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HOOFDSTUK 3

HET CATEGORIEËNSYSTEEM VAN DE RAAD VERGELEKEN MET
ANDERE CATEGORIEËNSYSTEMEN

3.1 Opmerkingen vooraf

Hoofdstuk 3 gaat over de onderzoeksactiviteit ’de instrumentenstudie’.
onderzoeksvraag 3 komt hierbij aan de orde.

3 Welke omissies vertoont het categorieënsysteem van de Raad ten
opzichte van de bestudeerde onderzoeksmiddelen voor diagnostiek en
behandeling van opvoedingsproblemen?

De volgende subvragen worden beantwoord:
3a Welke ordeningscategorieën vermeldt het middel?
3b Aan welke inhoudelijke categorieën en subcategorieën schenkt het

middel aandacht?
3c Welke aanvullingen geeft het middel op het categorieënsysteem van

de Raad?

De instrumentenstudie betreft vier middelen, te weten: de Vragenlijst
Sociale en Pedagogische Situatie (VSPS; Scholte, 1993) (3.2), het Peda-
gogisch Signalerings-Instrumentarium (PSI; Weterings, 1991) (3.3), de
categorieënlijst van het Project Systeembegeleiding Oost Groningen
(SOG; Rink e.a., 1994) (3.4), en de Vragenlijst Gezinsfunctioneren (VGF;
Baartman, Vogelvang & Veerman, 1994) (3.5). Ieder middel wordt
beschreven waarbij wordt ingegaan op het praktijkkader of het onder-
zoeksgebied, het object van onderzoek en de doelstelling. Het middel
wordt geordend volgens het categorieënsysteem van de Raad waarbij de
subvragen worden beantwoord. Tot slot worden de resultaten besproken
(3.6).
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3.2 De Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie

3.2.1 Beschrijving
De Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie (Scholte, 1993) wordt
gehanteerd in de Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening. De lijst heeft
tot doel op systematische wijze psychosociale gegevens van de jeugdigen
met gedragsproblemen en hun leefsituatie te verzamelen en deze gegevens
zodanig te ordenen dat er een overzicht van het geheel ontstaat. Dit beeld
kan gebruikt worden als leidraad bij het uitzetten van het traject van
hulpverlening. Aan de vragenlijst ligt het psychosociale ontwikkelingsmo-
del van probleemgedrag (Van der Ploeg, 1990) ten grondslag. In dit
model wordt de psychosociale (gedrags)problematiek van jeugdigen in
samenhang gezien, enerzijds met de persoon van de jeugdige en ander-
zijds met zijn sociale leefmilieu. Door de in het model gespecificeerde
risicofactoren onder elkaar te zetten en aan te geven welke factoren een
gunstige en welke een ongunstige invloed hebben op de ontwikkeling van
de jeugdige, kunnen risicofactoren in de psychosociale leefsituatie van de
voor hulp aangemelde jeugdige in kaart worden gebracht. Dit overzicht
van (risico)factoren wordt het VSPS-risicoprofiel genoemd, dat kan
worden gebruikt bij de probleemomschrijving en bij het opstellen van het
hulpverleningsplan. Het risicoprofiel geeft naast een probleeminventarisa-
tie ook aanwijzingen met betrekking tot aspecten van de leefsituatie die
minder problematisch zijn, om na te gaan of een minder problematisch
aspect als beschermende factor kan fungeren (Scholte, 1993).

Het hulpverleningsplan
Aan de hand van het VSPS-risicoprofiel kan een hulpverleningsplan
worden opgesteld. Door alle VSPS-risicofactoren systematisch langs te
lopen, krijgt de hulpverlener zicht op aspecten die wel en niet proble-
matisch zijn. Door tussen de probleemfeiten verbanden te leggen ontstaat
een beeld van de kern van de problematiek (ibid., p. 105).
Doelen van de hulpverlening kunnen met behulp van het VSPS-risicopro-
fiel worden bepaald door systematisch na te gaan welke door middel van
het VSPS-risicoprofiel gesignaleerde probleemfactoren opgelost moeten
worden, c.q. welke psychosociale eindsituatie men met de hulpverlening
wil bereiken.
Wanneer de hulpdoelen zijn vastgesteld moeten de hulpmiddelen die in
het verlengde hiervan liggen bepaald worden. Een lineaire afleiding van
de doelen en middelen uit het VSPS-risicoprofiel is meestal niet mogelijk.
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Het is doorgaans de hulpverlener zelf die op basis van zijn kennis,
ervaring en contacten met het cliëntsysteem en overige bij de zaak be-
trokkenen bij elke hulpvraag opnieuw moet bepalen wat de kern van de
probleemsituatie is, welke hulpdoelen haalbaar zijn en welke middelen het
beste kunnen worden ingezet om de beoogde eindsituatie te bereiken.

3.2.2 Ordeningscategorieën in het VSPS-risicoprofiel
Het VSPS-risicoprofiel omvat vanuit het psychosociale ontwikkelings-
model als ordeningskader de volgende gebieden:

Gebied 1: Gedrag, de gezondheid en de persoonlijkheid van de jeugdige.

Gebied 2: Het primaire leefmilieu of de gezins-, c.q. gezinsvervangende
situatie waarin de jeugdige leeft.

Gebied 3: Het secundaire leefmilieu of de situatie van de jeugdige met
betrekking tot school, werk en toekomst.

Gebied 4: Het tertiaire leefmilieu of de situatie van de jeugdige met
betrekking tot vrienden en vrije tijd.

Deze gebieden hebben binnen het VSPS-risicoprofiel een vergelijkbare
functie als de ordeningscategorieën van het categorieënsysteem van de
Raad. Uit de inhoudelijke analyse (3.2.3) blijkt dat de ordeningscategori-
een en de gebieden zich als volgt tot elkaar verhouden:

De ordeningscategorie ’het Kind’ betreft kenmerken van de gebieden 1, 2,
en 3.
De ordeningscategorie ’de Opvoeder’ betreft kenmerken van gebied 2.
De ordeningscategorie ’de Situatietypes’ wordt binnen de gebieden van
het VSPS-risicoprofiel niet aangetroffen.
De ordeningscategorie ’de Situationele context’ betreft kenmerken van
gebied 2.
De ordeningscategorie ’de Interacties’ betreft kenmerken van de gebieden
2, 3, en 4.

3.2.3 Inhoudelijke categorieën en subcategoriëen in het VSPS-risico-pro-
fiel

Per gebied geeft het VSPS-risicoprofiel een inventarisatie van de psy-
chosociale risicofactoren in de leefsituatie van de jeugdige. Deze risico-
factoren zijn onderverdeeld in subfactoren.
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De risicofactoren en subfactoren laten zich wat betreft hun ordenings-
functie vergelijken met de inhoudelijke categorieën en subcategorieën van
het categoriëensysteem van de Raad. Ze zijn, aan de hand van het orde-
ningskader van het categorieënsysteem van de Raad, geordend. Ondanks
overeenkomsten in informatieverzameling tussen beide systemen, wordt
het ordenen vanwege drie redenen bemoeilijkt. Ten eerste verleent de
VSPS vanuit zijn theoretische achtergrond aan de informatie vaak een
betekenis die in het categorieënsysteem van de Raad ontbreekt. Ten
tweede is er, mede door dit verschil in theoretische achtergrond, een
verschil in opbouw van de beide systemen waardoor risicofactoren en
subfactoren vaak slechts gedeeltelijk overlap laten zien met inhoudelijke
categorieën en subcategorieën. Ten derde speelt het probleem van de
begripsvaliditeit: niet altijd is duidelijk of beide systemen aan dezelfde
termen een gelijke betekenis verlenen, en hoe begrippen uit de VSPS
geoperationaliseerd zijn.
Bij de ordening zijn de ordeningscategorieën en hun kenmerken welke
zijn ontleend aan het categorieënsysteem van de Raad, cursief weergege-
ven. Bij iedere risicofactor wordt aangegeven uit welk gebied (1 t/m 4)
van de VSPS deze afkomstig is.

Ordeningscategorie Het Kind
Aandachtsgebied 2 De ontwikkeling, het gedrag en de persoonlijkheid

van het kind; huidig beeld en verloop
(Psychosociale) gedragsontwikkeling (1)
Geïnternaliseerde gedragsaspecten (1):
somber gedrag
angstig gedrag
sociaal angstig gedrag
Emotionele problemen andere kinderen (2)
Externaliserende gedragsaspecten (1):
ongedurig gedrag
agressief gedrag
antisociaal gedrag
Gedragsproblemen andere kinderen (2)
Overige psychosociale (gedrags)aspecten (1):
ontwikkelingsachterstanden
(rand)psychiatrische klachten
sexuele problemen
Gezondheid (1):
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vroegere ontwikkeling
actuele gezondheid
Persoonlijkheids(ontwikkeling) (1):
zelfcontrole
zelfbeeld
zelfbepaling
zelfhandhaving
Persoonlijke problemen andere kinderen (2)

Aandachtsgebied 3 School en opleiding
Inhoudelijke categorie Schoolleerprestaties

Schoolprestaties (3)
Leerachterstanden (3)

Inhoudelijke categorie Schoolgedrag
Gedragsproblemen (3)

Cluster Attitudes, meningen, opinies, motivaties
Inhoudelijke categorie Houding ten aanzien van schoolgaan

Schoolmotivatie (3)
Niet gecategoriseerd Toekomstbeeld (3)
Niet gecategoriseerd Werkmotivatie (3)

Ordeningscategorie De Opvoeder
Aandachtsgebied 2 Ontwikkelings-, gedrags- en persoonlijkheidsken-

merken van de opvoeder
Cluster Gedrags- en persoonlijkheidskenmerken en per-

soonlijke problematiek van de opvoeder
Problemen primaire opvoeders (2):
emotionele problemen primaire opvoeders
gedragsproblemen primaire opvoeders
persoonlijkheidsproblemen primaire opvoeders

Aandachtsgebied 3 Opvoederskenmerken in relatie tot het kind of de
opvoeding

Inhoudelijke categorie Opvoedingsstijl
Opvoedingsstijl (2)

Ordeningscategorie De Situationele context
Aandachtsgebied 1 Het opvoedingssysteem en zijn sociale omgeving
Inhoudelijke categorie De school van het kind

Onderwijsstijl (3)
Niet geclusterd Structurele aspecten primaire leefmilieu (2)
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Ordeningscategorie De Interactie
Aandachtsgebied 1 Interacties binnen het opvoedingssysteem
Cluster Het opvoedingssysteem als geheel

Risicovolle gezinsaspecten (2)
Gezinscommunicatie (2)

Cluster Interacties tussen de opvoeders onderling
Relatie primaire opvoeders (2)

Cluster Interacties tussen de opvoeder en het kind met
betrekking tot de opvoeding
Opvoeder-kind relatie (2)
Gedragsbegeleiding (2):
autoritaire of machtsbevestigende opvoeding
permissieve of anti-autoritaire opvoeding
afwezige of verwaarlozende opvoeding
democratische of autoritatieve opvoeding
Pedagogische onmacht (2)
(Onveilig affectief) Opvoedingsklimaat (2):
emotionele, pedagogische en/of lichamelijke ver-
waarlozing
emotionele overbescherming (overprotectie)
Vroegkinderlijke verwaarlozing (2)
Mishandeling (2)
Sexueel misbruik (2)

Niet geclusterd Overige gezins- en familierelaties (2)
Culturele verschillen (2)

Aandachtsgebied 3 Interacties tussen het opvoedingssysteem en de
situationele context

Cluster Interacties tussen het kind en de situationele con-
text

Inhoudelijke categorie Interacties van het kind op school
School/werkaspecten (3)
Relaties met klasgenoten (3)

Inhoudelijke categorie Interacties tussen het kind, leeftijdgenootjes of
vrienden
Relaties met leeftijdgenoten (4)
Vrienden/kennissen(groep) (4)
Vrijetijdsbesteding (4)
Probleemgedrag van vrienden/kennissen (4)

Niet gecategoriseerd Relaties (van het kind) op het werk (3).
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3.2.4 Aanvullingen van het VSPS-risicoprofiel op het categorieënsysteem
van de Raad

Het VSPS-risicoprofiel geeft kenmerken van alle ordeningscategorieën
van het systeem van de Raad, met uitzondering van ’de Situatietypes’.
Het VSPS-risicoprofiel geeft de volgende aanvullingen wat betreft de
inhoudelijke categorieën en subcategorieën. Het gaat hierbij om ken-
merken die in het systeem van de Raad ontbreken, of die in het systeem
van de Raad voorkomen doch waaraan de VSPS een betekenis verleent
die in het systeem van de Raad ontbreekt.

Ordeningscategorie Het Kind
Aandachtsgebied 2 De ontwikkeling, het gedrag en de persoonlijkheid

van het kind; huidig beeld en verloop
Overige psychosociale gedragsaspecten:
(rand)psychiatrische klachten
Persoonlijkheidsontwikkeling:
zelfcontrole
zelfbeeld
zelfbepaling
zelfhandhaving

Aandachtsgebied 3 School en opleiding
Cluster Attitudes, meningen, opinies, motivaties

Toekomstbeeld
Werkmotivatie

Ordeningscategorie De Interactie
Aandachtsgebied 1 Interacties binnen het opvoedingssysteem
Niet geclusterd Culturele verschillen
Aandachtsgebied 3 Interacties tussen het opvoedingssysteem en de

situationele context
Cluster Interacties tussen het kind en de situationele

context
Relaties (van het kind) op het werk.
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3.3 Het Pedagogisch Signalerings-Instrumentarium

3.3.1 Beschrijving
Het Pedagogisch Signalerings-Instrumentarium (PSI) is ontwikkeld voor
de maatschappelijk werk discipline binnen de voogdij- en gezinsvoogdij-
instellingen en de daaraan verbonden adviesbureaus. Met dit middel kan
een Taxatie van de OpvoedingsSituatie (een TOS) gemaakt worden. Deze
taxatie is gericht op hulpverlening aan gezinnen met kinderen van 0-12
jaar, voor wie een hechtingsfiguur nog centraal staat en die bij (een van)
hun natuurlijk ouders wonen, behorend tot de Nederlandse cultuur.
Als theoretisch kader voor het PSI is gekozen voor de pedagogiek en
ontwikkelingspsychologie. Hechting wordt beschouwd als het fundament
van de persoonlijkheidsontwikkeling en als voorwaarde voor de opvoe-
ding. Het instrumentarium geeft ondersteuning aan de diagnostiek door
een systematische signalering van problemen vanuit dit theoretisch kader.
Daarnaast geeft het door haar procedures ondersteuning aan de begelei-
ding. Deze procedures geven een instellingsprotocol, waarmee het werk
inzichtelijk en ook toetsbaar wordt (Weterings, Pruis & Pool, 1993).
In het PSI zijn drie aandachtsgebieden onderscheiden die ieder zijn onder-
scheiden in een aantal aspecten. Deze aspecten zijn gespecificeerd en
geconcreticeerd in aandachtspunten die van belang worden geacht voor de
opvoedingssituatie. Ten behoeve van het verkrijgen van kennis over de
concrete gezinssituatie zijn vragenlijsten ontwikkeld, af te nemen door de
begeleidende maatschappelijk werker (MW) bij de ouders en het kind
thuis. Dit zijn de zogenaamde Signaleringslijsten: lijsten die signalen
kunnen geven over de aard van de problemen in het gezin en hun conse-
quenties voor de opvoedingssituatie. De via de Signaleringslijsten verkre-
gen informatie wordt geïnterpreteerd op de betekenis voor de opvoe-
dingsmogelijkheden en de mate waarin hulp gewenst dan wel noodzake-
lijk is om stagnatie in de ontwikkeling van het kind (verder) te voorko-
men. Hiervoor zijn er de zogenaamde Wegingslijsten ontwikkeld; deze
corresponderen met de Signaleringslijsten en bestaan uit indicatoren
waarmee nagegaan wordt in hoeverre de informatie uit de Signalerings-
lijsten als een aanduiding van opvoedingsprobleem gezien moet worden.
Deze weging vindt plaats door een onafhankelijke functionaris van de
instelling; de zogenaamde Weger. Aan de hand van taxatiewaarden wordt
per wegingslijst de mate van de problematiek en de mate waarin hulp
nodig wordt geacht, aangegeven. De TOS wordt mede in de eigen be-
woording van de ouders gesteld en sluit daarmee aan op hun beleving van
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de problemen. Hierdoor treedt her- en erkenning bij de ouders op. In een
zogenaamd adviesgesprek met de ouders bespreken de Weger en de maat-
schappelijk werker de TOS en de hulpverleningsdoelen. Dit alles werkt
acceptatie van hulp door de ouders in de hand (ibid.).

3.3.2 Ordeningscategorieën in het PSI
De Taxatie van de OpvoedingsSituatie geeft zicht op knelpunten in de
opvoedingssituatie op drie gebieden:
Gebied 1: De ontwikkelingsstaat van het kind
Gebied 2: De dagelijkse omgang tussen ouders en kind en de aard van

hun relatie, met factoren die de interactie tussen hen kunnen
beïnvloeden

Gebied 3: De manier waarop ouders gebruik kunnen maken van op
opvoedingsgerichte hulp (ibid., p. 29).

Deze gebieden hebben binnen het PSI een vergelijkbare functie als de
ordeningscategorieën van het categorieënsysteem van de Raad. Uit de
inhoudelijke analyse (3.3.3) blijkt dat de gebieden en de ordeningscatego-
rieën zich als volgt tot elkaar verhouden:

De ordeningscategorie ’het Kind’ betreft kenmerken van gebied 1.
De ordeningscategorie ’de Opvoeder’ betreft kenmerken van de gebieden
2 en 3.
De ordeningscategorie ’de Situatietypes’ betreft kenmerken van gebied 2.
De ordeningscategorie ’de Situationele context’ betreft kenmerken van de
gebieden 1 en 3.
De ordeningscategorie ’de Interacties’ betreft kenmerken van de gebieden
2 en 3.

3.3.3 Inhoudelijke categorieën en subcategorieën in het PSI
De aspecten (ook wel onderwerpen genoemd) die het PSI per gebied
onderscheidt laten zich wat betreft hun ordeningsfunctie vergelijken met
de inhoudelijke categorieën en subcategorieën van het categorieënsysteem
van de Raad. Ook hier werd ordening aan de hand van het categorie-
ensysteem van de Raad bemoeilijkt door de drie in paragraaf 3.2.3 ge-
noemde redenen. Bij de ordening zijn de ordeningscategorieën en ken-
merken welke zijn ontleend aan het categorieënsysteem van de Raad
cursief weergegeven. Bij elk aspect is aangegeven uit welk gebied van het
PSI het afkomstig is.
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Ordeningscategorie Het Kind
Aandachtsgebied 2 De ontwikkeling, het gedrag en de persoonlijkheid

van het kind; huidig beeld en verloop
Ontwikkelingsniveau van het kind (1)
Ontwikkelingsverloop vanaf de geboorte (1)
Ontwikkelingsniveau en gedrag van het kind, vol-
gens de leerkracht (1)
Gedrag van het kind thuis (1)
Staat van het kind, volgens observaties van de
Maatschappelijk werker (MW) (1)

Cluster Gedragspecificaties
Taakgerichtheid van het kind, aan de hand van
taakjes die de MW het kind tijdens de PSI-afna-
me laat verrichten, volgens observaties van de
MW (vanaf 4 jaar) (1)

Aandachtsgebied 3 School en opleiding
Cluster Attitudes, meningen, opinies

Schoolbeleving van het kind, volgens de ouders
(1)

Aandachtsgebied 4 Het kind, de opvoedingsproblematiek c.q. de
pedagogische verwaarlozing en het opvoedings-
systeem

Cluster Attitudes van het kind ten aanzien van de proble-
matiek binnen het opvoedingssysteem

Inhoudelijke categorie Houding ten aanzien van de opvoeders
Beleving van de relaties van het kind (vanaf 6
jaar) (1)

Ordeningscategorie De Opvoeder
Aandachtsgebied 1 Biografische gegevens
Inhoudelijke categorie Eigen opvoedingssituatie of jeugd

Geschiedenis van de opvoeding van de ouders
zelf (3)

Aandachtsgebied 2 Gedrag, persoonlijkheid en persoonlijke proble-
matiek van de opvoeder
De persoon van de ouder, volgens observaties van
de MW (3)
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Ordeningscategorie De Situatietypes
Zorg in het dagelijks leven (2)

Ordeningscategorie De Situationele context
Aandachtsgebied 1 Het opvoedingssysteem en zijn sociale omgeving
Cluster De sociale omgeving van het opvoedingssysteem
Inhoudelijke categorie De familie en het sociale netwerk van het opvoe-

dingssysteem
Contacten van het gezin (3)

Aandachtsgebied 2 Hulpverlening aan het opvoedingssysteem
Omvang en duur van de hulp aan het gezin (3)

Inhoudelijke categorie Hulpverleningscontacten van het kind in verband
met de opvoedingsproblematiek
Contactlegging van het kind met de MW, tijdens
de(ze) taakjes volgens observaties van de MW
(vanaf 4 jaar) (1)

Ordeningscategorie De Interacties
Aandachtsgebied 1 Interacties binnen het opvoedingssysteem
Cluster Het opvoedingssysteem als geheel
Inhoudelijke categorie Problematiek in het opvoedingssysteem

Gezinsgeschiedenis (2)
Gezinsdruk door andere dan opvoedingsproble-
men (2)

Cluster Interacties tussen opvoeder en kind
Verloop interactie ouders-kind vanaf de geboorte
(2)
Omgang tussen ouders en kind, volgens observa-
ties van de MW (2)
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3.3.4 Aanvullingen van het PSI op het categorieënsysteem van de Raad
Het PSI geeft kenmerken van alle ordeningscategorieën van het systeem
van de Raad. Betreffende de inhoudelijke categorieën en subcategorieën
geeft het PSI de volgende aanvullingen:

Ordeningscategorie Het Kind
Aandachtsgebied 2 De ontwikkeling, het gedrag en de persoonlijkheid

van het kind; huidig beeld en verloop
Cluster Gedragspecificaties

Taakgerichtheid van het kind, aan de hand van
taakjes die de MW het kind tijdens de PSI-afna-
me laat verrichten, volgens observaties van de
MW (vanaf 4 jaar)

Ordeningscategorie De Situatietypes
Zorg in het dagelijks leven

Ordeningscategorie De Situationele context
Aandachtsgebied 2 Hulpverlening aan het opvoedingssysteem
Inhoudelijke categorie Hulpverleningscontacten van het kind in verband

met de opvoedingsproblematiek
Contactlegging van het kind, tijdens de(ze) taak-
jes, volgens observaties van de MW (vanaf 4
jaar).

3.4 De categorieënlijst van het SOG-project

3.4.1 Beschrijving
Het SOG-project bood mogelijkheden voor intensieve opvoedkundige
hulp in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel (een ondertoe-
zichtstelling). Als bleek dat de opvoedingsproblemen in bepaalde multi-
problem gezinnen zo ernstig waren dat de gezinsvoogd de mogelijkheden
ontbraken voor een adequate gezinsbegeleiding van zijn kant werden deze
gezinnen aangemeld bij het SOG-project. Het SOG-project werkte met
een vaste behandelingsroute. Het diagnostisch proces is een fase in deze
behandelingsroute. Het verzamelen van het diagnostisch materiaal binnen
het SOG-project vond plaats vanuit een specifiek oriëntatie- en interpre-
tatiekader. Dit kader bestaat uit een lijst van categorieën. Deze catego-
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rieënlijst geeft een inventarisatie van de typen problemen die er in de
behandelde opvoedingssystemen zijn aangetroffen. Deze problemen
werden op een systematische manier geïnventariseerd vanuit een orthope-
dagogisch ordeningsmodel dat zich richt op de opvoedingsvariabelen ’het
Kind’, ’de Opvoeder’, ’de Situatietypes’ en ’de Situationele context’. Bij
de interpretatie stond als vraag centraal in hoeverre en waarom de kwali-
teit en de onderlinge beïnvloeding van deze variabelen bijdragen tot de
problematische opvoedingssituatie en/of pedagogische verwaarlozing
(Rink e.a., 1994).
In het kader van dit onderzoek wordt ingegaan op de categorieënlijst met
de algemene kenmerken van de opvoedingsvariabelen en op de typen
problemen die er ten aanzien van deze kenmerken worden aangetroffen.

3.4.2 Ordeningscategorieën in de categorieënlijst van het SOG-project
De categorieënlijst van het SOG-project vermeldt de volgende orde-
ningscategoriëen:
Het Kind
De Opvoeder
De Situatietypes
De Situationele context

Deze ordeningscategorieën hebben binnen het SOG-project een vergelijk-
bare functie als de ordeningscategorieën van het categorieënsysteem van
de Raad. Uit de inhoudelijke analyse (3.4.3) blijkt dat de ordeningscate-
gorieën zich als volgt tot elkaar verhouden:

De ordeningscategorie ’het Kind’ betreft kenmerken van de ordeningsca-
tegorie ’het Kind’.
De ordeningscategorie ’de Opvoeder’ betreft kenmerken van de orde-
ningscategorieën ’de Opvoeder’ en ’de Situationele context’.
De ordeningscategorie ’de Situatietypes’ betreft kenmerken van de orde-
ningscategorie ’de Situatietypes’.
De ordeningscategorie ’de Situationele context’ betreft kenmerken van de
ordeningscategorie ’de Situationele context’.
De ordeningscategorie ’de Interacties’ betreft kenmerken van de orde-

ningscategorieën ’het Kind’, ’de Opvoeder’, en ’de Situationele context’.
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3.4.3 Inhoudelijke categorieën en subcategorieën in de categorieënlijst
van het SOG-project

De categorieënlijst van het SOG-project geeft per ordeningscategorie een
lijst van algemene kenmerken. Deze algemene kenmerken zijn gespecifi-
ceerd in ’typen problemen’. Deze problementyperingen laten zich wat
betreft hun ordeningsfunctie vergelijken met de inhoudelijke en subcate-
gorieën van het categorieënsysteem van de Raad en zijn geordend naar dit
systeem. Bij de ordening doen zich problemen voor met betrekking tot de
begripsvaliditeit; termen die zowel binnen de categorieënlijst van het
SOG-project als het categorieënsysteem van de Raad worden gehanteerd
zijn soms verschillend geoperationaliseerd, waardoor de betekenis van
deze categorieën verschilt. Dit maakt ordening op specifiek niveau soms
onmogelijk. Bij de ordening zijn de kenmerken die ontleend zijn aan het
categorieënsysteem van de Raad cursief weergegeven. Per probleemtype-
ring is aangegeven van welke ordeningscategorie van het SOG-project
deze afkomstig is.

Ordeningscategorie Het Kind
Aandachtsgebied 2 De ontwikkeling, het gedrag en de persoonlijkheid

van het kind; huidig beeld en verloop
Cluster Specifieke ontwikkeling; huidig beeld en verloop
Inhoudelijke categorie Cognitieve ontwikkeling

Problemen bij de cognitieve kenmerken (Kind)
Inhoudelijke categorie Affectief/emotionele ontwikkeling

Problemen bij de affectieve kenmerken (Kind)
Inhoudelijke categorie Gedrag/gedragsmatige ontwikkeling

Problemen bij de gedragskenmerken (Kind)
Cluster Persoonlijkheidskenmerken en sociaal gedrag van

het kind
Inhoudelijke categorie Uiterlijk en verzorging

Problemen bij fysieke kenmerken (te dik zijn)
(Kind)

Niet geclusterd Problemen bij de conatieve kenmerken (Kind)
Restcategorieproblemen (Kind)
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Ordeningscategorie De Opvoeder
Aandachtsgebied 1 Biografische gegevens
Inhoudelijke categorie Werk, beroep, bron van inkomsten

Problemen bij de werkgelegenheid (Situationele
context)

Aandachtsgebied 2 Gedrag persoonlijkheid en persoonlijke problema-
tiek van de opvoeder

Cluster Algemene ontwikkelings- of functioneringskenmer-
ken
Problemen bij de cognitieve kenmerken (Opvoe-
der)
Problemen bij de fysieke kenmerken (Opvoeder)

Cluster Gedrags- en persoonlijkheidskenmerken, persoon-
lijke problematiek
Problemen bij de affectieve kenmerken (Opvoe-
der)
Problemen bij de gedragskenmerken (Opvoeder)

Niet geclusterd Problemen bij de conatieve kenmerken (Opvoe-
der)
Restcategorieproblemen (Opvoeder)

Ordeningscategorie De Situatietypes
Aandachtsgebied 1 De terugkerende momenten in de opvoedingssitu-

atie waarbij zich de pedagogische verwaarlozing
voordoet

Cluster Het moment waarop de pedagogische verwaarlo-
zing plaatsvindt:
Problemen bij ’het opstaan en naar school gaan’
(Situatietypes)
Problemen bij ’de maaltijden’ (Situatietypes)
Problemen bij het ’uit school komen’ (Situatiety-
pes)
Problemen bij het ’naar bed gaan’ (Situatietypes)
Problemen bij het ’verrichten van huishoudelijke
taken’ (Situatietypes)
Problemen bij het ’gebruiken van consumpties’
(Situatietypes)
Problemen bij het ’televisie kijken’ (Situatietypes)
Problemen bij het ’spelen, spelletjes doen’ (Situa-
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tietypes)
Problemen bij ’de lichamelijke en uiterlijke ver-
zorging’ (Situatietypes)

Niet geclusterd Restcategorieproblemen (Situatietypes)

Ordeningscategorie De Situationele context
Aandachtsgebied 1 Het opvoedingssysteem en zijn sociale omgeving
Cluster De financiële situatie van het opvoedingssysteem

Problemen bij de financiën (Situationele context)
Cluster Woonomgeving en milieu

Problemen bij de woonsituatie (Situationele con-
text)
Problemen bij de leefvoorzieningen en materiële
middelen (Situationele context)

Aandachtsgebied 2 Hulpverlening aan het opvoedingssysteem
Inhoudelijke categorie Samenwerking opvoeder-hulpverlening i.v.m. de

problematiek in het opvoedingssysteem
Problemen bij de (formele) contacten tussen de
opvoeders en de gezinsvoogd (en eventueel de
Kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescher-
ming) tijdens de behandeling (Situationele con-
text)

Niet geclusterd Problemen bij de relatie en communicatie tussen
de groepsleden en de orthopedagoog (Situationele
context)
Problemen bij de relatie tussen het cliëntsysteem
en de orthopedagoog (Situationele context)
Problemen bij de contacten van de opvoeder
(eventueel opvoedeling) met andere (hulpverle-
nings)instanties tijdens de behandeling (Situatio-
nele context)
Restcategorieproblemen (Situationele context)
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Ordeningscategorie De Interactie
Aandachtsgebied 1 Interacties binnen het opvoedingssysteem
Cluster Het opvoedingssysteem als geheel
Inhoudelijke categorie Verhoudingen of coalities binnen het opvoedings-

systeem
Problemen bij opvallende subgroepvorming in het
gezin als groep (Situationele context)

Inhoudelijke categorie Problematiek binnen het opvoedingssysteem
Problemen bij de relatie en communicatie tussen
alle groepsleden onderling (Situationele context)

Cluster Het kind en het opvoedingssysteem
Problemen bij de specifieke of opvallende rollen
en posities in het gezin als groep (Situationele
context)
Problemen bij de relaties tussen de kinderen (Si-
tuationele context)

Cluster Interacties tussen de opvoeders onderling
Inhoudelijke categorie Relatieproblematiek tussen de opvoeders

Problemen bij de relatie tussen de opvoeders als
huwelijks- of samenlevingspartners (Situationele
context)

Cluster Interacties tussen de opvoeder en het kind met
betrekking tot de opvoeding

Inhoudelijke categorie Pedagogische onbereikbaarheid tussen opvoeder
en kind
Problemen bij interactionele en communicatieve
reacties (Kind)
Problemen bij reacties op regels en eisen (Kind)
Problemen bij interactionele en communicatieve
reacties (Opvoeder)

Inhoudelijke categorie Het kind wordt door de opvoeder veronachtzaamd
Problemen bij veronachtzaming (de opvoeder)
Problemen bij het niet of te weinig ingaan of anti-
ciperen op wensen of verlangens (Opvoeder)

Subcategorie Het kind wordt fysiek veronachtzaamd
Problemen bij de fysieke kenmerken (Kind krijgt
onvoldoende aandacht voor het ziek zijn of het
zich bezeerd hebben) (Kind)

Subcategorie Het kind wordt cognitief veronachtzaamd
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Problemen bij het geen of te weinig structuur bie-
den (Opvoeder)

Inhoudelijke categorie Het kind wordt door de opvoeder mishandeld
Problematiek bij mishandeling (Opvoeder)

Subcategorie Het kind wordt door de opvoeder affectief/emotio-
neel mishandeld
Problemen bij het teveel structuur bieden (Opvoe-
der)
Problemen bij de autoritaire opvoeding (Opvoe-
der)

Inhoudelijke categorie De opvoeder verwent het kind
Problemen bij verwenning (Opvoeder)
Problemen bij fysieke kenmerken (het kind vraagt
teveel aandacht voor het ziek zijn of zich bezeerd
hebben) (Kind)

Subcategorie De opvoeder verwent het kind gedragsmatig
Problemen bij het teveel ingaan of anticiperen op
wensen of verlangens (Opvoeder)

Inhoudelijke categorie De opvoeder misbruikt het kind sexueel
Problematiek bij sexueel misbruik (Opvoeder)

Aandachtsgebied 3 Interacties tussen het opvoedingssysteem en de
situationele context

Cluster Interacties tussen de opvoeder en de situationele
context
Problemen bij de contacten van de opvoeder met
familie of buurtgenoten tijdens de behandeling
(Opvoeder)
Problemen bij de contacten van de opvoeders met
scholen of verenigingen tijdens de behandeling
(Opvoeder)

Cluster Interacties tussen het kind en de situationele con-
text
Problemen bij de contacten van de opvoedelingen
met familie of buurt en leeftijdsgenoten tijdens de
behandeling (Opvoeder)

Cluster Interacties van het kind op school
Problemen bij de contacten van de opvoedelingen
met scholen of verenigingen tijdens de behande-
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ling (Kind)

3.4.4 Aanvullingen van de categorieënlijst van het SOG-project op het
categorieënsysteem van de Raad

De categorieënlijst van het SOG-project geeft kenmerken van alle orde-
ningscategorieën van het categorieënsysteem van de Raad. Ten aanzien
van de inhoudelijke categorieën en subcategorieën geeft de lijst de
volgende aanvullingen:

Ordeningscategorie Het Kind
Aandachtsgebied 2 De ontwikkeling, het gedrag en de persoonlijkheid

van het kind; huidig beeld en verloop
Problemen met conatieve kenmerken

Ordeningscategorie De Opvoeder
Aandachtsgebied 2 Gedrag persoonlijkheid en persoonlijke problema-

tiek van de opvoeder
Problemen met conatieve kenmerken

Ordeningscategorie De Situatietypes
Aandachtsgebied 1 De terugkerende momenten in de opvoedingssitu-

atie waarbij zich de pedagogische verwaarlozing
voor doet; specificaties
Problemen bij het ’verrichten van huishoudelijke
taken’
Problemen bij het ’gebruiken van consumpties’
Problemen bij het ’televisie kijken’
Problemen bij het ’spelen, spelletjes doen’
Problemen bij ’de lichamelijke en uiterlijke ver-
zorging’
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3.5 De Vragenlijst Gezinsfunctioneren

3.5.1 Beschrijving
De Vragenlijst Gezinsfunctioneren (VGF) is een diagnostisch middel om
het gezinsfunctioneren, en meer specifiek het ouderfunctioneren of opvoe-
dend handelen in kaart te brengen. Het is een herziene versie van de
Probleem InventarisatieLijst (PIL) van Baartman, De Caluwe, Dijkstra en
Janssen (1987) die is ontwikkeld om de karakteristieken van multi-
problem gezinnen te onderzoeken. Bij de ontwikkeling van de VGF is het
theoretisch kader impliciet gebleven. De lijst is wel gebaseerd op ver-
schillende theoretische noties (Baartman e.a., 1987; Vogelvang, 1993).
Het theoretisch kader is later gereconstrueerd. Op grond van een model
van ouderfunctioneren van Tates, Veerman en van der Wal (1990) en
literatuur over risico- en protectieve factoren is een hypothetisch model
ontwikkeld dat een koppeling laat zien tussen het model van het ouder-
functioneren en de theorie over risico- en protectieve factoren. Hierin
krijgen zowel de diagnostiek van het ouderfunctioneren als de diagnostiek
van de kindontwikkeling een plaats. Dit model kan als theoretische basis
dienen voor de verdere ontwikkeling van de Vragenlijst Gezinsfunctione-
ren. Het middel behoeft een verdere theoretische onderbouwing. Tevens
dient er gekeken te worden of de formulering van vragen optimaal is en
is nader onderzoek naar de psychometrische aspecten van de lijst noodza-
kelijk (Schimmel, 1995).
Het voorstel dat Schimmel geformuleerd heeft met betrekking tot wijzi-
gingen van de VGF wordt in ons onderzoek bij de vergelijking met het
categorieënsysteem van de Raad als uitgangspunt gekozen.
De opbouw van de VGF is als volgt: het middel bevat drie schalen met
ieder twee subschalen. Hierin zijn vragen opgenomen. Tevens bevat de
lijst een aantal losse vragen die niet in een schaal worden opgenomen.
De lijst wordt ingevuld door de hulpverlener van het gezin.

3.5.2 Ordeningscategorieën in de Vragenlijst Gezinsfunctioneren
De vragenlijst Gezinsfunctioneren noemt de volgende schalen en sub-
schalen:

Basiszorg
Huishouding
Verzorging
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Functioneren van de volwassenen
Jeugdbeleving
Partnerrelatie

Opvoeding
Structuur bieden
Grenzen stellen

Losse vragen

De schalen hebben eenzelfde ordeningsfunctie als de ordeningscategorieën
van het categorieënsysteem van de Raad. De subschalen hebben een
vergelijkbare functie als de aandachtsgebieden van het systeem van de
Raad.
De ordeningscategorieën en de schalen verhouden zich als volgt tot
elkaar, waarbij tevens de betreffende subschalen worden vermeld:

De ordeningscategorie ’het Kind’ wordt niet aangetroffen.
De ordeningscategorie ’de Opvoeder’ bevat kenmerken van de schalen
’Basiszorg’ (subschalen ’huishouding’ en ’verzorging’), ’Functioneren van
de volwassenen’ (subschalen ’jeugdbeleving’ en ’partnerrelatie’), ’Opvoe-
ding’ (subschalen ’structuur bieden’ en ’grenzen respecteren’) en ’Losse
vragen’.
De ordeningscategorie ’de Situatietypes’ bevat kenmerken van de schaal
’Basiszorg’ (subschaal ’verzorging’).
De ordeningscategorie ’de Situationele context’ bevat kenmerken van de
schalen ’Basiszorg’ (subschaal ’huishouding’) en ’Losse vragen’.
De ordeningscategorie ’de Interacties’ bevat kenmerken van de schalen
’Basiszorg’ (subschaal ’verzorging’), ’Functioneren van de volwassene’
(subschaal ’partnerrelatie’), ’Opvoeding’ (subschalen ’structuur bieden’ en
’grenzen respecteren’) en ’Losse vragen’.

3.5.3 Inhoudelijke categorieën en subcategorieën in de Vragenlijst Ge-
zinsfunctioneren

Bij de subschalen van de VGF horen items. De items hebben binnen de
VGF geen ordeningsfuctie en laten zich vergelijken met het uitspraken-
niveau van het categorieënsysteem van de Raad. De items zijn geordend
naar het systeem van de Raad. De ordeningscategorieën en kenmerken die
zijn ontleend aan het systeem van de Raad zijn cursief weergegeven.
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Bij ieder item wordt vermeld uit welke schaal en subschaal van de VGF
deze afkomstig is.

Ordeningscategorie De Opvoeder
Aandachtsgebied 1 Biografische gegevens
Inhoudelijke categorie De eigen opvoedingssituatie of jeugd

De moeder is positief gestemd over haar eigen
jeugd. (Functioneren van de volwassenen; jeugd-
beleving)
De moeder is positief gestemd over de relatie die
haar ouders met elkaar hadden toen ze nog kind
was. (Functioneren van de volwassenen; jeugdbe-
leving)
De moeder vindt dat haar eigen ouders goed voor
haar zijn geweest. (Functioneren van de volwasse-
nen; jeugdbeleving)
De moeder verontschuldigt haar ouders voor
datgene waarin deze jegens haar tekort zijn ge-
schoten en/of geeft blijkt van begrip voor de
toenmalige omstandigheden van haar ouders.
(Functioneren van de volwassenen; jeugdbeleving)

Aandachtsgebied 2 Ontwikkelings-, gedrags-, en persoonlijkheidsken-
merken van de opvoeder

Cluster Algemene ontwikkeling- of functioneringskenmer-
ken

Inhoudelijke categorie Ontwikkeling/functioneringsniveau
De ouders kunnen goed met geld omgaan. (Basis-
zorg; huishouding)

Inhoudelijke categorie Fysieke gesteldheid
Er zijn problemen met de lichamelijke gezondheid
van moeder (inclusief handicaps). (Losse vragen)

Cluster Specifiek gedrag
Inhoudelijke categorie Hobbies, interesses, vrijetijdsbesteding

De moeder heeft binnenshuis bezigheden voor
zichzelf waar zij plezier aan beleeft. (Losse vra-
gen)

Aandachtsgebied 3 Opvoederskenmerken in relatie tot het kind of de
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opvoeding
Inhoudelijke categorie Pedagogische mogelijkheden van de opvoeder
Subcategorie De opvoeder heeft voldoende pedagogische moge-

lijkheden
De moeder heeft oog voor wat de kinderen aan
aandacht en steun nodig hebben. (Opvoeding;
grenzen respecteren)

Cluster Attitudes, meningen, opinies met betrekking tot
het kind of de opvoeding

Inhoudelijke categorie Houding van de opvoeder ten aanzien van het
kind of de opvoeding
De ouders hechten waarde aan de tandverzorging
van de kinderen. (Basiszorg; verzorging)
De moeder overschat haar kwaliteiten als opvoe-
der. (Opvoeding; grenzen respecteren)
De moeder vindt zichzelf een incompetente, s-
lechte moeder. (Opvoeding; grenzen respecteren)

Subcategorie De opvoeder is positief gericht ten opzichte van
het kind
Moeder beleeft plezier aan haar omgang met een
of meer van de kinderen. (Opvoeding; structuur
bieden)
De moeder is bereid om daadwerkelijk verant-
woordelijk te zijn voor het welzijn van de kinde-
ren. (Opvoeding; structuur bieden)

Aandachtsgebied 4 De opvoeder en de problematiek in het opvoe-
dingssyteem (in het bijzonder de pedagogische
verwaarlozing)

Cluster Attitudes, meningen, opinies met betrekking tot
problemen in het opvoedingssysteem (exclusief de
pedagogische verwaarlozing)

Inhoudelijke categorie Houding ten aanzien van de problematiek in het
opvoedingssysteem in het algemeen

Subcategorie De opvoeder erkent de problematiek in het opvoe-
dingssysteem
De moeder lijkt haar situatie goed aan te kunnen.
(Losse vragen)

Inhoudelijke categorie Houding ten aanzien van de (ex)-partner
Subcategorie De opvoeder voelt zich gesteund door de partner
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in de zorg met betrekking tot de opvoeding en
huishouding
De partners zijn tevreden over de wijze waarop de
huishoudelijke taken verdeeld zijn. (Functioneren
van de volwassene; partnerrelatie)
De ouders voelen zich door elkaar gesteund in
hun zorg voor de kinderen. (Functioneren van de
volwassene; partnerrelatie)

Subcategorie Positieve gevoelens voor de partner in verband
met de partnerrelatie
Vader voelt zich door zijn partner gewaardeerd.
(Functioneren van de volwassene; partnerrelatie)
Moeder voelt zich door haar partner gewaardeerd.
(Functioneren van de volwassene; partnerrelatie)
Beide partners zijn tevreden over hun relatie.
Functioneren van de volwassene; partnerrelatie)

Inhoudelijke categorie Houding opvoeder ten aanzien van de relatiepro-
blematiek

Subcategorie De opvoeder ervaart ernstige relatieproblemen
met de partner
Bij een van de partners is er twijfel over het wel
of niet met elkaar verder willen leven. (Functione-
ren van de volwassene; partnerrelatie)

Aandachtsgebied 5 De opvoeder en omgeving; attitudes, meningen
opinies
De ouders zijn tevreden over de manier waarop
zij door ambtelijke instanties behandeld worden.
(Losse vragen)

Aandachtsgebied 6 Hulpverlening en behandelingsplanning ten aan-
zien van de opvoeder

Cluster Attitudes, meningen, opinies met betrekking tot
hulpverlening en behandeling

Inhoudelijke categorie Houding ten aanzien van de hulpverlening
De ouders zijn tevreden over de hulp die ze tot
nu toe hebben gehad van hulpverleningsinstanties.
(Losse vragen)

Inhoudelijke categorie Houding ten aanzien van de uithuisplaatsing,
behandeling, verandering van verblijfplaats van
het kind
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Subcategorie De opvoeder stemt in met/wil uithuisplaating/ be-
handeling/verandering verblijfplaats van het kind
Moeder geeft te kennen dat zij uithuisplaatsing
van (een van) de kinderen gewenst vindt. (Opvoe-
ding; grenzen respecteren)

Ordeningscategorie De Situatietypes
Het gezin als geheel leeft in een betrekkelijk vast
dagritme. (Basiszorg; verzorging)
Maaltijden worden op redelijk vaste tijden ge-
bruikt. (Basiszorg; verzorging)
Het gezin gebruikt regelmatig warme maaltijden.
(Basiszorg; verzorging)
Er is sprake van een gepaste regelmaat in de tijd
van slapen gaan van de kinderen. (Gepast wil
zeggen: passend bij wat de kinderen gezien hun
leeftijd aan regelmatige slaap nodig hebben) (B-
asiszorg; verzorging)

Ordeningscategorie De Situationele context
Inhoudelijke categorie Woonomgeving en milieu
Aandachtsgebied 1 Het opvoedingssysteem en zijn sociale omgeving
Cluster Woonomgeving en milieu
Inhoudelijke categorie Huisvesting en woonomgeving:
Subcategorie Er is sprake van goede huisvesting

De woning is van behoorlijke kwaliteit. (Basis-
zorg; huishouding)
De woning ziet er verzorgd uit. (Basiszorg; huis-
houding)
De woning biedt voldoende woonruimte gegeven
het aantal gezinsleden. (Basiszorg; huishouding)
De kwaliteit van de huishoudelijke voorzieningen
in de woning is goed. (Basiszorg; huishouding)

Cluster Financiële situatie van het opvoedingssysteem
Inhoudelijke categorie Financiële situatie van het opvoedingssysteem c.q.

de opvoeders
Subcategorie De hoogte van het inkomen

Eén of beide ouders heeft (hebben) voldoende
werk om voor het gezin een inkomen te verdie-
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nen. (Losse vragen)
Aandachtsgebied 2 Hulpverlening aan het opvoedingssysteem
Inhoudelijke categorie Samenwerking opvoeder-hulpverlening i.v.m. de

problematiek in het opvoedingssysteem
Subcategorie De opvoeder werkt samen met de hulpverlening

De ouders weten op een goede manier vorm te
geven aan hun contacten met officiële instanties.
(Losse vragen)

Ordeningscategorie De Interactie
Aandachtsgebied 1 Interacties binnen het opvoedingssysteem
Cluster Het opvoedingssysteem als geheel
Inhoudelijke categorie Verhoudingen/coalities binnen het opvoedings-

systeem
Het gezin onderneemt regelmatig gezamenlijke
activiteiten. (Opvoeding; structuur bieden)

Cluster Interacties tussen de opvoeders onderling
Inhoudelijke categorie Positieve aspecten aan de relatie tussen de opvoe-

ders
Subcategorie De relatie is goed

Beide ouders weten een evenwicht te vinden
tussen enerzijds wat ze samen doen en delen
(bijvoorbeeld tijd die ze samen doorbrengen,
gedeelde interesse en opvattingen) en anderzijds
wat elk van hen beiden individueel doet. (Functi-
oneren van de volwassene; partnerrelatie)
De ouders overleggen in voldoende mate over de
opvoeding van de kinderen. (Functioneren van de
volwassene; partnerrelatie)
Het overleg van de ouders over de opvoeding van
hun kinderen verloopt in harmonieuze sfeer. (Fun-
ctioneren van de volwassene; partnerrelatie)

Inhoudelijke categorie Relatieproblematiek tussen de opvoeders
Subcategorie De opvoeder wordt door de partner onderdrukt of

overheerst
Vader is fysiek gewelddadig tegenover moeder.
(Functioneren van de volwassene; partnerrelatie)
Moeder is fysiek gewelddadig tegenover vader.
(Functioneren van de volwassene; partnerrelatie)
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Inhoudelijke categorie Positieve interactiepatronen tussen de opvoeder
en kind met betrekking tot de opvoeding en ver-
zorging

Subcategorie De opvoeder reageert adequaat op de opvoe-
dingsbehoeften van het kind
De moeder onderneemt regelmatig activiteiten
met de kinderen. (Opvoeding; structuur bieden)
De moeder creëert voor de kinderen een positieve
sfeer. (Opvoeding; structuur bieden)
De moeder beloont de kinderen en moedigt ze
voldoende aan. (Opvoeding; structuur bieden)
De moeder biedt de kinderen die ordening en
structuur die ze nodig hebben. (Opvoeding; struc-
tuur bieden)
De moeder activeert de kinderen op een adequate
wijze (bijvoorbeeld door het geven van geschikte
taken of door dingen voor te doen). (Opvoeding;
grenzen, structuur bieden)
De ouders weten doorgaans waar de kinderen zich
buiten de school- of crèchetijden bevinden. (Op-
voeding; structuur bieden)

Subcategorie Het kind krijgt een goede lichamelijke verzorging
De kleren van de kinderen zien er redelijk ver-
zorgd uit. (Basiszorg; verzorging)
De kinderen dragen kleren die passen bij het
weer. (Basiszorg; verzorging)
De ouders besteden voldoende aandacht aan de
lichamelijke verzorging van de kinderen.
Als de ouders van huis zijn, in de avond bijvoor-
beeld, zorgen ze dat er toezicht is op de kinderen,
bijvoorbeeld via de buren of een oppas (indien
dat nodig te achten is, gezien hun leeftijd) (Op-
voeding; structuur bieden).

Subcategorie De opvoeder is duidelijk, consequent naar het
kind
In de manier waarop de ouders omgaan met de
kinderen trekken ze samen op een goede manier
een lijn. (Functioneren van de volwassene; part-
nerrelatie)
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De kinderen krijgen van de moeder voldoende
ruimte om zichzelf te zijn. (Opvoeding; structuur
bieden)
De moeder biedt de kinderen adequaat leiding (in
de zin van ingrijpen, corrigeren, aanspreken op
gemaakte afspraken). (Opvoeding; structuur bie-
den)

Inhoudelijke categorie Pedagogische onbereikbaarheid tussen opvoeder
en kind
De moeder heeft moeite om de kinderen te begrij-
pen. (Opvoeding; grenzen respecteren)

Inhoudelijke categorie De opvoeder mishandelt het kind
Subcategorie De opvoeder mishandelt het kind fysiek

Moeder is hardhandig in de omgang met een of
meer kinderen. (Opvoeding; grenzen respecteren)

Er is sprake van een
vermoeden dat de moeder
(een van) de kinderen fysiek
mishandelt. (Opvoeding;
grenzen respecteren)

Subcategorie Het kind wordt door de opvoeder affectief/emoti-
oneel mishandeld
Moeder laat zich teveel gaan in de manier waarop
ze haar gevoelens uit ten opzichte van de kinde-
ren. (Opvoeding; grenzen respecteren)

Inhoudelijke categorie De opvoeder misbruikt het kind seksueel
Er is sprake van een vermoeden van seksuele
contacten van de moeder met een of meer kinde-
ren. (Opvoeding; grenzen respecteren)

Aandachtsgebied 2 De invloed van de situationele context op de
interacties tussen de opvoeder en het overige
opvoedingssysteem

Inhoudelijke categorie Opvoeder, overig opvoedingssysteem, werk
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Subcategorie De opvoeder reageert spanningen (als gevolg van
problemen op zijn werk) af op het opvoedingssys-
teem
Het werk van een van de ouders vormt een bron
van spanning (op het werk zelf) of in het gezin
(Losse vragen)

Aandachtsgebied 3 Interacties tussen het opvoedingssysteem en de
situationele context
Het gezin heeft voldoende contacten in de buurt.
(Losse vragen)
Er is in voldoende mate contact met familieleden
of kennissen. (Losse vragen)
Er zijn vaak conflicten met familieleden of ken-
nissen. (Losse vragen)
Gezinsleden hebben vaak conflicten in de buurt.
(Losse vragen)

Inhoudelijke categorie Interacties tussen de opvoeder en familie
De contacten die de ouders met hun eigen ou-
der(s) hebben tasten hun eigen zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid niet aan. (Losse vragen)

Inhoudelijke categorie Interacties tussen de opvoeder en de school van
het kind

Subcategorie De school is op de hoogte van de problematiek
binnen het opvoedingssysteem
De ouders onderhouden die contacten met de
school, crèche of peuterspeelzaal, die in het be-
lang van het kind nodig zijn. (Losse vragen)
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3.5.4 Aanvullingen van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren op het catego-
rieënsysteem van de Raad

De items van de vragenlijst van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren
betreffen kenmerken van alle ordeningscategorieën met uitzondering van
’het Kind’.
De items binnen de VGF hebben geen ordeningsfunctie en de aanvullin-
gen op het systeem van de Raad worden dan ook op ’uitsprakenniveau’
gegeven. Ten behoeve van het definitieve categorieënsysteem zal worden
bepaald of er voor deze aanvullingen nieuwe aandachtsgebieden, clusters,
inhoudelijke categorieën of subcategorieën moeten worden geformuleerd.

De VGF geeft de volgende aanvullingen:

Ordeningscategorie De Opvoeder
Aandachtsgebied 2 Ontwikkelings-, gedrags-, en persoonlijkheidsken-

merken van de opvoeder
Cluster Algemene ontwikkelings- of functioneringskenmer-

ken
Inhoudelijke categorie Ontwikkeling/functioneringsniveau

De ouders kunnen goed met geld omgaan.
Aandachtsgebied 3 Opvoederskenmerken in relatie tot het kind of de

opvoeding
Cluster Attitudes, meningen, opinies met betrekking tot

het kind of de opvoeding
Inhoudelijke categorie Houding van de opvoeder ten aanzien van het

kind of de opvoeding
De ouders hechten waarde aan de tandverzorging
van de kinderen.
De moeder overschat haar kwaliteiten als opvoe-
der.
De moeder vindt zichzelf een incompetente, s-
lechte moeder.

Aandachtsgebied 5 De opvoeder en omgeving; attitudes, meningen,
opinies
De ouders zijn tevreden over de manier waarop
zij door ambtelijke instanties behandeld worden.

164



Ordeningscategorie De Situatietypes
Het gezin als geheel leeft in een betrekkelijk vast
dagritme.
Maaltijden worden op redelijk vaste tijden ge-
bruikt.
Het gezin gebruikt regelmatig warme maaltijden.
Er is sprake van een gepaste regelmaat in de tijd
van slapen gaan van de kinderen. (Gepast wil
zeggen: passend bij wat de kinderen, gezien hun
leeftijd aan regelmatige slaap nodig hebben)

Ordeningscategorie De Interactie
Aandachtsgebied 1 Het opvoedingssysteem als geheel
Inhoudelijke categorie Verhoudingen/coalities binnen het opvoedings-

systeem
Het gezin onderneemt regelmatig gezamenlijke
activiteiten.

Aandachtsgebied 3 Interacties tussen het opvoedingssysteem en de
situationele context
Het gezin heeft voldoende contacten in de buurt.
Er is in voldoende mate contact met familieleden
of kennissen.
Er zijn vaak conflicten met familieleden of ken-
nissen.
Gezinsleden hebben vaak conflicten in de buurt.

Inhoudelijke categorie Interacties tussen de opvoeder en familie
De contacten die de ouders met hun eigen ou-
der(s) hebben tasten hun eigen zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid niet aan.

3.6 Afsluitende opmerkingen en discussie

Bij het ordenen van de onderzoeksmiddelen volgens het categorieënsys-
teem van de Raad speelden problemen ten aanzien van de begripsvalidi-
teit. Het bleek niet altijd mogelijk om aan te geven aan welke ordenings-
categorieën en welke kenmerken de middelen aandacht schenken. Van de
meeste middelen was informatie op ’uitsprakenniveau’ niet beschikbaar.
Zodoende was niet altijd bekend op welke wijze de gehanteerde begrip-
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pen geoperationaliseerd waren. De betekenis die aan begrippen was toege-
kend bleef daardoor onduidelijk. Zelfs als de operationalisaties wel
bekend waren, was soms onduidelijk of aan identieke begrippen uit de
onderzoeksmiddelen en uit het systeem van de Raad eenzelfde betekenis
was toegekend.
De ordening had dan ook vooral tot functie om een eerste, voorzichtige
indicatie te geven van de volledigheid van het categorieënsysteem van de
Raad. Naar de categorieënlijst die wordt samengesteld op basis van de
resultaten van het Raadsonderzoek, de literatuurstudie en de instrumen-
tenanalyse zal validiteitsonderzoek moeten plaatsvinden.
Alle bestudeerde middelen blijken te kunnen worden geordend volgens
het categorieënsysteem van de Raad. Hoewel ze alle gebruik maken van
verschillende ordeningskaders worden de kenmerken van de ordenings-
categorieën van het systeem van de Raad bij de meeste onderzoeksmidde-
len aangetroffen. Uitzondering hierop vormen de kenmerken van ’de
Situatietypes’ bij de VSPS en de kenmerken van ’het Kind’ bij de VGF.
Op grond van de analyse kan worden geconcludeerd dat geen van de
middelen informatie geeft over de inhoudelijke categorieën behorend bij
aandachtsgebied 2: ’de situatie of omstandigheden waarbij de pedagogi-
sche verwaarlozing zich manifesteert; specificaties’ van ’de Situatietypes’.
Inhoudelijke en subcategorieën behorend bij aandachtsgebied 3: ’het
Raadsonderzoek’ van ’de Situationele context’ ontbreken eveneens. Dit
laatste aandachtsgebied bevat natuurlijk informatie die zeer specifiek is
gekoppeld aan het Raadswerk. Ook in de bestudeerde literatuur ontbrak
informatie over dit aandachtsgebied.
Ten aanzien van de inhoudelijke en subcategorieën van het systeem van
de Raad worden verschillende aanvullingen gevonden. Deze aanvullingen
kunnen bijna allemaal worden geordend naar een aandachtsgebied, en de
meeste kunnen worden geclusterd. Dit geldt niet voor de kenmerken van
’de Situatietypes’ die bij de VGF aangetroffen worden. Het betreft hier
’niet-problematische’ kenmerken van de dagelijkse gang van zaken in het
opvoedingssysteem, welke in het systeem van de Raad ontbreken.
De meeste aanvullingen op het systeem van de Raad komen van de VGF.
Deze vragenlijst bestaat uit schalen, subschalen en items. Abstracties op
het niveau van inhoudelijke categorieën en subcategorieën ontbreken.
Zodoende vond de vergelijking met het systeem van de Raad op ’itemni-
veau’ plaats, waardoor hier ook de meeste aanvullingen te verwachten
waren.
Ook vanuit de VSPS komen veel aanvullingen. Deze betreffen met name
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kenmerken van ’het Kind’ en zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan het
feit dat de VSPS als object van onderzoek ’de jeugdige met gedragspro-
blemen’ heeft, en niet ’de opvoedingsproblematiek’. De aanvullingen
kunnen grotendeels worden toegeschreven aan de betekenisverlening aan
de informatie; de informatie wordt wel in het systeem van de Raad
aangetroffen, doch niet op eenzelfde wijze geïnterpreteerd.
Het PSI geeft geen omschrijving van de aspecten, hetgeen ordening op
specifiek niveau soms in de weg stond.
De aanvullingen vanuit het SOG-project betreffen met name inhoudelijke
categorieën van de situatietypes.
Veel aanvullingen op het systeem van de Raad zijn toe te schrijven aan
de betekenisverlening van de informatie vanuit de theoretische onderbou-
wing van de verschillende categorieënindelingen. Tevens zijn er veel
aanvullingen op het specifieke niveau van de subcategorieën. Dit in
overweging nemend lijkt het systeem van de Raad wat betreft de informa-
tieverzameling in vergelijking met de bestudeerde middelen vrij volledig.
Een duidelijk verschil tussen het systeem van de Raad en de bestudeerde
middelen is de theoretische onderbouwing. De bestudeerde middelen gaan
alle, met uitzondering van de VGF waarbij het theoretisch model later
gereconstrueerd is, uit van een pedagogisch of psychologisch interpreta-
tiemodel van waaruit de informatie verzameld is. Vanuit zo’n model
wordt aan de informatie een betekenis toegekend en wordt de keuze van
informatieverzameling verantwoord. Bij het neutrale ordeningssysteem
van het categorieënsysteem van de Raad ontbreekt zo’n pedagogische
visie. Het systeem biedt een oriëntatiekader: het geeft aan waar de
informatieverzameling op gericht moet zijn. Het systeem geeft geen
interpretatiekader; het geeft niet aan op welke wijze de verzamelde
informatie geïnterpreteerd moet worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat op
alle ordeningsniveaus eenzelfde belang wordt toegekend aan de noodzaak
tot het verzamelen van informatie. Bij de ontwikkeling van het systeem is
voor een neutraal model gekozen omdat het systeem in eerste instantie
bedoeld was om de rapportage van de Raad over opvoedingsproblemen te
onderzoeken. Een op de diagnostiek van opvoedingsproblematiek gericht
systeem moet echter selecteren op specifieke kenmerken van de opvoe-
dingsproblematiek. Wanneer het categorieënsysteem van de Raad als
aanzet tot een dergelijk systeem beschouwd wordt is het noodzakelijk om
vanuit een pedagogisch niet-neutrale visie criteria of richtlijnen te bieden
ten aanzien van te verzamelen informatie over specifieke categorieën en
de wijze waarop deze informatie geïnterpreteerd moet worden. Tevens
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moet zo’n systeem een normstelling bevatten aan de hand waarvan de
ernst van de problematiek kan worden vastgesteld met betrekking tot de
te nemen maatregel. In hoofdstuk 5 wordt hier in de discussie en bij de
suggesties voor nader onderzoek verder op ingegaan.
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