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HOOFDSTUK 4

HET DEFINITIEVE CATEGORIEËNSYSTEEM

4.1 Opmerkingen vooraf

Hoofdstuk 4 betreft de integratie van de onderzoeksresultaten. Werkdoel
4 en onderzoeksvraag 4 komen aan de orde.

Werkdoel 4 luidde:
Het formuleren van een definitief categorieënsysteem ten behoeve van de
rapportage in 2A-zaken. Dit categorieënsysteem wordt geformuleerd op
basis van de dossieranalyse, de bewerking daarvan door onder meer een
literatuurstudie en de instrumentenanalyse en representeert het geheel van
de aandachtspunten waarnaar gekeken moet worden wanneer er sprake is
van pedagogische verwaarlozing. Door dit categorieënsysteem te gebrui-
ken bij de rapportage in 2A-zaken vindt de rapportage vanuit een ortho-
pedagogisch gezichtspunt plaats, en kan er een verdere uniformering van
deze rapportage plaatsvinden.

Onderzoeksvraag 4 luidde:
Hoe ziet het definitieve categorieënsysteem eruit?

Deze vraag is als volgt geoperationaliseerd:
4a Welke vormen van pedagogische verwaarlozing omvat het defini-

tieve categorieënsysteem?
4b Hoe moet het ordeningskader van het definitieve categorieënsys-

teem eruit zien?
4c Welke kenmerken van de ordeningscategorieën komen in het defini-

tieve categorieënsysteem voor?

4.2 Vormen van pedagogische verwaarlozing in het definitieve catego-
rieënsysteem

Het categorieënsysteem omvat alle vormen van pedagogische verwaarlo-
zing die in de rapportage van de Raad zijn aangetroffen. In de literatuur
zijn deze vormen eveneens aangetroffen. In de onderzoeksmiddelen zijn
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op inhoudelijk categorieënniveau geen aanvullingen gevonden. De VSPS
spreekt op het niveau van de subcategorieën over ’culturele verschillen’.
Wanneer het hier gaat om een opvoeder-kind interactie betreft dit een
subcategorie van pedagogische onbereikbaarheid en kan als zodanig
worden toegevoegd aan het categorieënsysteem.
Het categorieënsysteem omvat zodoende de pedagogische verwaarlo-
zingsvormen ’pedagogische onbereikbaarheid’, ’mishandeling’, ’veron-
achtzaming’, ’verwennen’ en ’sexueel misbruik’.

4.3 Het ordeningskader van het definitieve categorieënsysteem

Bij de ontwikkeling van het definitieve categorieënsysteem is het orde-
ningskader van het categorieënsysteem van de Raad zoals dat gepresen-
teerd is in hoofdstuk 2 als uitgangspunt genomen. De ordeningscate-
gorieën van dit systeem zijn zowel in de literatuur als in de instrumenten
aangetroffen, zij het niet altijd in de functie van ordeningscategorie. Er
zijn in de literatuur of de instrumenten geen andere ordeningscategorieën
aangetroffen waarover het categorieënsysteem van de Raad geen informa-
tie geeft.
De literatuurstudie en de instrumentenanalyse geven daarom geen aanlei-
ding om andere ordeningscategorieën te kiezen.
Het ordeningskader van het definitieve systeem bevat zodoende de
ordeningscategorieën ’het Kind’, de Opvoeder’, ’de Situatietypes’, ’de
Situationele context’ en ’de Interactie’.

4.4 Kenmerken van de ordeningscategorieën in het definitieve systeem

In het nieuwe systeem worden de volgende kenmerken opgenomen:

Kenmerken van het categorieënsysteem van de Raad die in de literatuur
zijn aangetroffen.
Aan de hand van de literatuurstudie zijn de, in relatie tot de verschillende
vormen van pedagogische verwaarlozing, algemeen en specifiek relevante
kenmerken van de ordeningscategorieën vastgesteld. Deze kenmerken
worden in het definitieve systeem opgenomen.
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Kenmerken die in de middelen ten behoeve van diagnostiek en behan-
deling zijn aangetroffen en die niet in het systeem van de Raad voorko-
men.
Aanvullingen vanuit de middelen op het niveau van de inhoudelijke
categorieën en subcategorieën zijn in het definitieve systeem opgenomen.
Het betreft hier alleen die inhoudelijke categorieën en subcategorieën
waarvan is vastgesteld dat de informatie hieruit werkelijk in het catego-
rieënsysteem van de Raad ontbreekt. De in hoofdstuk 3 vermelde infor-
matie vanuit de onderzoeksmiddelen die gebaseerd is op een andersoorti-
ge betekenisverlening dan in het systeem van de Raad, wordt niet in het
definitieve systeem opgenomen.
Indien noodzakelijk zijn ten behoeve van de aanvullingen nieuwe aan-
dachtsgebieden en clusters geformuleerd.
De aanvullingen op het niveau van de subcategorieën worden wel in het
definitieve categorieënsysteem opgenomen, doch vanwege de enorme
omvang van het totale systeem niet in de in dit hoofdstuk gepresenteerde
lijst vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar een aparte publikatie (Kal-
verboer, 1996). In hoofdstuk 3 is per onderzoeksmiddel de plaats van
deze aanvullingen binnen het ordeningskader van het systeem van de
Raad aangegeven.

Kenmerken van het categorieënsysteem van de Raad die niet in de
literatuur zijn aangetroffen.
De aandachtsgebieden en clusters van het categorieënsysteem van de
Raad maken deel uit van het ordeningskader en zijn als zodanig niet
getoetst aan de literatuur. Ze worden opgenomen in het ordeningskader
van het definitieve categorieënsysteem.
Kenmerken op inhoudelijk categoriaal en subcategoriaal niveau die niet in
de literatuur zijn aangetroffen worden in het definitieve systeem opgeno-
men, omdat ze vanuit onderhavig onderzoek niet verworpen kunnen
worden.

4.5 Het definitieve systeem

Het definitieve categorieënsysteem - voorzover hier gepresenteerd - bevat
de hier onder genoemde ordeningscategorieën, aandachtsgebieden, clusters
en inhoudelijke categorieën.
Om de status van de kenmerken van het systeem weer te geven, is per
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kenmerk vermeld of het is aangetroffen in het systeem van de Raad, in
het systeem van de Raad en in de literatuur, of is toegevoegd vanuit de
onderzoeksmiddelen.

R = aangetroffen in het categorieënsysteem van de Raad en niet in
de literatuur

R+L = aangetroffen in het categorieënsysteem van de Raad en in de
literatuur

M = toegevoegd vanuit de onderzoeksmiddelen

Per ordeningscategorie zijn de aandachtsgebieden in hoofdletters en de
clusters cursief weergegeven.

HET KIND
R ALGEMENE (BIOGRAFISCHE) GEGEVENS
R+L Leeftijd
R+L Geslacht
R+L Typering van de opvoedings- of verzorgingsrelatie van het kind

met de ouderfiguur
R+L Juridisch gezag/maatregel
R+L Etniciteit en verblijf(plaats)

R DE ONTWIKKELING, HET GEDRAG EN DE PERSOON-
LIJKHEID VAN HET KIND: HUIDIGE BEELD EN VERLOOP

R+L Algemene ontwikkeling: huidige beeld en verloop
R Specifieke ontwikkeling: huidige beeld en verloop
R+L Cognitieve ontwikkeling
R+L Affectief/emotionele ontwikkeling
R+L Motorische ontwikkeling
R+L Gedrag/gedragsmatige ontwikkeling
R Persoonlijkheidskenmerken en sociaal gedrag van het kind
M Conatieve kenmerken
R+L Uiterlijk en verzorging
R+L Persoonsbeschrijving afgeleid van het gedrag
R+L Psychische gesteldheid (negatieve lading)
R+L Psychische gesteldheid (positieve lading)
R+L Sociaal gedrag
R Biologische (risico-)factoren
R+L Zwangerschap en bevalling
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R+L Fysieke ontwikkeling, ziektes en gezondheid
R Gedragspecificaties
R+L Genotmiddelen gebruik
R+L Spelgedrag/vrijetijdsbesteding
R+L Sociale vaardigheden
M Taakgerichtheid van het kind
R Atitudes, meningen, opinies van het kind ten aanzien van eigen

functioneren
R+L Houding ten aanzien van eigen (probleem)gedrag
R+L Houding ten aanzien van seksualiteit
R Houding ten aanzien van genotmiddelengebruik
R Houding ten aanzien van zwangerschap
R Houding ten aanzien van uiterlijk of verzorging

R SCHOOL, OPLEIDING, WERK, TOEKOMST
R+L Opleidings- of schooltype
R Schoolkeuze
R+L Schoolleerprestaties
R+L Schoolgedrag
R Attitudes, meningen, opinies
R+L Houding ten aanzien van schoolgaan
M Toekomstbeeld
M Werkmotivatie

R HET KIND, DE OPVOEDINGSPROBLEMATIEK OF DE
PEDAGOGISCHE VERWAARLOZING EN HET OPVOE-
DINGSSYSTEEM

R Kindkenmerken gerelateerd aan de pedagogische verwaarlozing
R Het kind is pedagogisch verwaarloosd (vorm)
R+L Fysieke klachten van het kind welke verband houden met de

pedagogische verwaarlozing
R+L Gedrag van het kind dat verband houdt met de opvoedingspro-

blematiek
R Veranderingen voor het kind naar aanleiding van POS, pedagogi-

sche verwaarlozing of Raadsonderzoek
R Attitudes van het kind ten aanzien van de problematiek binnen het

opvoedingssysteem
R+L Houding ten aanzien van de opvoeder
R+L Houding ten aanzien van de relatie tussen de opvoeders
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R Houding ten aanzien van broertjes of zusjes
R Houding ten aanzien van opvoedingssysteem als geheel
R+L Houding toegespitst op de pedagogische verwaarlozing

R KIND EN OMGEVING: ATTITUDES, MENINGEN, OPINIES,
MOTIVATIES

R Houding ten aanzien van verblijfplaats
R Houding ten aanzien van familie, buurt of samenleving
R Houding ten aanzien van vrienden of groepsgenoten

R HULPVERLENING EN BEHANDELINGSPLANNING TEN
AANZIEN VAN HET KIND

R Deskundigheidsonderzoek
R+L Prognose/behandelingsvoorstel/advies voor het kind naar aanlei-

ding van het Raads/deskundigheidsonderzoek in verband met de
POS of de pedagogische verwaarlozing

R Attitudes, meningen, opinies van het kind ten aanzien van hulp-
verlening, behandelingsplanning, of (de consequenties van) het
Raadsonderzoek

R Houding ten aanzien van de hulpverlening
R Houding ten aanzien van rapportage/Raadsonderzoek
R Houding ten aanzien van (de consequenties van) justitieel in-

grijpen

DE OPVOEDER
R ALGEMENE (BIOGRAFISCHE) GEGEVENS
R+L Leeftijd
R+L Geslacht
R+L Samenlevingsvorm van de natuurlijke ouders van het kind
R+L Opvoederskenmerken, gerelateerd aan de samenlevingsvorm
R+L Formele of juridische relatie van de ouderfiguur tot het kind
R+L Geloof/levensovertuiging
R+L Nationaliteit/culturele groep of culturele status
R+L Opleidingsniveau
R+L Werk, beroep, bron van inkomsten
R Verblijfplaats
R+L De eigen opvoedingssituatie of jeugd
R+L Kenmerken met betrekking tot eerdere partners of relaties
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R ONTWIKKELINGS-, GEDRAGS- EN PERSOONLIJKHEIDS-
KENMERKEN VAN DE OPVOEDER

R+L Algemene ontwikkelings- of functioneringskenmerken
R+L Ontwikkelings/functioneringsniveau
R+L Fysieke gesteldheid
R+L Beheersing van de Nederlandse taal
R Gedrags-, persoonlijkheidskenmerken en persoonlijke problema-

tiek
R+L Persoonlijkheidskenmerken afgeleid van gedrag
M Conatieve kenmerken
R+L Persoonlijkheidskenmerken afgeleid van de psychische toe-

stand/persoonlijke problematiek
R+L Psychische toestand; positieve lading
R+L Verslavingsproblematiek/drugsgebruik
R Specifiek gedrag
R ’Nederlands-vreemde’ culturele gebruiken
R+L Hobby’s/interesses/vrijetijdsbesteding
R Attitudes, meningen, opinies van de opvoeder ten aanzien van het

eigen (problematisch) functioneren
R+L Houding ten aanzien van seksualiteit/sexuele geaardheid
R+L Houding ten aanzien van de persoonlijke problematiek
R Houding ten aanzien van de verslavingsproblematiek of het

drugsgebruik

R OPVOEDERSKENMERKEN IN RELATIE TOT HET KIND OF
DE OPVOEDING

R+L Opvoederskenmerken met betrekking tot zwangerschap
R+L Opvoedingsstijl
R+L Pedagogische mogelijkheden van de opvoeder
R Attitudes, meningen, opinies van de opvoeder met betrekking tot

kind of opvoeding
R+L Houding van de opvoeder ten aanzien van het kind of de opvoe-

ding (inclusief de pedagogische onbereikbaarheid)
R+L Houding van de opvoeder ten aanzien van de zwangerschap
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R DE OPVOEDER EN DE PROBLEMATIEK IN HET OPVOE-
DINGSSYSTEEM (IN HET BIJZONDER DE PEDAGOGISCHE
VERWAARLOZING)

R Veranderingen voor de opvoeder naar aanleiding van de pedago-
gische verwaarlozing en/of het Raadsonderzoek

R Attitudes, meningen, opinies van de opvoeder met betrekking tot
de pedagogische verwaarlozing

R+L Inzicht in de problematiek rond de pedagogische verwaarlozing
R+L Houding ten aanzien van de pedagogische verwaarlozing door de

partner
R Houding van de ’pedagogische verwaarlozer’ (opvoeder) ten

aanzien van de partner
R+L Houding ten aanzien van de consequenties van de pedagogische

verwaarlozing voor de relatie
R Houding ten aanzien van de beschuldigingen van pedagogische

verwaarlozing (door het kind)
R+L Houding ten aanzien van de pedagogische verwaarlozing (met

uitzondering van pedagogische onbereikbaarheid)
R+L Houding met betrekking tot de consequenties van de pedagogi-

sche verwaarlozing voor het kind of voor de relatie met het kind
R Houding met betrekking tot de consequenties van de pedagogi-

sche verwaarlozing voor zichzelf
R Houding met betrekking tot oorzaak/verklaring voor de pedagogi-

sche verwaarlozing
R Houding pedagogische verwaarlozer (opvoeder) met betrekking

tot de kans op herhaling van de pedagogische verwaarlozing
R Attitudes, meningen, opinies met betrekking tot problemen in het

opvoedingssysteem, exclusief de pedagogische verwaarlozing
R+L Houding ten aanzien van de problematiek in het opvoedings-

systeem in het algemeen
R+L Houding ten aanzien van de relatieproblematiek
R+L Houding ten aanzien van de (ex-)partner

R DE OPVOEDER EN OMGEVING; ATTITUDES, MENINGEN,
OPINIES, MOTIVATIES

R Houding ten aanzien van de verblijfplaats
R Houding ten aanzien van de familie/buurt/samenleving
M Houding ten aanzien van officiële instanties
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R HULPVERLENING EN BEHANDELINGSPLANNING TEN
AANZIEN VAN DE OPVOEDER

R+L Prognose/handelingsplan voor de opvoeder in verband met de
pedagogische verwaarlozing

R Attitudes, meningen, opinies met betrekking tot hulpverlening,
behandelingsplanning en de consequenties van het Raadsonder-
zoek

R+L Houding ten aanzien van de hulpverlening
R Houding ten aanzien van het deskundigheidsonderzoek
R Houding ten aanzien van de klacht (kind)
R Houding ten aanzien van maatregel (kind)
R+L Houding ten aanzien van de uithuisplaatsing/behandeling/veran-

dering van verblijfplaats van het kind
R Houding ten aanzien van het Raadsonderzoek/de rapportage van

de Raad

DE SITUATIETYPES
R TERUGKERENDE MOMENTEN IN DE OPVOEDINGSSITU-

ATIE WAARBIJ ZICH DE PEDAGOGISCHE VERWAARLO-
ZING VOORDOET; SPECIFICATIES

R+L Het moment waarop de pedagogische verwaarlozing plaatsvindt
R+L De plaats waar de pedagogische verwaarlozing plaatsvindt
R+L De duur van de pedagogische verwaarlozing
R+L Het totaal aantal keren dat er sprake is van pedagogische verwaar-

lozing

R DE SITUATIE OF OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ DE PEDA-
GOGISCHE VERWAARLOZING ZICH MANIFESTEERT:
SPECIFICATIES

R+L De specifieke situatie of omstandigheden waarbij de pedagogische
verwaarlozing zich manifesteert

R+L De sfeer in het opvoedingssysteem

M DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN IN HET OPVOE-
DINGSSYSTEEM

M De dagelijkse zorg; ritme en regelmaat
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DE SITUATIONELE CONTEXT
R HET OPVOEDINGSSYSTEEM EN ZIJN SOCIALE OMGE-

VING
R+L Samenstelling van het opvoedingssysteem
R+L Gezinsleden
R+L Niet-gezinsleden wonend in het opvoedingssysteem
R+L Veranderingen in samenstelling van het opvoedingssysteem
R Woonomgeving en het milieu
R+L Huisvesting en woonomgeving
R Handelingsvoorstel betreffende de woonomgeving van het opvoe-

dingssysteem
R+L Milieu
R De financiële situatie
R Financiële situatie van het kind
R+L Financiële situatie van het opvoedingssysteem
R Prognose/handelingsvoorstel met betrekking tot de financiële

situatie
R De sociale omgeving van het opvoedingssysteem
R+L De sociale positie van het opvoedingssysteem binnen de samen-

leving
R+L De familie en het sociale netwerk van het opvoedingssysteem
R Het pleeggezin van het kind
R De school van het kind

R HULPVERLENING AAN HET OPVOEDINGSSYSTEEM
R+L Typering van de hulpverleningsvorm aan het opvoedingssysteem
R+L Organisatie van de hulpverlening
R+L De problematiek waar de hulpverlening zich op richt
R+L Reden voor het ontbreken van hulpverlening in verband met de

problematische opvoedingssituatie
R+L Het effect van de hulpverlening op de problematiek in het opvoe-

dingssysteem
R+L Samenwerking van de opvoeder met de hulpverlening in verband

met de problematiek in het opvoedingssysteem
R+L Hulpverleningscontacten van het kind in verband met de opvoe-

dingsproblematiek
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R HET RAADSONDERZOEK
R Informatie omtrent de procedures
R Juridische voorgeschiedenis van (leden van) het opvoedingssys-

teem
R Interacties Raad-betrokkenen bij het opvoedingssysteem, in het

kader van het onderzoek
R Interactie kind-Raad
R Interactie opvoeder-Raad
R Interactie opvoeder-kind-Raad
R Interactie informant-Raad
R Deskundigheidsonderzoek
R Aanvullend deskundigheidsonderzoek van het kind
R Aanvullend deskundigheidsonderzoek van de opvoeder
R Aanvullend deskundigheidsonderzoek van de situationele context

van het opvoedingssysteem
R Externe deskundige als informant
R Hulpverlening betrokken bij het Raadsonderzoek
R Interactie vrijwillige hulpverlening-Raad
R Interactie justitiële hulpverlening-Raad
R Interactie bij het opvoedingssysteem betrokken hulpverlening

onderling
R Hulpverlening ingeschakeld door het opvoedingssysteem in ver-

band met het Raadsonderzoek
R Houding ’professionele’ situationele context ten aanzien van

problematiek in het opvoedingssysteem
R Juridisch advies of verzoek van de Raad aan de kinderrechter

over de 2A-zaak, op grond van het Raadsonderzoek

DE INTERACTIE
R INTERACTIES BINNEN HET OPVOEDINGSSYSTEEM
R Het opvoedingssysteem als geheel
R+L Verhoudingen/coalities binnen het opvoedingssysteem
R+L Problematiek binnen het opvoedingssysteem
R+L Interacties binnen het opvoedingssysteem naar aanleiding van de

POS, pedagogische verwaarlozing of het Raadsonderzoek
R Prognose of behandelingsadvies ten aanzien van het opvoedings-

systeem als geheel
R Het kind en het opvoedingssysteem
R+L De positie van het kind binnen het opvoedingssysteem
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R+L De positie van het kind ten opzichte van de opvoeder(s)
R+L De positie van het kind ten opzichte van broertje(s) of zusje(s)
R+L Interacties van het kind met broertje(s) of zusje(s) (algemeen)
R Interactie van het kind met broertje(s) of zusje(s) naar aanleiding

van de pedagogische verwaarlozing
R Prognose met betrekking tot de interacties tussen het kind en het

opvoedingssysteem
R De opvoeder en het opvoedingssysteem
R Interacties tussen de opvoeder en het opvoedingssysteem (alge-

meen)
R Interacties tussen de opvoeder en het opvoedingssysteem naar

aanleiding van de pedagogische verwaarlozing
R Interacties tussen de opvoeders onderling
R Kennismaking van de opvoeders of het ontstaan van de relatie
R+L Positieve aspecten aan de relatie tussen de opvoeders
R+L Relatieproblematiek tussen de opvoeders
R+L Taakverdeling met betrekking tot huishouding en opvoeding
R Interacties met betrekking tot de pedagogische verwaarlozing
R Interactie tussen de opvoeders naar aanleiding van de pedagogi-

sche verwaarlozing of problematiek in het opvoedingssysteem
R Prognose of behandelingsvoorstel met betrekking tot de interacties

tussen de opvoeders
R Interacties tussen de opvoeder en het kind met betrekking tot de

opvoeding
R De relatie tussen opvoeder en kind is onduidelijk
R+L Opvoedingsafspraken of gebruiken
R+L Positieve interactiepatronen met betrekking tot de opvoeding
R+L Verminderde pedagogische bereikbaarheid tussen opvoeder en

kind
R+L Pedagogische onbereikbaarheid tussen opvoeder en kind
R+L De opvoeder mishandelt het kind
R+L De opvoeder veronachtzaamt het kind
R+L De opvoeder verwent het kind
R+L De opvoeder misbruikt het kind sexueel
R Interacties naar aanleiding van de POS, pedagogische verwaar-

lozing of het Raadsonderzoek
R+L Contact tussen opvoeder en kind na de veranderingen in de

gezinssituatie als gevolg van de pedagogische verwaarlozing,
POS, of het Raadsonderzoek
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R+L Prognose of behandelingsplan betreffende de interacties tussen
opvoeder en kind met betrekking tot de pedagogische verwaarlo-
zing

R DE INVLOED VAN DE SITUATIONELE CONTEXT OP DE
INTERACTIES BINNEN HET OPVOEDINGSSYSTEEM

R De invloed van de situationele context op de interacties van het
opvoedingssysteem

R+L De invloed van de situationele context op de problematiek van het
opvoedingssysteem

R Prognose met betrekking tot de invloed van de situationele con-
text op problematiek in het opvoedingssysteem

R De invloed van de situationele context op de interacties tussen de
opvoeders

R De invloed van de situationele context op de relatie tussen de
opvoeders

R+L De invloed van de situationele context op de interacties tussen
opvoeder en kind

R+L De invloed van de situationele context op de interacties tussen
opvoeder en kind: niet gespecificeerd

R+L ’Hulp’ van de situationele context bij de opvoeding van het kind
R+L Interacties met betrekking tot opvoeder, kind en werk
R Interacties met betrekking tot opvoeder, kind en school
R Prognose met betrekking tot de invloed van de situationele con-

text op de interacties tussen opvoeder en kind (niet-gespecifi-
ceerd)

R Prognose met betrekking tot de invloed van de situationele con-
text op de interacties tussen opvoeder en kind, toegespitst op de
hulpverlening

R De invloed van de situationele context op de interacties tussen de
opvoeder en het overig opvoedingssysteem

R Algemeen: opvoeder, overig opvoedingssysteem, situationele con-
text

R Opvoeder, overig opvoedingssysteem, werk
R Persoonlijke problematiek van de opvoeder, overig opvoedings-

systeem, situationele context
R De invloed van de situationele context op de interacties tussen het

kind en zijn broertje(s) of zusje(s)
R Het kind, broertje(s) of zusje(s) en de verblijfplaats
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R De invloed van de situationele context op de opvoeder
R De invloed van de situationele context op het functioneren van de

opvoeder

R INTERACTIES TUSSEN HET OPVOEDINGSSYSTEEM EN
DE SITUATIONELE CONTEXT

M Interacties opvoedingssysteem, situationele context
M Contacten in de buurt
M Contacten met familieleden of kennissen
R Interacties tussen de opvoeder en de situationele context
R+L Contacten van de opvoeder in de nederlandse samenleving
R+L Interacties tussen de opvoeder en de ex-partner (opvoeder van het

kind)
R+L Interacties tussen de opvoeder en relaties of vrienden
R+L Interacties tussen de opvoeder en familie
R+L Interacties tussen de opvoeder en de school van het kind
R+L Interactie tussen de opvoeder en de buurt of omgeving
R+L Interactie tussen de opvoeder en zijn werk
R+L Interactie tussen de opvoeder en justitie
R Prognose met betrekking tot de problemen van de opvoeder in de

situationele context
R Interacties tussen de opvoeder, het kind en de situationele context
R Interactie opvoeder-kind binnen de residentiële hulpverlenings-

instelling
R Interacties tussen het kind en de situationele context
R Interacties tussen kind en opvoeder na echtscheiding (nadat de

opvoeder geen deel meer uitmaakt van het opvoedingssysteem)
R Interacties tussen kind en broertje(s) of zusje(s) na scheiding

(nadat het kind of broertje(s) of zusje(s) niet meer in het opvoe-
dingssysteem wonen)

R+L De sociale omgeving van het kind (gedrag buiten het opvoedings-
systeem en het sociale netwerk)

R+L Interacties tussen het kind, leeftijdsgenoten of vrienden
R+L Interacties van het kind op school
R+L Interacties tussen het kind en de buurt
R+L Interacties tussen het kind en justitie
R De integratie van het kind in de samenleving
R Gedrag van het kind tijdens de uithuisplaatsing in een hulpverle-

ningssetting of pleeggezin
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R+L Interacties tussen het kind en familie
M Relaties (van het kind) op het werk

4.6 Afsluitende opmerkingen en discussie

De gepresenteerde categorieënlijst bevat de voor diagnostiek en behande-
ling van pedagogische verwaarlozing relevante kenmerken van het opvoe-
dingssysteem.
Daarnaast bevat de lijst kenmerken waarvan de relevantie binnen de
gekozen onderzoeksopzet niet kon worden aangetoond. Deze kenmerken
zijn wel aangetroffen in de Raadsrapporten, doch niet in de onderzochte
literatuur.
Wanneer men deze kenmerken nader beschouwt blijkt het om twee typen
te gaan. Ten eerste kenmerken die direct samenhangen met (de functie
van) het Raadsonderzoek en de rapportage. Deze moeten volgens het
Normenrapport II in de rapportage vermeld worden, of hebben direct
betrekking op de mogelijke consequenties van het Raadsonderzoek voor
het opvoedingssysteem. Deze kenmerken hebben dus een functie binnen
het justitieel en juridisch kader van de 2A-zaken en de relevantie ervan
zal in het licht van de functie van het Raadsonderzoek nader moeten
worden onderzocht.
Voorts betreft het kenmerken die in de literatuur hadden kunnen worden
aangetroffen, maar waarvan dit niet het geval was. Hieruit mag niet
worden afgeleid dat deze kenmerken niet belangrijk zijn. Het gaat bij-
voorbeeld zeer vaak om interactiekenmerken, waarvan bekend is dat
empirisch onderzoek hier tot nu toe weinig aandacht aan heeft besteed. "It
is rare to find studies that examine interactive influences" (Belsky &
Vondra, p. 158, 1989). Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of de ken-
merken in de literatuur onderbelicht, dan wel in de rapportage van de
Raad overbelicht zijn.
Aan de hand van het definitieve categorieënsysteem kan verdere unifor-
mering van de rapportage plaatsvinden. Een voorwaarde hiervoor is wel
dat er gebruik wordt gemaakt van de operationalisaties van de kenmerken
van de ordeningscategorieën. Alleen dan kunnen de kenmerken op een
uniforme wijze gehanteerd en geïnterpreteerd worden.
De gepresenteerde categorieënlijst is zeer omvangrijk en lijkt daardoor
weinig bruikbaar voor de dagelijkse praktijk. In hoofdstuk 5 wordt
daarom aan de hand van de algemene vraagstelling van het onderzoek
ook ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van het categorieënsysteem
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voor de praktijk van de Raad voor de Kinderbescherming en voor de
Jeugdbescherming en de Jeugdhulpverlening in het algemeen.
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