen en aanmeldende instanties 92
23.1 Tehuizen 92
23.2 Aanmeldende instanties 92

3 Aanbevelingen 95

Literatuur 97

Bijlage 1 Samenstelling van de begeleidingscommissie 101

Bijlage II Culturele achtergrond van de tehuispopulatie 103



Bijlage III Verdeling van de minderjarigen in leeftijdsklassen 105

Bijlage IV Woonplaats in Nederland 107

Bijlage V Leeftijd naar afkomst 109

Bijlage VI Verblijfplaats van de jongeren uit de onderzoekgroep 111

Bijlage VII Tijd tussen aankomst en le plaatsing 113

Bijlage VIII Problemen (overige) 115

Bijlage IX Problemen per tehuistype f%) 117

Bijlage X Samenvatting vragenlijsten 119



Inleiding

Binnen de kinderbescherming is het niet onopgemerkt gebleven, dat er in de
afgelopen jaren grote aantallen migranten naar Nederland zijn gekomen. In
toenemende mate hebben de Nederlandse jeugdbeschermingsinstellingen en
-tehuizen te maken gekregen met jongeren die afkomstig zijn uit etnische min
derheden. Surinaamse, Turkse en Marokkaane jongeren vormen een niet meer
uit de tehuizen en instellingen weg te denken bewoners- respectievelijk cliën
tengroep. En hiermee hebben wij nog slechts de grotere groepen genoemd.
In 1979 bestond bij de particuliere instellingen voor voogdij en gezinsvoodij
8% van het cliëntenbestand uit jongeren van niet-Nederlandse origine (daar
mee niet uitsluitend doelend op nationaliteit). Bij de particuliere kinderbe
schermingstehuizen was dat ongeveer 11%. Voor 1981 liggen die percentages
op respectievelijk 1O% en 11,5%. In de rijksinrichtingen lag dat percentage
hoger, nI. op zo’n 20%. Bij de raden voor de Kinderbescherming geldt het cij
fers uit 1979. Naar verluidt lagen de percentages in 1981 in dezelfde orde van
grootteli. Binnen de kinderbescherming vormen zij derhalve een grote groep.

Zowel bij de Directie Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie als bij
het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN) kwamen
signalen binnen, waaruit bleek dat de hulpverleningsorganisaties zich on
zeker voelen wat betreft de opvang van en hulpverlening aan deze groepen.
Deze onzekerheid is mede het gevolg van het feit dat er nog onvoldoende in
zicht is in de wezenlijke problematiek van jongeren uit etnische minderheden
in ons land.
Hier en daar wordt wel geëxperimenteerd met alternatieve opvangmogelijkhe.
den en benaderingswijzen. Denk bv. aan het opvanghuis voor Surinaamse en
Antilliaanse jongeren ‘Paloeloe’ in Amsterdam (Coolsma en de Munck, 1981)
en de activiteiten die de vakinternaten ‘Hoenderloo’ en Valkenheide’ in de
loop der jaren hebben ontwikkeld. Uit het rapport ‘Jeugdige Allochtonen in het
Rijksbeleid’ (Van der Burg-Sourbag, 1982) blijkt dat ook de overheid zich met
minderhedenproblematiek op het gebied van residentiële hulpverlening heeft
bezig gehouden. Een voorbeeld hiervan is de deelname aan de werkzaam
heden van de Werkgroep residentiële Voorzieningen voor Culturele Minder
heden, die uitmondden in het eindverslag lnternaatshulp aan kinderen uit cul
turele minderheidsgroeperingen’. Tot voor kort was er van een structurele en
systematische aanpak echter nog geen sprake. Rond de jaarwisseling ‘82/83
zijn er een aantal projecten gestart met het doel de hulpverlening aan kinde
ren uit minderheidsgroepen te verbeteren. Aandachtsgebieden zijn: ambulan
te hulp, residentiële hulp (o.a. vakinternaten), deskundigheidsbevordering en
opleiding (Adriani, 1983).
Dit onderzoek dat mede op instigatie van de Directie Kinderbescherming en
het WIJN tot stand gekomen is, wil meer inzicht verschaffen in de problema
tiek van deze jongeren in de hoop een systematisch aanpak van deze proble
matiek verder te bevorderen.

1) Bronnen: Directie Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie in Den Haag en het Lande
lijk Buro van het WIJN in Utrecht.



Deel 1 van dit rapport bevat de onderzoekvragen, de bij het onderzoek gebruik
te methoden en een nadere omschrijving van enkele begrippen (hoofdstuk 1).
Verder een beschrijving van de onderzoekgroep; dat wil zeggen een beschrij
ving van de tehuizen en internaten die hebben meegedaan, de jongeren, de in
stanties door wie deze jongeren aangemeld zijn en de ouders (hoofdstuk 2).
In deel II worden de redenen voor opname in tehuis of internaat behandeld
(hoofdstuk 1) en de achtergrondsfactoren die hierbij een rol kunnen Spelen
(hoofdstuk 2).
In deel III staat de hulpverlening centraal. Aan de orde komen de ervaringen
van achtereenvolgens de vertegenwoordigers van de aanmeldende instanties
(hoofdstuk 1), de groepsleiding (hoofdstuk 2), de ervaringen van de jongeren
zelf (hoofdstuk 3) en die van hun ouders (hoofdstuk 4).
Het rapport wordt afgesloten met deel IV, waarin een discussie (hoofdstuk 1)
en een samenvatting van de belangrijkste resultaten en conclusies (hoofdstuk
2). In hoofdstuk 3 worden enige aanbevelingen gedaan.
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Deel 1

Onderzoekopzet en onderzoekgroepen
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Onderzoekvragen en
onderzoekmethoden

In dit hoofdstuk komen de onderzoekvragen en de bij het onderzoek gehan
teerde methoden aan de orde. Daarnaast willen wij enkele begrippen nader
omschrijven. Achtereenvolgens zullen de begrippen ‘tehuisplaatsing’, ‘jonge
ren’ en ‘etnische minderheden’ de revue passeren.

1.1 Onderzoekvragen
A rMet dit onderzoekhahb_4-s ten doel gesteld een inventarisatie te geven

van de problematiek ‘rond tehuisplaatsingen van jongeren afkomstig uit etni
sche minderheden. De algemene onderzoekvraag luidt dan ook: wat is de pro
blematiek rond tehuisplaatsingen van jongeren uit etnische minderheden?
Deze vraag is gplitst in twee deelvragen:

1. Wat is de problematiek die geleid heeft tot tehuisplaatsing van deze jonge
ren?

2. Welke problemen ontmoet men bij de tehuisplaatsing van deze jongerenJ

Met vraag 1 doelen wij op die problemen en probleemsituaties die aanleiding
waren om een jongen of meisje in een tehuis of internaat te plaatsen, of —

hetgeen ook voorkomt — voor de jongen of het meisje aanleiding waren zelf
voor opname bij een tehuis aan te kloppen. Deze problemen zijn op een drietal
terreinen te situeren: gezin/familie, school/werk en vrije tijd/buitenshuis. Uiter
aard zullen problemen zich niet (altijd) op een geisoleerd terrein voordoen, en
vaak zal er een duidelijke samenhang tussen de terreinen bestaan. In ieder ge
val gaat het hierbij dus om problemen die spelen in de periode voor de opna
me in tehuis of internaat. Waarmee niet gezegd wil zijn, dat deze problemen
op het moment van opname zouden ophouden te bestaan.

Bij vraag 2 zijn wij een stapje verder: onderwerp van studie is het plaat
singsproces. Wij zijn geïnteresseerd in het verloop van het plaatsingsproces
en vooral ook in de (specifieke) problemen, waarmee zowel aanmeldende in
stanties als opnemende tehuizen te kampen hebben in hun taakuitoefening
ten behoeve van etnische minderheden.
Aangezien wij onder plaatsingsproces ook de eerste 3 â 4 maanden in het te
huis verstaan, kunnen ervaringen van de diverse betrokkenen over deze ver
blijfsperiode eveneens aan de orde komen.
Dit onderzoek is niet het eerste dat zich met deze materie bezighoudt. Met
name de problemen die groepsleiding en medewerk(st)ers van aanmeldende
instanties ondervinden bij het werken en omgaan met etnische minderheden
zijn al menigmaal aan de orde geweest (Alberts en Gerharts, 1981; Bezuyen
e.a., 1981; Ferrier en Roskam, 1980; Frijhoff en Huneker, 1981; Waal, 1982;
WIJN, 1980) l).Vrijwel steeds ging het in deze onderzoeken uitsluitend om de
minderheden. De problematiek die speelt rond de tehuisplaatsingen van Ne
derlandse jongeren stond in die onderzoeken niet centraal. Vergelijkingen met
resultaten uit andere onderzoeken, die zich meer op Nederlandse jongeren
hebben gericht, zijn zelden gemaakt.

11 Het betreft hier voornamelijk onderzoeken in het kader van doctoraalscripties.
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Ons inziens is het dsn ook niet duidelijk of de in eerdere onderzoeken ge

noemde problemen typerend zijn voor jongeren uit etnische minderheden en
hun ouders. Het zou kunnen zijn dst genoemde problemen inherent zijn aan

tehuisverblijf of een bepaalde leeftijdstase.
Door gebruik te maken van een vergelijkingsgroep bestaande uit Nederlandse

jongeren en voortdurend de vraag naar al dan niet bestaande specificiteit aan

de orde te stellen, proberen wij deze kant van de zaak te belichten. Waar mo
gelijk wordt gebruik gemaakt van gegevens uit andere onderzoeken.

Een ander kenmerk van bestaande Nederlandse onderzoeken betreffende

minderheden is de geringe mate waarin jongeren zelf naar hun oordeel en er

varingen is gevraagd. Onderzoek waarbij ouders betrokken zijn geweest, is

ons in het geheel niet bekend. Ons inziens een gemis: het wordt teveel een

praten over in plaats van praten met degenen waar het in feite over gaat. Bij
een onderwerp als tehuisplaatsing zijn de jongeren en vaak ook hun ouders de

meest direct betrokkenen, en behoren dan ook naar hun meningen en ervarin

gen gevraagd te worden. Of je het achterwege laten van contacten met jonge

ren en ouders de onderzoekers moet aanrekenen, is een tweede. Wat dat be

treft vormt de bestaande literatuur over minderheden geen stimulans. Diverse

auteurs (Van den Berg-Eldering, 1971; Eppink, 179, 1981,1, 1981,2; De Graaff,

1979) laten zien hoe moeilijk het is om als Nederlanders in contact te komen

met Turkse en Marokkaanse gezinnen. Zeker als het gaat om meer dan alleen

het uitwisselen van beleefdheden. Onderzoekers willen meer dan dat, wan

neer zij met de ouders en kinderen willen praten over problemen binnen en

buiten het gezin en de wijze waarop hulpverleners hebben gereageerd of zou

den moeten reageren.
Dit geldt niet alleen voor Turkse en Marokkaanse gezinnen, maar ook voor Su
rinaamse gezinnen, terwijl daar de taslbarriêre een minder belemmerende rol

speelt.
In aanmerking genomen dat veruit de meeste onderzoeken door Nederlanders

zijn uitgevoerd en worden uitgevoerd, is een belangrijk deel van de vraag naar

het waarom van het achterwege blijven van die contacten wellicht al beant

woord.
Desondanks hebben wij met het oog op de te beantwoorden onderzoekvragen

besloten een poging te wagen zowel de jongeren als de ouders bij het onder

zoek te betrekken. Zoals nog zal blijken is dit wat betrett de ouders niet altijd

gelukt; de redenen hiervoor worden in hoofdstuk 2 van deel 1 uit de doeken ge

daan.

1.2 Steekproel van tehuizen en internaten
Zoals de titel van het rapport al zegt gaat het in dit onderzoek om fehuisplaaf

singen. Plaatsingen in pleeggezinnen of de zeer kleine gezinshuizen komen

slechts indirect aan bod, nI. wanneer er in de voorgeschiedenis van de jongere

sprake is geweest van dergelijke plaatsingen.
Maar ook ten aanzien van de tehuizen en internaten zijn er beperkingen: zo
sluiten wij plaatsingen in tehuizen of inrichtingen voor geestelijk en/of licha

melijk gehandicapte kinderen uit.
De zogeheten schoolinternaten hebben wij niet in het onderzoek meegeno

men, aangezien het ons om residentiële hulpverlening te doen is. Dat is voor

schoolinternaten misschien wel een bijkomende taak, maar zeker niet de

hoofddoelstelling. Overigens, informatie bij de Stichting Schoolinternaten Ne
derland, het overkoepelend orgaan van de schoolinternaten, heeft ons geleerd

dat er binnen de populatie van de schoolinternaten niet of nauwelijks sprake

is van etnische minderheden.

Aangezien het ons gaat om problemen rond tehuisplaatsingen van jongeren

uit etnische minderheden en de eerste verblijfsperiode daarvan een belangrijk

onderdeel vormt, hebben wij besloten de diverse betrokkenen in de periode

tussen zes weken en drie â vier maanden na opname in tehuis of internaat, te
benaderen. Dit heeft als voordeel dat men al iets kan zeggen over het verblijf
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in tehuis of internaat, terwijl de periode voorafgaand aan de opname nog niet
zo lang geleden is dat belangrijke informatie vergeten zou zijn. Het betekent
wel dat de tehuizen en rijksinrichtingen die fungeren als eerste, voorlopige op
vang, met een opnameperiode die meestal korter is dan zes weken, buiten
dit onderzoek vallen. Ook de observatietehuizen vallen om dezelfde redenen
buiten het onderzoek2). Resteert de groep tehuizen en internaten waarin jon
geren gedurende langere tijd dag en nacht verblijven; meestal in leefgroepen,
soms in kleinere woonvormen (denk aan kamertraining of begeleide kamerbe
woning). Binnen deze grote groep zijn meerdere typen aan te wijzen, zoals par
ticuliere kinderbeschermingstehuizen, medische kindertehuizen, rijksinrich
tingen en Bijzonder Jeugdwerk-internaten. Bij het eerste type lijkt het door de
naamgeving alsof alleen daar kinderbeschermingspupillen (die waarvoor een
maatregel van kinderbescherming van kracht is) terecht komen. Dat is niet zo;
kinderbeschermingspupillen komt men in alle typen tehuizen tegen. Hetzelfde
geldt voor de zgn. vrije pupillen (die waarvoor geen kinderbescher
mingsmaatregel van kracht is). Derhalve verblijven er ook Vrije pupillen in kin
derbeschermingshuizen. Vandaar dat wij voor een andere indeling hebben ge
kozen. Een waarin als richtsnoer geldt de relatieve zwaarte Van de problema
tiek van de jongeren, waarop de betreffende tehuizen zich richten. De Vergoe
dingen die het Ministerie van Justitie hanteert hebben bij de indeling mee-
gespeeld (Directie Kinderbescherming, 1962).
Wij komen tot de volgende vijf typen 3).

1. Rijksinrichtingen voor opvoeding en behandeling + tehuizen voor zeer in
tensieve behandeling (ZIB’s);

2. Behandelingstehuizen;

3. Bijzonder Jeugdwerk-internaten (BJ-internaten);

4. Vakinternaten;

5. Tehuizen voor normale (schoolgaande/werkende) jeugd.

Deze indeling in vijf typen is in zekere zin arbitrair. Onder meer omdat bekend
is dat bepaalde tehuizen zich eerder als behandelingstehuis dan als ‘gewoon’
tehuis beschouwen zonder dat zij officieel tot die categorie behoren. Ook an
dersom komt voor: behandelingstehuizen die zich meer als ‘gewone’ tehuizen
beschouwen.
Een andere reden is dat Van der Ploeg (Van der Ploeg, 1979) heeft aangetoond
dat de verschillen tussen de populaties van kinderbeschermingstehuizen, BJ
internaten en medische kinderhuizen niet zo groot zijn als misschien wel ver
wacht wordt.
Toch hanteren wij deze indeling, er vanuit gaand dat aanmeldende instanties
niet zomaar voor een behandelingstehuis of een vakinternaat kiezen, of voor
een rijksintichting of een BJ-internaat. Afhankelijk van de door hen ingeschat-
te zwaarte van de problematiek van de jongere kiezen zij voor een bepaald
type tehuis; een type tehuis waarvan aangenomen wordt, dat het de hulp kan
bieden die bij de problematiek gewenst is.
Bovendien is er wel eens verondersteld dat de problematiek van de jongeren
uit etnische minderheden om wat voor reden dan ook als ernstiger wordt aan
gemerkt dan die van Nederlandse jongeren, hetgeen plaatsing in een ‘zwaar
dere’ categorie tehuizen tot gevolg zou hebben. Door de diverse typen in ons
onderzoek op te nemen en deze onderling te vergelijken hopen wij te achter
halen of dit inderdaad het geval is.

2) Het ontbreken van deze categorie tehuizen en rijksinrichtingen is een gemis. Bezettingscijters
laten zien dat het aandeel van jongeren uit etnische minderheden in deze categorie relatief groot
is. Waar zii na die opvangperiode terecht komen is onbekend; slechts een klein deel ‘schuift
door’ naar tehuizen voor langer verblijf.

3) zie ook VuGA: Gids hulpverlening jeugdigen.
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Na eliminatie van de tehuizen die zich niet bezig houden met de leeftijdscate

gorie waar dit onderzoek zich op richt (jongeren van 12 tot 21 jaar) — daardoor

is de complete categorie medische kinderhuizen afgevallen — kwamen in to
taal 143 ons bekende tehuizen, internaten en rijksinrichtingen voor het onder
zoek in aanmerking: 8 rijksinrichtingen en ZIB’s, 27 behandelingstehuizen, 20
BI-internaten, 8 vakinternaten en 80 tehuizen voor normale (school-
gaande/werkende) jeugd.
De keuze van tehuizen en internaten geeft aan dat wij ons niet uitsluitend met
de zogeheten justitiële plaatsingen (plaatsingen waarbij er sprake is van een
kinderbeschermingsmaatregel) bezig houden. Het gaat ons om de ‘totale’ re
sidentiële hulpverlening, dus kijken wij ook naar de vrije plaatsingen.

Uit deze totale populatie van tehuizen is een optimale gestratificeerde steek
proef (Van den Ende en Verhoef, 1973) getrokken. In vijf strata ( tehuistypen)

zijn steekproeven getrokken met verschillende steekproeffracties om verze
kerd te zijn van voldoende vertegenwoordiging van jongeren uit etnische min
derheden per stratum of tehuistype (de diverse strata zijn immers niet alle

maal even groot in termen van totale opnamecapaciteit).
Dit heeft een steekproef opgeleverd bestaande uit 6 rijksinrichtingen en ZIB’s,
6 behandelingstehuizen, 6 BI-internaten, 4 vakinternaten en 7 tehuizen voor

normale (schoolgaande/werkende) jeugd.
De consequenties van deze wijze van steekproeftrekken zijn de volgende: per
tehuistype kan gesproken worden van een representatieve steekproef van jon
geren uit etnische minderheden. Vanwege de verschillen in steekproeffracties

is dit niet het geval voor de totale groep tehuizen en internaten (dat is de vijf
typen samen genomen): ten aanzien van elkaar zijn bepaalde tehuistypen

overgerepresenteerd (zoals de rijksinrichtingen en ZIB’s) en andere ondergere

presenteerd (zoals de tehuizen voor normale (schoolgaand&werkende) jeugd).
Een belangrijke vraag die hier uit voortvloeit is die naar de mate van generali

seerbaarheid van de onderzoekresultaten naar de totale groep tehuisge

plaatste jongeren uit etnische minderheden. Afgezien van het geringe aantal
keren dat de onderzoekresultaten per tehuistype besproken worden en er dus
per tehuistype sprake is van een goede generaliseerbaarheid, worden de on
derzoekresultaten voor de groep als geheel besproken. Als gevolg van de ver
schillen in representatie dient voorzichtigheid betracht te worden met de ge
neralisatie naar alle jongeren uit minderheden in tehuizen. Toch menen wij
dat de resultaten uit dit onderzoek een vrij grote mate van geldigheid hebben.
De wijze waarop de ondetzoekgroep (dit is de groep jongeren uit minderheden)
uiteindelijk is samengesteld (zie hiervoor hoofstuk 2.1 van dit deel) en een ver
gelijking met de cijfers zoals die in de loop der jaren door het Landelijk Buro
van het WIJN zijn verzameld, geven grond voor de aanname van een grote

mate van representativiteït van de onderzoekgroep als geheel.

1.3 De onderzochten en de wijze van dataverzameling
De twee onderzoekvragen wilden wij beantwoorden door een beschrijving te
geven van een honderdtal tehuisplaatsingen van jongeren met een minder

heidsachtergrond binnen deze 29 tehuïzen en internaten. Uitgaande van gege

vens van het Ministerie van Justitie en het WIJN zouden wij in dat geval een
kwart van alle plaatsingen van jongeren uit etnische minderheden in de leef
tijdsgroep 12-21 jaar ‘te pakken krijgen’ in de periode van 1 december 1981 tot
1 november 1982.
Met de betreffende tehuizen en internaten was overeengekomen, dat zij in die
periode alle nieuwe opnames aan ons door zouden geven. Het aantal van 100

is uiteindelijk niet gehaald; wij zijn op 91 blijven steken. Meer over het hoe en
waarom hiervan in hoofdstuk 2.

In eerste instantie bekijken wij zoals hierboven al is vermeld, de tehuisplaat

singen van jongeren in leeftijd variërend van 12 tot 21 jaar. Het is de groep jon
geren die de meeste aandacht krijgt, omdat bij hun de problemen zich eerder
weerspiegelen in zichtbaar probleemgedrag: diefstalletjes, spijbelen, weglo

pen, enz. Wij willen dus niet suggereren, dat bij deze leeftijdsgroep de proble.
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men groter zouden zijn dan bij jonge kinderen. Wel lijkt de veronderstelling ge
rechtvaardigd, dat het gaat om andersoortige problemen 4).

Voor het onderzoek maakten wij gebruik van twee methoden van onderzoek:

- het interview;
- het dossieronderzoek.

Bij de interviews werd gebruik gemaakt van semi-gestandaardiseerde vragen-
lijsten. Dat houdt in dat er is gewerkt met zowel open vragen — vragen waarbij
de antwoordmogelijkheden tevoren niet bepaald zijn — als gesloten vragen —

vragen waarbij de antwoordmogelijkheden tevoren wel bepaald zijn —. Er zijn
vraaggesprekken gevoerd met de jongeren, hun ouders, medewerk(st)ers van
aanmeldende instanties en groepsleid(st)ers. Ook bij het dossieronderzoek
maakten wij gebruik van open en gesloten vragen. Dit dossieronderzoek be
trof het verzamelen van informatie uit het in de dossiers aanwezige materiaal.

De verschillende vragenformulieren (die voor de jongere, die voor de ouders
etc.) vertoonden een grote overlap 5). Dit heeft twee grote voordelen. Ten
eerste kunnen bepaalde ‘zakelijke’ gegevens als geboorteplaats, jaar van aan
komst in Nederland, aantal buitenlandse jongeren in een leefgroep op hun
juistheid getoetst worden. Ten tweede kunnen de percepties van de diverse
betrokkenen op feiten en gebeurtenissen onderling vergeleken worden. Daar
bij gaat het om zaken als redenen voor de plaatsing en voor- en nadelen van
een tehuis of internaat.

Elk formulier bevatte enige vragen over de redenen van plaatsing; gevraagd
werd naar de gebeurtenissen, waarvan men vond dat die tot de plaatëing had
den geleid. De eerder genoemde terreinen gezin/familie, school/werk en Vrije
tijd/buitenshuis werden daarbij expliciet genoemd. Niet zozeer als beperking
— wij hebben steeds eerst de mogelijkheid geboden om in open vragen een
indruk te geven van de aard van de problematiek die tot plaatsing heeft geleid
—‘ maar als mogelijke plaatsbepaling. Problemen in eventuele voorgaande
plaatsingsmilieus zoals tehuizen of pleeggezinnen konden daar ook aan de
orde komen. Teneinde in een later stadium vergelijkingen te kunnen maken
met andere onderzoeken, is geprobeerd dit deel van de vragenlijsten aan te la
ten sluiten bij die, welke zijn gehanteerd voor het onderzoek “Elfhonderd jeug
digen in tehuizen” (Van der Ploeg, 1979) en het onderzoek Politiecontacten
van minderjarigen en justitiële afdoening’ (Junger-Tas, 1981).

In de gesprekken met de jongeren en met de ouders werd veel aandacht
besteed aan mogelijke voor- en nadelen van het tehuisverblijf; welke ervarin
gen hebben zij met de tehuizen en internaten.

Groepsleiding en aanmeldende instanties werden gevraagd naar problemen,
die zij waren tegengekomen in contacten met cliënten uit etnische minder
heidsgroepen. Hen is o.a. een lijst voorgelegd met problemen die uit andere
onderzoeken als zijnde specifiek voor minderheden naar voren zijn gekomen
(Alberts en Gerharts, 1981; Averroès Stichting, 1981; Heiremans, 1981; Pels,
1980; Werkgroep Residentiële Voorzienïngen voor Culturele Minderheden,
1981; WIJN, 1980). In dit onderzoek werd hen gevraagd welke van genoemde
problemen zij waren tegengekomen in het contact met een bepaalde jongere
en in hoeverre zij een dergelijk probleem specifiek achtten voor minderheden.
Het was de bedoeling dat zij daarbij een vergelijking zouden maken met de

41 Op dit moment is een deelonderzoek gaande naar de problematiek rond tehuinplaatsingen van
jonge kinderen uit etnische minderheden, dat wil zeggen kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 iaar
Wij hopen hiervan binnenkort verslag te doen.

5) In verband met hun grote omvang ziin slechts gedeelten van de vragenformulieren als bijlage in
dit rapport opgenomen (zie Bijlage X). Complete vragenlijsten zijn bij ons op te vragen.
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overige jongeren in hun groep, tehuis of cliëntenbestand.

De motieven om een jongere in een bepaald tehuis of internaat te plaatsen,

werden in de interviews met de aanmeldende instanties te berde gebracht.

Ook hier werd de vraag gesteld in hoeverre de achtergrond van de jongeren
daarbij een rol heeft gespeeld.

Met name waar het ging om de redenen voor de plaatsing, zijn bij de verwer

king van de gegevens, de diverse vragenformulieren steeds naast elkaar ge
legd. Op deze wijze kon voor elke jongere bekeken worden wie welke gebeurte

nissen en feiten aangaf als redenen voor de plaatsing in het tehuis of inter

naat, en in hoeverre de verschillende informatiebronnen (jongeren, groepslei

ding, etc.) daarin overeenkwamen of verschilden. Geprobeerd is geen informa

tie verloren te laten gaan. Met het oog op de verwerking zijn enige categorieën

gevormd om de antwoorden op de open vragen samen te voegen; criteria voor

het vormen van een categorie waren behalve de frequentie van het noemen

van bepaalde problemen, ook de terreinen gezin/familie, school/werk en vrije

tijd/buitenshuis. In hoofdstuk 1 van deel II komt dit nader aan de orde.

Teneinde een vergelijking met Nederlandse jongeren mogelijk te maken wer

den van een zelfde aantal Nederlandse jongeren de dossiers bekeken. Zij kwa

men met de niet-Nederlandse jongeren overeen op de punten: leeftijd,

geslacht, tehuis of internaat waarin zij verbleven en zo mogelijk moment van

opname in het tehuis of internaat.
Schematisch gezien beschikken wij over de volgende informatiebronnen:

Jongeren uit etnische minderheden Nederlandse jongeren

dossier dossier

jongere.interview
groepsleiding-interview

aanmeldende instantie-interview

ouder- interview

Een en ander impliceert uiteraard, dat vergelijkingen tussen de jongeren uit

etnische minderheden en de Nederlandse jongeren slechts op basis van de in

formatie uit de dossiers gemaakt mogen worden.

Overigens is het niet zo dat er individuele vergelijkingen zijn gemaakt tussen

de minderheden en de Nederlandse jongeren. De vergelijkingen zijn steeds

groepsgewijs gemaakt.

1.4 Enkele begrippen
In dit verslag spreken wij van etn/sche m/nderheden. Wij hadden ook gebruik

kunnen maken van een van de volgende terminologieën: culturele minderhe

den, etnoculturele minderheden, 2e generatie gastarbeiders, kinderen opge

groeid tussen twee culturen, allochtonen, migrantenkinderen, of wat je zoal

nog meer tegenkomt.
Wij hebben gekozen voor etnische minderheden’ ons daarbij aansluitend bij

de Adviescommissie onderzoek Culturele Minderheden (ACOM, 1979). De

ACOM is tot de volgende definitie gekomen:
Een groepering is een minderheid indien:

1. haar leden naar objectieve maatstaven gemeten in overgrote meerderheid

een lage sociale positie innemen;

2. zij niet effectief aan de reguliere politieke besluitvorming kan deelnemen

omdat zij daarvoor niet omvangrijk genoeg is en/of haar leden daartoe de

juridische status missen;

3. zij door de rest van de samenleving als een aparte groep wordt beschouwd

en wel in die mate dat het lidmaatschap van die groep als het alles over

heersende kenmerk van haar leden geldt;
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4. zij meerdere generaties omvat;

5. zij een eigen cultuur bezit, of althans duidelijk eigen culturele trekken.

Een minderheid is een etnische minderheid, wanneer haar Cultuur (gewoon
ten, normen, waarden, taal) van vreemde origine is. Bovendien betreft het
meestal mensen die zich ook naar lichamelijke kenmerken in meer of mindere
mate van de rest van de bevolking onderscheiden.
Campfens (z.j.) spreekt liever van etnoculturele minderheden, om zichzelf zo
minder restricties op te leggen ten aanzien van socio-economische positie en
culturele identiteit. Zijn ‘doelgroep’ is dan ook ruimer dan de ACOM voorstelt,
en waarop wij ons richten.
Van den Burg-Sourbag (1982) geeft de voorkeur aan het gebruik van het begrip
penpaar allochtoon-autochtoon. Het is simpel en legt meer de nadruk op cul
turele verschillen. Maar juist dat laatste is ons inziens in de definitie van de
ACOM voldoende terug te vinden, terwijl in de term allochtoon het minder
heidskarakter nauwelijks is terug te vinden; het zegt alleen iets over de
‘vreemde origine’.
Wellicht was het juister geweest om in plaats van minderheid te spreken van
minoriteit. Hendriks (1981) laat zien in welke drie (sociologische) betekenissen
minderheid gewoonlijk gebruikt wordt. Dat zijn:

1. in de kwantitatieve betekenis meer versus minder;

2. in de betekenis van culturele verschillen (Hendriks spreekt in dat geval lie
ver van subgroep);

3. in de betekenis van de relatie tot de samenleving.

Onder minoriteit verstaat hij een subgroep, die ongeacht haar omvang gedis
crimineerd wordt, jegens welke een vooroordeel bestaat, die weinig macht
heeft en die in de marge van de samenleving verblijft.
Wij houden het vooralsnog bij minderheid, omdat het kwantitatieve aspect
nog steeds een belangrijke rol speelt.
De term ‘2e generatie’ gebruiken wij liever niet. Ten eerste lijkt dit begrip voor
behouden aan kinderen van gastarbeiders — vooral Turkse en Marokkaanse
gastarbeiders — en ten tweede is niet altijd precies duidelijk wie er bedoeld
worden. De kinderen van migranten, die nog in het land van herkomst zijn ge
boren en op vroegere of latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, of de kin.
deren van migranten, die hier in Nederland zijn geboren? Beide varianten kom
je in de praktijk tegen. Het probleem wordt vervolgens hoe je de kinderen van
die ouders die zelf als kind van migranten naar Nederland zijn gekomen, moet
noemen.
Ook de aanduiding ‘kinderen opgegroeid tussen twee culturen’ achten wij in
ons geval minder bruikbaar. Ook hier geldt weer dat de aanduiding lijkt voor
behouden aan kinderen met een mediterrane achtergrond; voor Surinaamse
en Antilliaanse jongeren wordt zij veel minder gebruikt. Bovendien gaat van
deze benaming de suggestie uit, dat problemen — als die zich mochten voor
doen — in verband staan met zekere cultuurverschillen; de problemen zijn al
bij voorbaat gesitueerd en gestipuleerd.
Naar het ons toeschijnt geldt dit in mindere mate voor de term ‘etnische min
derheid’; daarnaast is dit ook de meest gebruikte aanduiding. Op dit moment
lijkt ‘etnische minderheid’ ons in het kader van dit onderzoek de minst verwar
rende aanduiding van de groep(en), waarop wij ons richten.

In dit project beperken wij ons tot een drietal etnische minderheden, te weten
Surinamers, Turken en Marokkanen. Het zou beter zijn hier te spreken van uit
breiding tot deze drie groeperingen. Veel onderzoeken op het gebied van de re
sidentiële jeugdhulpverlening houden zich bezig met ofwel Surinamers en An
tillianen ofwel Turken en Marokkanen.
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De redenen daarvoor moeten vooral gezocht worden in de grote verschillen

tussen deze groeperingen. Ondanks deze grote, veelal culturele verschillen —

die overigens ook bestaan binnen de Surinaamse groep of binnen de Marok
kaanse groep — hebben wij voor deze drie groepen gekozen om een zo vol
ledig mogelijk beeld van de minderheden binnen de residentiële hulpverlening

te krijgen.
Daartoe zou het misschien niet onterecht zijn geweest om bv. ook Antillianen,

Molukkers en Kaapverdianen bij het onderzoek te betrekken. Zij zijn echter zo
‘slecht’ vertegenwoordigd binnen deze vorm van hulpverlening — dat wil zeg
gen de absolute aantallen van plaatsingen van deze groepen jongeren zijn zo
klein — dat de kans om betrokken te raken bij het onderzoek gering zou zijn
geweest 6).

Het doen van meer algemene uitspraken zou een moeilijke zaak zijn gewor
den. Een oververtegenwoordiging van deze groepen in dit onderzoek zou dit
probleem maar gedeeltelijk oplossen (de absolute aantallen blijven klein) en
bovendien zou de representativiteit van de steekproef teniet zijn gedaan.

Tot slot van dit hoofdstuk willen wij voor alle duidelijkheid hieronder met be
hulp van een tijdbalk aangeven op welke ‘levensperiode’ van de jongere dit On
derzoek zich heeft gericht.

Opgemerkt moet worden dat er geen vaststaand beginpunt is aan te geven,

evenmin als een vast eindpunt. Problemen kunnen ontstaan op oudere zowel

als op jongere leeftijd. Er kan sprake zijn van een eerste tehuisplaatsing of

van een voorgeschiedenis met een of meerdere plaatsingen.

In dat opzicht hebben wij ons in de opzet van het onderzoek geen beperkingen

opgelegd.

Het voorgaande nog eens recapitulerend: met dit onderzoek hebben wij ons

gericht op plaafsingen (justitieel en vrij) in tehuizen (te weten rijksinrichtingen

en ZIB’s, behandelingstehuizen, BJ- en vakinternaten en tehuizen voor norma

le (schoolgaande/werkende) jeugd van jongeren (jongens en meisjes in leeftijd

variërend van 12 tot 21 jaar) uit etnische minderheden (Surinamers, Turken en

Marokkanen, waarbij nationaliteit geen rol speelt). De resultaten worden in

deel II en III onderwerp-gewijs besproken.

6) Ter illustratie is in Bijlage II een totaal overzicht van jongeren uit etnische minderheden in tehui

zen en internaten opgenomen.
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Beschrïjving van de onder2oekgroep

In dit hoofdstuk geven wij een beschrijving van de onderzoekgroep. Achter
eenvolgens worden de tehuizen en internaten genoemd die hun medewerking
hebben verleend, de jongeren die geïnterviewd zijn en over wie verdere infor
matie is verzameld, de instanties die de jongeren hebben aangemeld, en de
ouders. (Hierna wordt de benaming onderzoekgroep’ uitsluitend nog gebruikt
ter aanduiding van de 91 jongeren uit etnische minderheden).

2.1 Tehuizen en internaten
Uit de in het vorige hoofdstuk beschreven steekproef zijn, verdeeld over de vijf
typen tehuizen, 23 tehuizen en internaten gekomen. Rond de jaarwisseling
‘81/82 werden deze benaderd met het verzoek om mee te werken aan het on
derzoek. Daarbij gaf één B.].-internaat te kennen niet mee te willen werken,
omdat men het Onderzoek niet vond passen in het pedagogisch beleid en men
geen voordeel zag voor het internaat zelf in de vorm van direct toepasbare re
sultaten. Het B.J.-internaat Kemnade’ werd bereid gevonden de opengevallen
plaats in te nemen.
In de loop van het onderzoek werd duidelijk dat het aantal voor het onderzoek
in aanmerking komende jongeren achter bleef bij de verwachtingen; het
streefaantal van 100 jongeren dreigde bij lange na niet gehaald te worden. Een
uitzondering hierop vormde de categorie vakinternaten. In de maanden juni en
juli 1982 werden nog eens 7 tehuizen en internaten voor deelname aan het on
derzoek aangezocht. Eén behandelingstehuis weigerde, aangezien men de
privacy van de jongeren onvoldoende gewaarborgd vond 1). Zodoende hebben
uiteindelijk 29 tehuizen, verspreid over het gehele land aan dit onderzoek mee
gewerkt. Onderscheiden in de vijf categorieën zijn dat:

Rijksinrichtingen en ZIB’s
Op de Berg (Amersfoort)
Overberg (Overberg)
Den Engh (Den Dolder)
De Marke (Rekken)
Nederlandsch Mettray (Eefde)
Orthopedagogisch Centrum Otto Gerhard Heldring’ (Zetten).

Behandelingstehuizen
De Amerberg (Amersfoort)
Zandbergen (Amersfoort)
De Vliert (‘s-Hertogenbosch)
CH] (Alkmaar)
Lataste (Venlo)
De Kouwenhof/SKK (Den Haag)

11 Met het oog op de privacy-bescherming van de betrokkenen is het onderzoekpian ter toetsing
voorgelegd aan de toetsingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie en de
toetsingscommissje Voorschriften omtrent Onderzoek voor Wetenschappelijke doeleinden ten
aanzien van hen die rechtens vrilheidsbeneming ondergaan. Beide commissies hebben hun
goedkeuring aan de plannen gegeven.
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B.J.-internaten
De Eese (Steenwijk)
De Kuil (Beekbergen)
De Hertenkamp (Hollandsche Rading)
Kemnade (Groesbeek)
Vreekwijk (Deurne)
Ampsen (Lochem)

Vakinternaten
Hoenderloo (Hoenderloo)
Harreveld (Lichtenvoorde)
Neerbosch (Nijmegen)
Valkenheide (Maarsbergen)

Tehuizen voor normale (schoolgaande/werkende) jeugd
Kinderhuis der Hervormde Gemeente (Rotterdam)
Amstelstad (Amsterdam)
Klein Bethlehem (Heel)
Bethanië (Horn)
Severen (Maastricht)
Rotterdams Jeugdhuis (Rotterdam)
Don Bosco (Rotterdam)

In mei 1982 werd in 23 van de 29 tehuizen en internaten die aan het onderzoek
hebben meegedaan, gesproken met een ot meer statmedewerkers (leden van
de directie, coördinatoren, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk
werkers, etc) (Van der Laan, 1982). Uit die gesprekken kwam naar voren dat
van de genoemde tehuizen er twee, namelijk één uit de categorie rijksinrich
tingenlz.i.b.’s en één vakinternaat bovengrenzen hanteren ten aanzien van het
aandeel minderheden in de totale bezetting. Bij de één mag de verhouding
minderheden-Nederlandse jongeren hoogstens een afspiegeling zijn van de
landelijke verhoudingen, bij de ander mogen de jongeren uit etnische minder
heden niet meer dan 33% van de bezetting vormen. Hierbij moet worden opge
merkt, dat deze bovengrenzen dermate hoog liggen, dat zij tot dusver nooit be
reikt zijn. Dat betekent dat deze grenzen in de praktijk niet gebruikt (hoeven)
worden.
Twaalf tehuizen en internaten hanteren geen bovengrens en verwachten ook
niet dat in de naaste toekomst te zullen invoeren. Eén van deze tehuizen heett
zelfs in 1980 de bovengrens, die op 33% lag, laten vallen. Dit in verband met
het feit dat er zoveel aanvragen kwamen voor plaatsing van jongeren uit etni
sche minderheden, dat men het niet langer meer verantwoord vond boven die
grens opnames te weigeren.
Negen tehuizen hanteren weliswaar geen bovengrens, maar sluiten de moge
lijkheid dat dat in de toekomst zou kunnen gebeuren niet uit. Tot nu toe was er
echter nog geen aanleiding geweest om een dergelijke maatregel te nemen;
het aantal aanvragen voor opname van jongeren uit minderheden was nog
niet (te) groot geweest.
In het bovenstaande gaat het om minderheidsgrenzen in het tehuis als geheel.
Bij de interviews met de groepsleiding van de jongeren die deel uitmaakten
van het onderzoek, kwamen de bovengrenzen ten aanzien van het aandeel van
minderheden opnieuw aan de orde, maar dan voor leefgroepen. In deel III,
hoofdstuk 2 komen wij hierop terug.

Behalve wat betreft het type en het al dan niet hanteren van bovengrenzen
voor jongeren atkomstig uit etnische minderheden bestaan er tussen de diver
se tehuizen en internaten ook grote verschillen op het gebied van grootte: ca
paciteit en aantallen jongeren uit minderheden die men in ‘huis’ heeft. Ons in
ziens staan deze laatstgenoemde verschillen overigens niet in verband met
eventuele bovengrenzen die men voor het aandeel minderheden in tehuis of
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groep stelt. Daarvoor komen deze grenzen te weinig voor en worden zij [ie
gevallen waar dat wel zo is, te zelden bereikt.
Om grootte/capaciteit en het aandeel van jongeren uit minderheidsgroepen
vast te stellen hebben wij twee maal — in april/mei 1982 en in december
1982/januari 1983 — bij de tehuizen en internaten bezettingscijfers opge
vraagd en het aandeel dat de minderheden in die bezetting hadden. Er is
besloten tot twee peilingen, omdat wij wilden weten of er sprake is van een be
paald verloop in het aandeel van de jongeren uit etnische minderheden, In ta
bel 2 geven wij die bezettingscijfers en het aandeel van de minderheden daar
in weer per tehuis. Het gaat steeds om twee peilingen, die in het voorjaar van
1982 en die rond de jaarwisseling ‘82/83 (uitgezonderd de zes tehuizen en in
ternaten die pas in een later stadium voor het onderzoek zijn benaderd; daar is
slechts een keer één peiling gehouden).

= peiling in april 1982
II = peiling in december 1982
*

= heeft geen deel uitgemaakt een ie peiling.

10
10
ie
10
is
18

13
4

ii
9

34

ii
23
10
ie
e

ii

19
11
13
25

47
21
20
ie

6

36
29

Uit de tabel blijkt dat er niet veel verschil is tussen het aandeel van minderhe
den bezien over alle tehuizen en internaten samen in april/mei 1982 en dat in
december 1982/januari 1983. Bij beide peilingen ligt het totaal-percentage van
de 5 sub-groepen op ongeveer 17%.
Tellen wij de 6 tehuizen en internaten die na mei 1982 aan het onderzoek mee
zijn gaan doen, niet mee, dan ie er sprake van een lichte daling: van l7’/o naar
16%.

Tabet t eezetling en aandeel minderheden

. Elnische minderhedenTehujni Tnlale
inlernaat bezelting surinaamn Turks Marokk. Oeerig Totaal %

1 II III III III III III
Opdeaerg 4031 2—11— 2— 33 83 20
Oeerberg 4441 2 1 22 —— 2 1 6 4 14
OenEngh 4440 1 1 22 2— 2 4 7 7 16
OeMarke 8070 33 —— — 1 6 3 9 7 15
Ned.Meltray 4346 1 — —— 1— 6 7 8 7 19Heldring* 71 7 1 1 4 13
DeAmerberg 61 61 1 2 6 1 8 2
zaedbergen 9079 i 1 — 1 1 1 2 3 2
OeVlierl 87 89 2 2 2 2 2 ii 6 17 10 20CHJ 5658 42 21 1 1 21 95 16
Lalante 24 17 1 — 1— 4
De KouwJ5KK 56 12 1 4 2 19

DeEnse 51 53 25 1 2 6 4
DeKeH 5861 26 — 1 1 — 4 7 814 14
Dehertenkamp 4760 23 —— — 1 — 2 2 6 4
Kemnade 4033 23 1 — 1 1 1 2 5 6 12vreekwuk* 64 — — 1 3 4Ampsen* 56 2 1 1 2 6
Hoenderloo 169 159 16 12 4 1 16 13 6 4 42 30 25
Harreeeld 144137 6 1 1 1 2 2 9H 2115 15
Neerbosch 160143 6763 2 3 11 S 2518 16
Valkenheide 8279 67 —— 5 4 3 9 1420 16
Kindh.d.H.G. 110 113 15 14 —i 2 8 3530 52 53 47
Amntetstad 4442 127 —— 22 1— 15 9 34
KiBethlehem 7469 —4 65 —— 75 1314 18
Belhaniè 176 168 12 8 3 3 — 3 10 13 25 27 14
Saneren 5552 23 —— —— 7— 9 3 16
Rdamn
Jeugdheis* 44 13 — — 3 16Doneonco* 28 3 1 1 3 8
Totaal 1765 2020 104 129 30 27 39 47 128 138 301 341
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Onderscheiden naar de 5 typen tehuizen ziet het beeld er als volgt uit:

Tabel 2: Type tehuis en aandeel minderheden

Tehaistype le peiling 2e peiling*

rijksinr./Zl8 16% 12%

behand.tahuis 9% 9%

BI-internaat 9% 15%

vakinternaat 18% 16%

teh.jschlwerk.)jeugd 25% 24%

* exclusief de later bijgekomen tehuizen en Internaten

Alleen bij de BJ-internaten is sprake van een duidelijke stijging, in de andere
categorieën bleef het aandeel minderheden gelijk of liep wat terug.
Het Landelijk Buro van het WIJN heeft over enkele jaren cijfers verzameld over
de bezetting en het aandeel van minderheden daarin van de goedgekeurde en
niet.goedgekeurde tehuizen. Deze cijfers laten een zeer geringe stijging zien:
van 17% in 1979 naar 11,5°/t in 1981 (zie bijlage II).
Bovenstaande percentages — zowel die van dit onderzoek als die van het
WIJN — geven een vertekend beeld van het aandeel van de minderheden op
de totale tehuisbezettingen. Het gaat namelijk niet slechts om minderheden
zoals die zijn gedefinieerd door de ACOM, maar ook om alle jongeren met een
niet-Nederlandse nationaliteit. In tabel 1 is te zien dat de categorie ‘overig’ bij
na één derde van het totaal vormt. Tot deze categorie ‘overig’ behoren ook gro
te aantallen Belgische, Westduitse en Engelse jongeren. De percentages etni
sche minderheden liggen derhalve lager. Desalniettemin kan gesteld worden
dat het aandeel van jongeren afkomstig uit etnische minderheden in de jeugd
beschermingstehuizen nu gestabiliseerd is.
Rest nog de vraag of er sprake is van een oververtegenwoordiging van jonge
ren uit etnische minderheden ten opzichte van Nederlandse jongeren in tehui
zen en internaten. Hoewel dat voor enkele tehuizen en internaten wel het ge
val lijkt te zijn zoals in enkele tehuizen in de grote steden in het westen van het
land, geldt dat niet voor de residentiële hulpverlening als geheel. Vergelijkt
men de bezettingscijfers van tehuizen en internaten met bevolkingscijfers van
minderheden en Nederlanders (waarbij leeftijden ingecalculeerd zijn), dan lijkt
er sprake te zijn van enige oververtegenwoordiging van Surinaamse jongeren,
een evenredige vertegenwoordiging van Marokkaanse jongeren en een onder
vertegenwoordiging van Turkse jongeren (zie Bijlage III).
Wordt er een onderscheid gemaakt naar diverse sociaal-economische klas
sen, dan zijn zoals bekend de laagste categorieën zeer sterk en de hoogste ca
tegorieën nauwelijks vertegenwoordigd in tehuizen en internaten. In aanmer
king genomen dat de etnische minderheden nog voornamelijk gerekend moe
ten worden tot de lagere sociaal-economische klassen, kan zeker ten aanzien
van Turkse en Marokkaanse jongeren gesproken worden van een onderverte
genwoordiging en ten aanzien van Surinaamse jongeren van een evenredige
vertegenwoordiging of lichte oververtegenwoordiging.

Overigens, het feit dat wij hierboven cijfers van het WIJN aangehaald hebben,
houdt niet in dat deze cijfers zonder meer vergelijkbaar zijn met die welke wij
verzameld hebben bij de tehuizen en internaten die aan het onderzoek hebben
meegewerkt. Eerder is al aangegeven, dat de tehuizen en internaten alleen
voor de categorie waartoe zij behoren een representatieve steekproef vormen,
maar niet zonder meer voor het totaal aan tehuizen.
Zo zijn vergeleken met de tehuizen voor schoolgaande/werkende jeugd alle
andere typen tehuizen oververtegenwoordigd dit geldt vooral heel sterk voor
de rijksinrichtingen/z.i.b.’s en de vakinternaten.

Dat het percentage minderheden voor de meewerkende tehuizen en interna
ten zoveel hoger ligt dan het WIJN-percentage heeft afgezien van de andere
wijze van steekproeftrekken, nog andere redenen:
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- de oververtegenwoordiging van de vakinternaten, die al sinds enige jaren
relatief veel jongeren uit etnische minderheden opnemen

- het feit dat het merendeel van onze’ tehuizen en internaten in het westen
en midden van het land zijn gelegen. Uit een overzicht van het CBS en het
ITS (zie Bijlage IV) blijkt dat de meeste leden van etnische minderheden
ook in die delen van Nederland wonen. Tehuisplaatsingen zullen dan ook in
de meeste gevallen in dezelfde regio’s plaats vinden. (Overigens, het me
rendeel van de bij het onderzoek betrokken jongeren is afkomstig uit —

vooral de grote steden in — het westen en midden van ons land.

- een vertekening ten gevolge van het feit dat 4 van de 7 tehuizen voor
schoolgaande/werkende jeugd in de grote steden liggen. Deze tehuizen en
vooral het Kinderhuis der Hervormde Gemeente en het Rotterdams Jeugd
huis kennen een relatief hoog percentage jongeren uit minderheden onder
hun bewoners. Illustratief in dit kader is dat van de 138 jongeren die vol
gens de 2e peiling tot overige minderheidsgroepen behoren, er 15 van
Kaapverdiaanse afkomst zijn en dat 12 van hen in Rotterdamse tehuizen
verblijven (zie tabel 1).

Naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen is het moeilijk bepaalde ca
tegorieën tehuizen aan te wijzen, die het meest in aanmerking komen als het
gaat om tehuisplaatsingen van jongeren uit etnische minderheden.
In deel III, hoofdstuk 1 komen wij terug op dit onderwerp bij de behandeling
van de aanmeldende instanties en het waarom van hun keuze voor een be
paald tehuis of internaat.

2.2 De jongeren
In de periode van 1 december 1981 tot 1 november 1982 hebben er in de hierbo
ven beschreven tehuizen en internaten in totaal 123 jongeren verbleven, die
voor wat betreft minderheidsachtergrond (dat wil zeggen Surinaams, Turks of
Marokkaans) in aanmerking kwamen voor deelname aan het onderzoek.
Van hen verlieten er zes binnen de termijn van zes weken het tehuis. Voor vier
jongeren achtten staf of groepsleiding een interview over achtergrond en aan
leiding tot de tehuisplaatsing onwenselijk of onmogelijk iQ verband met een
zeer zware problematiek op dat moment.
Van de overige 113 jongeren verlieten er negen het tehuis of internaat (door
overplaatsing of weglopen) na de termijn van zes weken, maar nog voordat wij
tot een afspraak voor een interview hadden kunnen komen.
Dertien jongeren tenslotte weigerden aan het onderzoek mee te werken. Wei
geringen kwamen relatief iets (maar niet significant) vaker voor bij meisjes.
Voor zover bij weigeringen motiveringen werden gegeven, kwamen ‘het al
vaker aan onderzoek meegewerkt hebben’ en ‘al zo vaak vragen beantwoord
hebben’ een aantal malen voor. ‘Niets met de (Turkse) minderheidsachter
grond te maken willen hebben’ en ‘zich geen minderheid voelend’ (Surinaams
meisje) kwamen elk één keer als motivering naar voren. Overigens werden bei
de laatste opmerkingen ook tijdens interviews een paar keer gemaakt.
Het is belangrijk er hier nog eens op te wijzen dat ïedere deelname volstrekt
vrijwillig van aard was. In eerste instantie vroeg het betreffende tehuis of in
ternaat of de jongere in principe bereid was om aan het onderzoek mee te
doen. Wanneer het tehuis of internaat dat wilde, kon er ook een brief aan de
jongeren overhandigd worden, waarin de onderzoekers kort het doel van het
onderzoek uiteenzetten. Wanneer de jongeren inderdaad bereid waren mee te
werken, bezocht een van de onderzoekers hen.
Alvorens het interview te beginnen werden het doel van het onderzoek en de
onderwerpen die tijdens het interview aan de orde zouden komen, uitgelegd.
Vervolgens werd nogmaals gevraagd of de jongere bereid was tot medewer
king. Twee maal is het voorgekomen, dat een jongere op het moment van het
interview weigerde verder mee te doen; in beide gevallen waren zij nog niet
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door het tehuis op de hoogte gebracht van het feit dat er een onderzoek plaats

zou vinden.
Drie maal werd het interview gevoerd met behulp van een tolk: 2 keer ging het

om een Marokkaanse jongen, 1 keer om een Turks meisje. In alle overige ge

vallen voerden de onderzoekers de gesprekken alleen.

2.2.1 Etnische achtergrond, geslacht en leeftijd
Uiteindelijk hebben in totaal 91 jongeren van Surinaamse, Turkse en Marok

kaanse origine aan het onderzoek meegedaan, 68 jongens en 23 meisjes. Ver

deeld naar afkomst en geslacht ziet de onderzoekgroep er als volgt uit:

Tabel 3: Onderzoekgroep naar afkomst en geslacht

Afkomst jongen meisje totaal l’/°l

surinaams 41 16 59 je4.s%j
Turks 5 3 8 j 6.6%j

Marokkaans 22 2 24 j264°/aj

Totaal 68 174.7°/°) 23 125.3°/al 91 (100°/al

Van hen zijn er 7 in Nederland geboren, 55 in Suriname, 6 in Turkije en 23 in

Marokko.
Drie van de 68 jongens komen voort uit een zogeheten gemengd huwelijk: één

jongen heeft een Nederlandse moeder en een Turkse vader (in tabel 3 tot de

groep van Turkse afkomst gerekend) en één jongen heeft een Nederlandse

moeder en een Marokkaanse vader (hierboven tot de groep van Marokkaanse

afkomst gerekend). Van één jongen is de moeder Nederlands en de vader Suri

naams (in tabel 3 tot de groep van Surinaamse afkomst gerekend). Vergeleken

met landelijke bevolkingscijfers liggen de verhoudingen in de onderzoekgroep

enigszins scheef. Hoewel de groep Turkse jongeren landelijk gezien groter is

dan de Marokkaanse groep (zie Bijlage III), ligt dat in de onderzoekgroep an

dersom. Vergeleken met de Marokkaanse jongeren zijn er nauwelijks Turkse

jongeren in de onderzoekgroep. In de WIJN-gegevens is dit eveneens te zien

(zij het minder extreem): meer Marokkaanse jongeren dan Turkse jongeren in

tehuizen en internaten. Dit betekent dat een veel kleiner percentage van de

Turkse jongeren dan van de Marokkaanse jongeren in tehuizen terecht komen.

Het is bekend dat over het algemeen meer jongens dan meisjes in tehuizen en

internaten terecht komen. Cijfers uit het onderzoek van Van der Ploeg (1979)

laten zien dat de verhouding jongenslmeisjes ongeveer 3 : 2 is; in deze onder

zoekgroep is dat 3: 1. Helemaal vergelijken kan men dat niet, aangezien bij

het onderzoek van Van der Ploeg geen Ieeftijdsgrenzen van toepassing waren.

Ook is daar geen uitsplitsing naar etnische afkomst gemaakt, zodat een ver

gelijking met Nederlandse jongeren moeilijk wordt.

Voor het grootste deel vallen deze jongeren in de leeftijdscategorie 14 tlm 17

jaar, zoals uit tabel 4 blijkt.

Tabel 4: Onderuoekgroep naar leeftijd

Leeftijd Aantal j%l

13 jaar ei 66°/al

14 jaar 18 i19.8%i

15 jaar 18 j17.6 Val
16 jaar 20 j21.9°/oj

17 jaar 15 1198°/al
18 jaar 91 9.9%l
19 jaar 41 4.4°/al

91

Kijken wij naar de drie verschillende groepen — Surinamers, Turken en Marok

kanen —, dan kan gezegd worden dat de Marokkanen ten opzichte van de Su

rinamers en Turken relatief ouder zijn (zie ook bijlage VI.

Vergeleken met het onderzoek ‘Elfhonderd jeugdigen in tehuizen’ zijn er wat

de leeftijdsgroepen betreft weinig verschillen aan te treffen.
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2.2.2 Tehuistype
In de volgende tabel is tetug te vinden waarde 91 jongeren die aan het onder
zoek hebben meegedaan, verbleven op het moment van het interview. Er is een
onderscheiding gemaakt naar type tehuis.

Tabel 5: Onderzoekgroep en type tehuis

Tehuis aantal 1%)
rijkainr.Iz.i.b. 101109%)
behand.tehuis 19120.8%)
BJ-internaat 15 (16.5%)
vakinternaat 32 135.2%l
teh. schdwerk.jeugd 15116.7%)

91

Voor een specificatie naar de diverse tehuizen verwijzen wij naar Bijlage VI.
Meer dan één derde van de jongeren is afkomstïg uit vakinternaten. Voor de
Turken en Marokkanen onder hen is dat zelfs de helft.
Plaatsing in een vakinternaat is voor veel aanmeldende instanties kennelijk
een eerste keuze.

2.2.3 Woonplaats-vdâr-opname
Omdat één van de meewerkende tehuizen en internaten zelf niet aan dossier
vorming doet en eventueel voorhanden zijnde dossiers na inzage bij de ‘in
take’ aan de aanmeldende instanties retourneert, is het aantal Nederlandse
vergelijkingsjongeren achter gebleven bij het aantal jongeren uit etnische
minderheden. Immers bij de Nederlandse jongeren werden alleen de dossiers
geraadpleegd. De grootte van de vergelijkingsgroep is 85, dus 6 minder dan de
onderzoekgroep.

Aangezien de vergelijkingsgroep is samengesteld uit Nederlandse jongeren,
afkomstig uit dezelfde tehuizen en internaten als de jongeren uit minderheids
groepen, en volledig of zo volledig mogelijk vergelijkbaar zijn gemaakt op fac
toren als geslacht, leeftijd en opnamedatum, komen deze gegevens voor de
onderzoekgroep en de zgn. contrôlejongeren zo goed als overeen.
Er zijn echter ook verschillen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de woonplaats
vôôr-opname. Zoals verwacht mocht worden zijn de meeste jongeren uit min
derheden afkomstig uit de grote steden in het westen van het land. Het ver
schil met de woonplaats-véôr-opname van de Nederlandse jongeren is opval
lend; zij woonden veel vaker buiten de 4 grote steden.

Tabel 6: Onderzoek- en vergelijkingsgroep naar woonplaats

Woonplaats Minderheden Nederlanders
(N=91( (N=85)

Amsterdam 22)24.2%) 12 (14.1%)
Rotterdam 19 (20.9%l 6 1 7.1 O/)

Den Haag 10111.0%) 6f 7.1%)
utrecht 6 ( 6.6°/( 4 t 4.7°/o)
noord*

— ( — 1 2 t 2.4%)
oost 5) 5.5%) 7) 8.2%l
Zuid* 11(12.1%) 20(23.5%)
west 18(19.8%) 28132.9%)
• Exclusief grote steden

Wat betreft woonplaats-véér-opname bestaan er ook grote verschillen tussen
de diverse minderheidsgroepen. Zo kwamen er geen Turkse jongeren uit de
grote steden.
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Tabel 7: Afkomst en woonplaats

Afkomst Amster Rotter- Den Utrecht noord oost zuid west*

dam dam Haag

Surinaams 16 14 8 3 — 1 9 8

Turks — — — — — 3 1 4

Marokkaans 6 5 2 3 — 1 1 6

Totaal 22 19 10 6 — 5 11 18

Exclusief grote steden

CBS-cijfers (Bijlage IV) geven te zien dat verhoudingsgewijs minder Turken ge
vestigd zijn in de vier grote steden en het westen van het land dan Marokka
nen. Voor wat betreft de onderzoekgroep zijn er echter nog meer Marokkaanse
jongeren afkomstig uit de grote steden en het westen van het land, dan men
op grond van de CBS-cijfers zou verwachten. Daarentegen geldt voor de
Turkse jongeren uit de onderzoekgroep, dat zij minder vaak uit de grote steden
komen, dan de CBS-cijfers aangeven.
Voor de Surinaamse jongeren geldt dat relatief veel van hen afkomstig zijn uit
de grote steden; meer dan men zou mogen verwachten op basis van cijfers
van het ITS.
Deze gegevens zouden voor zover het gaat om de Surinamers en de Marokka
nen, de ideeën bevestigen dat bewoners van grote steden — in welke leeftijd
of behorend tot welke bevolkingsgroep dan ook — meer risico’s lopen in psy
chosociale problemen te geraken dan bewoners van kleinere steden of het
platteland (Rutter, 1981). De aantallen zijn echter dermate klein, dat het moei
lijk is zonder meer gelijkluidende conclusies te trekken. Wel mag worden aan
genomen dat door Rutter genoemde factoren als wijze van huisvesting en de
wijze waarop scholen gezinnen bij schoolzaken betrekken, inderdaad belang
rijke factoren zijn die invloed kunnen hebben op het ontstaan van problemen.

2.2.4 Eerdere plaatsingen
Van de jongeren uit de onderzoekgroep zijn er 60 al eens eerder in een tehuis
geplaatst. In tabel 8 wordt aangegeven op welke leeftijd dat voor de eerste
maal gebeurde. Hetzelfde laten wij zien van de Nederlandse vergelijkings
groep. Van hen zijn er 47 eerder in een tehuis geplaatst.

Tabel 8: Leeftijd eerste opname voor onderzoekgroep en vergelijkingsgroep

1 l/m 9 jaar
10 ttm 13 jaar
14 tim 16 iaar
17 flm 19 jaar
onbekend

Minderheden Nederlanders
(N=60) (N=47)

8(13.3%) 12(2.5%)
9 )t50%) 12(2.%)

27 (450%) 20(42.6%)
13(21.7%) 21 4.3%)
3) 5.0%) 11 2.1%)

De gemiddelde leeftijd bij eerste opname ligt voor de jongeren uit etnische
minderheden hoger, nI. 14 jaar tegen 12 jaar voor de Nederlandse jongeren.
Wij nemen aan dat dit onder meer bepaald wordt door het feit dat de meeste
jongeren uit minderheden niet in Nederland zijn geboren, doch op latere leef
tijd naar Nederland zijn gekomen.

Van de 84 jongeren die niet in Nederland zijn geboren, kwamen er9 in de pe
riode tlm 1970,31 in de jaren 1971-1974,32 in de jaren 1975-1979 en 12 in 1980-
1982.
Voor de Surinamers ligt de hausse bij de jaren 1973-1975 en s er ook een piek
in 1980. De Turkse jongeren zijn vanaf 1968 verspreid naar Nederland geko
men. Voor de Marokkaanse jongeren geldt hetzelfde, maar dan vanaf 1970.

Op het moment van aankomst was de gemiddelde leeftijd van de Surinaamse
jongeren 7.8 jaar, van de Turkse jongeren 8.1 jaar en van de Marokkaanse
jongeren 10.3 jaar.

Leeftijd
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Van deze jongeren weten wij op 3 na hoeveel jaren er verstreken zijn tussen
het moment van aankomst in Nederland en de eerste opname in een tehuis of
internaat. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij naar Bijlage VII, hier
volstaan wij met het geven van de voornaamste uitkomsten. Er blijken pieken
waar te nemen; één bij 2 jaar na aankomst en één bij 7 jaar na aankomst. Bij
de laatste piek gaat het vrijwel uitsluitend om Surinaamse jongeren.
Onderscheiden naar minderheidsachtergrond zien wij kleine verschillen: de
Marokkanen worden gemiddeld 5.3 jaar na aankomst in Nederland voor de
eerste maal in een tehuis geplaatst, de Surinamers 6.6 jaar en de Turken 7.3
jaar.

Van de jongeren uit etnische minderheden is nagegaan hoeveel eerdere plaat
singen in tehuizen en internaten zij achter de rug hebben. Van de Nederlandse
jongeren zijn dergelijke cijfers niet voorhanden; in de dossiers ontbrak die in
formatie in teveel gevallen.

Tabel 9: Aantal eerdere tehaisp)aatsingen

Aantal plaatsingen N 1%)
0 31 )34.6°/)
1 23 125.3%)
2 13(14,3%)
3 10110.9%)
4 9) 9.9%)
5 1 1 1.1%)
6 2) 2.2%)
onbekend 2) 2.2%)

Totaal 91

Uitgesplitst naar etnische achtergrond levert het volgende op. De Surinaamse
en de Marokkaanse groep komen in zoverre overeen, dat van elke groep een
derde niet eerder in een tehuis of internaat geplaatst geweest is. Voor de Turk
se groep is dat een achtste: een jongere heeft niet eerder in een tehuis ver
bleven.
Marokkaanse jongeren verschillen met de Surinaamse en Turkse jongeren, als
het gaat om meer dan een eerdere plaatsing. Proportioneel gezien hebben zij
meer eerdere plaatsingen achter de rug.

2.2.5 Vrj&/justitiële plaatsingen
Op het gebied van vrije versus justitiële plaatsingen is er geen verschil waar te
nemen tussen de jongeren uit etnische minderheden en de Nederlandse jon
geren. Bij beide groepen schommelt het aantal justitiële plaatsingen rond de
36% en het aantal vrije plaatsingen rond de 64%. Dit is iets gunstiger ten op
zichte van de landelijke cijfers aangezien daar de verhouding ongeveer 50-50
is. Dit kan veroorzaakt zijn door het niet bij dit onderzoek betrekken van tucht
schoolplaatsingen en opvangplaatsingen in de rijksinrichtingen in het kader
van preventieve hechtenis, evenals de korte arreststraffen.

2.2.6 School/werk
Ook als het gaat om genoten opleidingen of huidige opleidingen verschillen
de onderzoekgroep en de vergelijkingsgroep nauwelijks van elkaar. Bij beide
groepen geldt dat het grootste deel een beroepsopleiding doet: zo’n 70% (in
deze categorie zijn LBO, VBO (voortgezet buitengewoon onderwijs) en de
meeste internaatsopleidingen gecombineerd). Drie jongeren uit etnische min
derheden bezoeken een ZMOK-school tegen geen enkele Nederlandse jon
gere. Van de Nederlandse jongeren gaan er wat meer naar voortgezette oplei
dingen als MBO, HAVO en VWO: 9% tegen 4%. Daarentegen minder naar de
MAVO: 6% tegen 8%.
Van beide onderzochte groepen is er een gelijk percentage dat niet meer naar
school gaat, maat werkt of werkzoekend is: 6%.
Vergelijkingen op het gebied van opleidingen moet met enige voorzichtigheid
worden gemaakt, aangezien van de Nederlandse vergelijkingsgtoep slechts
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van 67 van de 85 jongeren bekend is welke opleiding zij volgen of wat voor
werk zij doen.

2.3 Aanmeldende instanties
De aanmelding voor opname in de betreffende tehuizen en internaten ge
schiedde door een groot aantal personen en instanties 2) van verschillend
pluimage. In tabel 10 laten wij dit zien voor zowel de minderheden als de
Nederlanders.

Tabel 10: Aanmeldende instantie voor onderzoek- en vergelijkingsgroep

Aanmelder Minderheden Nederlanders
lN=91) )N=85)

)gezins)voogdii 39142.9%) 30135.3%)
Raad v.d. Kinderb. 11 112.1%) 51 5.9%)
Gezondheidszorg 8 1 8.8%) 81 9.4%)
School 5 1 5.5%) 8 1 9.4%)
Maatsch. werk • 71 7.7%) 10111.8%)
MOB, SPD S) 5.5%) 11 12.9%)
Politie 4 1 4.4%) 2) 2.4%)
Altern. hulpverl. 1 ) 1.1%) 3) 3.5°/o)

Tehuislinternaat 8) 8.8%) 7) 8.2%)
Jongere zelf 3) 3.3%) 1 ) 1.2%)

• inclusief adviesbureau
“ inclusiet sociale diensl en immigratiediensl

Jongeren uit etnische minderheden zijn vaker aangemeld door instellingen
voor voogdij en gezinsvoogdij en Raden voor de Kinderbescherming. De Ne
derlandse jongeren wat meer door scholen, instellingen voor maatschappelijk
werk en medisch opvoedkundige bureaus en sociaal pedagogische diensten.
In hoeverre deze verschillen ook tot uitdrukking komen in de achterliggende
problematieken die reden waren tot plaatsing, komt in het volgende hoofdstuk
aan de orde.

Door de grote diversiteit in typen aanmeldende instanties, die soms meerdere
taken hebben uit te voeren (en die in een aantal gevallen slechts sporadisch
met zaken als tehuisplaatsingen te maken hebben) en het feit dat binnen veel
van dergelijke instellingen geen statistieken worden bijgehouden over het
aantal cliënten/adviesaanvragen van andere dan Nederlandse origine, is het
ons niet mogelijk iets te zeggen over het aandeel van etnische minderheden in
de case-load’ of het aantal malen dat men advies geeft aan of te maken heeft
met deze groepen. Wel bestaat het vermoeden dat instellingen in de grote ste
den en het westen van het land meer ervaring met deze groepen hebben dan
instellingen elders.
Niet alle aanmeldende instanties zijn geïnterviewd. Eén interview viel af van
wege langdurige ziekte van de betrokkene.

2.4 De ouders
In deze paragraaf gaat het niet uitsluitend om de ouders, die daadwerkelijk
aan het onderzoek hebben meegedaan, maar ook om de ouders over wie
slechts informatie verzameld is door middel van dossieronderzoek en
gesprekken met jongeren, groepsleiding en aanmeldende instanties.
In het eerste hoofdstuk is aangegeven, dat er in de onderzoekopzet vanuit is
gegaan, dat ook de ouders zouden worden geïnterviewd. Daarbij is het voorbe
houd gemaakt, dat de tehuizen en internaten en de aanmeldende instanties,
maar ook de jongeren zouden moeten kunnen beslissen of benadering van de
ouders gewenst of verantwoord was. In 24 gevallen hebben tehuizen, aanmel
dende instanties, of jongeren al direct laten weten dat zij niet accoord gingen

2) Bedoeld worden uitsluitend die instanties die de jongere bij de tehuizen en internaten hebben
aangemeld. Dit ter onderscheiding van de plaatsende instanties, waaronder gewoonlijk die in
stanties verstaan worden die voor de betaling van de plaatsing zorg dragen.
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met benadering door de onderzoekers van de ouders. De zwaarte of versheid’
van de problematiek op dat moment — met een enkele keer daaraan gekop.
peld het gegeven dat ouders niet op de hoogte waren (en op dat moment ook
niet op de hoogte mochten worden gebracht) van de verblijfplaats van de jon
gere — vormden meestal de motivering voor de weigering.
Uiteindelijk is met 43 ouders door ons gesproken: 31 Surinaamse, 3 Turkse en
9 Marokkaanse ouders. Met beide ouders werd slechts 4 keer gesproken, met
alleen de vader 7 maal en met alleen de moeder 32 keer.

Helaas is een groot aantal ouderinterviews niet door gegaan. Voor het groot.
ste deel had dit te maken met de moeilijke bereikbaarheid. Veel ouders zijn te
lefonisch niet bereikbaar en op brieven (met vertalingen) kwamen — niet ge
heel onverwacht — geen reacties behoudens enkele uitzonderingen. In een
enkel geval werd er contact gelegd door tehuis of plaatsende instantie, hoe
wel dat nïet het uitgangspunt was: associatie van de onderzoekers met het te
huis of de instanties door de ouders moest zoveel mogelijk voorkomen wor
den. Een aantal ouders dat telefonisch niet te bereiken was en niet had gerea
geerd op onze brieven, is op goed geluk bezocht. Dit was echter alleen moge
lijk in die plaatsen die voor ons nog enigszins te bereiken waren. Het aantal
ouders dat expliciet geweigerd heeft mee te doen aan het onderzoek, ligt op
tien.
Op advies van het tehuis of de aanmeldende instantie is zeven keer een tolk
gevraagd ouders te interviewen. Uiteindelijk zijn daar drie interviews uit ge
rold: een met Turkse ouders en twee met een Marokkaanse moeder. In de
overige gevallen vonden de interviews in het Nederlands plaats met inciden
teel hulp van een familielid of goede kennis.
Tenslotte zijn er drie gesprekken met ouders niet doorgegaan, omdat zij al dan
niet tijdelijk in het buitenland verbleven.

2.4.7 Gezinssituatie
In tabel 11 treft men de situatie thuis (aan- of afwezigheid van ouders) aan
voor zowel de jongeren uit etnische minderheden als de Nederlandse jon
geren.

Tabel 11: Thuissilualie voor onderzoek- en vergelijkingsgroep

5itualie Minderheden Nederlanders
(N=91) )N=85)

beide ouders 27 129.7%) 34(40.0%)
moeder met nieuwe partner 17 (18.7%) 18 (21.2%)
moeder alleen 30(33.0%) 16 (18.8%)
vader met nieuwe partner 8 1 8.8%( 6 1 7.1%)
vader alleen 2 t 2.2%) 2 ( 2.4%)
anders 6) 6.6°k) 9)10.6%)
onbekend 1 1 1.1°/o) —1 —

Zowel bij de groep minderheden als bij de groep Nederlanders komt het zes
keer voor, dat een van beide ouders is overleden.
Bij de groep minderheden verblijft in drie gevallen een der ouders in het land
van herkomst: dat geldt een maal een Surinaamse ouder en twee maal een
Marokkaanse ouder.

Tabel 12: Thuissituatie en afkomst

Situatie surinamers Turken Marokkanen
)N=59) )N=8) )N=24)

beide ouders 6 (10.2°/o) 7 (87.5%) 14(58.3%)
moeder met nieuwe partner 15(2.4%)

— 1 — 1 2) 8.3%)
moeder alleen 29 (49.2%)

— ( — ( 1 ) 4.2%)
vader met nieuwe partner 2) 3.4%) 1 (12.5%) 5(208%)
vader alleen 1 ) 1.7%)

— 1 — 1 1 1 4.2%)
anders 5 ) 8.5°/o)

— ( — ( 1 i 4.2%)
onbekend 1 1 1.7°/s)

— t — 1 —1 —
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Bij de Turkse jongeren zijn bijna altijd beide ouders aanwezig. De uitzondering
betreft de situatie waar wel de vader aanwezig is, maar met een nieuwe part
ner.
Bij de Marokkaanse jongeren is in meer dan de helft van de gevallen Sprake
van beide ouders en anders meestal de vader met een nieuwe partner, of even
tueel de moeder met een nieuwe partner.
Bij Surinaamse jongeren zijn zelden beide ouders aanwezig. Meestal is de
moeder alleen (vooral Creoolse moeders) of heeft een nieuwe partner (bij Hin
doestaanse moeders ligt dat ongeveer gelijk: wel of geen nieuwe partner).
Ten opzichte van de Nederlandse vergelijkingsgroep zijn in Turkse en Marok
kaanse gezinnen vaker twee ouderfiguren aanwezig en in Surinaamse gezin
nen wat minder (dit laatste gaat vooral op voor de Creoolse gezinnen). Overi
gens gaan wij hier uit van een wat langere periode. De indruk bestaat dat ook
in de Creoolse gezinnen vaak sprake is van een vaderfiguur, maar dat niet al
tijd duidelijk is wie dat precies is en of hij wel of niet in hetzelfde huis woont
en hoe permanent die situatie is.
Voor zover bekend en voor zover in Nederland, zijnde Turkse vaders het langst
in Nederland zij kwamen allemaal in de periode 1963-1969. Dat geldt ook voor
de meeste Marokkaanse vaders. Maar een paar van hen arriveerde in de perio
de 1970-1975. Bij de Surinaamse vaders is de spreiding veel groter; de groot
ste groep kwam in de jaren 1970-1975, maar zowel daarvoor als daarna kwa
men er vrij veel naar Nederland. Bij de Surinaamse moeders zie je hetzelfde
als bij de vaders: grote spreiding maar een hausse tussen 1970 en 1975. Over

het algemeen kwamen zij gelijk of kort (paar weken tot een paar maanden)
daarna.
De kinderen kwamen dan weer iets later.
Bij de Marokkanen kwamen de moeders over het algemeen veel later dan de
vaders, en in gezelschap van hun kinderen.
Hetzelfde geldt voor de Turken: moeders en kinderen komen pas na enkele ja
ren naar Nederland, hoewel de gezinshereniging wel eerder is gestart dan bij
Marokkanen. De gegevens over deze onderzoekgroep weerspiegelen wat dat
betreft de landelijke ontwikkelingen.

Wat betreft gezinsgrootte ontlopen de verschillende groepen elkaar niet erg.
Bij de Surinamers en Turken ligt het gemiddelde aantal kinderen iets beneden
de 6, bij de Marokkanen iets boven de 6. De Nederlandse gezinnen van de ver
gelijkingsgroep zijn wat minder kinderrijk met een gemiddelde van iets boven
de 3 kinderen per gezin.

2.4.2 Werksituatie
Hoewel onze gegevens summier en onvolledig zijn, kunnen wij iets zeggen
over de werksituatie van de ouders.
Over de Surinaamse vaders is nog het minst bekend, maar waar wij het van
weten ligt de verhouding werkenden-niet werkenden (door werkloosheid of ar
beidsongeschiktheid) gunstiger (in de zin van meer werkenden) dan bij de
Marokkaanse vaders. Deze op hun beurt verkeren in een gunstiger situatie dan
de Turkse vaders. Over deze laatste groep is het meest bekend: slechts één va

der heeft werk, de anderen zijn werkloos of arbeidsongeschikt.
De werksituatie van de Nederlandse vaders is ongeveer vergelijkbaar met de
Marokkanen: 2/3 van de vaders heeft werk, 1/3 is werkloos of arbeidsonge

schikt.
Wij willen er echter nogmaals op wijzen, dat onze gegevens in dit opzïcht niet

erg betrouwbaar lijken.
Voor wat betreft het soort werk dat de vaders verrichten of hebben verricht,

zijn de Surinaamse en de Nederlandse vaders vergelijkbaar. Zij verrichten in

de meeste gevallen geschoolde arbeid (voor de indeling naar type arbeid is ge
bruik gemaakt van de beroepenindeling van Westerlaak, 1975).
Over het algemeen doen (of hebben gedaan) de Turkse en Marokkaanse va
ders ongeschoold werk.
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Bij Turkse en Marokkaanse moeders komt het zelden voor dat zij werken of
werkzoekend zijn; in de onderzoekgroep gaat het om één Turkse vrouw en
twee Marokkaanse vrouwen. Relatief meer Surinaamse vrouwen werken of
zoeken werk: 17. Zij doen ook veel meer dan de Turkse en Marokkaanse moe
ders geschoold werk of het werk van lagere employees. Daarin verschillen zij
ook van de Nederlandse moeders, die weliswaar proportioneel gezien meer
werkzaam zijn dan Turkse of Marokkaanse moeders, maar vaker ongeschoold
werk doen.
Vergelijken wij de 3 groepen minderheden als geheel met de Nederlandse ver
gelijkingsgroep op het punt van werksituatie, dan kunnen wij zeggen dat die
ongeveer gelijk is. Vergeleken met de landelijke werkloosheidscijfers is het
beeld ongunstiger; een grotere mate van werkloosheid en/of arbeidsonge
schiktheid.
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Samenvatting

Aan dit onderzoek is meegewerkt door 29 tehuizen en internaten uit het hele
land. Het percentage buitenlandse jongeren in deze tehuizen is gemiddeld
17%. Na een voortdurende stijging in de afgelopen jaren, is het aandeel van
jongeren uit etnische minderheden in jeugdbeschermingstehuizen nu gestabi
liseerd.
Voor dit onderzoek is gesproken met 59 Surinaamse, 8 Turkse en 24 Marok
kaanse jongeren in leeftijd variërend van 13 tot 20 jaar. In totaal ging het om
68 jongens en 23 meisjes (voornamelijk Surinaamse meisjes: 18). Zeven van
hen zijn in Nederland geboren. Meer dan een derde van deze jongeren verbleef
ten tijde van het onderzoek in een vakinternaat. Meer dan vier vijfde van hen is
afkomstig uit een van de vier grote steden of het westen van het land, bij de
Nederlandse jongeren is dat minder dan twee derde.
Gemiddelde leeftijd bij eersteopnamevoordezegroep is 14 jaartegen 12 jaar
voor de Nederlandse jongeren. Worden opvangplaatsing van een of enkele
direct voorafgaand aan de huidige’ plaatsing uitgesloten, dan heeft van de
jongeren uit minderheden iets minder dan de helft eerdere plaatsingen achter
de rug, bij de Nederlandse vergelijkingsgroep is dat iets meer dan de helft.
Voor zowel de onderzoekgroep als de Nederlandse vergelijkingsgroep is de
verhouding vrije versus justitiële plaatsingen ongeveer 1 : 2.
De meeste jongeren uit dit onderzoek zitten nog op school, veelal een of
andere lagere beroepsopleiding.
Jongeren uit etnische minderheden zijn vaker aangemeld door instellingen
voor voogdij en gezinsvoogdij en Raden voor de Kinderbescherming. de Ne
derlandse jongeren vaker door scholen, instellingen voor maatschappelijk
werk en medisch opvoedkundig bureaus en sociaal pedagogische diensten.
Over het aandeel van minderheden in de case-load van deze instellingen is
door het ontbreken van betrouwbare gegevens niets te zeggen.
Ten behoeve van dit onderzoek is verder nog gesproken met 31 Surinaamse, 3
Turkse en 9 Marokkaanse ouders; in de meeste gevallen werd gesproken met
de moeder: 32 keer.
Ten opzichte van de Nederlandse vergelijkingsgroep zijn in Turkse en Marok
kaanse gezinnen vaker twee ouderfiguren aanwezig en in Surinaamse gezin
nen minder vaak (met name in de Creoolse gezinnen).
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Deel II

Achtergrond van de tehuisplaatsing
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In dit tweede deel staat een van de twee onderzoekvragen centraal: wat is de

problematiek die geleid heeft tot tehuisplaatsing van jongeren uit etnische

minderheden?

In het le hoofdstuk zullen wij ingaan op de problemen die zich voor de plaat

sing hebben voorgedaan (en zich daarna eventueel nog steeds voordeden) en

tot de tehuisplaatsing hebben geleid. Informatie over de problemen werd ons

verschaft tijdens de interviews met de diverse betrokkenen en werd opgedaan

door middel van dossieronderzoek. Aangezien deze laatste dataverzame

lingsmethode eveneens werd gehanteerd ten aanzien van de Nederlandse jon

geren, kunnen wij ook ingaan op verschillen en overeenkomsten in problemen

tussen de onderzoekgroep en de vergelijkingsg roep.
In het 2e hoofdstuk komen enkele achtergrondsfactoren aan bod, die ten aan

zien van de tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minderheden een

gunstige of ongunstige betekenis kunnen hebben gehad.
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Redenen voor de tehuisplaatsing

Hoewel vaak een enkel incident de directe aanleiding vormt voor een te
huisplaatsing (denk bv. aan weglopen of het huis uitgezet worden, in aanra
king komen met justitie vanwege een misdrijf, van school gestuurd worden,
etc.), staan dergelijke incidenten zelden op zichzelf. Veelal is het een combi
natie van factoren. Slechts ingaan op die incidenten lijkt geen goede zaak,
omdat het vaak geen goede indicatie geeft voor wat er werkelijk aan de hand
is. Bovendien, zo is ons gebleken, is er in veel gevallen niet een bepaalde ge
beurtenis als incident aan te wijzen, of verschillen de diverse informanten van
mening over wat nu precies dat incident, de directe aanleiding voor de plaat
sing is geweest. In het navolgende zullen wij ons dan ook beperken tot het
noemen van gebeurtenissen en situaties, die tijdens de gesprekken en uit de
dossieronderzoeken als problematisch naar voren zijn gekomen.

Deze gebeurtenissen en situaties zijn niet allemaal van dezelfde orde. Zo is
winkeldiefstal nauwelijks te vergelijken met relatieproblemen binnen het ge
zin. Het een kan wel met het ander te maken hebben, maar veelal is onduide
lijk of het een dan wel het ander tot de beslissing om te plaatsen heeft bijge
dragen.
Vervelende gebeurtenissen of problematische situaties kunnen zich ook op
verschillende plaatsen voordoen. Zo kunnen zich allerlei problemen voordoen
binnen het gezin, evenals daarbuiten op school of op het werk. Ook buitens
huis en in de vrije tijd kan er van alles gebeuren.

1.7 Jongeren uit etnische minderheden
Van de 49 problemen die in onze vragenlijsten zijn opgenomen of door de be
trokkenen zelf zijn genoemd (en die overigens elkaar niet zonder meer uitslui
ten, maar soms een verschil in perceptie aangeven), heeft het overgrote deel
betrekking op de situatie thuis: pedagogische onmacht van vader en/of moe
der, relatieproblemen tussen jongere en ouders en tussen familieleden onder
ling, ruzies over regels in huis (denk aan te laat thuiskomen, verkeerde vrien
den), dat alles met als uiterste consequenties weglopen, het huis uit sturen of
dreigen met terugsturen naar het land van herkomst.
Schoolproblemen, zich uitend in spijbelen, matige schoolprestaties en ruzies
met leerkrachten, komen ook veelvuldig voor.
Verder wordt regelmatig probleemgedrag buitenshuis genoemd, zoals
diefstalletjes en inbraken, vandalisme, vechtpartijen en drug- en alcohol
gebruik.
Hieronder laten wij de problemen zien, die het veelvuldigst genoemd werden.
In dele kolom treft men de aantallen aan voor de onderzoekgroep als geheel,
in de 3 daarop volgende kolommen de aantallen voor de verschillende af
komsten (de erbij vermelde percentages gelden alleen voor de betreffende
groep). Begonnen wordt met die problemen, die op een of andere wijze betrek
king hebben op de gezinssituatie. Vervolgens problemen die zich voorname
lijk buiten de gezinssituatie voordoen. Per geval (= jongere) kunnen zich
meerdere problemen voordoen.
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Tabel 13: Problemen en afkomst

Probleem - Allnn Surinamnrs Terknn Marokkanen

(N=91) (N=59( (N=8) (N=24)

Pedagogische onmacht van
moeder 73 (80.2%) 52(88.1%) 5 (62.5°/al 16 (66.7%)

Relafieproblemnn (ongere nn
moeder 66(74.7%) 49 (931°/al 6)75.0%) 13(54.2%)

Relatieproblemen jongere en
vader 61 (67.0°/al 35 (59.3°/al 7 (875°/al 19 (79.2°/al

Pedagogische onmacht van
vader 49 (53.8°/al 23 (39.0°/al 7 187.5°/al 19 (79.2°/al

Relatieproblemen )ongere en
broerslzus)es 43 (47.3°/al 32 (54.2°/al 4 (50.0°/al 7 (29.2°/al

Overtreden van regels thuis 32 (35.2%) 23)39.0%) 2(25.0%) 7(29.2%)

Mishandeling door nader 29 131.9°/al 13 (27.0°/al 6 (75.0°/al 10141.7%)

Problemen age, scheiding
ouders 20 (22.ga/l 16 (27.1°/al 1 (12.5°/al 3 (12.5°/al

Mishandeling door moeder 14(15.4%) 10)16.9%) 3(37.5%l 1 1 4.2%)

Verwaarlo2ing door moeder 16117.6%) 14(23.7%) — 1 — ( 21 8.3°/al

Niet meer gewensf thuis 26 128.6°/al 17 (28.8°/al 1 (12.5%) 8 133.3°/al

Verkeerde vrienden 16 (17.6°/al 10 (16.9°/al 1 )12.5a/( 5 (20.8°/al

Problematisch gedrag 25 (27.5°/al 20 133.9°/al 1 (12.5°/al 4 116.7%)

Weglopen 61 (67.0°/al 38 (64.4°/al 5 (62.5°/al 18 (75.0a/l

Zwerven 52(57.1%) 34)57.6%) 1 (12.5%) 17 (70.8%(

Relatieproblemen (ongere met
autoriteitsfigavr 36 (39.6%) 27 (45.8°/a( 2 (25.0°/al 7 (29.2%(

Relatieproblemen jongere en
leettijdgevoten 28(30.8%) 20)33.9%) 2 125.0°/al 6(25.0%)

problemen in vorig plaatS
singnmilieu 22 (24.2°/al 17)28.8%) 1 (12.5°/al 4(16.7%)

Oietstallinbraak 48(52.7%) 28 (47.5%( 3 (37.5°/al 17 170.8%)

Vechtparti(enlgemeldsdeliclen 45 (49.5°/a( 29 (49.2°/al 6 (75.0%( 10 (41.7°/al

Vandalisme 20 l22.ga/l 14 (23.7°/al
— ( — 1 6 (25.0°/a(

Orug’Ialcoholproblemen 16 117.6%) 14 (23.7%)
— 1 — ( 21 8.3%)

spi(belenlschoolproblemen 66 (72.5°/al 45 (76.3°/al 3 )37.5°/a( 18 (75.0%)

Een belangrijke vraag bij het bekijken van bovenstaande problemen, is die

naar de validiteit ervan. Zoiets is moeilijk te controleren, maar een mogelijke

indicatie van die validiteit is de mate Waarin de diverse informanten het met

elkaar eens zijn. De mogelijkheid van verschillen in definiering en perceptie

van de problemen lijkt daarmee echter te worden ontkend.
Toch willen wij eerst die problemen naar voren halen, die over het algemeen

door (vrijwel) alle betrokkenen werden genoemd.

Het duidelijkst ligt dat voor de schoolproblemen, weglopen, delinquent ge

drag sls diefstal en inbraak en in wat mindere mate voor agressief gedrag ten

opzichte van personen (de jongeren zelf noemen dat minder vaak), relstiepro

blemen met vader en moeder (door de ouders zelf niet zo vaak genoemd), ver

keerde vrienden en het overtreden van huisregels. Het niet meer thuis ge

wenst zijn van de jongeren wordt eveneens door allen in ongeveer gelijke mate

genoemd.

Niet in bovenstaande tabel opgenomen, maar wel enkele keren (N = 12,

13.2°/a) genoemd zijn problemen die zijn ontstaan als gevolg van cultuur-

verschillen tussen ouders en kinderen 1), De keren dat dat zo werd omschre

ven, gebeurde dat door zowel de ouders als groepsleiding en sanmeldende in

stanties. Alleen de jongeren zelf repten hier niet van.

Asnmeldende instanties en groepsleiding spraken veel in termen van pedago

gische onmacht en verwaarlozing van de kant van de ouders.

Ook noemden zij meermalen mishandeling door een van de ouders. Proble

1) Als grens voor opname in de tabel is 15°/a gehanteerd; dat wil zeggen dat problemen in ten

minste lS°/a van de gevallen moeten voorkomen om te worden opgenomen zie bi(lage VIII voor

de overige problemen).
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men in een vorig tehuis of een pleeggezin als gevolg waarvan de huidige plaat
sing tot stand kwam, werden evenals problemen omtrent gebruik van drugs en
alcohol, vooral door groepsleiding en aanmeldende instanties genoemd.

Jongeren sprongen er uit bij het noemen van problemen met een stiefouder
(ofwel nieuwe partner van een van de ouders); groepsleiding beschreef dat
vaak wat algemener in termen van problemen als gevolg van scheiding en
nieuwe partner-keuze van de ouders.

Het feit dat de groepsleiding en aanmeldende instanties in tamelijk veel ge
vallen andere problemen noemen dan de ouders en de jongeren, kan voor een
deel veroorzaakt zijn door het verschil in vragenlijsten. Veel meer dan bij de
jongeren en de ouders werd bij de groepsleiding en de aanmeldende instan
ties naast open vragen gewerkt met gesloten vragen, waarbij sommige van bo
vengenoemde problemen vermeld stonden. Tegelijkertijd lijkt het niet aanne
melijk, dat bv. ouders ïn zulke termen spreken. Zij noemden vooral ge
dragsproblemen van hun kinderen als reden voor de tehuisplaatsing. In tegen
stelling tot de jongeren, groepsleid(st)ers en aanmeldende instanties lijken zij
de grond voor alle problemen vooral te leggen bij de jongeren of omstandig
heden buiten hun schuld. Een voorbeeld hiervan is alleenstaand ouderschap,
waardoor men niet meer tegen de gebeurtenissen opgewassen is; dit lijkt op
een beschrijving van pedagogische onmacht.

Het meest opvallende verschijnsel is het relatief grote aantal keren dat de
groepsleiding over problemen spreekt. Vergeleken met de andere betrokkenen
noemen zij veel meer en veel vaker problemen. Zwerven, relatieproblemen met
broertjes en zusjes, leeftijdgenoten en autoriteitsfiguren en problemen als ge
volg van de scheiding van ouders worden vrijwel uitsluitend door groepslei
ding genoemd. Daarbij wordt overigens geen onderscheid gemaakt naar Suri
namers, Turken of Marokkanen.
Dit verschijnsel wordt wellicht verklaard door de intensieve wijze waarop de
groepsleiding kennis maakt met bepaalde aspecten van het gedrag van de
jongeren in het tehuis of internaat waarin zij werkt. Ten aanzien van de proble
matiek die in relatie staat tot deze aspecten, kan het moeilijk zijn om onder
scheid te maken tussen de periode voor de plaatsing en de periode die de
jongere in het betreffende tehuis heeft doorgebracht. Deze verklaring zou
vooral kunnen gelden voor problemen met autoriteitsfiguren en leeftijdgeno
ten (en eventueel met broertjes en zusjes wanneer die in hetzelfde tehuis ver
blijven), waarbij men mogelijk de huidige relatie met bv. groepsleiding en
groepsgenoten voor ogen heeft.
Ook is het mogelijk dat de groepsleid(st)er een zodanige vertrouwensbasis
met de jongere heeft opgebouwd, waardoor hij/zij in de loop van het verblijf
meer over problematische achtergronden te horen krijgt dan via de aanmelder
of uit het dossier wordt verkregen. Hiertegen zou pleiten het met opzet achter
houden van dergelijke informatie door de jongere om die vertrouwensbasis
niet door negatieve berichten op het spel te zetten.
Het is ook mogelijk dat deze jongeren uit etnische minderheden inderdaad
(dat wordt nI. wel eens gesuggereerd) in een zwaardere categorie tehuizen ge
plaatst zijn dan de problematiek (volgens andere bronnen) zou doen verwach
ten. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de groepsleiding die de problema
tiek van de betreffende jongeren op gelijke wijze als de anderen leden van zijn
of haar groep — en dus zwaarder — inschat.
Een andere factor tenslotte die hierbij een rol zou kunnen spelen, is het feit
dat het in zekere zin tot het werk van groepsleiding hoort om problemen te
zien. Dit gaat echter ook op voor veel medewerk(st)ers van aanmeldende in
stanties.

1.2 De verschillende etnische achtergronden
Een vergelijking die gemaakt moet worden, is die tussen de drie minderheids
groepen onderling.
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Problemen met de ouders (relatieproblemen en pedagogische onmacht) ten.

deren bij de Surinaamse jongeren wat meer in de richting van de moeder en bij

de Turkse en Marokkaanse jongeren wat meer in de richting van de vader. Dat

Surinaamse jongeren wat minder problemen met hun vader(figuur) hebben,

wordt voor een deel verklaard door het feit dat zij in 38% van de gevallen geen

contact met hem hebben. Bij de Marokkanen ligt dit percentage op slechts

9% en bij de Turken is er in alle gevallen contact met een vaderfiguur. Overi

gens doelen wij op de periode voor de tehuisplaatsing, wanneer gezegd wordt

dat er contact met de ouders bestaat. Met de tehuisplaatsing zijn in enkele ge.

vallen de contacten al dan niet tijdelijk opgehouden te bestaan.

Wij nemen aan dat het in meet gevallen ontbreken van contact met de vader.

figuur bi) de Surinaamse jongeren, eveneens deels verklaart waarom bij hen

meer dan bij de Turkse en Marokkaanse jongeren gesproken wordt van proble

men als gevolg van scheiding van de ouders. Het lijkt erop dat Surinaamse

jongeren meer (gedrags)problemen in het leven van alledag vertonen: het over

treden van regels thuis, meer algemeen probleemgedrag (beide vooral aange.

geven door de ouders) en problemen in het vorig plaatsingsmilieu. Met dit

laatste staan wellicht ook de relatieproblemen met autoriteitsfiguren in ver

band. Met andere woorden: zij conformeren zich minder aan bestaande situa

ties dan de Turken en Marokkanen. Dat betekent overigens niet, dat zij ook

meer delinquent gedrag vertonen. Bij de vermogensdelicten zijn het vooral de

Marokkaanse jongeren die er uit springen en bij de geweldsdelicten de Turkse

jongeren. Alleen op het gebied van drug. en alcoholgebruik springen zij er ten

opzichte van de twee andere groepen uit.
Het is misschien niet onterecht te stellen, dat Surinaamse jongeren eerder

dan Turken en Marokkanen geneigd zijn tegen het gezag van ouders, oudere

familieleden en autoriteiten in het algemeen in te gaan. Hierbij moet worden

aangetekend, dat dit sterker geldt voor de Creolen dan voor de Hindoestanen.

Voor de Hindoestaanse Surinamers geldt net als bij de Turken en Marokka

nen, dat gezagsstructuren binnen het gezin (tenminste uiterlijk) veel duidelij

ker liggen.
Opmerkelijk bij de Turkse jongeren is het ‘achterblijven’ ten opzichte van Suri

naamse en Marokkaanse jongeren in schoolproblemen, terwijl er bij hen vaker

sprake lijkt te zijn van mishandeling door een of beide ouders.

1.3 Jongeren uit etnische minderheden en Nederlandse jongeren

Wij willen nu eerst de problemen die tot de plaatsing hebben geleid, nader be

kijken aan de hand van de vraag hoede verschillen en overeenkomsten tussen

de onderzoekgroep en de vergelijkingsgroep liggen. Voor deze vergelijking

kunnen wij ons wat betreft de minderheden niet volledig baseren op de in ta

bel 13 genoemde problemen. Immers bij de Nederlandse jongeren zijn wij uit.

sluitend uitgegaan van de dossiers. Willen wij derhalve de twee groepen ver

gelijken, dan zullen wij ons ook bij de minderheden moeten beperken tot de

dossierinformatie. Daardoor wordt bij deze groep niet alleen het aantal pro

blemen kleiner (problemen die alleen tijdens de gesprekken bij de open vragen

werden genoemd vallen erbuiten), maat de problemen die overblijven worden

ook minder vaak genoemd (problemen die wel door de geïnterviewden werden

genoemd, maar niet in het dossier worden opgenomen).
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Tabel 14: Problemen en onderzoek/vergelijklngsgroep

Probleem Minderheden Nederlanders
(N=91) (N=85)

Pedagogische onmacht van moeder 44(484%) 57(67.1%)
Relatieproblemen jongere en moeder 47(51.6%) 54(63.5%)
Relatieproblemen Jongere en vader 38 (47.8%) 41 (48.2%)
Pedagogische Onmacht van vader 27(29.7%) 44(51.8%)
Relatieproblemen jongere en broers/zusjes 16 (17.6%) 19 )22.4°/)
Mishandeling door vader 10(11.0%) 4 ( 4.7%)
Mishandeling door moeder 7 t 7.7%) 2 ( 2.4%)
Verwaarlozing door moeder 4 1 4.4%) 5 t 5.9%)
Weglopen 37 (40.7%) 20 )23.5°k(
Zwerven 22 (24.2%) 6) 7.1%)
Relatieproblemen jongeren en autoriteitsfiguren 10(11.0%) 8) 9.4°/s)
Relatieproblemen jongere en leeftijdgenoten 3 ( 3.3%) 11 (12.9%)
Diefstal/inbraak 33 (36.3%) 34 (40.0%)
Vechtpartijen/geweldsdelicten 17 (18.7%) 12(14.1%)
Vandalisme 2) 2.2%) 9(10.6%)
Drug-/alcoholgebruik 5 t 5.5%) 1 ( 1.2%)
Spijbelenischoolproblemen 45(49.5%) 54 (63.5%)
Problemen in vorig plaatsingsmilieu 7 t 7.7%) 6 ) 7.1%)

Bij beschouwing van deze tabel blijken er grote overeenkomsten te bestaan
tussen beide groepen ten aanzien van het soort problemen dat overheerst. Zo
wel bij de jongeren met een minderheidsachtergrond als bij de Nederlandse
jongeren komen schoolproblemen en spijbelen, relatieproblemen met moeder
of moederfiguur en pedagogische onmacht van de moeder(figuur) het meeste
voor. Relatieproblemen met de vader(figuur) en pedagogische onmacht van
vader worden iets minder vaak genoemd. Wanneer men echter bedenkt dat er
bij de jongeren uit etnische minderheden in 27.9% van de gevallen en bij de
Neder)andse in l8.7% van de gevallen geen contact met een vaderfiguur
bestaat, terwijl dit bij de moederfiguur bij beide groepen veel minder vaak
voorkomt (ni. in ongeveer 4.5% van de gevallen), betekent dit dat de proble
men in relatie tot de vader in feite hoger scoren dan die in relatie tot de moe
der. Met andere woorden: indien er contact met een vader(figuur) bestaat, be
horen relatieproblemen tussen hem en de jongere en zijn pedagogische on
macht zowel voor de onderzoekgroep als de vergelijkingsgroep in veel geval
len tot de problematiek die tot tehuisplaatsing heeft geleid. Hierbij valt op dat
genoemde problemen zowel in relatie tot de vader als tot de moeder vaker ge
noemd worden bij de Nederlandse jongeren.

Ook schoolproblemen en spijbelen komen vaker voor bij de Nederlandse jon
geren (in dit geval zelfs significant bij a=O.10)2). Iets minder vaak voor
komende problemen zijn delinquent gedrag als diefstal en inbraak, gewelds
delicten tegenover personen, weglopen en zwerven en relatieproblemen mei
broers/zusjes. De verschillen tussen beide groepen komen vooral naar voren
bij weglopen en zwerven; dit wordt vaker bij de jongeren uit etnische minder
heden genoemd dan bij de Nederlandse jongeren (en wel significant bij
respectievelijk (a 0.02 en a 0.01).

De overige problemen lijken relatief zelden voor te komen. De absolute aantal
len worden te gering om er vergaande conclusies aan ie verbinden. Wel willen
wij hier op een aantal in het oog springende verschillen wijzen. Vandalisme,
relatieproblemen met leeftijdgenoten lijken meer tot de ‘Nederlandse proble
matiek’ te behoren, terwijl drug- en alcoholgebruik en mishandeling door de
ouders vaker worden genoemd voor de jongeren uit minderheden (de verschil
len zijn echter niet significant, behalve bij vandalisme voora= 0.05).

2) Voor toetsing is gebruik gemaakt van de chi-kwadraat-toets of Fischer’s exact probability test
(bij N’40) (Siegel, 1956).
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1.4 Tehuistype
In hoeverre kan nu gezegd worden, dat bepaalde problemen zich vooral voor

doen of hebben voorgedaan bij jongeren in een bepaalde categorie tehuizen?

In Bijlage IX is per tehuiscategorie voor zowel de onderzoekgroep als de verge

lijkingsgroep aangegeven in hoeveel procent van de gevallen een bepaald pro

bleem is genoemd.
De belangrijkste uitkomsten luiden:

- relatieproblemen met vader en moeder en pedagogische onmacht van va

der en moeder komt in alle categorieën tehuizen in ongeveer gelijke mate

voor (ruwweg rond de 50%), uitgezonderd de BJ-internaten, waar de per

centages iets lager liggen wanneer het om de vader gaat; ten aanzien van

deze problemen ‘scoren de Nederlandse jongeren in alle typen wat hoger;

- schoolproblemen doen zich vooral voor bij jongeren die in

rijksinrichtingen/zJ.b.’s en BJ-internaten verblijven; ook voor de vakinterna

ten geldt dit, maar in iets mindere mate voor de jongeren uit etnische min

derheden;

- weglopers lijken vooral terecht te komen in rijksinrichtingen!z.i.b.’s en be

handelingstehuizen (minderheden), maar zijn het Nederlandse weglopers

dan zijn het vooral de rijksinrichtingen en de tehuizen voor

schoolgaande/werkende jeugd;

- jongeren die allerlei delinquent gedrag vertoond hebben (diefstal, geweld)

komen in eerste instantie in rijksinrichtingen terecht en verder in BJ-inter

naten en vakinternaten; dit geldt zowel de jongeren uit minderheden als de
Nederlandse jongeren.

1.5 Justitiële versus vrijwillige plaatsing
Een vergelijking tussen die jongeren uit etnische minderheden, die justitieel

of vrijwillig geplaatst zijn, laat maar weinig verschillen zien, die verder slechts

zelden significant zijn.
Mishandeling door vader of moeder en pedagogische onmacht van vader of

moeder treffen wij iets meer aan bij de justitieel geplaatsten, maar het ver

schil is niet significant. Ook schoolproblemen, wegloop- en zwerfgedrag

komen iets meer voor bij de justitieel geplaatsten, maar ook hier niet signifi

cant
Slechts problemen in het vorige plaatsingsmilieu (tehuis of pleeggezin)

komen signiticant meer voor bij de justitiële plaatsingen ja = 0.05). Hetzelfde

is bijna het geval voor delinquent gedrag en drug- en alcoholgebruik.

Overigens, voor deze laatste vergelijking is gebruik gemaakt van de uitgebrei

de opsomming van problemen; er is dus niet beperkt tot die problemen die

alleen in de dossiers vermeld staan.
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Achtergronden

Was er in het vorige hoofdstuk sprake van een opsomming van allerlei proble
men, in dit hoofdstuk willen wij daar enige ordening in brengen.
Ten eerste zijn daar de ‘signalen’. Hieronder verstaan wij die gebeurtenissen
en (probleem)gedragingen, die aangeven dat er ‘iets aan de hand is’. Het zijn
duidelijk zichtbare problemen; met name zichtbaar voor buitenstaanders. Het
zijn de signalen’, die vaak aanleiding zijn voor justitie of hulpverleners om in
te grijpen. Van de in tabel 13 genoemde problemen zijn dat: wegloop- en zwerf
gevallen, delinquent gedrag en in sommige gevallen drug- en alcoholgebruik.
Hoewel in bepaalde gevallen schoolproblemen ook tot deze ‘signalen’ gere
kend kunnen worden (te denken valt aan veelvuldig spijbelen of concentratie-
moeilijkheden), zijn wij eerder geneigd deze problemen te rekenen tot de ‘ach
terliggende problemen’. Dat wil zeggen die problematische situaties die vaak
de achtergrond vormen voor de ‘signalen’ en waar het in veel gevallen eigen
lijk om draait. Bij schoolproblemen kan men dan denken aan leermoeilijk.
heden (er wordt teveel van de jongeren gevraagd, het lesaanbod sluit niet aan
bij wat de jongere kan en/of wil). Verder gaat het vooral om problemen in de
gezin- of familiesfeer: ruzies tussen kind en ouders, wederzijds onbegrip om
trent wensen en gevoelens. Dit hoeft niet altijd direct te leiden tot voor bui
tenstaanders zichtbaar probleemgedrag (signalen) als weglopen en crimineel
gedrag. Veelal zal zich dit eerst tonen in voor alleen ‘insiders’ zichtbaar pro
bleemgedrag: het overtreden van huisregels (te laat thuis komen, niet luiste
ren, maar ook slaan en strengere tegels instellen).
De relatie tussen de ‘achterliggende problemen’ en de ‘signalen’ wordt lang
niet altijd en door iedereen gelegd, althans niet direct.
Vaak is er sprake van een soort ‘intermediair’; er wordt aangegeven dat ‘sig
naalgedrag’ ontstaat als gevolg van iets anders — in dat kader wordt vaak
melding gemaakt van ‘verkeerde vrienden’: als men daar maar niet mee in con
tact gekomen zou zijn, was er niets gebeurd. Je krijgt als het ware vanzelf
moeilijkheden thuis als zich elders bepaalde problemen voordoen.
Bezien wij nu de onderzoekgroep en de Nederlandse vergelijkingsgroep (tabel
14), dan zijn er verschillen aan te geven in ‘signaalgedrag’ (zie vooral weg
lopen en zwerven), maar ook bij de ‘achterliggende problemen’. Bij die ‘achter
liggende problemen’ gaat het echter niet zozeer over het wel of niet voorko
men ervan, maar om de frequentie ervan. Zowel schoolproblemen als relatie-
problemen met de ouders komen wat vaker voor bij de Nederlandse jongeren.
Er is dus geen aanwijzing dat dergelijke problemen bij de Nederlandse jonge
ren ernstiger zijn dan bij de onderzoekgroep of andersom. Evenmin betekent
het feit dat zulke problemen bij alle groepen voorkomen, dat de ‘onstaansach
tetgrond’ van de problemen dezelfde is.
Men kan zich afvragen of de problemen van jongeren uit etnische minderhe
den nog op een andere wijze dan in frequentie-van-voorkomen verschillen van
de problemen van Nederlandse jongeren.

In vele werken is reeds aangetoond hoe culturele factoren de opvoedings
situaties van diverse groepen kan doen verschillen. Heel duidelijk komt dit tot
uiting wanneer door migratie gezinnen en families in een andere maatschap
pelijke en culturele omgeving terecht komen. Hun wijze van leven en opvoe
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den is niet langer meer de enige wijze van leven en opvoeden. De jongeren

wordt dit nog het meeste duidelijk, zij komen te leven ‘tussen twee culturen’,
een verschijnsel dat al vele malen is beschreven. Wij volstaan hier met te ver
wijzen naar auteurs, die hieraan aandacht hebben besteed: Eppink (1981),
Waal (1982), Lysen.Kist (1981), Pels (1979), Weische-Alexa (1977), Schumacher

(1980), Bol (1979), Wolfstetter-Kausch en Gaier (1981), L.C.G.J. (z.j.). In werken
van deze auteurs gaat het veelal om uitvoerige, gesystematiseerde situatiebe
schrijvingen (met overigens meer aandacht voor Turken en Marokkanen dan
voor Surinamers). Theorievorming op dit terrein heeft nog nauwelijks plaats
gevonden, althans niet in Nederland. Wel als het gaat om een meer verant
woorde wijze van hulpverlening (Eppink, 1981), niet als het om socialisatie- of
opvoedingstheorieën gaat, gericht op de niet van oudsher in een land wonen
de bevolkingsgroepen. In haar rapport ‘Voeten in de Aarde’ (1982) vat Pels
enige, voornamelijk uit de Bondsrepubliek afkomstige socialisatietheorieën
voor minderheidsgroepen samen en noemt vervolgens de belangrijkse varia
belen uit die theorieën. Wij laten deze variabelen hieronder volgen.

1. immigratieleeftijd en verblijfsduur

2. gezinssituatie (aantal jaren separatie, buitenshuis werkende moeder)

3. cultuur en traditionalisme in het ouderlijk milieu

4. sexeverschillen

5. hechtheid van de etnische gemeenschap

6. sociaal-economische positie van de ouders

7. aspiratieniveau van de ouders voor zichzelf! voor de kinderen

8. aspiratieniveau van de jongeren

9. situatie van de jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

10. formele en informele kenmerken van de maatschappij

Dit zijn de factoren die een rol spelen in de socialisatie en identiteitsontwikke
ling van jongeren uit etnische minderheden. Stagneringen of strubbelingen in
de socialisatie of indentiteitsontwikkeling kunnen met deze factoren te
maken hebben.
Wij zullen deze factoren nu nader toelichten en de onderzoekgroep er op bekij
ken. Aangetekend moet worden, dat niet alle variabelen systematisch in het
onderzoek betrokken zijn geweest.

2.1 Immigratieleettijd en verblijfsduur
De leeftijd waarop een jongere naar Nederland komt en de lengte van zijn/haar
verblijf in het land kunnen een belangrijke rol spelen. Schtader e.a. (1976)
menen dat afhankelijk van het feit waar socialisatie, enculturatie en secun
daire sociale bepaling hebben plaats gevonden (in het land van herkomst of in
het land van nieuwe vestiging) er een verschil zal zijn in de mate waarop een
jongere zich zal oriënteren op ofwel de nieuwe samenleving waarin zij terecht
gekomen zijn, ofwel op het land van herkomst met de bijbehorende cultuur
(die ook de cultuur van de ouders is). Dit laatste kan alsnog veranderen naar
gelang de verblijfsduur in het ‘nieuwe’ land langer is. Het overnemen van de
gewoonten van de samenleving waarin men zich gevestigd heeft, kan botsin
gen tussen kinderen en ouders teweeg brengen, die immers in veel gevallen
vast houden aan eigen cultuur en leefgewoonten.
Gegevens over de jongeren uit onze onderzoekgroep vormen geen bevestiging
van het idee dat zij die op zeer jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen, eer-
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der problemen krijgen met hun ouders. De onderzoekgroep is op het punt van
leeftijd-bij-aankomst te zeer verdeeld: bepaalde trends zijn niet waar te
nemen.

De verblijfsduur lijkt een belangrijker variabele. Problemen lijken vooral tot
uitbarsting te komen in de periode kort na aankomst (bij de onderzochte groep
is een piek waar te nemen voor wat betreft de eerste tehuisplaatsing ongeveer
2 jaar na aankomst) en na wat langere tijd (de tweede piek ligt bij 7 jaar na
aankomst), veelal samengaand met de le/2e klas van een of ander vervolg-
onderwijs en de puberteit. De eerste piek zou verklaard kunnen worden met de
‘culture-shock’: de overgang van land van herkomst naar ‘nieuw’ land is zo
groot, dat de jongere zich niet goed raad weet. Pels merkt echter terecht op,
dat een dergelijke overgang nooit zo abrupt kan zijn, aangezien bij veel jonge
ren een of beide ouders al langere tijd verblijven in het land van vestiging en
men zich al op allerlei manieren heeft kunnen instellen op de komende veran
deringen. Voor de Surinamers geldt bovendien dat zij zich van kindsafaan een
beeld hebben kunnen vormen van hun ‘koloniale moederland’, dat dan wel
geen exact beeld zal zijn geweest, maar wel enige gelijkenissen met de werke
lijkheid zal hebben vertoond. Overigens is het wel zo, dat de Surinaamse jon
geren over het algemeen vrij kort na hun ouders naar Nederland zijn gekomen.
Voor de Turken en Surinamers was er meestal sprake van een wat langere pe
riode. Er valt echter bij de 2 pieken (zie boven) geen oververtegenwoordigingen
van een der groepen waar te nemen.

2.2 Gezinssituatie
Indien een of beide ouders eerder het land van herkomst hebben verlaten dan
hun kinderen, kunnen zich bij de hereniging problemen voordoen. Zowel
ouders als kinderen voldoen niet (meer) aan het beeld dat in de periode van
scheiding is opgebouwd. Aansluitend bij wat gezegd is over periode die ver
streken is tussen komst van ouders en komst van kinderen, kan men zeggen
dat deze variabele meer van toepassing is op Turken en Marokkanen. Daar
staat tegenover dat Surinaamse jongeren vaker geconfronteerd worden met
een permanente scheiding van hun vader, ofwel omdat die niet bekend is of
wel omdat deze nog in Suriname verblijft.
Wij dienen er echter voor op te passen alleenstaand ouderschap zonder meer
als problematische factor te zien. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in
Suriname is de alleenstaande moeder met name onder de Creolen een veel
voorkomende zaak, die niet als uitermate bijzonder gezien wordt, evenmin als
per definitie van slechte invloed op de socialisatie van de kinderen.
De gezinssituatie kan ook bekeken worden ten aanzien van het verschijnsel of
een of beide ouders werken, waardoor deze weinig thuis zijn; als gevolg daar
van zijn de jongeren meer op zichzelf aangewezen en kan er eerder sprake zijn
van een uit elkaar groeien van ouders en kinderen. Indien dit het geval is, zou
dit meer gelden voor de Surinaamse jongeren; onze gegevens maken duide
lijk, dat voor wat betreft het hebben van werk, dit bij de Surinaamse ouders
(zoals bekend gaat het daarbij meestal om moeders) vaker voorkomt.

2.3 Sexeverschillen
De veronderstelling wordt geuit dat socialisatie en identiteitsontwikkeling
zich bij de meisjes anders voltrekt dan bij de jongens. Onder meer omdat
meisjes door allerlei restricties meer aan huis gebonden zijn en meer op het
gezin zijn georiënteerd. Pels citeert Shadid die zegt: De meerderheid (van de
Marokkanen in Nederland) schijnt er de voorkeur aan te geven de jongens op
te voeden naar Nederlandse normen en waarden, met de nadruk op de mdlvi
dualiteit en eigen verantwoordelijkheid. Daarentegen worden de Nederlandse
normen volledig verworpen waar het meisjes betreft.’ Wij moeten echter op
passen dit voor alle meisjes aan te nemen; het lijkt eerder te gelden voor Turk
se en Marokkaanse meisjes, en in mindere mate voor Hindoestaanse Suri
naamse meisjes. Bovendien lijkt vooral een andere variabele (cultuur en tradi
tionalisme) hierop van invloed. De meisjes in de onderzoekgroep vertonen wel
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iswaar ander ‘signaalgedrag’ dan de jongena als het gaat om delinquent ge
drag, maar wat betreft weglopen en zwerven werd geen verschil vastgeateld.
Gaat het om de ‘achterliggende problemen’, dan zie je iets meer relatieproble
men met ouders en iets minder schoolproblemen.

2.4 Sociaal-economische positie van de ouders
Het is duidelijk dat een lage sociaal-economische positie van de ouders (en
dat geldt over het algemeen voor de ouders van deze jongeren) een ongun
stige factor vormt in de socialisatie van de kinderen. En in dat opzicht ver

schillen zij, zoals dit onderzoek en vele andere onderzoeken duidelijk maken,
niet van de ouders van de Nederlandse kinderen die in een tehuis geplaatst
zijn. Het is vooral het feit, dat dit van toepassing is op zo veel gezinnen uit

etnische minderheden, waardoor dit een factor van belang blijft.

2.5 Aspiratieniveau van de ouders voor zichzeltlvoor de kinderen en aspiratie
niveau van de jongeren
Wilpert (1980) veronderstelt dat er een discrepantie bestaat tussen het aspira
tieniveau en wat men feitelijk bereiken kan. Zij meent dat ouders in dit opzicht
bovendien meer verwachten dan de kinderen. Dit onderzoek bevestigt die ver
onderstelling niet. Gevraagd naar beroepswensen gecombineerd met de
opleidingsmogelijkheden, gaven de jongeren over het algemeen blijk van rea

lisme: 70% noemt beroepen die op grond van hun opleiding mogelijk zijn, 22°/s
weet het nog niet en slechts 8% van de jongeren noemt beroepen, waarvan
aangenomen mag worden, dat die op basis van hun huidige opleiding en even

tuele vervolgopleidingen niet haalbaar zijn. De ouders die geïnterviewd wer
den, noemden over het algemeen de beroepen die door hun kinderen ook ge
noemd werden. In de gesprekken lieten zij niets vsn andere wensen blijken,

men liet die keuze aan de jongeren zelf over. Wel onderstreepten zij het belang
van het afronden van een opleiding, hetgeen ook door de jongeren zelf vaak
naar voren werd gebracht.

2.6 Situatie van de jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
Hoewel de jongeren uit etnische minderheden in veel gevallen beter opgeleid
zullen zijn dan hun ouders, wijzen onderzoeken uit dat zij vergeleken met de
meeste Nederlandse jongeren nog een achterstand vertonen (De Vries, 1981).
Hierdoor zien hun kansen op de arbeidsmarkt er vrij somber uit. Gegevens uit

ons onderzoek leren dat er weinig verschillen bestaan tussen de jongeren uit

etnische minderheden en de Nederlandse jongeren die in tehuizen verblijven.
Beide groepen behoren tot de meest kansarme categorieën in onze samen
leving.

2.7 Formele en intormele kenmerken van de maatschappij
Hieronder wordt respectievelijk de houding van de overheid, politieke partijen,

vakbonden en bedrijven verstaan en de acceptatie van etnische minderheden

en de bereidheid tot interactie van de kant van de Nederlanders.
Op velerlei plaatsen is duidelijk gemaakt, dat er aan deze punten nogal wat

schort in het land. Hoewel de directe invloed van deze variabele moeilijk vast
te leggen is, is hij hier en daar merkbaar als het gaat in termen van discrimina
tie. Een voorbeeld hiervan is de tehuisplaatsing van een jongere, wiens proble

men door de betrokkenen herleid worden tot een traumatische ervaring met
discriminatie in de lagere school-leeftijd.

2.8 Cultuur en traditionalisme in het ouderlijk milieu
De mate waarin de ouders vast houden aan hun eigen cultuur en tradities en

de mate waarin de kinderen dat doen, kan verschillen. Niet alleen het verschil,

maar ook de sterkte van die banden met de cultuur, kunnen botsingen tussen
de generaties tot gevolg hebben. In het onderzoek beschikken wij niet over
concrete gegevens met betrekking tot deze variabele, In sommige gevallen

waren wij wel in staat hiervan een indruk te vormen (ni. in die gevallen dat de

ouders thuis werden bezocht voor een interview). Naar wij aannemen zijn de
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verschillen zeer groot en werden deze verschillen mogelijk veroorzaakt door
het moment waarop men tot gezinshereniging besluit en de aan- of afwezig
heid van familie en de contacten daarmee. In gezinnen die betrekkelijk kort na
de vestiging van vader herenigd zijn en waarvan de kinderen vrijwel al hun On
derwijs in Nederland hebben gevolgd, lijkt een grotere mate van acculturatie
te hebben plaats gevonden. Wij denken hierbij vooral aan de Turken en Marok
kanen. Voor zowel de Surinamers als voor de Turken en Marokkanen lijkt het
van belang in hoeverre men (nog) is ingebed in grotere familieverbanden en
daar nauwe contacten mee onderhoudt. Wanneer dat het geval is (en bij Suri
namers is dat regelmatig het geval, aangezien men in zo grote getale naar Ne
derland is gekomen) lijkt men gemakkelijker vast te kunnen houden aan eigen
groepsnormen en -waarden en ook aan eigen opvoedingsstijlen. Daarentegen
kan het ook zo zijn dat een geïsoleerd van de eigen groep en temidden van een
Nederlandse gemeenschap levend gezin, a.g.v. die geïsoleerdheid sterker
vasthoudt aan de eigen normen, waarden en gewoonten en geen gebruiken
van de Nederlandse omgeving wil overnemen. Dit kan tot botsingen met de
kinderen leiden, wanneer die bij leeftijdsgenoten zien, dat die meer of andere
dingen mogen. Ouders kunnen boos of ongerust worden, wanneer zij hun kin
deren dingen zien doen, die zij absoluut niet op prijs stellen.
Zoals gezegd nemen wij aan dat dit een variabele van belang is, maar ont
breekt het ons aan concrete gegevens.

2.9 Hechtheid van de etnische gemeenschap
Evenals cultuur en traditionalisme is dit een variabele ten aanzien waarvan dit
onderzoek geen concrete gegevens oplevert. Weliswaar is met name aan de
ouders gevraagd in hoeverre zij contacten onderhouden met familie en kennis
sen zowel in Nederland als het land van herkomst, de antwoorden geven
hoogstens een indicatie van de mate van betrokkenheid bij de familie, maar
niet van de hechtheid van de etnische gemeenschap.
Door Schrader ee. wordt verondersteld dat de omgang met leeftijdsgenoten
uit eigen kring meer betekenis heeft voor jongeren uit etnische minderheden
dan voor Nederlandse jongeren. Een vergelijking tussen de twee groepen op
het punt van relatieproblemen met leeftijdsgenoten, laat in dit opzicht een in
teressant verschil zien, ni. dat dit zich bij de jongeren uit minderheidsgroepen
minder vaak voordoet dan bij de Nederlandse jongeren. Het is echter moeilijk
te zeggen of een al dan niet bestaande hechtheid van de etnische gemeen
schap een zodanige invloed op de socialisatie en identiteitsontwikkeling
heeft, dat dat problemen oplevert in bv. de verhouding met de ouders.

Het is duidelijk dat bovenstaande variabelen een rol kunnen spelen bij het ont
staan en het zich voordoen van problemen bij jongeren en hun gezinnen, die
tot een tehuisplaatsing leiden.
Tevens wordt duidelijk dat sommige van deze variabelen niet uitsluitend gel
den voor etnische minderheden, maar ook voor bepaalde groepen uit de
Nederlandse bevolking; meestal gaat het dan om die groepen die een lagere
sociaal-economische positie innemen in de samenleving.
Het is ook belangrijk te constateren dat deze variabelen niet van toepassing
zijn op alle jongeren of alle ouders, maar dat er individuele verschillen kunnen
zijn. Per geval kan er sprake zijn van een andere variabele, die als het ware het
zwaarst weegt.
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Samenvatting

Resumerend kunnen wij zeggen dat jongeren uit etnische minderheden in te
huizen geplaatst worden als gevolg van problemen thuis met hun ouders en
problemen op school; problemen die zich vooral laten signaleren door weg
lopen en zwerven, diefstallen en gewelddadigheden en in mindere mate ook in
drug- en alcoholgebruik. Tegelijkertijd dient vermeld te worden, dat zij zich
hierin niet onderscheiden van de Nederlandse jongeren, hoewel bepaalde
achtergrondsfactoren wel kunnen verschillen, zoals verblijfsduur in Neder
land, sexe en hechtheid van de etnische gemeenschap.
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Deel III

De hulpverlening
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In dit deel willen wij de (residentiële) hulpverlening aan jongeren uit etnische
minderheden nader bekijken. Vragen als welke doelen worden met de plaat
sing nagestreefd?’ en ‘in hoeverre zijn er alternatieven voor tehuisplaatsing of
een bepaald type tehuis overwogen?’ krijgen de aandacht. Ervaringen van de
jongeren en hun ouders in het licht van voor- en nadelen van een tehuis of
nternaat, alsmede op het gebied van discriminatie, worden in dit deel op

gesomd.
Tevens stellen wij de tweede onderzoekvraag aan de orde: welke problemen
ontmoet men bij de tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minderheden?

Teneinde misverstanden te voorkomen dient te worden opgemerkt, dat het in
deel III om andere problemen gaat dan die, welke in deel II aan de orde waren.
Ging het daar om de problemen die tot plaatsing leidden, nu gaat het om pro
blemen die zich in de omgang tussen hulpverleners en cliënten voordoen, In
het vervolg spreken wij van omgangsproblemen.

Achtereenvolgens komende ervaringen en uitspraken van de aanmeldende in
stanties, de groepsleiding, de jongeren en hun ouders aan bod.
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De aanmeldende instanties

1.1 Omgangsproblemen
In diverse onderzoeken en tijdens studiedagen (WIJN, 1980; WIJN, z.j.; Ferrier
en Roskam, 1980; Bezuyen e.a., 1981; Averroës Stichting, 1981; Heiremans,
1981; Waal, 1982; Werkgroep Residentiële Voorzieningen voor Culturele Min
derheden, 1981) is ingegaan op de problemen die zich voor hulpverleners voor
doen, wanneer zij te maken hebben met leden van etnische minderheden. Een
belangrijke vraag is die naar de verhouding waarin de uit deze onderzoeken
naar voren gekomen problemen tot elkaar staan. Met andere woorden: wat
zijn relatief grote problemen en wat zijn relatief kleine problemen?
Evenzeer is het van belang na te gaan welke problemen (vrijwel) uitsluitend
gelden voor het werken met etnische minderheden en welke problemen mis
schien meer in het algemeen binnen de hulpverlening, en dus ook voor het
werken met Nederlanders opgaan (zie ook pag. 6).
Om deze vragen te beantwoorden is zowel aan medewerk(st)ers van de aan
meldende instanties als aan de groepsleiding een lijst met omgangsproble
men voorgelegd met de vraag, welke van die omgangsproblemen zich hebben
voorgedaan bij de betreffende jongere die bij het onderzoek betrokken is,
(men kon meerdere problemen aankruisen) en in hoeverre dat een relatief
groot of klein probleem was. Verder is gevraagd in hoeverre dat omgangspro
bleem specifiek betrekking had op etnische minderheden of ook op Neder
landse jongeren of ouders. Alle omgangsproblemen op de lijst zijn afkomstig
van andere onderzoeken. De relatieve zwaarte van een dergelijk probleem kon
worden aangegeven op een 4-puntsschaal (zie Bijlage X).
In label 15 treft men de lijst met omgangsproblemen aan met daar achter in de
le kolom het aantal keren dat dit door de aanmelders is genoemd en in de 2e
kolom in hoeverre men dit een omgangsprobleem vond specifiek voor de om
gang met minderheden, In de 3e kolom tenslotte is de score voor de relatieve
zwaarte van het probleem opgenomen; hoe dichter deze score de 4 nadert, hoe
zwaarder men het probleem inschat.
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Tabel 15: Door aanmelders genoemde omgangsproblemen

Probleem aantal malen npecitiek relatiene
genoemd (N = 90) (N = 90)* zwaarte

Verschillen in pedegogische opeattingen
lessen oeders en instantie 42 )46.7°/a) 30 (71.4°/a) 3.0
Taal-lbegripsproblemen met de ouders 33 (36.7%) 29(67.9%) 2.3
Hel is moeilijk ware geeoelensnen oeders te
ontdekken 35 (38.9°/aj 24(68.6%) 3.1
Problemen bespreken met oeders is moeilijk 34(37.8%) 21 (61.8%) 2.9
Contacten met ouders kosten neel tijd en
energie 33(36.7%) 17 (51 .5°/a) 2.8
Men is onnoldoende bekend meI endere
waarden en normen een oeders 16 (17.8°/a( 15 (93.7%) 2.6

Het Is moeilijk elspraken te maken met de
ouders 18 )20.o°/a) 9(50.0%) 2.9

Juridische problemen m.b.t. de ouders 7 1 7.8°/a) 3(42.8%) 2.6

Ouders accepteren eertngenwoordigster een
aanm. instantie niet 3) 3.3%) 3 (100 °/a( 2.0

Jongere is eerwesterd, ouders niet 34 (37.8%) 33 (97.0°/al 2.7

Het in moeilijk ware geeoelees ean jongere
te ontdekken 53 )58.9°/) 29(54.7%) 3.0
Taullbegripsproblemen met jongere 20 )22.2°/a) 18(90.0%) 2.1

Problemen bespreken met jongere is
moeilijk 35(38.9%) 16(45.7%) 2.9
Het is moeilijk atspraken te maken met
jongere 21 (23.3%) 9 j42.8°/a( 2.5

Familiebanden een de jongere zijn
onduidelijk 11 (12.2%) 8 (72.7°/al 2.6

Juridische problemen m.b.l. de jongere 8 1 8.9%) 7)87.5%) 3.5

Men is oneoldoende bekend met andere
waarden en normen een jongeren 6 1 6.7°/a) 6 (100 °/a( 2.0

Tehuisplaatsing is eoor de familie
ingrijpender dan eerwacht werd 7 ( 7.8°/a( 4 (57.1%) 2.9

Jongere accepteert eertegenwoordiger een
aanm. instantie niet 3 1 3.3%) 2 )66.7°/a( 2.0

Jongere accepteert eertegenwoordigster een
aanm. instantie niet 1 ( 1.1%) 1 (100%) 2.0

De ie deze kolom eermelde percentages zijn percentages een de le kolom.

Voordat wij nu nader ingaan op de in bovenstaande tabe( genoemde om
gangsproblemen, willen wij eerst nog (ets meer van algemene aard opmerken.
Geconfronteerd met de vraag ot bepaalde omgangsprob(emen zich voordoen
en of deze voora( ge(ding hebben ten aanzien van minderheden of evenzeer ten
aanzien van Neder(andse jongeren en hun ouders, kunnende volgende proces
sen op gang gebracht worden:

- men gaat er eens goed over nadenken en realiseert zich dan dat er eigenlijk
geen verschillen zijn;

- men realiseert zich dat uitspraken discriminerend over kunnen komen en
doet daarom zulke uitspraken niet; dat wil zeggen men noemt geen ver
schillen hoewel zij er wel zijn;

- men wordt geattendeerd op de verschillen en meent als gevolg daarvan dat
er zulke verschillen zijn, die er in werkelijkheid misschien niet zijn;

- men noemt bepaalde verschillen, die verder niet als problematisch z(jn
ervaren.

Een en ander betekent dat de uitspraken over al dan niet voorkomende om
gangsproblemen en de specificiteit daarvan voor etnische minderheden met
voorzichtigheid moeten worden aangehoord.

Kijken wij naar de omgangsproblemen die betrekkelijk hoog scoren in de 1€
kolom (= genoemd voor minimaal 30°/o van de gevallen) en daarnaast nog
eens betrekkelijk hoog in de 2e kolom (= specifiek in minimaal 60¼ van de ge
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vallen dat het probleem genoemd is), dan zien wij onder meer die problemen
op de voorgrond treden, die verband houden met de omgang tussen de aan
meldende instanties en de ouders. Met name de verschillen in pedagogische
opvattingen tussen ouders en instantie, taal- en begripsproblemen met de
ouders, het ontdekken van de ware gevoelens van de ouders en het bespreken
van de problemen (waarmee de problemen worden bedoeld die tot de plaat
sing aanleiding Zijn) worden veelvuldig genoemd en worden bovendien nogal
eens als specifiek aangemerkt. Met uitzondering van de taal- en begripspro
blemen worden deze omgangsproblemen als vrij zwaar ervaren. Evenals bij de
jongere worden taal- en begripsproblemen met de ouders weliswaar als speci
fiek voor etnische minderheden ervaren, maar niet als een onoverkomelijk pro
bleem getuige de gemiddelde scores voor zwaarte van het probleem’: 2.3 en
2.1. Naar verluidt wordt er slechts zelden gebruik gemaakt van de diensten
van een tolk. Over het algemeen probeert men liever zelf de zaken met de
ouders en/of de jongeren door te spreken. Veel aanmelders zijn van mening
dat men er al dan niet met veel gebruik van handen en voeten wel uitkomt.
Problemen in de omgang met de jongeren doen zich niet alleen minder fre
quent voor dan problemen in de omgang met de ouders. Zij lijken ook minder
‘mi nderheidsgebonden’. Het ontdekken van de ware gevoelens, het bespreken
van de problemen met de jongere en het maken van afspraken zijn nog wel be
trekkelijk vaak voorkomende problemen, maar niet zonder meer uitsluitend
van toepassing op jongeren uit etnische minderheden.
Uitschieter in de zin van ‘zwaar probleem’ zijn problemen van Juridische aard
(gemiddelde score voor ‘zwaarte van het probleem’: 3.5). Daarmee worden
voornamelijk problemen rond verblijtsvergunningen e.d. bedoeld. Het zijn
problemen waarvoor een specialistische kennis noodzakelijk is; kennis
waarover medewerk(st)ers van aanmeldende instanties niet of onvoldoende
beschikken.
Het niet accepteren door de ouders of de jongeren van de hulp en dienstverle
ning van vrouwelijke (of juist mannelijke) vertegenwoordigers van de aanmel
dende instantïe komt maar een enkele keer voor. De indruk bestaat dat men in
de meeste gevallen niet zozeer als persoon, maar als functionaris gezien
wordt waarbij geslacht van secundair belang is.

Veel vertegenwoordig(st)ers van aanmeldende instanties hebben in hun werk
te maken gehad met uitsluitend Surinaamse families, uitsluitend Turkse fami
lies of uitsluitend Marokkaanse tamilies. Het is dan ook moeilijk aan te geven
of bepaalde in tabel 15 genoemde problemen betrekking hebben op vooral Su
rinaamse families, of juist op Turkse of Marokkaanse families. Wel zijn er en
kele indicaties. De sterkste is die bij de taal- en begripsproblemen met de
ouders; deze doen zich vooral voor in de omgang met Turkse en Marokkaanse
ouders. Hetzelfde maar in minder sterke mate is het geval bij de taal- en be
gripsproblemen met de jongeren: ook hier vooral met de Turkse en Marok
kaanse jongeren. Ook wanneer het bespreken van de problemen met de jonge
ren als moeilijk ervaren wordt, heeft dit meer betrekking op de Turkse en Ma
rokkaanse jongeren dan op de Surinaamse jongeren. Opmerkelijk is dat er vrij
wel geen onderscheid gemaakt wordt tussen de Turkse en Marokkaanse jon
geren en ouders. Zij worden veelal als een groep beschouwd. In veel geschrif.
ten zie je dat overigens ook; het gaat vaak over de mediterranen of de islamie
ten.

Problemen rond het maken van afspraken lijken zich vaker voor te doen bij de
Surinaamse jongeren uit de onderzoekgroep, evenals het voorkomen van on
duidelijke familiebanden (hiermee wordt gedoeld op het in eerste instantie
niet direct duidelijk zijn wie de moeder is, wie de vader is etc.; de belangrijkste
ouderfiguur is niet altijd de moeder of de vader, maar kan ook een oma, tante
of oom zijn).
Meer algemeen kan worden gezegd dat als er omgangsproblemen zijn die wat
meer gebonden zijn aan het werken met ouders en jongeren uit etnische min
derheden, deze zich wat sterker zullen voordoen bij de omgang met de Turkse
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en Marokkaanse ouders. Dat dergelijke problemen zich in alle contacten met
Turkse en Marokkaanse tamilies zullen voordoen is daarmee geenszins ge.
zegd, gezien de beperkte mate waarin deze problemen als specifiek worden
aangemerkt.

7.2 Adviesinwinning met betrekking tot de tehuisplaatsing
In de vorige paragraaf hebben wij gezien, dat zich in de omgang met jongeren
en ouders uit etnische minderheden zekere, soms moeilijke problemen kun.
nen voordoen. Men mag aannemen dat dit consequenties heeft voor de gang
van zaken rond de plaatsing. Beschikt men over voldoende informatie om tot
een plaatsing (al dan niet in een bepaalde type tehuis) te kunnen beslissen? In
hoeverre speelt de specifieke achtergrond van de jongere en het gezin een
rol?
Waar het gaat om adviesinwinning bij derden met betrekking tot de plaatsing
komt dit onderzoek tot de volgende uitkomsten.
In zon 60% van de gevallen hebben de aanmelders geen advies ingewonnen
bij derden; dit geldt zowel voor de onderzoekgroep als voor de Nederlandse
vergelijkingsgroep. Waar dat wel gebeurde, was dat in 12°/o van de gevallen bij
school (en ook hier geldt dat weer voor zowel de onderzoek- als de vergelij
kingsgroep). Voor 10% van de jongeren uit minderheden gebeurde dat bij het
voorgaande tehuis tegen 7% van de Nederlandse jongeren. Instellingen voor
algemeen maatschappelijk werk werden als het om Nederlandse jongeren
ging in 11% van de gevallen geraadpleegd tegen 7°/ bij jongeren uit etnische
minderheden.
Bij jongeren uit minderheden is in 3% van de plaatsingen de Averroès Stich
ting te hulp geroepen; het betrof hier drie Marokkaanse jongeren.
Ook de Raad voor de Kinderbescherming is een enkele keer geraadpleegd: bij
de Nederlandse jongeren drie keer (4%) en bij onderzoekgroep zes maal (7%).
Voor zeven jongeren uit minderheden en zeven Nederlandse jongeren werd in
formatie ingewonnen bij observatiehuizen, MOB’s en SPD’s (in procenten uit
gedrukt is dat voor beide groepen om en nabij de 8%).

Adviesaanvragen bij Raden voor de Kinderbescherming behelsden veelal
vraagstukken rond kinderbeschermingsmaatregelen en verblijfsvergunningen

(in een enkel geval werd daarvoor ook contact opgenomen met de vreemdelin.
genpolitie). Indien scholen, observatiehuizen en MOB’s werden benaderd, had
dit in veel gevallen te maken met een soort ‘nachecken’ of de betreffende jon
gere wat leermogelijkheden/schoolprestaties aangaat in aanmerking kwam
voor een bepaald type tehuis of internaat.
Instellingen voor maatschappelijk werk werden geconsulteerd over familie-
omstandigheden, met name in die gevallen, waarin deze instellingen al enige
tijd contact met een of meerdere familieleden van de jongere hadden.

Bij dergelijke adviesaanvragen ging het vrijwel nooit over de vraag of een te
huisplaatsing wel de aangewezen oplossing was; meestal ging het om het
type tehuis dat gekozen zou moeten worden, of hoe een tehuisplaatsing het
beste gerealiseerd kon worden (bv.: is een kinderbeschermingsmaatregel ge
wenst of niet).
Slechts in de gevallen dat de Averroès Stichting werd geraadpleegd, was nog
niet zeker dat er een tehuisplaatsing zou komen.
Overigens ging het niet altijd om slechts een adviesaanvrage; per geval kun
nen er meerdere adviezen zijn ingewonnen.
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Een vergelijking tussen het type tehuis waarin de jongere verblijft en het feit
of er advies bij derden over de plaatsing is ingewonnen, geeft voor de jonge
ren uit etnische minderheden het volgende te zien.

Tabel 16: Type tehuis en adviesinwinning

Tehuistype 1 of meer adviezen geen advies

HiiksinrichtinglZlB 70% 30%
Behandelingstehuis 26% 74%
BI-internaat 47% 53%
Vakinternaat 56% 44%
Tehuis (schoolgaandelwerkende ieugd 20% 80%

Voor plaatsing in een behandelingstehuis of een tehuis voor normale (school-
gaande/werkende) jeugd wordt ten opzichte van de overige typen tehuizen re
latief weinig informatie gevraagd. Voor plaatsing in een rijksinrichting of ZIB
daarentegen meer.
In tabel 17 is aangegeven in welke mate er voor de Surinaamse, Turkse en Ma
rokkaanse jongeren advies is aangevraagd.

Tabel 17: Afkomst en adviesinwinning

Afkomst 1 of meer adviezen geen advies

Surinaams 31% 69%
Turks 63% 37%
Marokkaans 54% 46%

Wanneer het gaat om de Turkse en Marokkaanse jongeren wordt meer advies
bij derden gevraagd dan in geval van de Surinaamse jongeren. De Surinaamse
jongeren ‘scoren’ hierin ook lager dan de Nederlandse vergelijkingsgroep,
waarvoor zoals gezegd in 40% van de gevallen advies wordt gevraagd.

1.3 Alternatieven voor een tehuisplaatsing
Bij een klein aantal jongeren hebben de aanmeldende instanties een andere
(tussen)oplossing voor de problemen overwogen dan een tehuisplaatsing. De
alternatieven die voor deze jongeren (10 Surinamers, 1 Turk en 6 Marokkanen)
overwogen werden, kwamen neer op plaatsing in een pleeg- of kostgezin (7x),
toch proberen hen in het ouderlijk huis te laten (4x), op kamers te laten gaan
(2x), terugsturen naar land van herkomst (3x) en een tijdelijke opvangplaatsing
(lx). De reden voor het niet doorgaan van het alternatief was in de meeste ge
vallen de tegenzin van een der betrokkenen (jongere of ouders), of de overtui
ging dat voot deze jongeren geen pleeg- of kostgezin zou zijn te vinden. Voor
zover bekend is geen enkele keer daadwerkelijk gezocht naar een pleeg- of
kostgezin.
Wel vaker werden alternatieven voor een bepaalde tehuisplaatsing overwo
gen, maar deze kwamen allemaal neer op keuzes voor een ander (type) tehuis
(32x); iets anders dan een tehuisplaatsing werd niet overwogen. De reden voor
het niet doorgaan van een tehuisplaatsing elders was plaatsgebrek of de
haast die met de plaatsing gemoeid was, waardoor meer uitvoerige opname
procedures niet konden worden afgewacht.

In plaats van een tehuisplaatsing is zoals hierboven duidelijk wordt gemaakt
voor geen van de jongeren uit de onderzoekgroep ambulante of semi-residen
tiële hulp overwogen. Dat betekent niet dat dergelijke hulp nooit heeft plaats
gevonden. Voordat opname in een tehuis of internaat een feit werd, is er bij 54
jongeren uit de onderzoekgroep sprake geweest van een of andere vorm van
ambulante hulp. Ineen derde van de gevallen (18x) betrof het hulp in het kader
van algemeen maatschappelijk werk, dat niet uitsluitend gericht was op de
jongere zelf, maar veeleer op (een van) de ouders of het gehele gezin. Veel am
bulante hulp had betrekking op de schoolsituatie (lOx): hetzij door uitgebreide
advisering bij schoolmoeilijkheden en schoolkeuze, hetzij door concrete bïj
scholingsactiviteiten met het oog op schoolachterstanden. In een gering aan
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tal gevallen (5x) heeft er semi-residentiële hulpverlening plaats gevonden
(Boddaert-huis e.d.).
De meeste overige hulpverlening werd geboden door adviesbureaus van ge
zins-voogdij-instellingen, Raden voor de Kinderbescherming en jeugdafdelin
gen van plaatselijke GGD’s. Drie jongeren hadden contact gehad met een
JAC. Acht keer is er een instelling aan te pas gekomen, die zich uitsluitend
bezig houdt met hulpverlening aan buitenlandse werknemers.

Veel van deze ambulante hulpverlening droeg een zeer incidenteel karakter
(vaak was er sprake van slechts een â twee contacten). Lang niet alle hulpver
lening vond plaats onmiddellijk voorafgaand aan de tehuisplaatsing; vaak zijn
er jaren voorbij gegaan tussen de ambulante hulp en de tehuisplaatsing en
stonden de aanleiding voor de ambulante hulp en de aanleiding voor de te
huisplaatsing ver uit elkaar.
In veel gevallen is vrijwel direct besloten tot een tehuisplaatsing; ambulante
hulp noch adviesinwinning kwam er aan te pas.
Overigens moet hieraan worden toegevoegd dat 36 jongeren direct vooraf
gaand aan de tehuisplaatsing waarvan hier steeds sprake is, al in een ander
tehuis verbleven (in 26 gevallen betrof het (crisis)opvangtehuizen). In derge
lijke situaties was terugkeer naar het ouderlijk huis (voorlopig) niet mogelijk
en moest bovendien op korte termijn naar een andere oplossing worden ge
zocht, omdat de jongere niet langer in het betreffende opvangtehuis kon
blijven.

1.4 Plaatsingsdoelen
Met de tehuisplaatsing van deze jongeren worden door de aanmeldende in

stanties vele doelen beoogd. De meest genoemde laten wij hieronder in tabel

18 volgen.

Tabel 18: Plaatsingsdoelen van aanmeldende instanties

Doel aanlal keren genoemd (N = 90)

Aanbieden van goede (vak)opleiding 48 (53.3%)

Voorbereiding op zelfstandige kamerbewoning 31 (34.4%)

Aanbieden van gesiructureerde selling 29 (32.2%)

Hulp bieden bii hel oplossen van persoonlijke problemen 23 (25.6%)

Opvoeding en verzorging van de ouders overnemen 20 (22.2%)

Voorbereiding van lerugpiaatsing in het gezin 19(21.1%)

Het voorkomen van herhaling van delinquenl gedrag 10(11.1%)

Tijdelijke rust geven en zo helpen een keuze te maken 9 110.0%)

Integratie in de Nederlandse samenleving bevorderen 6 1 6.7%)

Inclusief relatieverbetering met Ouders

Behalve het bevorderen van de integratie in de Nederlandse samenleving zijn

er geen plaatsingsdoelen, waarvan kan worden gezegd dat zij vooral voor jon

geren uit etnische minderheden zullen gelden.
Het veelvuldigst is genoemd het aanbieden van een goede (vak)opleiding,

waarmee men doelt op aan tehuizen en internaten verbonden interne opleidin

gen. Een plaatsingsduur van meerdere jaren wordt ingecalculeerd. Een kor

tere plaatsingsduur wordt nagestreefd, wanneer men het heeft over de voor

bereiding van zelfstandige kamerbewoning, terugplaatsing in het gezin en het
bieden van rust voor het maken van een keuze. In die gevallen vormt het tehuis

of internaat eerder een tussenstation.
Onder hulp bieden bij persoonlijke problemen worden veel kleine, concrete

taken verstaan zoals rekening houden met anderen, leren omgaan met ande
ren, verminderen van gedragsproblemen, afspraken leren houden, verwerken

van het verleden, zelfvertrouwen verwerven en kweken van een juiste arbeids

houding.

1.5 Motieven voor tehuiskeuze
Tot slot willen wij nog enige aandacht besteden aan de motieven die gehan

teerd zijn voor de keuze van een bepaald tehuis of internaat. In onderstaande
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tabel wordt een aantal motieven genoemd met daarachter hoe vaak er mel
ding van is gemaakt. In de tweede kolom is aangegeven hoe vaak binnen die
motieven rekening was gehouden met het feit dat de jongere afkomstig is uit
een etnische minderheid.

Tabel 19: Motieven voor tehuiskeuze

Motief Aantal keren genoemd Rekening gehouden
met achtergrond

jongere
)N=90) (N=90)

Mogelijkheden van het tehuis passen bi) hulpvraag 45 (50.0%) 11 (12.2%)
De (geïsoleerde) ligging van het tehuis 27 (30.0%) 5) 5.6%)
Mogelijkheid van een snelle plaatsing 19(21.1%)—
Aanmelder heeft goede ervaringen met tehuis 16 (17.6%) 2 t 2.2%)
Aanmelder kent het tehuis 13(14.4%) 1 t 1.1%)
Tehuis heeft ervaring met minderheden 9 (10.0%) 9)10.0%)

Het meerdere malen genoemde motief dat de hulpverleningsmogelijkheden
van het tehuis aansluiten op de hulpvraag van de jongere, betrof in 2)3 deel
van de gevallen BJ-internaten en vakinternaten. De interne opleidingsmoge
lijkheden van deze internaten spelen daarin een belangrijke rol. Ook de ligging
van het tehuis of internaat speelt in veel gevallen een niet onbelangrijke rol. In
de meeste gevallen wordt gedoeld op de geïsoleerde ligging van het tehuis,
ver van de (grote stads-)omgeving, die een positieve, rustgevende werking zou
kunnen hebben. In een enkel geval is het juist de ligging in of dichtbij de
eigen, vertrouwde omgeving, waardoor dezelfde school bezocht kan worden
en er geen breuk hoeft te ontstaan met de familie- en vriendenkring.
Spoed blijft een belangrijke rol spelen bij tehuisplaatsingen. Ook in dit onder
zoek blijkt dat weer eens: het feit dat tehuizen een snelle opname konden rea
liseren, was bij 19 plaatsingen een belangrijk motief. Uit de mededelingen van
de aanmeldende instanties wordt duidelijk, dat de etnische achtergrond van
de jongeren bij de keuze voor een bepaald (type) tehuis of internaat slechts in
een klein deel der gevallen een rol van betekenis speelt. Veeleer staat de aard
van de hulpvraag en de wijze waarop een tehuis of internaat daarop kan reage.
ren voorop; of meer toevallige kenmerken zoals de mogelijkheid van een
snelle plaatsing en de bekendheid met een bepaald tehuis of internaat (of zo
men wil, de onbekendheid met andere tehuizen en internaten).
Een ander belangrijk motief voor de keuze voor een bepaald tehuis of inter
naat is de voorkeur van de jongere zelf. Bij de plaatsing van 10 jongeren is
aangegeven, dat zij zelf graag naar het betreffende tehuis of internaat wilden.
Sommigen omdat zij van vrienden van dat tehuis hadden gehoord, anderen na
dat zij dat tehuis — en soms nog andere tehuizen — voor een kennismaking
bezocht hadden. Voor deze laatste groep echter was het initiatief voor het
kennismakingsbezoek wel van de aanmeldende instanties uitgegaan.
Slechts negen keer heeft het feit dat een tehuis of internaat ervaring opge
bouwd heeft met jongeren uit etnische minderheden meegespeeld bij de
keuze (zes keer betrof het hier het Jongenshuis Hoenderloo).
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De groepsleiding

2.7 Omgangsproblemen
Evenals aan de medewerk(st)ers van de aanmeldende instanties is aan de te
huizen in de persoon van groepsleid(st)ers een lijst met omgangsproblemen
voorgelegd met de vraag welke van die omgangsproblemen zich voordoen bij
de betreffende jongere uit hun groep die bij het onderzoek betrokken is, en in
hoeverre dat een relatief groot of klein probleem is. Ook aan hen is gevraagd
aan te geven of dat omgangsprobleem betrekking heeft uitsluitend op jonge
ren uit etnische minderheden, of meer algemeen op jongeren in een tehuis-
situatie (uiteraard zijn ook de ouders aan de orde gesteld, maar in geringere
mate dan de jongere aangezien de groepsleiding minder vaak contact heeft
met de ouders, dan de aanmeldende instanties dat hebben). In tabel 20 treft
men de lijst met omgangsproblemen aan met daar achter net als in tabel 15 in
de eerste kolom het aantal keren dat een probleem genoemd is en in de twee
de kolom in hoeverre men dat probleem specifiek achtte voor de omang met
minderheden, In de derde kolom is de score voor de relatieve zwaarte van het
probleem opgenomen: hoe dichter deze score de 4 nadert, hoe zwaarder men
het probleem inschat.
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Tabel 20: Door groepnleiding genoemde omgangnproblemee

Probleem aantal weten npeciliek relatieve
genoemd zwaarte

jN=91j (N=91)*

Jongere in verwenterd, oadern niet 39 142.9°/o) 39 100 /a) 3.0

Taal-Ibegripnprobtemen met jongere 39 j42.9°/o) 35 j89.7°/oj 2.5

Hel in moeilijk ware genoelenn nan jongere te
ontdekken 52 j57.1%j 27 j51.9%j 3.1

Men in onvoldoende bekend met andere
waarden en normen van jongere 7 (29.7%j 24 (88.9°/rj 2.6

Problemen benpreken met jongere In moeilijk 46 (50.5%) 21 (45.7%) 2.9

Familiebanden van de jongere zijn onduidelijk 30 j33.0°/rj 19 63.3%) 2.9

Eetgewoonten van de jongere geven problemen 21 (23.1%) 14 66.7%) 2.4

Gedragnproblemen in de leetgroep 37 j40.7%j 12 j32.4%j 2.5

Gezag van groepnleidnter wordt door jongere
niet geaccepteerd 16 (17.6%) 12 (75.0%j 2.5

Tnhuinplaatning in aoor de tamilie ingrijpender
dan verwacht werd 14)15.4%) 10(71.4%) 3.4

Problemen rond nebgroepnorming binnen de
eetgroep 11 )12.1°/o) 9(81.8%) 1.9

Het In moeilijk etnpraken te maken met jongere 30 (33.0%) 9)26.7%) 2.9

Jongere ken geringe ntrengheid van groepn
teiding niet aan 18)19.6%) 5(27.8%) 2.6

Juridinche problemen met betrekking tot de
jongere 13 14.30/al 5 38.5°/al 3.2

Meerdere jongeren uit etninche minderheden in
een groep 10)11.0%) 4(40.0%) 1.9

Jongere ken grote ntrengheid van groepnleiding
niet een 23 (25.3%) 3 )13.0°/o) 2.7

Problemen rond godndiennt van jongere 5) 5.5°/a) 3 (60.0°/al 1.6

Gezag een groepnleider wordt door jongere niet
geaccepteerd 8 j 8.8%)

— j — 1 3.1

Problemen benpreken met oudern in moeilijk 40 (50.5%) 21 (45.7%) 2.9

Contacten met oudern konten veel tijd en
energie 39)42.9%) 19(48.7%) 3.1

Teel-lbegripnprobtewen met de oudern 23 (25.3%) 19 (82.60/al 3.1

De in deze kolom vermelde percentegen zijn percentegen van de eernte kolom

Net als Mi de aanmeldende instanties zien wij Mi de groepsleiding, dat het teit
dat de jongere verwesterd is en de ouders niet, als een probleem ervaren
wordt. In de dagelijkse omgang met de jongere in de groep is het niet iets
waar men steeds tegen aan loopt, maar als de ouders op bezoek komen of
over de telefoon met hen gesproken wordt, is het een moeilijk gegeven.
Ook bij de groepsleiding behoort de omgang met de ouders tot de meer pro
blematisChe aangelegenheden, die als zwaar ervaren worden (zie de scores
voor ‘zwaarte van het probleem’ van om en nabij de 3.1). Vooral de taal- en be
gripsproblemen met de ouders en het bespreken van de problemen die tot de
plaatsing hebben geleid enlof zich tijdens het tehuisverblijf voordoen, worden
in relatief sterke mate als specifiek voor minderheden aangeduid. Dat de con
tacten met de ouders veel tijden energie vragen wordt wel als problematisch
ervaren, maar iets minder specifiek voor minderheden. Dat contacten met de
ouders problemen kunnen geven, wordt nog duidelijker wanneer men zich rea
liseert dat groepsleiding vergeleken met medewerk(at)ers van aanmeldende
instanties minder contact met ouders hebben. Indien er contacten bestaan
tussen tehuis en ouders, worden deze in veel gevallen onderhouden door de
maatschappejijk werk(at(ers van het tehuis en niet door de groepsleiding. In
dat opzicht zjjn de problemen met de ouders even groot, zo niet groter dan de
omgangsproblemen met de jongeren.

In de omgang met de jongeren springen de taal- en begripsproblemen (met
wat meer nadruk op de begripsproblemen) eruit wat betreft gebondenheid aan
etnische minderheden.
Zagen wij bij de aanmeldende instanties dat men het moeilijk vindt de ware
gevoelens te ontdekken, hetzelfde zien wij bij de groepsleiding. En ook nu
weer acht men dat in beperkte mate specifiek voor minderheden. Dat laatste
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geldt wat meer als het gaat om onbekendheid met de vaak andere waarden en
normen van de jongeren.
Veelvuldig voorkomende problemen binnen de tehuizen zijn die met betrek
king tot het maken van afspraken, gedragsproblemen, bespreken van proble
men en de non-acceptatie van strengheid van de groepsleiding (waaronder in
de meeste gevallen het accepteren van gestelde regels moet worden
verstaan). Veelal gaat het hier om meet algemene omgangsptoblemen en niet
om problemen die zich het meest voordoen in de omgang met jongeren uit
etnische minderheden.
De volgende omgangsproblemen worden wat meer ervaren met jongeren uit
etnische minderheden: onduidelijke familiebanden (over wie heeft de jongere
het wanneer hij/zij spreekt over zijn tante of Oom), moeilijkheden rond eetge
woonten (niet zozeer dat bepaald voedsel niet gegeten mag worden — de
meeste tehuizen zijn daar tegenwoordig wel op ingesteld —, maar dat veel
eten niet lekker gevonden wordt), gezag van groepsleidsters wordt niet geac
cepteerd (althans minder dan door de Nederlandse jongeren), de tehuisplaat
sing is voor de betrokkenen vaak ingrjpender dan tevoren verwacht werd (het
geen resulteert in verzoeken tot terugsturen van de jongere naar het ouderlijk
huis en heimweegevoelens, resulterend in weglopen) en problemen als gevolg
van subgroepvorm/ng binnen de leefgroep (subgroepjes sluiten zich af van de
rest van de groep onder andere door het spreken van de eigen taal). Met name
de twee laatste problemen kent men relatief gezien vaker toe aan de Suri
naamse jongeren. De taal- en begripsproblemen meer aan de Turkse en Ma
rokkaanse jongeren. Maar ook hier doet zich de moeilijkheid voor, dat verbin
ding van bepaalde omgangsproblemen aan bepaalde etnische groepen niet
eenvoudig is aangezien veel groepsleid(st)ers niet en Surinaamse en Turkse
en Marokkaanse jongeren in de groep hebben gehad. Overigens worden pro
blemen als gevolg van subgroepvorming, meerdere jongeren uit minderheden
in een groep en problemen rond de godsdienst van de jongeren in enkele ge
vallen wel aangegeven, maar tegelijkertijd niet bepaald als zware problemen
ervaren, getuige de gemiddelde scores rond 1.7. Naast de moeilijkheid van het
ontdekken van de ware gevoelens van de jongeren en de ingrijpendheid van de
tehuisplaatsing, worden ook door de groepsleiding de juridische problemen
als erg moeilijk ervaren. Toch gaat het hierom andere problemen dan waarvan
de aanmeldende instanties melding maakten: niet zozeer verblijfsvergun
ningsperikelen, maar problemen met betrekking tot het uitlokken van kinder
beschermingsmaatregelen worden genoemd. Groepsleiding acht deze juridi
sche problemen dan ook minder voorbehouden’ aan jongeren uit etnische
minderheden.
Vergeleken met de vertegenwoordig(st)ers van de aanmeldende instanties
worden bepaalde omgangsproblemen met de jongeren door de groepsleiding
vaker aangegeven. Een heel duidelijk voorbeeld hiervan zijn de taal- en be
gripsproblemen. Wij nemen aan dat dit voor een belangrijk deel veroorzaakt
wordt door het veel intensievere contact dat de groepsleiding heeft met de
jongeren dan de aanmeldende instanties. En als het dan niet intensiever
mocht zijn, dan is het op zijn minst langduriger van aard. In zon situatie kun
nen taal- en begripsproblemen evenals andere problemen een meer storende
en belemmerende werking hebben.

2.2 Etnische minderheden in de Ieefgroep
In tabel 20 hebben wij gezien dat subgroepvorming binnen de leefgroep en het
hebben van meerdere jongeren uit minderheden in een Ieefgroep slechts bij
een kleine minderheid als probleem ervaren wordt, en bovendien als een rela
tief licht probleem. Daarop aansluitend kan men zich afvragen of het gewenst
is in de Ieefgroepen een bovengrens te hanteren voor jongeren uit minder
heden. In deel 1, hoofdstuk 2.1 hebben wij reeds vermeld dat twee tehuizen een
expliciete bovengrens voor jongeren uit etnische minderheden hanteren, zon
der deze overigens daadwerkelijk toegepast te hebben. In de interviews met
de groepsleiding hebben wij het onderwerp van de bovengrenzen opnieuw aan
de orde gesteld, maar dan ten aanzien van de Ieefgroepen. Op de vraag of men
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een bovengrens nodig vindt, antwoordde men in 34 van de 91 interviews

(37.4%) bevestigend. In vijf gevallen wist men niet of men dat al dan niet wen

selijk achtte. Bij deze aantallen dient men wel te bedenken dat sommige

groepsleid(st)ers meermalen — nI. wanneer meerdere jongeren uit minder.

heden uit hun groep bij het onderzoek betrokken waren — geïnterviewd zijn.

Het percentage (37.4%) van de groepsleiding dat voor een bovengrens is, kan

in werkelijkheid dus iets lager liggen.

Duidelijk is dat er verschillen kunnen bestaan tussen de minderheidsgrenzen

die een tehuis of internaat als geheel stelt en grenzen die leefgroepen binnen

tehuizen hanteren. Volgens gegevens van de geïnterviewde groepsleiding

worden er in 9 van de 29 tehuizen bovengrenzen gehanteerd voor de leefgroe

pen; zoals gezegd bij de tehuizen als geheel in slechts twee tehuizen. Waar bo

vengrenzen in de leefgroepen bestaan, gaat het om tehuizen uit alle catego.

rieën. In enkele gevallen zijn het tehuizen met een relatief groot aandeel min

derheden op de totale bezetting, doch dit is niet altijd het geval.

Voor het hanteren van een groepsbovengrens worden meerdere motieven ge.

geven. Wij geven deze weer in onderstaande tabel.

Tabel 21: Motieven voor bovengrens

Motiel aantal keren genoemd

Tegengaan van sabgroepvorming 13

Overbelasting van de groepsleiding 8

Integratiebelemmerend 4

Overheersing in de groep 2

Bedreigend 2

De grootste angst bestaat er voor subgroepvorming. Wij nemen aan dat

andere motieven zoals het gevaar voor overheersing binnen de groep en de

dreiging die daar van uit zou kunnen gaan, daarmee in verband staan. Een mo

tief als overbelasting van de groepsleiding lijkt meer in de bescherming van

de taken van de groepsleiding dan in de bescherming van het belang van de

jongeren uit minderheidsgroepen gelegen. Wij willen daarbij niet voorbij gaan

aan de mogelijkheid dat zo indirect het belang van zowel de jongeren uit min

derheden als de Nederlandse jongeren voor ogen staat.

Over de hoogte van een bovengrens zijn de meningen verdeeld. Niet zelden

wordt gezegd drie â vijf op een groep van ongeveer 11 jongeren, maar afhanke

lijk van de omstandigheden (hoe is de sfeer in de groep, welke problemen heb

ben de jongeren, hoeveel groepsleiding is er) kan dat ook meer of minder zijn.

Concrete aanwijzingen vanuit de onderzoekgegevens voor de hoogte van een

bovengrens zijn er niet. Wel zou men kunnen zeggen dat in de rijksinrichtingen

en ZIB’s en in de behandelingstehuizen misschien iets meer gespreid wordt

over de diverse groepen. Mogelijke verschillen in behandelingsmethodiek tus

sen de diverse groepen zijn echter niet ingecalculeerd, zodat over die sprei

ding van minderheden weinig te zeggen valt.
In Tabel 22 laten wij voor de vijf tehuistypen zien in hoeverre de jongeren uit de

onderzoekgroep alleen of nog met andere jongeren uit etnische minderheden

in de leefgroep verblijven.

Tabel 22: Aantal jongeren eit minderheden per Ieefgroep

Tehuistype aantal jongeren uit minderheden

1 2 3 4 5 6

Rijksinrichting/Z1B 4 4 2

Behandelingstehuis 5 7 4 2 1

BI-inlernaat 4 4 4 3

Vakinternaat 5 6 11 8 2

Tehuis )sch (werk) jeugd 1 5 4 4 1

Totaal (91) 19 21 26 17 7 1
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Het overgrote deel van de jongeren uit de onderzoekgroep verblijft dus in groe
pen met nog een of meer andere jongeren uit minderheden. In de volgende
paragraaf komen wij hier nog op terug wat betreft de wensen van de jongeren
dienaangaande.

2.3 Etnische minderheden onder de groepsleiding
Slechts een klein aantal jongeren uit de onderzoekgroep heeft te maken met
een groepsleider of groepsleidster die zelf afkomstig is uit een minderheids
groep. In totaal acht jongeren verblijven in groepen waar, verspreid over de
groepen, drie Surinaamse en twee Molukse groepsleid(st)ers werken. Een
team van de groepsleiding bestaat naast de Nederlandse groepsleid(st)ers uit
twee groepsleid(st)ers afkomstig uit minderheden, in de andere groepen gaat
het steeds om een groepsleid(st)er uit etnische minderheden.
Deze gemengde’ samenstelling van een groepsleidingsteam wordt als een
goede zaak beschouwd. Niet alleen ten opzichte van de jongeren uit minder
heden, die of de groepsleid(st)ers nu Liit dezelfde etnische groepering komt of
niet, in hem of haar een persoon ziet waarmee zij zich kunnen identificeren,
maar ook ten opzichte van de Nederlandse jongeren in de groep, die door de
dagelijkse omgang met deze groepsleid(st)ers een ander beeld van minder
heden kunnen vormen, dan zij tot dan toe vaak hadden.

Van de groepsleid(st)ers waarmee gesproken is, meenden 62 van de 91 dat het
wenselijk zou zijn meer groepsleid(st)ers uit etnische minderheden in dienst
te nemen. Niet in alle gevallen zonder meer, maar in de situatie dat er meer
jongeren uit minderheden in het tehuis of de groep zouden worden opgeno
men. Dus niet alle 62 waren voor directe indiensttreding, maar konden zich
voorstellen dat onder bepaalde omstandigheden dit wenselijk zou kunnen
zijn. Zo vonden sommigen dat niet alle jongeren uit etnische minderheden er
behoefte aan zouden hebben vanwege hun geïtegreerd zijn in en gerichtheid
op de Nederlandse samenleving.
Als redenen voor de wenselijkheid van groepsleiding uit etnische minder
heden kwam naar voren:

- het voorkomen en oplossen van taalproblemen;

- de jongeren uit minderheden zullen zich eerder begrepen voelen en zullen
makkelijker een vertrouwensrelatie met hen opbouwen;

- als Nederlandse groepsleid(st)er kun je van hen leren wat betreft gewoon
ten etc., maar ook wat betreft het oplossen van problemen;

- contacten met de ouders zouden makkelijker tot stand kunnen worden ge
bracht en soepeler kunnen verlopen;

- jongeren hebben behoefte aan een identificatiefiguur, welke zij niet in de
persoon van een Nederlandse groepsleid(st)er kunnen vinden.

Er werd geen duidelijke voorkeur uitgesproken voor Surinaamse, Turkse of
Marokkaanse groepsleiding. Evenmin werd duidelijk of de Surinaamse jonge
ren misschien meer dan de Turkse of Marokkaanse jongeren, of andersom, be
hoefte zouden hebben aan groepsleiding uit eigen etnische groepering.

Twaalf groepsleid(st)ers vonden het aantrekken van collega’s uit etnische
minderheden niet nodig. De meesten van hen, omdat zij het zelf wel aan kon
den (het aantal jongeren uit minderheden was erg gering en zou vermoedelijk
ook niet toenemen), of genoeg van allerlei cultuurverschillen afwisten om op
de juiste wijze met de jongeren om te kunnen gaan. Een enkeling meende dat
de aanstelling van groepsleiding uit etnische minderheden de integratie van
de jongeren in de Nederlandse samenleving zou belemmeren en subgroepvor.
ming binnen de leefgroep zou bevorderen.
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Zeventien groepsleid(st)ers tenslotte hadden zich nog geen oordeel gevormd
over de wenselijkheid van groepsleiding uit minderheden. Veelal omdat men
nog maar nauwelijks ervaring had met jongeren uit minderheden en boven

dien geen ernstige moeilijkheden had gehad (althans moeilijkheden die in
direct verband stonden met de achtergrond van de betreffende jongere(n)).

2.4 Plaatsingsdoelen
Net als aan de medewerk(st)ers van de aanmeldende instanties, Is ook aan de
groepsleiding gevraagd, welke doelen met de plaatsing worden nagestreefd.

In tabel 23 wordt aangegeven welke doelen in welke mate door de groeps
leid(st)ers zijn genoemd.

Tabel 23: Plaalsingsdoelen van groepsleiding

Ooel aantal keren genoemd
(N = 911

Aanbieden van goede (vak)opleiding 43 (47.9°/)

Voorbereiding op zelfstandige kamerbewoning 36(39.6%)

Aanbieden van gestructureerde selling 27 (297%)

Hulp bieden bi) het oplossen van persoonlijke problemen 27 (297%)

Voorbereiding van terugplaatsing in het gezin 13(14.3%)

Tiideliike rust geven en zo helpen een keuze le maken 13(14.3%)

Opvoeding en verzorging van de ouders overnemen 11 12.1%)

Integratie in de Nederlandse samenleving bevorderen 9 1 9.9%)

inclusief relalieverbetering met Ouders

Groepsleiding en aanmeldende instanties komen in grote trekken overeen in
genoemde plaatsingsdoelen. Alleen het voorkomen van herhaling van delin
quent gedrag wordt door de groepsleiding in het geheel niet genoemd. Er is
iets meer aandacht voor de voorbereiding op zelfstandige kamerbewoning,
waarbij het huidige tehuisverblijf enigszins als tussenstation wordt gezien, en
wat minder aandacht voor terugplaatsing in het gezin. Men zou hieruit kunnen
concluderen dat de groepsleiding de band tussen jongeren en gezin sneller

gebroken acht of moeilijker herstelbaar vindt.
Ook bij de groepsleiding staat een goede opleiding erg centraal. Hetzelfde
geldt in iets mindere mate voor het bieden van hulp bij persoonlijke proble
men: afspraken leren houden, regels respecteren, zelfvertrouwen verwerven,
etc.
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De jongeren

Op een andere plaats hebben wij eerder al eens enkele ervaringen met resi
dentiële hulpverlening van jongeren uit etnische minderheden weergegeven
(Van der Laan, 1983). In dit hoofdstuk willen wij hier meer uitgebreid aandacht
aan besteden en ons niet, zoals dat eerder wel gebeurde, beperken tot de
Turkse en Marokkaanse jongeren. De volgende onderwerpen komen aan de
orde: gedwongen of vrijwillige tehuisplaatsing, de groepsleiding en overige
groepsleden, voor- en nadelen van het tehuisverblijf, contacten met de ouders
en wat er zal gebeuren na vertrek uit het tehuis of internaat. Wij herinneren er
nog eens aan, dat het om 91 jongeren uit etnische minderheden gaat.

3.1 Gedwongen of Vrijwillige plaatsing
In deel 1, paragraaf 2.2.5 hebben wij gezien, dat van de onderzoekgroep 36%
justitiële en 64% vrije plaatsingen zijn. Dat betekent niet dat 64% van de jon
geren hun plaatsing als een vrijwillige plaatsing hebben ervaren. De helft van
de jongeren kwamen in een tehuis terecht, omdat zij dat moesten van de kin
derrechter of van hun ouders. De andere helft vertelde, dat zij dat zelf wilden.
Deze groep zag de plaatsing dan ook veel minder als een gedwongen plaat
sing, hoewel aan sommige van hen tevoren duidelijk was gemaakt dat thuis
blijven niet langer mogelijk was.
Het feit dat zij desondanks de plaatsing niet al te zeer als gedwongen ervoe
ren, kan in verband staan met de wijze waarop de keuze van het tehuis en de
uiteindelijke opname plaats vond. Veel jongeren hadden een stem in de keuze
en werden in staat gesteld een kennismakingsbezoek af te leggen. In para
graaf 1.5 van dit deel hebben wij kunnen constateren dat het feit dat een jon
gere zelf naar een bepaald tehuis of internaat wilde, een belangrijk motief was
voor de keuze van een tehuis. De mogelijkheid om eigen wensen kenbaar te
maken, maakt het accepteren van een tehuisplaatsing ets makkelijker.

3.2 De groepsleiding en overige groepsleden
Zoals uit de vorige paragraaf blijkt, hebben sommige jongeren een belangrijke
stem gehad in de keuze voor een bepaald tehuis of internaat. Voor een aantal
van hen resulteerde dat onder meer in het afwijzen van een tehuis waar veel
jongeren uit minderheden verbleven; zij kozen liever voor een tehuis met al
leen Nederlandse bewoners aangezien zij zich zelf meer Nederlanders voel
den dan Surinamers, Turken of Marokkanen. Aan de andere kant waren er ook
jongeren die voor een bepaald tehuis kozen, omdat daar al vrienden (net als
zij zelf Surinamers, Turken of Marokkanen) van hen verbleven, of omdat zij ge
hoord hadden dat daar rekening gehouden werd met hun ‘anders zijn’.
Gevraagd naar hun omgang met groepsgenoten, gaven vijf jongeren te kennen
niet met de anderen op te kunnen schieten, een groep van 18 vonden dat het
wel ging. Het grootste deel (zon 75%) kon het goed vinden met de meeste
groepsgenoten, met in veel gevallen een voorkeur voor jongeren afkomstig uit
dezelfde etnische groepering of een andere minderheidsgroep. Nog sterker
gold dit voor de groep die zei niet of matig met de anderen op te kunnen schie
ten. Uitzonderingen daarop betroffen dan andere jongeren uit minderheden
(die soms niet eens in dezelfde leefgroep verbleven). Omgang met Nederland
se groepsgenoten wordt niet afgewezen, maat lijkt minder makkelijk tot stand
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te komen. Tenzij er andere gemeenschappelijkheden zoals afkomstig zijn uit

dezelfde stad of het beoefenen van dezelfde sport, zijn.
Een belemmerende factor voor de omgang met vooral de Nederlandse groeps

genoten zou discriminatie binnen de groep of het tehuis kunnen zijn. Meer dan

de helft van de jongeren (54%) zei dat dit nooit voorkwam, 35°/o van de jonge

ren meldde incidentele gevallen en 11% vond dat zij vaak gediscrimineerd

werden. Overigens maakten veel jongeren onderscheid tussen echte discrimi

natie en grapjes, die zij niet als discriminatie wilden bestempelen.

Discriminatie werd echter nooit als reden opgegeven voor het niet op kunnen

schieten met groepsgenoten. Meestal ging het om verschil in leeftijd en

plaats van herkomst (uit de grote stad of van het ‘platteland’).

De soms aanwezige voorkeur voor groepsgenoten uit eigen etnische groep of

andere minderheidsgroep, is niet aangetroffen ten aanzien van de groepslei

ding. Zo’n 15% van de jongeren heeft geen mening over de wenselijkheid van

groepsleiding uit eigen kring, terwijl ongeveer 45% van hen er zelfs tegen is,

omdat zo zeggen de meesten dat toch geen verschil maakt of een verschil in
negatieve zin: doordat je met hen in de eigen taal kunt spreken, leer je nooit

goed Nederlands; zij zijn veel strenger dan Nederlanders en bovendien niet te

vertrouwen, omdat zij alles doorvertellen; daardoor voel je je weer veel meer

buitenlander, terwijl je dat niet bent.
Daarentegen zou 4O% van de jongeren zoiets wel ingevoerd willen zien, omdat

zo werd gezegd, je dan beter begrepen wordt, taalproblemen makkelijker op

gelost kunnen worden. Een enkeling stelt daaraan wel de voorwaarde, dat zij

dan net zo modern moeten zijn als de Nederlandse groepsleiding.

Willen groepsleid(st)ers in de smaak vallen bij de jongeren, dan dienen zij aan

de volgende voorwaarden te voldoen: zij moeten goed kunnen luisteren, niet te

streng zijn, niet stoer doen en hun beloften houden, je moet met hen kunnen

lachen. Ook het oplossen van concrete problemen en het kunnen voorzien in

allerlei materiële zaken, zijn belangrijke eigenschappen voor een

groepsleid(st)er. Groepsleidsters krijgen nogal eens de voorkeur boven
groepsleiders, omdat zij zich minder stoer zouden opstellen en ook beter hun

beloften nakomen.

3.3 Voor- en nadelen van het tehuisverblijf
Aan een verblijf in een tehuis of internaat zitten veel nadelen verbonden. Dit is

vooral het geval bij de gedwongen plaatsingen in de meer gesloten en/of veraf

gelegen tehuizen en internaten.
Een groot aantal keren worden de strenge huisregels als nadeel genoemd:

men mag veel minder dan men gewend was: moet vroeger naar bed en vroeger

opstaan, mag ‘s-avonds niet weg of moet vroeg thuis zijn.

Veel jongeren missen het ouderlijk huis en het feit dat zij maar eens in de twee

â drie weken naar huis mogen of kunnen (omdat reiskosten niet vaker vergoed

worden) weegt zwaar. Het sterkst geldt dit voor de BI-internaten en de vak-

internaten, die vaak geïsoleerd en ver van de grote steden gelegen zijn. Ook

voor gewoon overdag of’s-avonds uitgaan is die geïsoleerde ligging ‘funest’.

Veel klachten van de jongeren betreffen de outillage van de tehuizen: oude

sombere gebouwen, kleine uitgewoonde kamers, te weinig sanitaire voor

zien ingen.
De onmogelijkheid je eigen groepsgenoten te kunnen kiezen en het onderling

wantrouwen van groepsgenoten vanwege de vele diefstalletjes binnen het te

huis, maken het verblijf er minder aantrekkelijk op.
Als laatste nadeel van het tehuisverblijf noemen wij hier de samenstelling var

veel groepen en tehuizen. Een aantal jongens beklaagt zich er over dat er ir

hun groep of tehuis alleen jongens en geen meisjes verblijven (60% van dc

jongeren uit de onderzoekgroep verblijft in groepen met alleen jongens). Hel

altijd maar op moeten schieten met (vaak dezelfde) jongens is vervelend, te

meer daar veel van deze jongeren op interne scholen zitten, waarin de meestE

gevallen ook alleen maar jongens komen.
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Wat sommige jongeren als duidelijke nadelen van een tehuisverblijf beschou
wen, zien andere juist als voordelen. De regels van het tehuis zijn minder
streng dan men thuis gewend was: je mag meer, er wordt minder op je gelet.
Op het gebied van vrije tijdsbesteding zijn veel faciliteiten, met name op het
gebied van sportbeoefening.
Veel jongeren zijn te spreken over de verzorging, zeker als er bij het eten met
hen rekening gehouden wordt.
De rust van het tehuisverblijf en het weg zijn van de ouderlijke omgeving die
gekenmerkt werd door veel ruzies, wordt door een aantal jongeren expliciet
als voordeel genoemd, net als het niet meer omgaan met slechte’ vrienden.
Verder wordt de groepsleiding een aantal keren genoemd, vanwege het feit
dat zij zoveel doen aan begeleiding en het regelen van allerlei zaken. De jonge
ren die in huizen voor begeleide kamerbewoning of een vergelijkbare instel
ling verblijven, zijn te spreken over de zelfstandigheid die van hen verwacht
wordt op zowel het gebied van verzorging (eten, wassen) als van tijdsbeste
ding (school/werk en vrije tijd).

3.4 Contacten van de jongeren met hun ouders
Verreweg de meeste ouders zijn op de hoogte van het tehuisverblijf van hun
zoon of dochter (ruim 91%). Van vijf ouders (6%) is bekend dat zij dat niet we
ten. Van de overigen is dat niet precies bekend.
Ondanks het feit dat zoveel ouders weten waar hun kind verblijft, bestaat er
niet in alle gevallen contact tussen jongere en zijn/haar ouders. Waar dat con
tact er wel is (75°/o), vindt dat vrijwel altijd plaats in het ouderlijk huis, wan
neer de jongere in het weekend of in de vakantie naar huis is. Ongeveer de
helft van de ouders is daarnaast een of meerdere keren in het tehuis op be
zoek geweest. Deal eerder genoemde geïsoleerde ligging van veel tehuizen en
internaten plus het feit, dat de ouders de reis naar het tehuis slechts in een
enkel geval vergoed krijgen, zijn hiervoor een belangrijke oorzaak.
Een kwart van de jongeren heeft geen contact met de ouders. Meer dan de
helft van hen wil dat ook niet, de anderen zouden dat wel willen maar rea
liseren zich, dat dit door onwil van de kant van de ouders (voorlopig) niet
mogelijk is.

3.5 Na vertrek uit het tehuis
Ruim 50% van de jongeren uit de onderzoekgroep verwacht binnen een jaar
uit het tehuis of internaat te vertrekken, 29% verwacht dat zij langer dan een
jaar zullen blijven. Ongeveer 20% heeft geen idee hoe lang zij nog in het te
huis zullen (moeten) blijven.
De duur van het verblijf wordt vrijwel altijd opgehangen aan de duur van de
nog te volgen opleiding.
De vijf jongeren die opgaven binnen enkele weken te vertrekken, wilden daar
mee aangeven dat zij met plannen rondliepen weg te lopen of dat het huidige
tehuis een tijdelijke situatie was totdat zij elders in een ander tehuis terecht
konden.
Meer dan de helft van de jongeren wil na het tehuisverblijf zelfstandig op ka
mers gaan wonen; 35°/o wil terug naar de ouders en 15% weet het nog niet.

Wat zij willen gaan doen, is voor velen (50%) nog onduidelijk. De meesten den
ken wel een baan te gaan zoeken, maar met het oog op de huidige omstandig
heden, weten zij niet of zij zullen slagen in hun opzet een leuke baan te vinden.
Tien procent is daarin uitgesproken pessimistisch, 40% is daar veel minder
somber in.

In dat opzicht is het interessant na te gaan hoede aanmeldende instanties en
de groepsleiding tegenover de toekomstmogelijkheden van deze jongeren
staan.
De kans op terugkeer naar het gezin na het tehuisverblijf wordt door de
groepsleiding in 73% van de gevallen matig tot klein genoemd en in 19% van
de gevallen groot. Bij de aanmeldende instanties zijn deze percentages
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respectievelijk 700/0 en 21Db, iets positiever dus ten aanzien van terugkeer,
maar het verschil is te verwaarlozen.

Van de groepsleiding acht 45% de kans vrij groot dat hun ‘pupillen in sterke
mate geïntegreerd zullen raken in de Nederlandse samenleving, 53°/a daaren
tegen acht die kans matig tot klein. De aanmeldende instanties zijn hierin op
timistischer, getuige de percentages 56°/o en 34%.

Voor iets meer dan de helft van de jongeren (52°/o) meent de groepsleiding dat
het tehuisverblijf resultaat zal hebben in de zin van een ontwikkeling in de
goede richting met minder problemen ed. Vrij veel groepsleid(st)ers zijn hier
minder optimistisch in: 43°/o. Verhoudingsgewijs zijn de medewerk(st)ers van
aanmeldende instanties hierin somberder: 450/s van hen acht de kand op enig
positief resultaat groot, 49% daarentegen matig tot klein.

Ongeveer 400/o van de groepsleiding verwacht dat ‘hun’ jongeren na vertrek uit
het tehuis of internaat zelfstandig op kamers zal gaan wonen, 45% denkt
meer in de richting van terugkeer in het gezin of plaatsing in een ander tehuis.
Bij de aanmeldende instanties liggen deze percentages duidelijk anders: een
meerderheid (55°/o) denkt aan zelfstandige kamerbewoning een minderheid
(33%) aan terugkeer naar huis of plaatsing in een ander tehuis.

Van de groepsleiding verwacht 22°/o herhaling van de problemen, waardoor
er een nieuwe tehuisplaatsing uit zou kunnen rollen, 65% ziet daar geen rede
nen voor. Bij de aanmeldende instanties acht een kleiner deel (l5%) de kans
op herhaling groot en ruim 70% de kans op herhaling met als gevolg een
nieuwe tehuisplaatsing klein.
Ten aanzien van het afronden van de schoolopleiding door deze jongeren acht
58% van de groepsleid(st)ers de kans groot tegen 41 % matig tot klein. Bij de
aanmeldende instanties liggen deze percentages nagenoeg gelijk: 56%
en 36%.
Of zij na afronding van hun opleiding ook een baan zouden kunnen vinden von
den zowel de groepsleid(st)ers als de medewerk(st)ers van de aanmeldende in
stanties moeilijk te beoordelen gezien de huidige economische omstandig
heden met de hoge werkloosheidscijfers. Omstandigheden waarin, zo meen
den velen van hen, vooral deze jongeren uit etnische minderheden een moei
lijker positie innemen, dat wil zeggen minder perspectieven hebben dan hun
Nederlandse leeftijdgenoten.
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De ouders

Elders (deel 1, paragraaf 2.4) hebben wij uit de doeken gedaan, waarom met
slechts 43 van de 91 ouders is gesproken. Onder de uitvallers zijn al die
ouders waarmee door tehuis en/of jongere geen contact wordt onderhouden.
De ouders waarmee wel is gesproken, kunnen dan ook niet representatief wor
den genoemd voor alle ouders. Hun uitspraken over de in dit hoofdstuk ge.
noemde onderwerpen ‘voor- en nadelen van het tehuis’ en ‘wat er na het ver
trek uit tehuis of internaat zal gebeuren’ dienen meer als illustratie dan als
juiste afspiegeling van ervaringen en meningen van ouders van jongeren uit
etnische minderheden in tehuizen.
Vergeleken met de andere betrokkenen is het aantal uitspraken van de ouders
over de hulpverlening geringer van omvang. In de gesprekken met de ouders
lag het accent op de voorgeschiedenis van de plaatsing: de gebeurtenissen en
problemen waardoor een tehuisplaatsing tot stand was gekomen.

4.1 Voor. en nadelen van het tehuis
Gevraagd naar eventuele voordelen die aan een tehuis of internaat zijn ver
bonden, hebben 21 ouders de mogelijkheid van het volgen van een (interne)
opleiding als eerste en belangrijkste voordeel genoemd. Dit in combinatie met
het toezicht dat door het tehuis wordt uitgeoefend op het naar school gaan,
maakt voor deze ouders het tehuisverblijf aanvaardbaar.
Een ander punt dat door veel ouders (13) als een belangrijk voordeel wordt ge
zien, is de strengheid van de groepsleiding. Daarmee wordt de bereidheid van
de groepsleiding bedoeld om bepaalde regels te stellen en deze te handhaven.
Wij noemden al het toezicht houden op het naar school gaan, maar ook af
spraken over hoe laat de jongeren thuis moeten zijn, het opruimen van de
eigen kamer, het doen van corvee ed. wordt door deze ouders belangrijk ge
vonden. Enkele ouders (6) hebben duidelijk gemaakt hoeveel belang zij hech
ten aan contact met het tehuis of internaat. Zij stellen het op prijs, dat zij van
de ontwikkelingen in het tehuis en op school op de hoogte worden gehouden.
Zeven ouders hebben de tehuisplaatsing van hun kind makkelijker kunnen
aanvaarden, toen duidelijk werd hoezeer groepsleiding zich inzet voor de jon
geren in de groep. en hoe zij proberen de jongeren een zeker zelfstandigheid
aan te leren.
Drie ouders tenslotte noemden expliciet de verzorging (eten, hygiëne) als voor
deel van het tehuis.

Net als bi) de jongeren zie je bij de ouders, dat bepaalde onderwerpen zowel
positief als negatief ervaren kunnen worden. Wat de ene ouder als een voor
deel van het tehuisverblijf beschouwd, ziet de ander juist als een nadeel. Een
zestal ouders noemde als nadeel van het tehuisverblijf dat er onvoldoende op
wordt toegezien of de jongere wel naar school gaat. Een moeder was, net als
haar zoon, er niet erg over te spreken dat de internaatsopleiding niet te verge
lijken was met gangbare opleidingen en dat de diploma’s derhalve niets voor
stelden.
Acht ouders vonden dat de jongeren in het tehuis of internaat teveel hun gang
konden gaan. Het ontbreken van regels met betrekking tot tijdstip van naar
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bed gaan, thuis komen etc. en het geringe toezicht van de groepsleidingishëri
een doorn in het oog.
Vijf ouders waren slecht te spreken over de verzorging in het tehuis of inter
naat. Slecht of onvoldoende eten en matige hygiëne worden genoemd, even
als in een geval het feit dat de jongeren niet altijd een eïgen kamer hebben.
Voor een aantal ouders (3) is het belangrijkste nadeel van het tehuisverblijf de
geïsoleerde ligging van het tehuis. Hierdoor zijn zij slechts een enkele keer in
staat op bezoek te gaan. Zij vinden dat zij het kind te weinig zien, ook al omdat
de jongeren te weinig reisgeld krijgen om elk weekend naar huis te kunnen
gaan en de ouders dat zelf ook niet kunnen bekostigen. Een ouder zag in die
geïsoleerde ligging overigens wel een voordeel, omdat haar zoon daardoor
geen contact meer kon onderhouden met zijn vrienden, die volgens haar de
oorzaak van al het kwaad waren.
Acht ouders hebben afgezien van de opnamedag geen enkel contact meer ge
had met het tehuis. Drie van hen hebben dit een nadeel genoemd.
Bij die ouders waarmee vanuit het tehuis door de groepsleiding of het maat
schappelijk werk regelmatig telefonisch of persoonlijk contact onderhouden
wordt om te vertellen hoe het met hun zoon of dochter gaat, of om te horen
hoe het in het weekend tehuis was gegaan, waren over het algemeen minder
negatieve geluiden te horen over het tehuis of internaat dan bij die ouders
waarmee dergelijke contacten niet of nauwelijks bestonden.

4.2 Na vertrek uit het tehuis
Van de geïnterviewde ouders (43) verwacht 35% dat hun zoon of dochter bin
nen een jaar het tehuis zal verlaten, 40% verwacht een verblijfsduur van lan
ger dan een jaar. Ongeveer 25°/s van de ouders kon ten tijde van het interview
(nog) geen voorspelling doen ten aanzien van de verblijfsduur.
Vergeleken met de jongeren gaat een wat groter deel van de ouders uit van
een tehuisverblijf van langer dan een jaar. Maar zoals gezegd hebben wij hier

met een ‘geselecteerde’ groep ouders te maken, waardoor men voorzichtig
moet zijn met het trekken van conclusies.
Bijna 60% van de ouders verwacht dat hun kind na vertrek uit het tehuis of in
ternaat weer bij hen terug zou komen. Dat is aanmerkelijk meer dan bij de jon
geren, waar ongeveer 35°/o zich zo heeft uitgesproken.
Dat hun kind na vertrek zelfstandig op kamers gaat wonen verwacht ongeveer
30%. Op het moment van het interview had zon 10% nog geen idee waar hun
zoon of dochter zou gaan wonen, of wilde dit laten afhangen van wat hun kind
zelf zou willen.

Het aantal ouders dat vindt dat de jongere zelf maar moet beslissen of hij of
zij terug zal gaan naar het land van herkomst, is 14 (ongeveer 33%). Nog meer
ouders zouden dat niet graag zien: 22 (500/o). Zeven ouders (16%) daarentegen
willen wel dat hun kind terugkeert naar het land van herkomst. Het blijkt dat
ouders voor hun kinderen andere wensen hebben dan voor zichzelf. Zo is het
aantal ouders dat terug wil naar het land van herkomst groter: 17(40%). Aan
getekend moet worden dat een deel van hen er aan toevoegt, dat terugkeer
vermoedelijk niet mogelijk is vanwege de politieke en/of economische om
standigheden aldaar. Twintig ouders (46°/o) zeggen niet terug te willen, hoewel
sommigen dat enigszins relativeren door te zeggen dat hun toekomst wel in

Nederland moet liggen, omdat de toekomst er hier voor hun kinderen veel
gunstiger uit ziet dan in het land van herkomst. De overige ouders weten niet
of zij wel of niet terug willen, of zijn hier geboren waardoor terugkeer niet in
aanmerking komt.
Overigens verschillen de uitspraken van de jongeren over eventuele terugkeer
naar het land van herkomst niet al te zeer van die van de ouders, wel als het

gaat om de uitspraken van de ouders over terugkeer van hun kind.
Een derde deel van de jongeren wil nu of later terug, iets meer dan de helft
(53%) zegt niet terug te willen. De overigen zijn hier geboren, of weten het nog
niet.
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De uitspraken over eventuele terugkeer van zowel de ouders als de jongeren
worden allemaal gedaan los van de huidige situatie (dus los van het tehuisver
blijt). Er worden geen verbanden gelegd tussen de ‘problematische’ situatie
en de aard van de hulpverlening aan de ene kant, en terugkeer aan de andere
kant. Slechts één Marokkaanse vader en één Surinaamse moeder spraken
over terugkeer naar respectievelijk Marokko en Suriname als oplossing voor
alle problemen.
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Samenvatting

In dit derde deel hebben wij gezien dat voor de aanmeldende instanties en
voor de groepsleiding zich vooral problemen voordoen in de omgang met de
ouders, die als meer specifiek voor minderheden worden beschouwd, In de
omgang met de jongeren doen zich eveneens problemen voor, maar daarvan
wordt vaker gezegd dat zij zich ook voordoen bij Nederlandse jongeren. Ten
aanzien van de plaatsing is in minder dan de helft van de gevallen door de aan
meldende instanties advies ingewonnen bij derden. Gebeurde dat wel dan
ging het niet zozeer over wel of geen tehuisplaatsing, maar over welk type
tehuis.
Slechts in 12 gevallen is iets anders dan een tehuisplaatsing overwogen, zon
der dat dat overigens inhield dat er daadwerkelijk stappen ondernomen zijn
voor een andere oplossing. Plaatsing in een pleeg’ of kostgezin werd nog het
meest overwogen, maar er werd verondersteld dat daar waarschijnlijk geen
mogelijkheid toe zou zijn.
Als belangrijkste plaatsingsdoelen worden het aanbieden van een goede vak
opleiding en de voorbereiding op zelfstandige kamerbewoning genoemd; dit
geldt zowel voor de aanmeldende instanties als voor de groepsleiding. Als be
langrijkste motief voor de keuze van een bepaald tehuis of internaat wordt ge.
noemd, dat de mogelijkheden van het tehuis passen bij de hulpvraag. Slechts
in een gering aantal gevallen speelt de (etnische) achtergrond een rol bij de
keuze, aldus de aanmelders.
Negen tehuizen en internaten hanteren bovengrenzen voor het aantal jonge
ren uit minderheden in leefgroepen. Belangrijkste motief hiervoor is het tegen
gaan van subgroepvorming. De hoogte van de bovengrenzen varieert: 3 â 5 per
groep.
Twee derde van de groepsleid(st)ers zou graag zien dat zij een of meer
collega’s hadden of zouden krijgen, die zelf afkomstig zijn uit een etnische
minderheid, met name om taalproblemen op te lossen en voor een beter be
grip van de jongeren. Bij de jongeren is 40% voor groepsleiding uit ‘eigen
kring’. Daarentegen is 45% jongeren daar juist tegen, omdat dat toch geen
verschil zou maken, of verschil in negatieve zin, omdat zij veel strenger zou
den zijn. Veel belangrijker vinden zij dat groepsleiding naar hen luistert en
zich aan beloftes houdt.
Drie kwart van de jongeren zegt het goed te kunnen vinden met de meeste
groepsgenoten, vooral met jongeren uit dezelfde of een andere etnische min
derheid. Omgang met Nederlandse jongeren wordt niet afgewezen, maar komt
minder makkelijk tot stand. Hoewel er ook zijn die bij voorkeur omgaan met
Nederlandse jongeren, omdat zij zich zelf ook Nederlands voelen. Een belem
merende factor in de omgang kan discriminatie zijn. Van de jongeren vindt
11% dat zij vaak gediscrimineerd worden en 35% dat dat incidenteel voor
komt.
Als belangrijkste nadelen van het tehuisverblijf noemen de jongeren: strenge
huisregels, geïsoleerde ligging, outillage en de onmogelijkheid je eigen
groepsgenoten te kunnen kiezen, Anderen noemen als voordelen, dat zij meer
mogen dan thuis en roemen verder de vrije tijdsmogelijkheden en de verzor
ging,
Voor zover bekend weet 91% van de ouders van het tehuisverblijf van hun
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kind. Niet in al die gevallen is er contact: in een kwart van alle gevallen is er
geen contact. Contact is er meestal thuis, veel minder in het tehuis. Dit komt
vaak door de geïsoleerde, verafgelegen ligging van het tehuis of internaat.

Veel ouders hebben dit als een nadeel van het tehuisverblijf genoemd. Ruim
50% van de jongeren verwacht binnen een jaar het tehuis te verlaten, bij de
ouders is dat maar 35%. Meer dan de helft van de jongeren wil op kamers,
35% terug naar huis. Bij de ouders verwacht 3O% dat hun kind op kamers zal
gaan wonen en 6D% dat zij weer thuis zullen komen.
Een derde deel van de jongeren wil nu of later terug naar het land van her
komst, iets meer dan de helft zegt niet terug te willen. Ongeveer hetzelfde zie
je bij de oudes wanneer die het hebben over de terugkeer van hun kind naar
het land van herkomst. Voor zichzelf hebben de ouders andere wensen: er zijn
er die terug willen, hoewel zij daarbij aantekenen dat de economische en poli
tieke omstandigheden dit op het moment niet toelaten. Bijna de helft zegt niet
terug te willen, omdat in Nederland de toekomst van hun kinderen ligt.
Als belangrijkste voordelen van tehuisverblijf noemen de ouders: de interne

opleiding en de strengheid van de groepsleiding. Ook het feit dat zij door het
tehuis van de ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden, wordt een aan
tal malen genoemd. Er zijn ook ouders die dat heel anders zien: internaatsop

leiding die niets voorstelt, jongeren die maar hun gang kunnen gaan, slechte

verzorging, gebrekkig contact met het tehuis en de al eerder genoemd geïso
leerde ligging.
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In dit deel willen wij nog eens nsder ingssn op enkele uitkomsten vsn dit
onderzoek. Het geheel wordt afgesloten met een samenvatting en enige aan
bevelingen.
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Discussie van de resultaten

1.1 Onder. of oververtegenwoordiging
Jongeren uit etnische minderheden vormen een grote groep binnen de popula
tie van de Nederlandse jeugdbeschermingstehuizen en- internaten en de inter
naten voor Bijzonder Jeugdwerk. Hetzelfde geldt voor de instellingen voor
voogdij en gezinsvoogdij en de Raden voor de Kinderbescherming: jongeren
uit minderheden vormen een groot aandeel in het cliëntenbestand. Regel
matig wordt een aandeel van rond de 11% genoemd.
Dit onderzoek maakt duidelijk dat er op dit gebied grote verschillen bestaan.
In sommige tehuizen en internaten ligt dat aandeel veel hoger dan ll%, in
veel andere ligt dat percentage veel lager of zijn er in het geheel geen etnische
minderheden. Ook bij de ambulante instellingen is dit waar te nemen. Als be
langrijkste factoren die van invloed zijn op deze verschillen, kunnen worden
aangewezen:

1. De regio waarin het tehuis gelegen is of de instelling werkzaam is. De
meeste Surinamers, Turken en Marokkanen (jongeren en ouderen) wonen
in de grote steden in het westen van het land. Tehuizen en instellingen in
die steden en die streek hebben veel vaker contact met jongeren uit deze
bevolkingsgroepen dan tehuizen en instellingen elders in het land.

2. Het type tehuis. Van de vijf in dit onderzoek voorkomende tehuistypen
(rijksinrichtingen en ZIB’s, behandelingstehuizen, BJ-internaten, vakinter
naten en tehuizen voor (schoolgaande/werkende) jeugd) lijken de vakinter
naten — die niet in de grote steden of het westen van het land aangetrof
fen werden — een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op de instanties
die jongeren uit etnische minderheden plaatsen: relatief grote aantallen
jongeren uit etnische minderheden verblijven in vakinternaten. Hetzelfde
lijkt het geval te zijn voor de BJ-internaten, hoewel daar de absolute aantal
len veel kleiner zijn. De aanwezigheid van interne (vak)opleidingen zijn ver
moedelijk van dootslaggevende betekenis. Dit is af te leiden uit de door de
aanmeldende instanties genoemde motieven voor de keuze van een be
paald tehuis of internaat: de mogelijkheid van een opleiding wordt veel
vuldig genoemd.

3. Kennis over en ervaring met etnische minderheden. Die tehuizen en inter
naten die reeds een aantal jaren jongeren uit etnische minderheden ‘in
huis’ hebben, en daarmee een zekere ervaring hebben opgebouwd, worden
in een aantal gevallen juist daarom gekozen als toekomstig tehuis of inter
naat voor jongeren uit minderheden. Dit wordt duidelijk uit het feit dat aan
meldende instanties juist die ervaring en kennis hebben genoemd als het
motief of een van de motieven voor de keuze van een bepaald tehuis.

Bij het bovengenoemd aandeel van etnische minderheden van 7 o/ moeten
enige kanttekeningen worden gemaakt. Als gemiddeld percentage lijkt ons
dat aan de hoge kant. De hoogte van dit percentage wordt in opgaande lijn
beïnvloed door het erbij betrekken van alle jongeren van niet-Nederlandse na
tionaliteit. Jongeren uit West-Europa, zoals Belgen, Duiters en Engelsen, zijn
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in de tellingen opgenomen. Wanneer men spreekt van etnische minderheden,

worden deze groepen doorgaans niet bedoeld. Daarom lijkt het ons reëler te
spreken van een gemiddeld percentage van ongeveer 9°/o.

Gaf een percentage van rond de 11 % daartoe wellicht aanleiding, met een ge.
middelde percentage van rond de 9% kan er niet gesproken worden van een
oververtegenwoordiging van jongeren uit etnische minderheden in tehuizen

en internaten ten opzichte van Nederlandse jongeren (een en ander vergele

ken met de totale bevolkingscijfers van deze leeftijdsgroepen). Zeker als geke
ken wordt naar de Turkse jongeren, is er sprake van een ondervertegenwoordi

ging (het aandeel van de Turkse jongeren in de bezetting van de tehuizen is
kleiner (0,9%) dan het aandeel van de Turkse jongeren in het totaal aantal jon
geren in Nederland (l,7%). In wat minder sterke mate geldt dat voor de Marok
kaanse jongeren (1,3% in tehuizen, 1% van de totale bevolking). Voor de Suri

naamse jongeren ligt dat anders: het aandeel in de bezetting van tehuizen en
internaten ligt hoger dan het aandeel in de totale bevolking in die leeftijd

groep (5,4% in tehuizen, 1,7% van de totale bevolking, hierbij moet worden

aangetekend dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de totale bevol
kingsaantallen Surinamers in Nederland). Dus toch een oververtegenwoordi

ging maar dan alleen van Surinaamse jongeren?
Getalsmatig gezien wel. Nemen wij evenwel de sociaal-economische achter

grond erbij in beschouwing, dan moet er gesproken worden van een even

redige vertegenwoordiging van Surinaamse jongeren en een ondervertegen

woordiging van Turkse en Marokkaanse jongeren binnen de kinderbescher

ming en het Bijzonder Jeugdwerk. Immers, het is bekend (Van der Ploeg, 1979)

dat het vooral jongeren uit de lagere sociaal-economische klassen zijn, die te
vinden zijn in de tehuizen en internaten en het zijn nu juist de Surinaamse,

Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen, die bijna geheel tot deze lagere
sociaal-economische klassen gerekend moeten worden. Als gezegd kan wor

den dat jongeren uit de lagere sociaal-economische klassen meer kans lopen
in een tehuis terecht tekomen, dan zou men zeker meer Turkse en Marokkaan

se jongeren in tehuizen verwachten dan nu het geval is.

Een belangrijke vraag met het oog op toekomstig beleid met betrekking tot de
hulpverlening aan deze jongeren, is die naar komende ontwikkelingen. Cijfers

over de afgelopen jaren hebben laten zien, dat er sprake is van een stabilise

ring in het aantal opnames van jongeren uit etnische minderheden.

Op grond van een andere leeftijdsopbouw bij de Surinaamse, Turkse en Ma
rokkaanse bevolkingsgroepen (proportioneel gezien veel meer kinderen in de
leeftijd van 0 tot 10 jaar dan bij de Nederlandse bevolkingsgroep) kan men in

de komende jaren een toename van het aantal jongeren uit minderheden ver

wachten. Met name geldt dit voor de Turken en Marokkanen.

Hoe groot die groei precies zal zijn, is nauwelijks te voorspellen. Temeer daar
prognoses van het Sociaal Cultureel Planbureau (Kool en Van Praag, 1980 en
1982; Van Praag en Kool, 1982) voor toename van het aantal Turken en Marok

kanen in Nederland van 1980, twee jaar later alweer herzien moesten worden,

onder andere door de veranderde economische omstandigheden als gevolg

waarvan de gezinshereniging enigszins is komen te stagneren en er sprake

lijkt te zijn van een toenemende terugkeer naar het land van herkomst.

Desondanks zal in de komende jaren de omvang van deze bevolkingsgroepen

— vooral de Turkse en Marokkaanse — toenemen en zullen zij in toenemende

mate een beroep doen op de Nederlandse hulpverleningsinstellingen.

1.2 Opnamebeleid van de tehuizen en internaten
Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er tehuizen en internaten zijn die hun

deuren gesloten houden voor minderheden. Een enkel internaat uitgezonderd,

dat als gevolg van vroegere ervaringen met relatief grote aantallen jongeren

uit minderheden een tijdelijke afremming van opnames van deze jongeren

heeft ingesteld.
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De 29 tehuizen en internaten die aan dit ondezoek hebben meegewerkt, ken
nen dergelijke maatregelen niet. Voor de rijksinrichtingen geldt een opname-
plicht, de overige tehuizen en internaten hanteren wel een aantal opname cri
teria aan de hand waarvan aanvragen voor opname geweigerd kunnen wor
den, maar voor zover bekend zijn op grond van deze criteria nog geen jongeren
uit etnische minderheden geweigerd; althans niet in die zin dat zij geweigerd
zijn vanwege het feit dat zij tot een etnische minderheid behoren. Het lijkt ons
overigens wel gewenst, dat er blijvend kritisch naar de hantering van derge
lijke criteria wordt gekeken, opdat zij niet oneigenlijk worden gebruikt. Wan
neer bv. als opnamecriterium ‘voldoende beheersing van de Nederlandse taal’
wordt gehanteerd, kan dit ertoe leiden dat alle Turkse en Marokkaanse jonge
ren voor opname worden geweigerd ondanks het feit dat hun hulpvraag’ aan
sluit bij wat het tehuis of internaat aan hulp te bieden heeft.

Het is mogelijk dat in de toekomst wel expliciet bovengrenzen zullen worden
gehanteerd, wanneer er inderdaad een toename van aanvragen voor opname
van jongeren uit minderheden zal zijn. Wij baseren dit op het gegeven, dat
twee van de meewerkende tehuizen en internaten reeds een bovengrens voor
minderheden kennen (zonder deze overigens al te hebben toegepast: het aan
tal verzoeken tot opname bleef tot nu toe ver beneden de gestelde grens) en
negen andere tehuizen het instellen van een bovengrens bij een groeiend aan
tal aanvragen niet uitsluiten. Dat dit voornemen serieus moet worden geno
men, kunnen wij opmaken uit het feit dat negen tehuizen ten aanzien van de
totale capaciteit (nog) geen bovengrens kennen, maar deze wel toepassen op
de leefgroepen. Het aantal jongeren uit minderheden mag in de groepen niet
meer dan een derde of de helft van de groepsgrootte uitmaken.

Het instellen van dergelijke grenzen wordt vooral ingegeven door de angst
voor subgroepvorming, die een bedreiging voor het functioneren van de groep
als geheel kan vormen. Jongeren uit minderheden spreken met elkaar in hun
eigen taal, welke door de andere groepleden en de groepsleiding niet wordt
-verstaan. In zo’n situatie kan gemakkelijk een sfeer van onderling wantrouwen
ontstaan.

Tegenover dit alles staat, dat een tehuis dat een bovengrens voor het totaal
aantal opnames had gesteld, deze grens heeft laten schieten op het moment
dat het aantal aanvragen die grens te boven ging. Op basis van aantallen
reeds aanwezige jongeren uit etnische minderheden zijn derhalve nog geen
nieuwe opnames van deze jongeren geweigerd.

Het is bovendien de vraag of in tijden van een dalende bezetting en daarmee
gepaard gaande capaciteitsbeperking enlof sluiting van tehuizen en interna
ten, tehuisdirecties nog wel geneigd zullen zijn dergelijke opnamegrenzen zo
stringent te hanteren.

Vooralsnog kunnen wij constateren dat er in de tehuizen en internaten die aan
dit onderzoek hebben meegewerkt, geen beleid wordt gevoerd dat er op is ge
richt jongeren uit minderheden te weren. Voor enkele lijkt het tegenover
gestelde waar te zijn. Wellicht is hun beleid er niet zozeer op gericht meer jon
geren uit etnische minderheden op te nemen, maar maakt men zich wel sterk
voor een zo goed mogelijke opvang van deze jongeren en eventueel hun
ouders. Met name een aantal vakinternaten en een enkel BJ-internaat voeren
een dergelijk beleid. Kwam dit een aantal jaren geleden vooral neer op het
scheppen van mogelijkheden aan bepaalde voedsel- en godsdienstgewoontes
vast te kunnen blijven houden, nu gaat het meer in de richting van deskundig
heidsbevordering van medewerk(st)ers van het tehuis of internaat en meer
speciale aandacht voor de begeleiding en het onderhouden van contacten
met de ouders. Het heeft nog niet geresulteerd in een actieve werving van
groepsleiding die zelf afkomstig is uit een etnische minderheid. Een groot
aantal van de nu aanwezige groepsleid(st)ers zou dat wel willen; de jongeren
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zijn daarin zeer verdeeld: sommige willen dat erg graag, anderen zeker niet. De
zojuist genoemde mogelijkheid vast te kunnen houden aan bepaalde voedsel-
en godsdienstgewoontes is een in de tehuiswereld inmiddels wijdverbreid ver
schijnsel. Opgemerkt moet worden dat mogelijkheid’ niet hetzelfde is als sti
muleren. Voor zover bekend zijn slechts drie tehuizen en internaten actief
waar het gaat om het stimuleren van de jongeren vast te houden aan de ge
woonten en tradities van hun eigen groep of cultuur (Bezuyen e.a., 1981).

Het lijkt erop dat bepaalde tehuizen en internaten jongeren uit etnische min
derheden als het ware aanzuigen’. Deze aanzuigende werking op aanmelden
de instanties van jongeren uit etnische minderheden die uitgaat van bepaalde
tehuizen en internaten, wordt ons inziens niet alleen bepaald door de aanwe
zigheid van een interne (vak)opleiding, maar ook door de mate waarin zij actiet
zijn op bovengenoemd gebied en hieraan op een zodanige wijze bekendheid
geven. Zodoende wordt er direct aan hen gedacht wanneer een plaatsing van
een jongere uit een etnische minderheid wordt overwogen.

1.3 Wie komen er in tehuizen terecht
Van de groep jongeren die aan het onderzoek hebben meegewerkt (91), is twee
derde van de Surinaamse origine, een kwart van Marokkaanse origine en min
der dan een tiende Turks. Landelijk gezien zal een wat groter aantal Turkse
jongeren in tehuizen en internaten te vinden zijn, maar dit verandert niets aan
het verschijnsel, dat er vergeleken met de andere groeperingen zo weinig
Turkse jongeren met deze vorm van hulpverlening te maken krijgen.
Voorlopig blijft het gissen naar het waarom hiervan; éénduidige verklaringen
zijn nog niet gevonden (zie ook Pels, 1980). Mogelijke verklaringen zijn:

- een grotere hechtheid binnen de Turkse gemeenschap, waardoor men mak
kelijker de problemen binnen de eigen groep houdt en deze zelf tot een
oplossing brengt;

- reeds lange tijd — vanaf het begin van deze eeuw — gericht zijn op de
westerse samenleving, waardoor botsingen met deze samenleving minder
snel plaats vinden;

- de diverse generaties zijn meer gericht op terugkeer naar Turkije en minder
geneigd zich op te houden met de Nederlandse samenleving, waardoor ook
minder botsingen met deze samenleving ontstaan.

Geen van bovengenoemde verklaringen kan bogen op enige empirische on
dersteuning, en bovendien kunnen zij in zeker zin ook op de Marokkanen van
toepassing zijn.

Sluiten wij kortdurende opvangplaatsingen (één tot enkele dagen) direct voor
de huidige plaatsingen uit, dan heeft ruimde helft van de jongeren uit minder
heden geen eerdere plaatsingen achter de rug. In dat opzicht verschillen zij
van de Nederlandse jongeren die rond de 15-16 jaar al een of meerdere langdu
rige plaatsingen achter de rug hebben. De helft van de Nederlandse jongeren
had zijn/haar eerste plaatsing voor het 13e jaar (gemiddelde leeftijd bij eerste
plaatsing: 12 jaar), voor de minderheden was dat maar een kwart (gemiddelde
leeftijd bij eerste plaatsing: 14 jaar). Voor een belangrijk deel kunnen wij dit
verklaren door de leeftijd van de jongeren bij aankomst in Nederland. Van de
84 die niet in Nederland geboren zijn, waren de Surinamers en Turken gemid
deld acht jaar oud en de Marokkanen gemiddeld tien jaar. Alleen daarom al
ziet men nauwelijks plaatsingen op jonge leeftijd.
Vergeleken met de Surinaamse en Turkse jongeren hebben de Marokkaanse
jongeren meer eerdere plaatsingen achter de rug en hun eerste plaatsing na
een korter verblijf in Nederland: gemiddeld 5.3 jaar na aankomst tegen 6.6
jaar voor de Surinamers en 7.3 jaar voor de Turken. Ook hier een afwijkende rol
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voor de Turkse jongeren: niet alleen minder Turkse jongeren in tehuizen, maar
ook na een langere periode in Nederland.
Dit brengt ons op nog een andere mogelijke verklaring voor het kleine aantal
Turkse jongeren in tehuizen vergeleken met het aantal Marokkaanse jonge
ren. Veel eerste plaatsingen lijken samen te vallen met de overgang van lagere
school naar vervolgonderwijs. Aangenomen dat het vervolgonderwijs hoge
eisen stelt aan de jongeren op het gebied van bv. beheersing van het Neder
lands, wordt duidelijk hoe belangrijk het daarvôôr genoten Onderwijs is. Op
grond van gegevens over de gemiddelde leeftijd bij aankomst in Nederland,
mogen wij aannemen dat de Turkse jongeren voor de overgang naar het ver
volgonderwijs al langer Nederlands Onderwijs hebben genoten dan de Marok
kaanse jongeren. Wellicht kunnen zij daardoor beter voldoen aan de eisen die
de ‘nieuwe’ school aan hen stelt en is er minder snel sprake van een problema
tische situatie. Doorredenerend zou men mogen aannemen dat er daarom nog
minder Surinaamse jongeren in tehuizen zijn; zij verblijven immers gemiddeld
langer in Nederland dan de Turkse en Marokkaanse jongeren en zijn op jon
gere leeftijd naar Nederland gekomen met als gevolg dat zij ook langer onder
wijs in Nederland gevolgd hebben voor hun overgang naar vervolgonderwijs.
Dit is echter niet het geval, zodat wij aannemen dat er bij de Surinaamse jon
geren nog iets anders in het spel is. Dit zou te maken kunnen hebben met de
mate waarin de groepen jongeren meer of minder geïntegreerd zijn in de Ne
derlandse samenleving. Daarbij nemen wij aan dat de Surinaamse jongeren
meer geïntegreerd zijn dan de Turkse en Marokkaanse jongeren (door een van
oudsher grotere gerichtheid op Nederland), waardoor hun (probleem)gedrag
grotere overeenkomsten zou kunnen vertonen met dat van Nederlandse jonge
ren. Aanwijzingen in die richting hebben wij in de vorm van de evenredige ver
tegenwoordiging van Surinaamse jongeren in tehuizen (evenredig aan de Ne
derlandse groep) en de samenstelling van de Surinaamse groep jongeren in
tehuizen (jongens-meisjes) die vergelijkbaar is met de samenstelling van de
Nederlandse groep en afwijkt van de Marokkaanse en Turkse groep, waar ver
houdingsgewijs veel minder meisjes in tehuizen terecht komen. Het blijft ech
ter bi) veronderstellingen. Nader onderzoek naar de mate van integratie en
eventueel verband met het ontstaan of onderkennen van problemen zal hierin
duidelijkheid moeten brengen. Mocht deze veronderstelling juist zijn, dan zou
men op den duur bij een toenemende mate van integratie van Turkse en Ma
rokkaanse jongeren meet problemen en meer tehuisplaatsingen kunnen ver
wachten.

De onderzoekgroep en de Nederlandse vergelijkingsgroep komen overeen op
punten als justitiële versus Vrije plaatsingen en de school-/werksituatie.
Ongeveer twee derde is vrijwillig geplaatst tegen een derde justitieel. Dit
steekt gunstig af tegen de landelijke cijfers, die een verhouding vrij-justitieel
van ongeveer half-om.half laten zien. Dit verschil wordt veroorzaakt door het
ontbreken van observatie-tehuizen en tehuizen voor opvang, waar het aantal
justitieel geplaatsten doorgaans groot is. Het is opmerkelijk dat vergeleken
met de Nederlandse jongeren niet meer jongeren uit etnische minderheden
justitieel geplaatst zijn. Er is melding gemaakt van een vier keer groter aantal
uitgesproken kinderbeschermingsmaatregelen over jongeren uit minderhe
den (Van Bennekorn en Rijsterborgh, 1979). Dit zou kunnen betekenen dat dat
bij minderheden minder vaak samengaat met uithuisplaatsing. Ook is het mo
gelijk dat bij deze cijfers het verschijnsel ‘niet-Nederlandse nationaliteit’ een
rol heeft gepeeld; dat wil zeggen dat ook de kinderbeschermingsmaatregelen
over West-Europese kinderen zijn meegeteld (zie ook 1.1 van dit deel).
Ten aanzien van school-/werksituatie zijn eveneens geen verschillen tussen
onderzoekgroep en vergelijkingsgroep te vinden. De meesten volgen een be
roepsopleiding (70%); slechts een klein deel gaat niet naar school, maar werkt
of zoekt werk (6%).
Van de jongeren uit etnische minderheden komt een groter deel uit de grote
steden en/of het westen van het land (hoewel ook hier de Turkse jongeren
weet een uitzondering op vormen) dan van de Nederlandse jongeren. Een ver
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klaring is te vinden in het feit dat proportioneel gezien meet jongeren uit min
derheden in de grote steden en/of het westen van het land wonen. Er zijn geen
aanwijzingen dat zij in de steden meet risico’s lopen in de problemen te gera

ken, noch zijn er aanwijzingen dat hun ‘pakkans’ — hetgeen wil zeggen dat zij

bij ‘gelijk’ delinquent gedrag toch eerder door de politie opgepakt zullen wor

den dan hun Nederlandse leeftijdgenoten — zoveel groter is.

1.4 Waarom komen zij in tehuizen terecht
De problemen die tot een tehuisplaatsing kunnen leiden, hebben wij onder
scheiden in drie typen: signalen, achterliggende problemen en intermediairs.

De belangrijkste signalen — gebeurtenissen en gedragingen die aangeven

dat er ‘iets aan de hand’ is en voor derden zichtbaar zijn, en daarom ook niet

snel door de betrokkenen ontkend zullen worden — die uit dit onderzoek naar

voren zjn gekomen, zijn: weglopen (voor 67% van de jongeren uit de onder
zoekgroep genoemd) en zwetven (57%), delinquent gedrag als diefstal en in

braak (53%) en gewelddadigheden tegen personen (49%), het overtreden van

tegels thuis zoals te laat thuiskomen en ‘verboden’ dingen eten (35%) en mis

handeling door de vadet (32%).
De belangrijkste achterliggende problemen — de gebeurtenissen en gedra

gingen die vaak de achtergrond vormen voor de signalen en waar het in veel

gevallen eigenlijk om draait — die naar voten kwamen, zijn: relatieproblemen

met moeder (75%) en/of vader (67%), pedagogische onmacht van moedet

(80%) en/of vader (54%), relatieproblemen met broers en zussen (47%) en

autoriteitsfiguten als leraren en groepsleid(st)ers (40%) en schoolproblemen

(72%).
lntermediairs — gebeurtenissen en situaties als gevolg waarvan ptoblemen

ontstaan; de problemen zijn de esultante van die situatie: in zekere zin ‘over

komt’ het de betrokkenen — worden minder vaak genoemd: verkeerde vrien

den (18%) en ‘niet meet thuis gewenst zijn’ (29%); de eerste wotdt vooral door

de ouders, de tweede vooral doot de jongeren genoemd.
Schoolproblemen en zichbaar probleemgedrag als weglopen en het plegen

van delicten worden in de meeste gevallen door alle betrokkenen genoemd:

jongeren, ouders, groepsleiding en medewerk(st)ers van aanmeldende in

stanties.
De achterliggende problemen worden vootal door groepsleiding en aanmel

dende instanties genoemd: met name pedagogische onmacht van de ouders

en verwaarlozing door de ouders. Vetder maken zij veelvuldig melding van te
latieproblemen tussen jongeten en oudets. Dit laatste noemen de jongeren

zelf ook vaak.
Het is opvallend dat gtoepsleiding van veel meet problemen gewag maakt dan

de andeten met wie gesproken is. Hun intensieve wijze van omgaan met de

jongeren, het gewoon zijn met problemen om te gaan en er over te ptaten en in

zekere zin ook het verwachten van ptoblemen (waarom anders komen jonge

ren in een tehuis of internaat terecht?) zijn hier wellicht de oorzaak van.

Er zijn enige verschillen in problemen waar te nemen tussen de Surinaamse,

Turkse en Marokkaanse jongeren. Zo hebben de Surinaamse jongeren uit de
onderzoekgroep vaker problemen met hun moeder, de Turkse en Marokkaanse

jongeren vaker met hun vader, In belangrijke mate wordt dit verschil veroor

zaakt door het veelvuldig ontbreken van een vader(figuut) voor de Surinaamse

jongeren; in veel gevallen wonen zij alleen met hun moeder (overigens geldt

dit met name de Creolen en niet de Hindoestanen).
De Surinaamse jongeten lijken meet problemen in het leven van alledag (sig
nalen) te vertonen: overtreden van huisregels en gedragsproblemen in het

vorig plaatsingsmilieu (i.e. het tehuis of intetnaat waarin zij verbleven voor de

huidige plaatsing). Daarmee zouden ook de relatieproblemen met autoriteits

figuren kunnen samenhangen (denk aan groepsleiding). Met andere woorden

zij conformeten zich minder aan bestaande situaties dan de Turkse en Marok

kaanse jongeren. Mogelijk is dit een gevolg van andere gezagssttucturen bij

de Surinamers (Creolen) dan bij de Turken en Matokkanen; de laatsten zijn
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misschien minder snel geneigd tegen het gezag van ouders, oudere familie
leden en autoriteiten in het algemeen in te gaan (dit zou ook van toepassing
kunnen zijn op de Hindoestaanse Surinamers).
De non-conformistische houding van de Surinaamse jongeren betekent niet
dat zij meer delinquent gedrag vertonen, Op het gebied van de vermogens-
delicten springen de Marokkaanse jongeren uit de onderzoekgroep er uit, op
het gebied van de geweldsdelicten de Turkse jongeren. Alleen alcohol- en
druggebruik wordt meer bij de Surinaamse jongeren vermeld. Een Onderzoek
naar delinquent gedrag van minderjarigen uit etnische minderheden in Rotter
dam (Van Loon, 1961) geeft een ander beeld. Uit dat onderzoek komt naar
voren dat Surinaamse jongeren meer delinquent gedrag vertonen dan Turkse
en Marokkaanse jongeren; althans delinquent gedrag waarmee de kinderpoli
tie te maken krijgt. Een in 1982 door de Coördinatiecommissie Wetenschappe
lijk Onderzoek Kinderbescherming gestart onderzoek ‘Contacten van politie
met jeugdige allochtonen’ kan hierin te zijner tijd hopelijk meer inzicht ver
schaffen.

1.5 Een vergelijking met Nederlandse jongeren
Een vergelijking van de problemen die de achtergrond van tehuisplaatsingen
vormen tussen Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren uit de onder
zoekgroep en de Nederlandse vergelijkingsgroep geeft veel overeenkomsten
en weinig verschillen te zien. De verschillen die voorkomen, tenderen in de
richting van een vaker voorkomen bij de Nederlandse jongeren.

Schoolproblemen, relatieproblemen met vader en/of moeder en pedagogische
onmacht van moeder komen bij beide groepen het meeste voor. De relatiepro
blemen met de ouders lijken zich wat vaker voor te doen bij de Nederlandse
jongeren, evenals de schoolproblemen waar het verschil zelfs statistisch sig
nificant is.
Delinquent gedrag, weglopen en zwerven en relatieproblemen met broers en
zussen komen minder vaak voor. De onderzoekgroep verschilt van de vergelij
kingsgroep op het punt van weglopen en zwerven. Beide signalen komen alg
nificant meer voor bij de jongeren uit etnische minderheden. Delinquent ge
drag komt bij beide groepen in ongeveer gelijke mate voor. Het eerder ge
noemde onderzoek van Van Loon toont met uitzondering van de Surinaamse
jongeren die meer delinquent gedrag vertonen, het zelfde: weinig verschillen
tussen minderheden en Nederlandse jongeren (zie ook Junger-Tas, 1976).
De overige problemen lijken slechts incidenteel voor te komen en verschillen
zijn dan ook moeilijk aan te geven. In het oog lopende verschillen zijn het van
dalisme en relatieproblemen met leeftijdgenoten, die vaker voor Nederlandse
jongeren gemeld worden, en drug. en alcoholgebruik en mishandeling door de
ouders, die vaker voor de jongeren uit etnische minderheden zijn gemeld.

Vergelijken wij de jongeren uit etnische minderheden en de Nederlandse jon
geren per tehuistype, dan is er geen verschil in problemen te vinden. Voor bei
de groepen betekent dat, dat schoolproblemen vooral gesignaleerd worden bij
jongeren die in rijksinrichtingen en ZIB’s en BI-internaten verblijven. Hetzelf
de geldt voor de jongeren in vakinternaten, hoewel schoolproblemen bij jonge
ren uit minderheden iets minder vaak worden gemeld.
Relatieproblemen met ouders en pedagogische onmacht van ouders komt
men tegen in alle categorieën tehuizen.
Weglopers uit de onderzoekgroep komen vooral terecht in rijksinrichtingen en
ZIB’s en behandelingstehuizen, Nederlandse weglopers vooral in rijksinrich
tingen en ZIB’s en tehuizen voor normale (schoolgaande/werkende) jeugd.
Jongeren die allerlei delinquent gedrag hebben vertoond komen in eerste in
stantie in rijksinrichtingen en ZIB’s terecht en verder in BJ-internaten en vak
internaten; dit geldt zowel voor de jongeren uit de onderzoek- als de verge
lij kin gsgroep.
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Voor de suggestie dat jongeren uit etnische minderheden bij gelijksoortige

problemen eerder in een ‘zwaarder’ type tehuis terecht komen dan de Neder

landse jongeren, zijn in dit onderzoek geen aanwijzingen te vinden. Een uit

zondering hierop vormt wegloopgedrag: jongeren uit etnische minderheden

komen vooral terecht in rijksinrichtingen en behandelingstehuizen en Neder

landse jongeren in rijksinrichtingen en tehuizen voor normale

(schoolgaande/werkende) jeugd. Meer onderzoek is echter nodig om dit ‘hard’

te maken. Het is ni. niet duidelijk of het wegloopgedrag in deze plaatsingen

heeft geresulteerd of andere problemen. Problemen staan zelden alleen, zo

dat het niet altijd mogelijk is aan te geven welke problemen voor de plaatsing

in een bepaald type tehuis de doorslag heeft gegeven.

Ook wanneer de jongere vergeleken worden naar type plaatsing (vrij versus

justitieel), zijn er tussen de onderzoekgroep en de vergelijkingsgroep geen ver

schillen te zien. Mishandeling door de ouders en pedagogische onmacht

wordt wat vaker aangetroffen bij de justitieel geplaatsten, maar zonder signi

ficant te zijn. Hetzelfde geldt voor schoolproblemen en wegloop- en zwerfge

drag. Slechts als het gaat om problemen in het vorig plaatsingsmilieu is er

sprake van een duidelijk (significant) verschil: het komt meer voor bij justitieel

geplaatsten. Ook delinquent gedrag en drug- en alcoholgebruik komt meer, zij

het niet significant, voor bij de jongeren die justitieel geplaatst zijn.

1.6 Het ontstaan van problemen
In de vorige paragraaf hebben wij gezien dat er maar weinig duidelijke ver

schillen zijn in de problemen die de achtergrond van een tehuisplaatsing vor

men tussen jongeren uit etnische minderheden en Nederlandse jongeren.

Dat in grote trekken dezelfde problemen een plaatsing in tehuis of internaat

tot gevolg kunnen hebben, kan voor een belangrijk deel te maken hebben met

de wijze waarop de Nederlandse hulpverlening gewend is problemen te formu

leren. Onder ‘pedagogische onmacht’ van ouders kan een groot scala van ge

dragingen en verschijnselen vallen, waardoor bepaalde verschillen niet tot

uiting komen. Ook kunnen er problemen zijn aangegeven door Nederlandse

hulpverleners, die door de betrokkenen zelf niet als problematisch ervaren

worden; zo zijn onvolledige gezinnen al jaren als ongunstig voor de opvoeding

beschouwd, terwijl dat bij bv. de Creoolse Surinamers als ‘gewoon’ en niet als

problematisch wordt gezien.
Verschillen in interpretatie en bepaalde gebeurtenissen en situaties kunnen

tot tehuisplaatsing leiden; de direct betrokkenen — in dit geval de jongeren en

hun ouders — beschouwen die plaatsing daardoor wellicht als gedwongen en

ongewenst. Goede contacten met hulpverleners zullen hierdoor niet direct

worden bevorderd.
De juistheid van deze opvatting dat er verschillende interpretaties van de pro

blemen kunnen zijn, is met dit onderzoek niet aan te tonen. Weliswaar hebben

wij verschillen kunnen waarnemen in welke mate betrokkenen bepaalde pro

blemen aangeven, objectieve maatstaven voor de juiste taxering van deze pro

blemen zijn niet voorhanden.

Wel zijn er bepaalde factoren aan te wijzen waardoor gelijksoortige proble

men in een ander daglicht komen te staan. Op diverse plaatsen in de literatuur

zijn factoren genoemd, die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van proble

men. Deze factoren hebben vooral betrekking op het ontstaan van problemen

onder etnische minderheden. Deze factoren zijn:

- immigratieleeftijd en verblijfsduur:

- gezinssituatie (separatie, buitenshuis werkende moeder);

- cultuur en traditionalisme in het ouderlijk tehuis;

- sexeverschillen;
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- hechtheid van de etnische gemeenschap;

- sociaal-economische positie van de ouders;

- aspiratieniveau van de ouders voor zichzelflvoor hun kinderen;

- aspiratieniveau van de kinderen;

- situatie van de jongeren in het Onderwijs en op de arbeidsmarkt;

- formele en informele kenmerken van de maatschappij.

Weliswaar zijn (of konden) niet alle factoren systematisch in dit onderzoek be
trokken, maar met betrekking tot een aantal is er wel enig inzicht.

Hoewel niet precies duidelijk is of de leeftijd op het moment van aankomst in
Nederland een rol speelt bij het ontstaan van problemen, lijkt het dat wel te
zijn in combinatie met de verblijfsduur in Nederland en het aantal jaren dat
een jongere lager onderwijs in Nederland heeft gevolg. Wij maken dit op uit de
pieken die waar te nemen zijn: veel eerste tehuisplaatsingen vinden plaats
twee jaar na aankomst in Nederland en zeven jaar na aankomst. De eerste
piek — na twee jaar — is mogelijk te verklaren door een zogeheten culture
shock (gekenmerkt door een grote overgang op allerlei gebied tussen land-
van-herkomst en land-van-vestiging). De tweede piek lijkt moeilijker te verkla
ren. Er blijkt echter een overeenkomst te zijn tussen het moment van die twee.
de piek en het moment dat de jongeren overgaan van lagere school naar ver
volgonderwijs (wij noemden dat al in paragraaf 1.3 van dit deel). De niet altijd
vloeiend verlopende overgang plus de andere (vaak hogere) eisen die aan de
jongeren worden gesteld, zouden tot grote problemen kunnen leiden. Met
name voor de Turkse en Marokkaanse jongeren uit de onderzoekgroep zou dit
een plausibele verklaring kunnen zijn; op deze wijze is het beter te begrijpen
waarom de Turkse jongeren na een langere verblijfsduur in Nederland dan de
Marokkaanse jongeren hun eerste tehuisplaatsing kennen (zij zijn immers op
jongere leeftijd naar Nederland gekomen en duurt het derhalve langer voordat
zij aan die overgang van lagere school naar vervolgonderwijs toe zijn). Zo is
het ook beter te begrijpen waarom zoveel meer Marokkaanse dan Turkse jon
geren met problemen te kampen krijgen die tot een tehuisplaatsing leiden;
aangezien zij op oudere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, hebben zij ook
minder Nederlands onderwijs gevolgd en zijn de eisen die bij vervolgonderwijs
aan hen worden gesteld (te) hoog en relatief gezien zwaarder dan zij voor de
Turkse jongeren zijn.
Deze verklaring kan echter nauwelijks opgeld doen voor de Surinaamse jonge
ren, omdat zij over het algemeen op jongere leeftijd naar Nederland zijn geko
men, langer hier verblijven en soms op jongere leeftijd hun eerste tehuisplaat
sing meemaken. Van jongsaf aan zijn de Surinaamse jongeren (ook in Surina
me al) meer ingesteld op het Nederlandse onderwijssysteem, waardoor wel
licht minder problemen te verwachten zijn. Evenals bij Nederlandse jongeren
kan het bereiken van een bepaalde levensfase (puberteit) van betekenis zijn bij
het ontstaan van problemen.

Langdurige separatie van de ouders als gevolg van een eerder vertrek naar het
land-van-vestiging kan een ongunstige invloed uitoefenen op de ontwikkeling
en socialisatie van het kind. Voor de jongeren uit dit onderzoek zou dat meer
gelden voor de Turken en Marokkanen.
De Surinaamse jongeren hebben daarentegen vaker te maken met slechts een
duidelijke ouderfiguur (maar daarvan hebben wij al gezegd dat dit niet zonder
meer als problematisch moet worden beschouwd) en een buitenshuis werken
de moeder, waardoor zij in de tijd dat zij niet op school zijn meer op zichzelf
zouden zijn aangewezen. Daar staat tegenover dat er in veel gevallen sprake is
van een andere moederfiguur in de persoon van een oma of tante.
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Over het algemeen kunnen wij zeggen dat er geen sprake is van een langere

separatie van kind en ouders, behalve bij een aantal Turkse en Marokkaanse

jongeren van wie de vader een aantal jaren eerder naar Nederland is gegaan.

Op veel plaatsen is aangegeven hoezeer het voor jongeren uit etnische min

derheden kan uitmaken of zij een jongen of een meisje zijn, aangezien er bij

ouders, familie en anderen zulke verschillende verwachtingen over hen

bestaan.
In dit onderzoek kan men dat zien door het geringe aantal meisjes van Turkse

en Marokkaanse origine. De conclusie dat zij veel minder problemen kennen

dan de jongens is wat voorbarig, aangezien in veel gezinnen de situatie nog zo

is dat de meisjes meer dan de jongens binnen de familie en de eigen groep

worden gehouden. Uiterlijk probleemgedrag (signalen) vindt nauwelijks plaats

(en kan ook eigenlijk niet plaats vinden door veelvuldig verblijf binnenshuis)

en zoals gezegd zijn achterliggende problemen voor buitenstaanders slecht

zichtbaar en lijkt ingrijpen van buitenaf niet opportuun.
Met een langer verblijf van deze gezinnen in Nederland en een daarmee ge

paard gaande toenemende acculturatie (en derhalve mogelijk een toenemen

de vrijheid voor de meisjes) kunnen in de toekomst meet zichtbare problemen

met meisjes uit deze groepen worden verwacht en vermoedelijk ook een groter

aantal tehuisplaatsingen.
De positie van de ouders op de Nederlandse arbeidsmarkt en de toekomstige

posïtie van de jongeren uit etnische minderheden is ongunstig. Een en ander

zal niet bijdragen aan het voorkomen of oplossen van allerhande problemen.

Hoewel de toekomst er voor deze minderheidsgroepen er misschien somber-

der uitziet, verschilt zij op dit moment niet van die van de Nederlandse jonge

ren die in tehuizen verblijven en hun ouders. Elders hebben wij al gezegd, dat

zij uit dezelfde lage sociaal-economische klassen komen.

Verschillen in aspitatieniveau tussen ouders en kinderen en meer in het alge

meen te hoge verwachtingen met het oog op de toekomst hebben wij niet kun

nen vaststellen. De jongeren en ouders uit de onderzoekgroep geven wat dat

betreft blijk van een realistische visie; een bij de opleiding passende verwach

ting ten aanzien van werk en positie. Evenmin hebben wij kunnen vaststellen,

dat met name de oudste zonen uit een gezin niet zouden kunnen voldoen aan

de vergeleken met de andere kinderen uit het gezin hogere verwachtingen, die

aan hen door hun ouders worden gesteld. Op geen enkele wijze is een over of

ondervertegenwoordiging in de onderzoekgroep van deze jongeren waar te

nemen.

Hechtheid van de etnische gemeenschap en traditionalisme in die gemeen

schap is een moeilijk te meten’ verschijnsel. Het valt dan ook niet te zeggen

in welke mate dat invloed heeft op het ontstaan van problemen. Wel hebben

wij de indruk dat die invloed er is; vaak is die invloed er ook niet. Ten aanzien

van de onderzoekgroep nemen wij aan dat er op dat gebied grote verschillen

bestaan, die voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door het tijdstip

waarop (meestal) de vaderfiguur naar Nederland is gekomen en hoe lang de

gezinshereniging op zich heeft laten wachten. Hoe langer het complete gezin

in Nederland verblijft, hoe groter de kans op een vergrote mate van accultura

tie (voor een deel veroorzaakt door het feit dat de kinderen Nederlandse scho.

len bezoeken). Maar ook de regio van het land, waar de familie woont en de

grootte van de eigen etnische gemeenschap in die regio spelen mee. Ten

slotte het feit of de kinderen naast het reguliere Nederlandse onderwijs nog

Turkse of Marokkaanse (Koran) les krijgen of naar bijeenkomsten gaan waar

zij over Suriname verteld krijgen geeft iets aan over de hechtheid en het tradi

tionalisme van de gemeenschap.

Hoewel problemen dezelfde verschijningsvorm kunnen hebben, kunnen zij

door een andere ontstaansachtergrond verschillen. Voor de hulpverlening aan

deze groepen kan dat consequenties hebben: ook al zijn de problemen uiter
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lijk hetzelfde, door de andere achtergrond kan het zijn dat er andere dan de ge
bruikelijke huipverleningsmethodieken dienen te worden gehanteerd.

1.7’ Het plaatsingsbeleid van de aanmeldende instanties
De hulpverlening van de aanmeldende instanties aan de jongeren uit de on
derzoekgroep wordt voor een groot deel gekenmerkt door een ontbreken van
pogingen andere (bv. ambulante) hulpverlening te bieden, In veel gevallen is
vrijwel direct gekozen voor een tehuisplaatsing. Plaatsing in een pleeg- of
kostgezin werd niet haalbaar geacht in het kleine aantal gevallen dat een der
gelijke oplossing is overwogen. Hoewel zich in de omgang met jongeren en
ouders uit etnische minderheden grote problemen voor kunnen doen (zie deel
III, 1.1), wordt er lang niet in alle gevallen advies ingewonnen bij derden; zeker
bij Surinaamse jongeren niet, Wanneer er advies wordt gevraagd, betreft het
niet de tehuisplaatsing als zodanig, maar het tehuistype.
Bij de keuze van een bepaald tehuis of internaat heeft de etnische achter
grond van deze jongeren slechts in een klein aantal gevallen een rol gespeeld.
De mogelijkheden die het tehuis of internaat op het gebied van hulpaanbod
heeft, spelen bij de overwegingen een belangrijker rol; met name als daar de
mogelijkheid van een interne (vak)opleiding mee wordt bedoeld. In veel geval
len wordt het aanbieden van een goede opleiding dan ook als opnamedoel ge
zien. Daarom is het niet verwonderlijk dat vakinternaten en BJ-internaten zo
veel als eerste keuze uit de bus rollen. In dat opzicht is het des te opmerkelij
ker, dat ten opzichte van de Nederlandse jongeren in het onderzoek de jonge
ren uit etnische minderheden die in een vakinternaat verblijven minder vaak
schoolproblemen kennen. Nog afgezien van het feit, dat zelden duidelijk is ge
maakt waarom internaten met interne opleidingen zo geschikt zijn voor jonge.
ren uit minderheden. Er wordt aangevoerd dat ouders eerder met dergelijke
plaatsingen instemmen, maar veel feitelijke gegevens zijn daarover niet be
kend. Ook dit onderzoek levert daar geen gegevens voor. Weliswaar geven een
aantal ouders te kennen de opleiding en de wijze waarop de groepsleiding
daarop toezicht uitoefent als een voordeel van een tehuis of internaat te zien,
maar we hebben gezien dat slechts een deel van de ouders aan het onderzoek
heeft meegewerkt.

Aanmeldende instanties lijken zich derhalve door de mogelijkheden van een
tehuis of internaat bij hun keuze ook te laten leiden door de mate waarop een
tehuis of internaat zich instelt op de aanwezigheid van jongeren uit etnische
minderheden. Hieruit blijkt dat zij, hoewel zij zich daarover nauwelijks expli
ciet uitlaten, toch rekening houden met het feit dat zij een jongere met een
minderheidsachtergrond plaatsen.
Wat hen vaak parten speelt (en dat is in andere onderzoeken al eens duidelijk
gemaakt, zie Bijker e.a., 1981 en Goosen en Trienekens, 1981) is de haast die
met veel plaatsingen gemoeid is. Een goede afweging van alternatieven is
daardoor onmogelijk. Wat ook meespeelt is de onbekendheid met andere mo
gelijkheden, waardoor gekozen wordt voor het tehuis waar men ervaring mee
heeft of waarvan men heeft gehoord.

Een positief punt in het plaatsingsbeleid van veel aanmeldende instanties is
het feit dat de jongeren een stem hebben in de keuze van het tehuis of inter
naat. Door de jongeren wordt hieraan veel belang gehecht en dit kan de relatie
tussen de hulpverlener en jongere ten goede komen. Die relatie wordt nog be
ter wanneer de aanmeldende instanties contact houden met de jongeren na
opname. In de meeste gevallen is dat echter niet zo.
Sommige ouders wekken de indruk meer bij de hele procedure rond de te
huisplaatsing betrokken te willen worden. Meestal worden hen mededelingen
gedaan over beslissingen en de keuze, maar vindt de raadpleging niet of in ge
ringe mate plaats. Aangenomen mag worden, dat dit het vertrouwen van de
ouders in de hulpverlening niet ten goede komt, en voor medewerk(st)ers van
tehuizen en internaten een moeilijke start betekent voor het opbouwen van
contacten.
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1.8 Plaatsingsdoelen
Groepsleiding en aanmeldende instanties stemmen in grote trekken overeen

bij het noemen van de doelen die met de plaatsing in het tehuis of nternaat
worden nagestreeld.
Voornaamste doel is het aanbieden van een goede (vak)opleiding. Deze —

veelal interne — opleiding moet meehelpen bij het oplossen van de schoolpro
blemen die voor veel jongeren mede hebben geleid tot de tehuisplaatsing.
Veel belang wordt gehecht aan de voorbereiding op zelfstandige kamerbewo
ning. Terugplaatsing in het gezin of relatieverbetering met het gezin worden
veel minder vaak als na te streven doelen genoemd. De problemen binnen het
gezin zoals relatieproblemen tussen jongere en zijn of haar ouders, die in zo
veel gevallen uiteindelijk tot de tehuisplaatsing hebben geleid, worden moge
lijk als dermate ernstig gezien, dat oplossing ervan niet tot de mogelijkheden
wordt gerekend. Wellicht wordt dit ingegeven door het grote aantal weglo
pers: de jongeren zouden als het ware aangeven dat er een definitieve breuk
met het ouderlijk huis is. Maar voorzichtigheid is geboden: elders is aangege

ven (Van den Berg en Duyvetter, 1981) dat in tegenstellïng tot veel Nederland

se weglopers jongeren uit etnische minderheden met het weglopen niet zon
der meer een breuk wensen, althans geen definitieve breuk. Tot verrassing van
hulpverleners bleken veel jongeren opeens weer thuis te zitten om soms na
enige tijd weer weg te lopen (en weer om hulp aan te kloppen).
Tijdelijk verblijf in een goed gestructureerde omgeving wordt in zon 30Db van
de gevallen als plaatsingsdoel genoemd. Zonder twijfel is dit een reactie op
ongewenst probleemgedrag als spijbelen, het plegen van delicten en het over

treden van allerlei huis- en schoolregels. Ook hulp bieden bij persoonlijke pro
blemen’ staat hiermee vaak in verband.

Er worden relatiel weinig concrete, in de tijd vastgelegde doelen genoemd.

Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de korte tijd die de jonge
ren op het moment van het gesprek met de groepsleiding in het tehuis ver

bleef. Men is nog onvoldoende in staat geweest een volledig beeld van de jon
gere en zijn of haar problemen te vormen, laat staan een duidelijk behande
lingsplan’ te maken.
Voor de aanmeldende instanties kan deze reden minder goed aangevoerd wor
den. Daarentegen hebben zij te maken met crisisgevallen die veel spoed vra

gen en soms s de situatie zo onhoudbaar dat onmiddellijk een oplossing in de

vorm van onderdak moet worden gevonden.
Desondanks lijkt de keuze voor een bepaald tehuis of internaat lang niet altijd
samen te gaan met de aard van de problemen. Dat wil zeggen: het is de vraag

of het type tehuis dat gekozen is wel aansluit op de problematiek.

Slechts het doel ‘bevordering van de integratie in de Nederlandse samenle
ving’ toont een duidelijk verband met het feit dat het gaat om een plaatsing
van een jongere uit een etnische minderheid. Deze specifieke achtergrond i
kennelijk niet altijd van invloed op de overwegingen om te plaatsen. Veel
medewerk(st)ers van aanmeldende instanties en groepsleid(st)ers hebben oo
aangegeven, dat de jongere waar het in het gesprek over ging weliswaar dooi
uiterlijk of geboorteplaats tot een minderheid moet worden gerekend, maai

dat daarvan niets blijkt in hun gedragingen en hun problemen. Deze uitspra
ken maken het makkelijker te begrijpen waarom zo weinig verschillen worder
gevonden tussen de jongeren uit etnische minderheden en de NederlandsE
jongeren uit het onderzoek, en juist zoveel overeenkomsten.

1.9 Problemen in de hulpverlening
Hulpverleners van zowel de aanmeldende instanties als de tehuizen en inter
naten hebben te kampen met problemen in de omgang met jongeren uit etni

sche minderheden en hun ouders. Lang niet alle problemen zijn exclusief vooi
deze minderheidsgroepen, andere daarentegen wel.
Het laatste slaat vanzelfsprekend op taal- en begripsproblemen tussen hulp
verlener en cliënt. Hetzelfde geldt voor het feit dat de jongere verwesterd is er
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zijn of haar ouders niet. Toch kan men dit niet zozeer een probleem noemen
als wel een constatering van een verschijnsel; als gevolg van dit verschijnsel
kunnen problemen ontstaan, maar dat hoeft niet. Problemen in de ‘iulpverle
ning aan etnische minderheden hebben vooral betrekking op de on ‘ang met
ouders. Omgang met de jongeren geeft minder problemen, altlais minder
problemen die specifiek zijn voor minderheden.

Contacten met de ouders komen maar moeizaam tot stand, of zelfs helemaal
niet. Zijn die contacten er wei, dan kunnen zich problemen voordoen als ge
volg van communicatiestoornissen. Problemen zijn moeilijk bespreekbaar;
niet alleen door taalproblemen, maar ook vanwege verschillen in opvatting
over wat nu precies de problemen zijn en waar deze liggen, en hoe de proble
men opgelost zouden kunnen worden. Wij hebben de indruk dat er soms een
zekere terughoudendheid heerst om met de ouders in contact te treden, om
dat de ouders dergelijke contacten niet op prijs zouden stellen, of omdat pro
blemen toch niet bespreekbaar zouden zijn. De ouders met wie in dit onder
zoek gesproken is, maken niet de indruk over de problemen te willen spreken,
maar zoals gezegd gaat het hier om een geselecteerde groep ouders.

Uitgezonderd taal- en begripsproblemen worden de problemen die gesigna
leerd worden voor de omgang met de jongeren in veel geringere mate als spe
cifiek voor minderheden aangemerkt. Het taxeren van de ware gevoelens en
het maken van afspraken is moeilijk, maar niet alleen bij jongeren uit etnische
minderheden.
Dat is wel het geval voor de moeilijk te achterhalen familiebanden (met wie
moet men contact zoeken?), problemen van juridische aard (hoe zit het met
verblijfsvergunningen?), subgroepvorming binnen de leefgroep en het accep
teren van gezag van groepsleidsters. Daarnaast wordt het gebrek aan kennis
over de andere waarden en normen van etnische minderheden zonder meer
als specifiek probleem aangeduid, maar het wordt relatief zelden genoemd.
Het zou interessant zijn om na te gaan in hoeverre dit een gevolg is van de toe
genomen aandacht voor deskundigheidsbevordering. Hulpverleners die een
cursus op dit gebied hebben gevolgd, zouden dat probleem wel eens overwon
nen kunnen hebben, terwijl zij die een dergelijke cursus niet hebben gevolgd
dat gebrek aan kennis nog wel een probleem vinden. Andersom is evenwel
ook mogelijk: zij die een dergelijke cursus hebben gevolgd zijn zich meer be
wust van verschillen in waarden en normen en beschouwen dat als een pro
bleem, terwijl zij die niet zon cursus hebben gevolgd zich niet zo bewust zijn
van die verschillen en het zeker niet als problematisch ervaren. In volgend
onderzoek zou dat nader bekeken moeten worden.
Subgroepvorming binnen de eetgroep doet zich wel voor, maar relatief zei
den. Wordt in aanmerking genomen dat bijna een vijfde van de jongeren uit de
onderzoekgroep ‘alleen’ tussen Nederlandse jongeren verblijft, dan wordt dit
probleem proportioneel gezien groter. Men kan zich echter afvragen in hoe
verre spreiding van jongeren uit etnische minderheden over meerdere leef-
groepen een bijdrage aan de oplossing van dit probleem kan leveren. Er blij
ven kleine groepjes binnen grotere groepen, men zoekt steun bij elkaar en in
sommige gevallen zal de omgang van deze jongeren met hun Nederlandse
groepsgenoten tot het noodzakelijke beperkt blijven en zoeken zij vooral aan
sluiting bij jongere met dezelfde (etnische) minderheidsachtergrond in andere
leefgroepen van tehuis of internaat. In een aantal tehuizen en internaten is dat
nu al waar te nemen. In dit opzicht zouden ‘ongemengde’ groepen in de gro
tere tehuizen te overwegen zijn, mits er uiteraard voldoende jongeren zijn om
zo’n groep te vormen.
Tegelijkertijd mag niet uit het oog worden verloren, dat er jongeren zijn die
zich geen minderheid voelen er ook niet de minste behoefte aan hebben op
een specifieke wijze te worden benaderd, maar juist met Nederlandse jonge
ren om willen (blijven) gaan. Overigens geldt dit niet voor Turken, Marokkanen
of Surinamers in het bijzonder.
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Ten aanzien van het accepteren van gezag van groepsleidsters moet worden
opgemerkt, dat dit probleem groter zou kunnen zijn dan de cijfers uit dit onder
zoek suggereren, aangezien er een aantal groepsl&dingsteams is dat is sa
mengesteld uit uitsluitend mannen; het probleem zal zich daar dus niet voor
doen. Daar staat tegenover dat dit probleem somtijds is aangestipt door
groepsleiders, zodat wij niet met zekerheid weten of groepsleidsters dit zelf
ook als zodanig ervaren.
In dit opzicht zijn de uitspraken van een aantal jongeren belangrijker: zij ble
ken een uitgesproken voorkeur te hebben voor juist de groepsleidsters, niet
omdat over hen heen te lopen zou zijn’, maar omdat zij hun beloften beter
houden en ‘gewoner’ doen. De opvatting dat het gezag van vrouwen door man
nen (en jongens) van vooral Turkse en Marokkaanse afkomst niet geaccep

teerd wordt, kan niet zonder meer worden betrokken op de tehuissituatie of de
huipverleningssituatie. In die situaties is de groepsleidster of de huipver
leenster niet alleen vrouw, maar vooral ook groepsleidster of huipverleenster,

dat wil zeggen iemand met een bepaalde functie met de daarbij behorende

autoriteit.
Evenals ten aanzien van aparte leefgroepen voor jongeren uit minderheden zal
voor elke jongere afzonderlijk moeten worden bekeken of er aanleiding is de
jongere te plaatsen in een groep met alleen maar groepsleiders. In aansluiting

hierop is hetzelfde van toepassing op het wel of niet plaatsen in een gemeng
de (jongens en meisjes) groep. Dit onderzoek heeft geen gegevens opgeleverd

over problemen die zich hiermee zouden kunnen voordoen. Een aantal jon
gens heeft opgemerkt het te betreuren, dat zij alleen met jongens in een te
huis of internaat verbleven en niet ook met meisjes.
Problemen van juridische aard kunnen hoewel incidenteel voorkomend een
grote omvang aannemen en verstrekkende gevolgen hebben. Oplossingen in
de vorm van gespecialiseerde scholing op dit gebied lijken gezien het inciden

tele karakter van deze problemen te vergaand, uitgezonderd misschien voor
de grote internaten met relatief gezien veel minderheden. Oplossingen zou
den eerder gezocht moeten worden in de mogelijkheid specialisten op dit ter
rein op een of meerdere centrale plaasten in het land te kunnen consulteren.

1.10 Slotopmerkingen
Wij hebben kunnen constateren dat zich ten aanzien van de problematiek rond
tehuisplaatsingen van jongeren uit etnische minderheden meer overeen
komsten dan verschillen voordoen met die van Nederlandse jongeren. Elders
is dat voor Turkse en Marokkaanse jongeren ook al eens verondersteld, hoe
wel daarbij voor zover bekend geen systematische vergelijking is gemaakt

met de situatie van Nederlandse jongeren (zie Instituut voor Pedagogische en
Andragogische Wetenschappen, z.j.). In aansluiting op Poortinga (1982) zullen

wij ons moeten afvragen in hoeverre een verdere benadrukking van de ver
schillen en een afstemming van de hulpverlening op deze verschillen is ge
wenst. Wellicht biedt het grote aantal overeenkomsten veel meer aankno

pingspunten. Wel dienen vermeende overeenkomsten net zo kritisch te wor
den bekeken als vermeende verschillen; dat wil zeggen zijn het echte overeen
komsten of zijn het overeenkomsten-op-het-eerste-gezicht met duidelijk ande
re achtergronden. Denk bv. aan wegloopgedrag dat in zijn verschijningsvorm

niet afwijkt van het wegloopgedrag van Nederlandse jongeren, hoewel het
veelvuldiger voorkomt. Het kan echter wel verschillen in hoe het verder gaat:

toch weer (eerder) naar huis teruggaan. Dit betekent niet dat individuele ver
schillen verontachtzaamd moeten worden. Maar uitgaande van overeen
komsten is het misschien makkelijker open te staan voor en aan te sluiten bij
individuele verschillen; verschillen die niet per definitie groepsgebonden hoe
ven te zijn.

Dit brengt ons op de volgende vraag: in hoeverre is een tehuisplaatsing het
juiste antwoord op de problematiek van deze jongeren?
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat en hoe succesvol de resultaten van
tehuisplaatsingen zijn (een dergelijk Onderzoek 5 gepland voor 1983-1984,

86



waarin de aandacht geconcentreerd zal zijn op de laatste periode van het te
huisverblijf en de eerste tijd na het verlaten van het tehuis of internaat). Op dit
moment kan worden gezegd dat in een (te) klein aantal gevallen alternatieven
voor een tehuisplaatsing worden overwogen. Enerzijds omdat zulke alternatie
ven ontbreken (gast- en kostgezinnen lijken er voor juist deze groepen niet of
nauwelijks te zijn, hoewel dat voor zover bekend nooit goed onderzocht is), an
derzijds omdat men in veel gevallen onmiddellijke opvang in de vorm van tijde
lijke onderbrenging noodzakelijk acht. Het gevaar is dan aanwezig dat een te
rugkeer naar het ouderlijk huis pas na lange tijd of helemaal niet meer volgt
(zoals wij gezien hebben is terugplaatsing in het gezin slechts voor een gering
aantal jongeren als opnamedoel genoemd). Een definitieve breuk met de fami
lie is het gevolg. Of deze breuk door de betrokkenen wordt gewenst is nog
maar de vraag.

Indien tehuisplaatsingen in verband met de crisis-sfeer van het moment on
vermijdelijk zijn en er geen andere tijdelijke oplossingen zoals onderdak in
een gastgezin of bij familie voorhanden zijn, lijkt een tijdelijke opvang in een
klein tehuis een goede tussenoplossing. Zo krijgt men enig respijt om naar
een definitieve oplossing te zoeken.
Daarbij verdient het aanbeveling kleine opvangcentra in te richten voor de tij.
delijke opvang van alleen Marokkaanse of alleen Turkse jongeren, analoog
aan het opvanghuis Paloeloe’ voor Surinaamse en Antilliaanse jongeren
waarmee de ervaringen naar verluidt positief zijn. Een dergelijk voorstel wordt
gedaan in het Actieplan ten behoeve van de aanpassing van residentiële voor
zieningen voor hulpverlening aan kinderen en jeugdigen uit culturele minder
heidsgroepen’ (1983). Door de omgang met jongeren met dezelfde achter
grond is de overgang van gezin naar tehuis minder abrupt en is terugkeer naar
het gezin eenvoudiger en makkelijker te realiseren.
De aantallen jongeren uit minderheden in aanmerking genomen zijn dergelijke
centra vooralsnog alleen in de grote steden een haalbare zaak, en bovendien
alleen voor Surinaamse en Marokkaanse jongeren. De aantallen Turkse jonge
ren zijn te klein, daarnaast komen zij in mindere mate uit de grote steden, zo
dat het te betwijfelen valt of zulke centra voor Turkse jongeren economisch
haalbaar zijn.
Is langere residentiële hulpverlening noodzakelijk, dan zal men meet dan nu
het geval is moeten proberen de keuze van het type tehuis aan te laten sluiten
bij de problematiek van de jongere en zijn of haar gezin.
Wil residentiële hulpverlening succes hebben — ook ten aanzien van de rela
ties jongere-ouders en tehuis-ouders —, dan zal extra aandacht gegeven moe
ten worden aan de contacten met de ouders en de problemen die zich met de
ouders kunnen voordoen. Zoals is gebleken uit dit onderzoek liggen daar de
grootste problemen voor de hulpverleners.
Daarnaast zal de hulpverlening aan deze jongeren zo individueel mogelijk
moeten zijn. Niet zozeer de methode van hulpverlening — een groepsgewijze
aanpak kan zeer adequaat zijn en eventueel de meest geëigende methode —,

als wel de wijze van diagnostiseren van de problemen. Wij hebben gezien dat
er in de problemen die tot de tehuisplaatsing hebben geleid, grote individuele
verschillen kunnen voorkomen; deze vragen een daarop passende reactie.

Speciale aandacht verdienen de Surinaamse jongeren. Niet alleen vanwege
hun — vergeleken met andere etnische groeperingen — grote aantal in abso
lute zin binnen de jeugdhulpverlening, maar ook vanwege hun sterk vertegen
woordigd zijn. Bezien wij de aandacht die er in de afgelopen jaren geweest is
voor (residentiële) hulpverlening aan jongeren uit etnische minderheden, dan
kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat deze aandacht vooral gericht
is op de Turkse en Marokkaanse jongeren. Nu blijkt dat de Surinaamse jonge
ren een grotere kans lopen in de problemen te komen met als gevolg daarvan
een tehuisplaatsing, dan verdient deze groep meer aandacht.
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Samenvatting

In het nu volgende een korte samenvatting van dit rapport aan de hand van de
volgende onderwerpen: problematiek rond tehuisplaatsingen, verschillen en
overeenkomsten hierin tussen jongeren uit etnische minderheden en Neder
landse jongeren en tussen de Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren
‘onderling’ en tot slot de tehuizen en de aanmeldende instanties.

2.1 Problematiek rond tehuisplaatsingen
Aan het begin van het onderzoek hebben wij ons twee vragen gesteld:

1. Wat is de problematiek die geleid heeft tot tehuisplaatsing van jongeren
uit etnische minderheden?

2. Welke problemen doen zich voorbij de tehuisplaatsing van deze jongeren?

Voor de 91 Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren die aan dit onder
zoek hebben meegewerkt kwamen wat betreft de le vraag de volgende proble
men het meeste voor:

- pedagogische onmacht van moeder (80%);

- relatieproblemen tussen jongere en moeder (75%);

- spijbelen/schoolproblemen (72%);

- relatieproblemen tussen jongere en vader (67%);

- weglopen (67%);

- zwerven (57%);

- pedagogische onmacht van vader (54%);

- diefstal/inbraak (49%);

- vechtpartijen/geweldsdelicten (49%);

- relatieproblemen tussen jongere en broers/zussen (47%);

• relatieproblemen tussen jongere en autoriteitsfiguren (4O%);

- overtreden van regels thuis (35%).

Andere problemen komen in minder dan een derde van de gevallen voor. Infor
matie over de problemen die tot een plaatsing hebben geleid is ingewonnen
bij de jongere zelf, hun ouders, groepsleiding en vertegenwoordigers van aan
meldende instanties. Niet iedereen noemde dezelfde problemen. Aanmelden
de instanties en groepsleiding hebben het vaker over pedagogische onmacht
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en verwaarlozing door de ouders, de jongeren noemen nogal eens problemen

met een stiefouder. In sommige gevallen leggen de ouders de schuld van de

problemen bij verkeerde vrienden van hun kind. De diverse betrokkenen stem

men wel overeen bij problemen als schoolproblemen, weglopen, delinquent

gedrag en het overtreden van huisregels en relatieproblemen binnen het

gezin.

Wat betreft de 2e vraag zien wij dat de volgende omgangsproblemen door

groepsleiding en aanmeldende instanties het veelvuldigst genoemd worden:

- moeilijk ware gevoelens van jongere te ontdekken (58%);

- verschillende pedagogische opvattingen van ouders en instantie (47°/o);

- problemen bespreken met jongere is moeilijk (45%);

- problemen bespreken met de ouders is moeilijk (44°/o);

- gedragsproblemen in de leefgroep (41 %);

- jongere is verwesterd de ouders niet (400/0);

- moeilijk ware gevoelens van ouders te ontdekken (39°/o);

- contacten met ouders kosten veel tijd en energie (39°/o)

Door aanmeldende instanties wordt nog veel melding gemaakt van taal- en be

gripaproblemen met de ouders (37°/o) en door groepsleiding van taal- en be

gripsproblemen met de jongere (43°/o) en moeilijk te achterhalen familieban

den (33%). Andere omgangsproblemen worden voor minder dan een derde van

de jongeren en hun ouders genoemd.

2.2 Overeenkomsten en verschillen
2.2.7 Jongeren uit etnische minderheden en Nederlandse /ongeren

Ten aanzien van de problemen die tot de tehuisplaatsing hebben geleid

komen de jongeren uit etnische minderheden overeen met de Nederlandse

jongeren in het volgende:

• spijbelenlschoolproblemen, relatieproblemen met moeder en vader en pe

dagogische onmacht van moeder en van vader worden het meest genoemd;

- problemen als delinquent gedrag, weglopen en zwerven en relatieproble

men met broers en zussen; zij worden minder vaak genoemd.

De jongeren uit minderheden en de Nederlandse jongeren verschillen van

elkaar in het volgende:

- relatieproblemen met moeder en met vader worden wat vaker genoemd

voor de Nederlandse jongeren; hetzelfde geldt voor spijbelenlschoolproble

men en de kleinere’ problemen vandalisme en relatieproblemen met leef

tijdgenoten;

- weglopen en zwerven wordt vaker genoemd bij jongeren uit etnische min

derheden; hetzelfde geldt voor de ‘sowieso’ in geringe mate voorkomende

problemen alcohol- en druggebruik en mishandeling door de ouders.

Ten aanzien van de problemen die zich voordoen bij de tehuisplaatsing is het

vooral de omgang met de ouders die problemen te zien geeft, die als meer spe

cifiek voor etnische minderheden worden aangemerkt. Problemen zijn moei

lijk bespreekbaar onder andere door taalproblemen en verschillen in opvattin
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gen. Verder lijken de contacten met deze ouders meer tijd en energie te kosten
dan de contacten met Nederlandse ouders.
De omgang met jongeren kent minder problemen; in ieder geval zijn die pro.
blemen minder vaak specifiek voor minderheden. Afgezien van taal- en be
gripsproblemen, worden omgangsproblemen zoals het taxeren van ware ge
voelens en het maken van afspraken zowel bij jongeren uit etnische minder
heden als bij Nederlandse jongeren als lastig ervaren. Hetzelfde geldt voor ge
dragsproblemen in de eetgroep, terwijl subgroepvorming en het accepteren
van gezag van groepsleidsters daarentegen weer wel als enigszins specifiek
voor minderheden wordt beschouwd. Met name bij het laatste probleem zijn er
enige twijfels over betrouwbaarheid ervan. Een categorie problemen wordt
door vrijwel iedereen als specifiek voor minderheden aangemerkt: problemen
van juridische aard omtrent verblijfsvergunningen etc. Zij komen weliswaar
zelden voor, maar als zij voorkomen worden zij als ‘zwaar’ ervaren.

De jongeren uit etnische minderheden en de Nederlandse jongeren komen
met elkaar overeen op gebieden als schoolopleiding (voornamelijk LBO
niveau) en type plaatsing (voor beide groepen ligt de verhouding vrij versus
justitieel in dit onderzoek gelijk: twee derde vrij, een derde justitieel). Verschil
len zijn te zien op de volgende terreinen: Nederlandse jongeren kennen hun
eerste tehuisplaatsing op jongere leeftijd dan de jongeren uit etnische min
derheden (72 tegen 14 jaar), jongeren uit minderheden komen vaker uit een
grote stad in het westen van het land dan de Nederlandse jongeren. In het on
derzoek bleek dat de Turkse en Marokkaanse jongeren vaker beide ouders nog
thuis hadden dan de Nederlandse jongeren, de Surinaamse jongeren minder
vaak.

2.2.2 Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren
In de problemen die tot de tehuisplaatsing hebben geleid zijn tussen de Suri
naamse, Turkse en Marokkaanse jongeren slechts kleine verschillen te vin
den. Surinaamse jongeren lijken wat meer relatieproblemen met hun moeder
te hebben, Turkse en Marokkaanse jongeren wat meer met hun vader. Voor de
Surinaamse jongeren worden wat vaker de volgende problemen genoemd:
overtreden van regels thuis, problemen in vorig tehuis of internaat, relatiepro
blemen met autoriteitsfiguren en alcohol- en druggebruik. Voor de Marok
kaanse jongeren worden meer vermogensdelicten genoemd, voor de Turkse
jongeren meer geweldsdelicten en mishandeling door de ouders, maar minder
school problemen.

Hoewel lang niet alle aanmeldende instanties en groepsleiding ervaring heb
ben in het werken met zowel Surinaamse gezinnen, als Turkse en Marokkaan
se gezinnen en zodoende niet in staat zijn te zeggen of bepaalde omgangspro
blemen vooral gelden voor een bepaalde minderheidsgroep, lijken de om
gangsproblemen met de ouders zich in sterkere mate voor te doen bij de Turk
se en Marokkaanse ouders. In de omgang met de jongeren worden de taal- en
begripsproblemen sterker gevoeld bij de Turkse en Marokkaanse jongeren,
subgroepvorming binnen de leefgroep sterker bij de Surinaamse jongeren.

In de tehuizen en internaten treffen wij veel minder meisjes van Turkse en Ma
rokkaanse origine aan dan Surinaamse meisjes. Geslacht daargelaten lijken
Turkse jongeren minder kans op een tehuisplaatsing te lopen dan Marokkaan.
se jongeren, en zij weer minder dan Surinaamse jongeren.
Van de onderzoekgroep kwamen de Surinaamse jongeren op jongere leeftijd
naar Nederland dan de Turkse jongeren (gemiddeld 7.8 en 8.1 jaar). De Marok
kaanse jongeren waren wat ouder: 10.3 jaar. Marokkaanse jongeren worden
gemiddeld 5.3 jaar na aankomst voor de eerste keer in een tehuis geplaatst,
Surinaamse jongeren 6.6 jaar en de Turkse jongeren 7.3 jaar na aankomst. De
eerste tehuisplaatsing wil nog wel eens samenvallen met de overgang van
lagere school naar vervolgonderwijs.
Gaat het om het aantal tehuisplaatsingen dan zien wij dat de Marokkaanse
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jongeren over-het algemeen wat meet plaatsingen achter de rug hebben dan
de Surinaamse en Turkse jongeren.

2.3 Tehuizen en aanmeldende instanties
2.3.7 Tehuizen

De 29 tehuizen en internaten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, heb
ben tot dusverre nog niet actief een bovengrens gehanteerd voor het aantal
jongeren uit etnische minderheden dat zij opnemen. Sommige tehuizen ken
nen wel een dergelijke bovengrens, maar hebben die nog niet hoeven te ge.
bruiken, andere sluiten niet uit in de toekomst zo’n bovengrens in te stellen.
Een tehuis heeft bij een toenemend aantal aanvragen voor opname een boven-
grens laten vallen. Jongeren uit minderheden komen lang niet in alle tehuizen
en internaten terecht. Het blijft voornamelijk beperkt tot de tehuizen in de
grote steden en het westen en midden van het land, en verder zijn het vooral
de vakinternaten en de BJ-internaten en in mindere mate de rijksinrichtingen
en ZIB’s waar zij terecht komen. Voor sommige tehuizen is een percentage
van meer dan 20% jongeren uit minderheden geen uitzonderlijk verschijnsel.
Daarentegen is het veelvuldig genoemde landelijk percentage van ongeveer
ll% aan de hoge kant, mede als gevolg van het vaak meetellen van West-
Europeanen als Belgen, Duitsers en Engelsen. Het lijkt juister te spreken van
ongeveer 9% minderheden in tehuizen en internaten, hetgeen betekent dat
wanneer sociaal-economische positie ingecalculeerd wordt er sprake is van
een ondervertegenwoordigd van Turkse en Marokkaanse jongeren ten op
zichte van Nederlandse jongeren en een gelijke of misschien lichte oververte
genwoordiging van Surinaamse jongeren.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden die de veronderstelling bevestigen dat
jongeren uit etnische minderheden eerder in een zwaarder type tehuis te
recht zouden komen dan Nederlandse jongeren (dus bv. eerder in een behan
delingstehuis of rijksinrichting dan een tehuis voor (werkendelschoolgaande)
jeugd of een BJ-internaat. De enige bevinding in die richting is dat men weglo
pers uit etnische minderheden aantreft in rijksinrichtingen en ZIB’s en behan
delingstehuizen en Nederlandse weglopers in rijksinrichtingen en ZIB’s en te
huizen voor normale (schoolgaandelwerkende) jeugd.

2.3.2 Aanmeldende instanties
Hoewel bekend is dat ook bij de aanmeldende instanties grote verschillen zijn
in de aantallen jongeren uit etnische minderheden die zij als cliënt tellen, zijn
percentages niet voorhanden. De typen aanmeldende instanties zijn dermate
divers en hun werkzaamheden kunnen zo van elkaar verschillen, evenals de
groep mensen waarop zij zich richten, dat percentages, zouden die al voorhan
den zijn, niet met elkaar kunnen worden vergeleken.
Jongeren uit etnische minderheden zijn vaker aangemeld door instellingen
voor voogdij en gezinsvoogdij en Raden voor de Kinderbescherming, de Ne
derlandse jongeren wat meet door scholen, instellingen voor maatschappelijk
werk, medisch opvoedkundige bureaus en sociaal pedagogische diensten.
Deze verschillen zijn niet tot uitdrukking gekomen in de achterliggende pro
blematieken van de jongeren.
Aanmeldende instanties hebben in 40% van de plaatsingen advies ingewon
nen bij derden. Dit geldt zowel voor de Nederlandse jongeren als voor de jon
geren uit etnische minderheden, hoewel bij deze laatste groep dit meer is ge
beurd bij plaatsingen van Turkse en Marokkanse jongeren dan bij Surinaamse
jongeren. Advies werd vooral ingewonnen bij plaatsingen in rijksinrichtingen
en ZIB’s en vakinternaten.
In vrijwel alle gevallen werd onmiddellijk besloten tot plaatsing in een tehuis
of internaat; ambulante hulp of plaatsing in een pleeg- of kostgezin werd zel
den overwogen en in het geheel niet geprobeerd. Voor een belangrijk deel is
dit het gevolg van de spoed die met veel plaatsingen gemoeid was evenals de
noodzaak te beschikken over een opvangadres om de nacht te kunnen door
brengen.
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Belangrijkste motief voor de keuze van een bepaald tehuis is het feit dat de
mogelijkheden van het tehuis passen bij de hulpvraag; de indruk bestaat dat
dit echter in de praktijk niet altijd werkelijk zo is. Aanmeldende instanties heb
ben slechts in een klein aantal gevallen expliciet te kennen gegeven dat de
minderheidsachtergrond van een jongere een rol heeft gespeeld bij de keuze
voor een bepaald tehuis. Toch lijkt het gewettigd te spreken van tehuizen die
door de wijze waarop zij aandacht besteden aan jongeren uit minderheden
binnen hun tehuis en daaraan bekendheid hebben gegeven, een wervende
aantrekkingskracht hebben op aanmeldende instanties om daar jongeren uit
etnische minderheden te plaatsen.
Aanmeldende instanties en tehuizen zijn vergelijkbaar op het gebied van
plaatsingsdoelen: aanbieden van een goede (vak)opleiding, voorbereiding op
zelfstandige kamerbewoning, het aanbieden van een gestructureerde setting
en hulp bieden bij het oplossen van persoonlijke problemen worden veelvuldig
genoemd. Daarentegen komen terugplaatsing in het gezin en relatieverbete
ring tussen jongere en ouders meer op de achtergrond te staan. De kansen op
terugkeer naar het gezin worden door groepsleiding (73%) en aanmeldende in
stanties (70%) matig tot klein genoemd.
De kans op zelfstandige kamerbewoning wordt door 40% van de groepslei.
ding groot geacht en door 55% van de aanmeldende instanties.
Wat betreft een gunstig behandelingsresultaat’ van het tehuisverblijf is men
niet te optimistisch: 43% van de groepsleiding acht die kans matig tot klein
en 49% van de aanmeldende instanties. Ondanks dat verwacht slechts 22%
van de gtoepsleiding en 15% van de aanmeldende instanties de kans op her
haling met als gevolg een nieuwe tehuisplaatsing erg groot.

,.‘-
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Aanbevelingen

Tot slot willen wij de hiervoor reeds uiteengezette aanbevelingen nogmaals
puntsgewijs samenvatten.

- Uit het onderzoek komt naar voren dat de Surinaamse jongeren de grootste
groep vormen onder de minderheden in de tehuizen. Het komt ons voor dat
er daarom naast de aandacht die er al is voor de Turkse en Marokkaanse
jongeren extra aandacht gegeven moet worden aan deze jongeren; extra
aandacht in termen van hulpverlening en opvoeding binnen de tehuizen.

Nader onderzoek zou duidelijkheid moeten verschaffen over het waarom’
van het relatief kleine aandeel van Turkse jongeren in tehuispopulaties,
omdat het wellicht aanwijzingen kan geven over de aard van de ‘bescher.
mende’ factoren die maken dat deze jongeren minder vaak met het kinder
beschermingssysteem in aanraking komen.

- Alles zal in het werk moeten worden gesteld om te voorkomen dat al te snel
wordt besloten tot plaatsing in een tehuis of internaat. Het beter toerusten
van de ambulante voorzieningen met het oog op deze groepen jongeren
kan daartoe een bijdrage leveren. Daarnaast is het gewenst meer bekend
heid te geven aan de ambulante voorzieningen om duidelijk te maken dat
deze ook hulp kunnen bieden aan jongeren uit etnische minderheden.

- Ook valt te denken aan plaatsing in pleeg-of kostgezin. Kostgezinnen zou
den voor deze jongeren een goed alternatief kunnen vormen, wanneer
plaatsing in een tehuis eigenlijk als te ingrijpend wordt beschouwd, maar
langer verblijf thuis niet mogelijk is.

- Wellicht zou het overweging verdienen om voor met name weglopers — die
wij duidelijk meer vinden onder jongeren uit etnische minderheden — over
kleine opvangmogelijkheden te kunnen beschikken. Dit zou een oplossing
kunnen zijn, die veel langdurige residentiële plaatsingen kan voorkomen.
Het gaat dan om opvangmogelijkheden in de grote steden voor Surinaam
se en Marokkaanse jongeren. Jongeren zouden daar tijdelijk onderdak kun
nen vinden in die gevallen waarin tehuisplaatsing te ingrijpend is, terug
keer naar het gezin niet zonder meer afgesloten lijkt te zijn, of wanneer nog
onduidelijk is welk type tehuis het beste een antwoord kan geven op de
problematiek van de jongere.

- Indien plaatsing in tehuis of internaat de aangewezen oplossing is voor de
problematiek van de jongere, dan is de keuze van het juiste tehuis van
groot belang. Meer bekendheid met het scala van mogelijkheden die de
verschillende tehuizen bieden is gewenst. Teveel wordt nog gekozen op
basis van bekendheid met een bepaald tehuis.

- Overweegt men een keuze voor een tehuis met veel ervaring met minder
heden en met veel jongeren uit etnische minderheden in huis’, dan zal men
zich er eerst van moeten vergewissen in hoeverre de jongere zelf en zijn of
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haar ouders dat wel op prijs stellen. Veel jongeren voelen zich geen minder.

heid, maar Nederlander.

• Het is de vraag of het aanbeveling verdient jongeren uit etnische minder.

heden over de diverse leeftijdsgroepen in een tehuis te spreiden. Jongeren,

uit welke groepering dan ook, zoeken niet uitsluitend aansluiting in hun

eigen leefgroep maar ook in andere groepen.

• Er zijn geen aanwijzingen voor dat jongeren uit etnische minderheden al

leen te maken zouden moeten hebben met mannelijke groepsleiders. Het

lijkt er zelfs op dat groepsleidsters een belangrijke rol kunnen spelen voor

deze jongeren.

In tehuizen en internaten zou meer aandacht moeten zijn voor het gevaar

van discriminatie van hun bewoners uit etnische minderheden. Met name

in de vorm van grapjes komt dit veel voor en al zijn het grapjes, de lijdende

voorwerpen’ zelf ervaren dit toch vaak als vervelend. Overigens zijn de op

merkingen niet alleen afkomstig van groepsgenoten, maar ook van groeps

leiding. Veelal is men zich niet voldoende bewust van het feit dat zulke op

merkingen niet altijd als grapjes overkomen.

• Deskundigheidsbevordering voor groepsleiding en medewerk(st)ers van

aanmeldende instanties is een zaak die blijvend aandacht moet krijgen, al

was het alleen maar vanwege het feit dat zij hierdoor met een groter zelf

vertrouwen met minderheden kunnen werken. Anderzijds zou er voor moe

ten worden gewaakt dat het niet een averechtse uitwerking heeft in die zin,

dat men de culturele verschillen als onoverkomelijke barrières gaat zien.

Deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling zal vooral gericht

moeten zijn op het contact met de ouders. Niet alleen omdat de ouders zelf

er meer bij betrokken willen worden, maar ook omdat in het contact met de

ouders de meeste problemen gesignaleerd worden die men specifiek acht

voor etnische minderheden.
Bovendien is duidelijk geworden dat verreweg het grootste deel van de pro.

blemen die tot een tehuisplaatsing hebben geleid, te situeren zijn binnen

het gezin in de relaties tussen ouders en kind.

Het diagnostiseren en oplossen van problemen van deze jongeren verdient

een zeltde individuele aanpak als die van Nederlandse jongeren, aangezien

niet alle problemen cultureel of groepsbepaald zijn. Alleen bij een indivi

duele aanpak heeft men de mogelijkheid de juiste beslissing te nemen over

het bieden van gespecialiseerde hulp, al dan niet gericht op het feit dat de

jongere tot een minderheidsgroep behoort.

- Voor een zinvolle en op haar effecten controleerbare hulpverlening is het

noodzakelijk dat plaatsingsdoelen duidelijker, maar vooral ook concreter

worden geformuleerd. Ook de verwachte duur van de residentiële hulpver

lening moet eigenlijk al bij de opname aangegeven zijn. Dit geldt uiteraard

ook voor de plaatsingsdoelen van Nederlandse jongeren.
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Bijlage II
Culturele achtergrond van de tehuispopulatie

Culturele achtergrond van jeugdigen die per 31 december 1981 in tehuizen ver
bleven.
Regionale en landelijke totalen betreffende INTERNATEN (WIJN-leden) (met
uitzondering van AWSZ-debielen internaten en FIOM-internaten). Totale
respons van de tehuizen ligt op 72%.

12 34 56 7 8 9 10 11 12 13
Neder- Suri- Antil Moluk- Viet- Medit. Tur- Marok- Medit. Overig Buiten- Tot. Peru.

land name ton ken nam Noord kiie ko Zuid anders lt/m buiten
2tImlO 10 anders

1 3 26 474 5.9%Reo Noord 446 13 1 2 1 4 3
—

Regio Oost 1471 58 9 4 9 14 24 4 37 159 1630 9,7%

Regio Noord-West 892 94 9 7 11 32 2 32 187 1079 17,3%

Regio Zuid-West 734 105 15 1 6 4 12 8 13 164 898 18.2%

Regio Zuid 1634 47 14 4 5 20 9 4 39 142 1785 7.9%

Nederland 5186 317 48 11 1 31 52 77 19 124 680 5866 11.5%

Bros: WIJN, 1983.
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Bijlage III
Verdeling van de minderjarigen in leeftijdsklassen

Verdeling minderjarigen in Nederland in leeftijdsklassen op 7januari1982

Leeftijd in aren Aantal % van totaal % van totale
minderjarigen bevolking

0- 4 888.150 20.5 6.2
5- 9 971.101 22.4 6.8

10-14 1.214.286 28.0 8.5
15-19 1.257.249 29.0 8.8

totaal 4.330.786 100% 30.3%
114,285.829)

Verdeling Turkse minderjarigen in leeftijdsklassen op 1januari1982 (in Neder
land)

Leeftijd Aantal % van tot. o/ van tot. % van tot.
in jaren mmd. Turken Turkse be- mmd. in Neder

volking land 1982
0- 4 22.312 29.5 15.1 2.5%
5- 9 17.894 23.7 12.1 1.8%

10-14 16.589 22.0 11.2 1.4%
15-19 18.760 24.8 12.7 1.5%

totaal 75.555 100% 51.1°/ 1.7%
1147.970)

Verdeling Marokkaanse minderjarigen in leeftijdsklassen op 1januari1982 (in
Nederland)

Leeftijd Aantal % van totaal % van totaal % van totaal min-
in jaren minderjarige Marokkaanse jarigen in Neder

Marokkanen bevolking land 1982

0- 4 16.524 36.6 17.8 1.9%
5- 9 11.942 26.4 12,8 1.2%

10-14 8.423 18.7 9.0 0.7%
15-19 8.266 18.3 8.9

totaal 45.157 100% 48.5% 1.0%
(93.077)

Verdeling Surinaamse minderjarigen in leeftijdsklassen op 1 januari 1981 (in
Nederland)

Leeftijd Aantal % van totaal 0/ van totaal % van totaal min-
in jaren minderjarige Surinaamse derjarigen in

Surinamers bevolking Nederland 1981

0- 4 17.449 21.9 9.9 2.0%
5- 9 20.166 25.3 11.5 2.0%

10-14 21.156 26.6 12.0 1.7%
15-19 20.835 26.2 11.8 1.7%

totaal 79.606 100% 45.2% 1.8%
(1 76.004)

Oronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 1982.
Sociaal Cultureel Planbureau, 1982.
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Bijlage IV
Woonplaats in Nederland

Woonplaats Sarinamers Turken Marokkanen

Noord 60% 2.1% 1.4%
Oost0 7.2°/n 23.7°/o 7.7%
Zuid 9.7% 1B.2°/o 19.3Db
West0 77.1°/o 57.9% 71.4%

Amsterdam ) 10.1% ( 22.6°/s
Rotterdam ) 51.2% 13.6°/o ) 29.9% 9.5°/o ( 38.8°/a
Den Haag ) 6.2% ( 6.7%
Utrecht 4.2% 6.6%
* Inciusiet de grote steden

Bronnen: ‘Surinamers in Nederland, een momentopname’. Instituut voor toegepaste sociologie, Nij
megen 1981 (onder Surinamers wordt verstaan de totale populatie Surinamers zowel in Suriname als
elders geboren: ci(ters hebben betrekking op december 1980(.

Voor de Turken en Marokkanen: CBS (ci(ters hebben betrekking op (anuari 1982(.
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Bijlage V
Leeftijd naar afkomst

13 j. 14 j. 151. 16 j. 171. 18 j. 19 totaal
Sur. 4 13 10 12 12 5 3 59
Tur.

- 2 2 2 2 — — 8
Mar. 2 3 4 6 4 4 1 24
Totaal 6 18 16 20 18 9 4 91
(Het gaat hier om de jongeren alt de onderzoekgroep).
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Bijlage VI
Verblijfplaats van de jongeren uit de onderzoekgroep

Op de Berg 1
Overberg —

Den Engh 3
De Marke 3
Ned. Mettray —

Heidring 3
De Amerberg 1
Zandbergen 1
De Vliert 4
CH] 5
Lataste —

De Kouwenhof 8
De Eese 2
De Kuil 4
De Hertenkamp 4
Kemnade 1
Vreekwijk 1
Ampsen 3
Hoenderloo 12
Harreveld 3
Neerbosch 9
Valkenheide 8
Herv. Gemeente 4
Amstelstad 2
KI. Bethlehem —

Bethanie 1
Severen 1
R’dams Jeugdhuis 6
Don Bosco 1
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Bijlage VIII
Problemen (overige)

Probleem allen (n=91)
Sexuele problemen 12 (13.2%)*
Suicidaal gedrag 5 ( 5.5%)
Ongewenste uithuwelijking 4 ( 4.4%)
Verwaarlozing door vader 10 (11.0%)
Delinquent gedrag vader 5 ( 5.5%)
Dronkenschap/verslaving vader 7 ( 7.7%)
Delinquent gedrag moeder 2 ( 2.2%)
Dronkenschap/verslaving moeder 3 t 3.3%)
Prostitutie moeder 5 ( 5.5%)
Financiële problemen 8 t 8.8%)
Huisvesting 5 ( 5.5%)
Scholing 9 ( 9.9%)
Jongere wil thuis weg 12 (13.2%)
Bedreiging/discriminatie gezin 5 ( 5.5%)
Kind krijgt ouderrol 5 ( 5.5%)
Relatieproblemen ander familieleden/kennissen 6 ( 6.6%)
Problemen stiefouder/nieuwe partner 11(12.1%)
Lichamelijke problemen kind 4 ( 4.4%)
Dreiging terugsturen thuisland 8 ( 8.8%)
Alleenstaand kind 2 ( 2.2%)
Overlijden ouder 1 ( 1.1 %)
Gezondheid ouder 2 ( 2.2%)
Sexueel misbruikt door familie 3 ( 3.3%)
Alleenstaand ouderschap 10 (11.0%)
Cultuur bepaalde strenge opvoeding 9 ( 9.9%)
Cultuurverschillen 12 (13.2%)

• Betreffende problemen zijn bij het vermelde aantal jen percentage) jongeren uit de onderzoekgroep
genoemd.
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Bijlage IX
Problemen per tehuistype (%)

Probleem (dossiers) Al Beh. BJ Vak Gew.
Mmd N=91 N=10 N=10 N=19 N19 N=15 N=15 N32 N32 N15 N=9
Ned. N=85 Mied Ned Mied Ned Mmd Ned Mmd Ned Mmd Ned

Pedagogmnche on
macht van moeder 80.0 90.0 36.8 57.9 46.7 60.0 56.3 65.6 40.0 77.8
Relalieproblemen jon
gere en moeder 50.0 80.0 52.6 68.4 66.7 53.3 50.0 56.3 40.0 fl.8
Relstieproblemen jos
gere en vader 50.0 70.0 57.9 57.9 33,3 33.3 40.8 40.6 26.7 55.6
Pedagogische on
macht van vader 40.0 80.0 36.8 57.9 6.7 20.0 34.4 50.0 26.7 66.7
Rel. probl. jongere en
broers en zusjes 10.0 10.0 15.6 5.3 33.3 33.3 18.8 34.4 6.7 11.1
Mishandeling door
vader 10.0 20.0 21.1 5.3 — — 9.4 3.1 13.3
Mishaedeling dssr
moeder 20.0 10.0 — 5.3 6.7 — 9.4 — 6.7
Verwaarlozieg door
moeder 10.0 10.0 5.3 5.3 — — 6.3 9.4 — —

Weglopen 60.0 40.0 57.9 26.3 33.3 — 37.5 25.0 20.0 33.3
Zwersen 50.0 — 5.3 10.5 40.0 — 21.9 12.5 20.0 —

Rel. probi. jongere es
astoriteilnfiguren 10.0 — 10.5 5.3 20.0 13.3 12.5 15.6 —

Rel. probl. jongere en
leeftijdsgenoten — — — 5.3 13.3 33.3 — 15.6 6.7
Diefstal/inbraak 70.0 80.0 15.8 21.1 46.7 33.3 43.8 53.1 13.3
Vechfpartijen/
geweldsdelicten 60.0 20.0 — 5.3 20.0 13.3 18.6 21.9 13.3 —

Vandalisme — 10.0 — — — 20.0 6.3 15.6 — —

Drag-/alcoholgebruik 30.0 — 5.3 5.3 6.7
Spij belen/sc hooI
problemee 80.0 80.0 — 21.1 93.3 93.3 62.5 84.4 20.0 11.1
Probl. in vorig
plaafeingsmiliea 10.0 — 5.3 10.5 6.7 6.7 9.4 9.4 6.7

(Percentages geven aan voor hoeveel procent van de gevallen betreffende problemen genoemd zijn
per categorie).
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Bijlage X
Samenvatting vragenlijsten

Coördinatiecommissie wetenschappelijk onderzoek kinderbescherming

FORMUlIER INTERVIEW JONGEREN

4. Vertel eens, waar ben
je geboren?

[Land of
s.....fvincie is

Iniet vol—
de

In welke streek ligt dat?

Hmnde Jt
Kun je dat aanwijzen op

Nederland
deze kaart?

.—{Reboren_*__J
Tot welke bevolkingsgroep behoor je?

5. Wanneer ben je naar Nederland

gekomen: 19..

1. Toen je naar Nederland kwam,

was er toen al familie van

jou hier: 01. nee EZEl
02. vader

_______________________________

04. moeder
Let op: alternatieven aanbieden[ 08. broers/zussen
we willen precies weten “wie” 16. overige familie

Toen je naar Nederland kwam,

bij wie ben je toen gaan wonen: 01. vader EZEl
02. moeder

04. broers/zussen

_________________________________

08. overige familie
Let op: alternatieven aanbieden J 16. kennissen
we willen precies weren wie” 77. anders, n.l
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26. Wat voor dingen die je in de tijd, dat je niet op school zit/niet naar

je werk bent; wat voor dingen doe je in je vrije tijd:

27. Zijn er andere dingen die je graag zou doen, maar die hier niet kunnen:

28. Jouw groepsgenoten, zijn dat allemaal

Nederlanders, of zijn daar ook Surinamers,

Turken, Marokkanen of andere buitenlandse

jongeren bij: 01. Nederlanders

02. Surinamers

04. Turken

08. Marokkanen

16. Anderen

29. Kun je een beetje opschieten

met de mensen in jouw groep: t. ja

2. gaat wel

3. nee

30. Met wie kun je het beste opschieten:

Let op: vr. 31 sluit direct hierop

aan!

31. Zijn/is dat Nederlanders, Turken,

Marokkanen, Surinamers of anderen: 01. Nederlanders

02. Surinamers

04. Turken

08. Marokkanen

16. anderen

32. Zijn de groepsleiders en grnepsleidsters

van jouw groep allemaal Nederlanders, of

zijn er ook Surinamers, Turken, Marokkanen

of anderen bij: 01. Nederlanders

02. Surinamera

04. Turken

08. Marokkanen

76. Anderen
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33. Moeten er (ook) Surinamers/Iurken/

Marokkanen hij de groepsleiding zitten: 1. ja

2. weet niet

3. nee

36. Waarom wel of niet:

52. Vertel eens wssrom je hier zit. Sontigen zitten in tehuizen
omdat ze moeilijkheden thuis hadden; anderen omdat ze last
hadden met de politie. Weer andeten zitten in tehuizen,
omdat ze problemen op school hadden. Er kunnen zoveel
dingen mis gegaan zijn. Hoe ben jij eigenlijk hier gekomen?
Wat was er aan de hand; waarom moest je hier naar roei
waarom ben je hier uit jezelf naar toe gekomen?

57. Tot slot nog één vraag over dit tehuis: wat vind je hier nu leuke dingen
en wat vind je hier vervelende dingen:

FORMULIER OUDERS

3. Ik wil het nu hebben over wat er allemaal gebeurd is waardoor X nu in

een tehuis / internaat zit.

Uw zoon/dochter zit daar nu alweer een tijdje.

Kunt u zeggen waarom uw zoon/dochter in een tehuis terecht gekomen is?

Er kan van alles zijn mis gegaan, bijvoorbeeld dat er problemen thuis

waren of op school; diefstalletjes of moe—lijkheden met de politie.
Waarom zit uw zoon/dochter in dit tehuis?

14. Hoeveel jaar geleden is het allemaal begonnen?

15. Moest hij/zij naar dit tehuis —bijvoorbeeld moest hij/zij dat ven de

kinderrechter of ven iemand anders— , of wilde u zelf dat hij/zij naar

een tehuis ging, of wilde uw zoon/dochter dat misschien zelf?

1. moest naar een tehuis, van wie

2. wilde(n) zelf, dat hij/zij naar tehuis ging

3. zoon/dochter wilde zelf
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22. Wat vindt u van het tehuis, vindt u het een goed tehuis?

Zijn er dingen, regels of mogelijkheden die u waardeert, die u goed vindt?

23. Zijn er zaken in het tehuis die u niet zo bevsllen, dingen die u niet zo

goed vindt? Zouden er regels of andere dingen moeten zijn, die nu ontbre

ken, die er nu niet zijn?

?4. Hoe lang denkt u dat uw zoon/dochter nog in het tehuis zal blijven?

D
1. paar weken

2. paar maanden

3. een jaar

4. langer

5. weet niet

5. Komt hij/zij daarna weer bij u in huis, of bij familie of kennissen?

Of gaat hij/zij zelfstandig op kamers wonen, of misschien wel naar

een ander tehuis?

Ei
1. thuis

2. familie/kennissen

3. kamers

4. tehuis

5. anders, n.l

FORHIAZER GROEPSLE ZOING

5. :oe is de samenstelling van de Ned.

groep op dit moment (nederlanders, Sur

Surinamers, Turken, Marnkkanen, ete.):
- Tur

Nar

Overige

6. Wordt er t.a.v. de npname van

jongeren uit minderheden in de L ja

groep een bovengrens gebanteerd: 2. nee
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Ik wil nu graag enkele vragen stellen over de problemen rond X, die aanleiding

waren tot deze plaatsing en nu misschien ook nog spelen of zijn gaan spelen.

(N.b. deze problemen kunnen te maken hebben met X zelf, maar even goed met

zijn of haar ouders).

IS. Weet u wat de aanleiding tot deze plaatsing is geweest en welke problemen

daarbij op de achtergrond hebben meegespeeld; het gaat dus om gebeurtenissen!

zaken die speelden vSôr deze plaatsing.

Waar ging dat om: —

19. Kunt u op deze lijst aankruisen of .&n of meerdere van geooemde problemen

vôôr deze plaatsing op een of andere wijze heeft of hebben meegespeeld:

z
0

(herhaaldelijk) spijbelen/schoolproblemen 01

(herhaaldelijk weglopen 02

zuerven 03
diefstal 04
inbraak 05

roofoverval 06
agressie tegen personen 07

vernielzucht 08
joy—riding 09

sexuele problemen io
drug—/alcoholproblemen 1
suicidaalgedrag 12
ongewenste uithuwelijking 13
relatieproblemen met vader—/figuur 14
relatieproblemen met moeder—/figuur 15
relatieproblemen met broers/zussen 16
relatieproblemen met leeftijdsgenoten 17
relatieproblemen met autoriteitsfiguren 18
problemen in vorig plaatsingsmilieu 19
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mishandeling van kinderen

verwaarlozing 21

a pedagogische onmacht 22

emotionele stoornissen 23

t delinquent gedrag 24

dronkenschap/verslaving 25

vader het land uitgezet 26

mishandeling van kinderen 27

verwaarlozing 28

pedagogische onmacht 29

a emotionele stoornissen 30

delinquent gedrag 3j

t dronkenschap/verslaving 32

moeder het land uitgezet 33
n

prostitutie 34
x

Wilt u nu de volgende vragen over de toekomstkansen voor X

beantwoorden?

33. Hoe groot acht u de kans op terugplaatsing

van X in het gezin:

4. Hoe groot acht u de kans op integratie

van X in de Nederlandse samenleving: i. groot

35. Hoe groot athi u de kans op terug— 2. matig

keer van X naar het land van herkomst: 3. klein

36. Hoe groot acht u de kans van X op een
4. weet niet

“gunstig behindelingsresultaat”:

37. Hoe groot acht u de kans op zelfstandige

of begeleide ksmerbewoning voor X na zijn/

haar verblijf hier:
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FORMUlIER PLAATSENDE INSTANTIE

30. Wat was de aanleiding voor dat

eerste contact; welke proble

men deden zich voor bij X en/of

zijn/haar gezin en levensom

standigheden?

13. Is er sprake geweest van

ambulante hulp: t. ja, n.l

2. nee

9. onbekend

36. Is er t.a.v. deze plaatsing 1. ja, bij

advies inwonnen bij derden: 2. nee

9. onbekend

Ii. Om wat voor advies ging dat:

18. Zijn er t.a.v. deze plaatsing

alternatieven overwogen: t. ja

2. nee

9. onbekend

19. Welke waren die alternatieven en

waarom zijn die niet doorgegaan?

Alternatief Reden van niet doorgaan

20. Wat was de uiteindelijke motivatie

om X in dit tehuis te plaatsen?

21. Welke van de bij vr. 20 genoee

motieven stonden direct in verband

met de minderheidsachtergrond van
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25. Kunt u een aantal problemen

noemen (groot of klein), die

zich in het contact met de

ouders voordeden m.b.t. de

plaatsing:

26. Kunt u op onderstaande 4—puntsschalen aangeven hoe

groot u dat probleem vond?

probleemi 1 t 3L i

Probleem2 1 ‘t

27. Gelden deze problemen wel of niet specifiek voor minderheden?

probleem t wel niet weet niet1

probleem 2 wel niet weet niet1

26. Als ze wel specifiek voor minderheden gelden, kunt u dan

meer in het algemeen zeggen, of dit voor bepaalde groepen

in het bijzonder geldt?

Probleem t sur tur mar weet niet

Probleem 2 sur tur mat weet niet

29. Wilt u bij onderstaande lijst aankruisen of een of meerdere

problemen zich voordeden in het contact met de ouders?

taal— en/of begripsproblemen

problemen bij het gebruik van toiken

vrouwelijk vertegenwoordigers van instantie
worden niet geaccepteerd

men is niet bekend met andere waarden en normen
van de etnische groep waartoe zij behoren
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het bespreken van de problemen

het is moeilijk de ware gevoelens van hen te
ontdekken

verschillen in pedagogische opvatting tussen
ouders en instantie

onduidelijke familiebanden

Juridische problemen

moeilijk toegang te krijgen tot gezin

contacten kosten veel tijd en energie

financile problemen

afspraken maken met de ouders

35. Kunt u een aantal problemen noemen (groot of klein),

die zich in het contact met X m.b.t. deze plaatsing voor

doen:

39. Wilt u bij onderstaande lijst sankniisen of een of meerdere problemen
zich voordedeo eo/of voordoen in het contact met X?

taal— en of begripsproblemen

Problemen bij het gebruik van tolkeo

Vrouwelijke vertegenwoordigers van instantie
worden niet geaccepteerd

Mannelijke vertegemwoordigers van instantie
worden niet geaccepteerd
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Hen is niet bekend met andere waarden en normen
van de (etnische) groep waartoe X behoort

Het bespreken van de problemen

Het is moeilijk de ware gevoelens van X te
ontdekken

1 is vervesterd, de ouders niet

rehuispraatsfng van X is ingrijpender dan men
zich te voren realiseerde

Onduidelijke familiebanden

ELf Juridische problemen

Financi1e problemen

Afspraken maken met X

Godsdienst van X

[J Rituelen van

[J Eetgewoonten van

40. Kunt u yan de problemen die u hebt aangekruist aangeven hoe

groot u dat probleem vozd op onderstaande 4—puntsschalen?

K G

1 3

1 1
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41. Kunt is van de door de aangekruiste problemen aangeven of ze wel of

niet specifiek voor minderheden gelden?

Indien ze wel specifiek voor minderheden gelden, kunt is dan meer in

het algemeen aangeven of dat bepaalde groepen misschien meer geldt

dan voor andere groepen?

wel niet weet niet sur tur mar weet niet

wel niet weet niet sur tur mar weet niet

_______________________

t

42. Welke doelen worden er met de opname van X nageatreefd:

let op:
open vraag

u

D

Aanbieden van een geatructureerde
setting

Opvoeding/verzorging overnemen van
ouders

Voorkomen van recidive

Aanbieden van goede (vak)opleiding

Terugplaatsing naar land van herkomst

Voorbereiden op begeleide kamerbe—
woning

Voorbereiden op zelfstandig wonen

Integratie in nederlandse samenleving

Tensgplaatsing in gezin
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