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HOOFDSTUK 5

DISCUSSIE EN SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK

5.1 Opmerkingen vooraf

Met dit onderzoek is een bijdrage geleverd aan de theorievorming op het
gebied van de pedagogische verwaarlozing. Er is een categorieënsysteem
ontwikkeld dat de kenmerken van opvoedingssystemen weergeeft waar-
binnen sprake is van pedagogische verwaarlozing. Dit systeem kan dienst
doen als basis voor nader onderzoek. Aan de hand ervan kan empirisch
materiaal over pedagogische verwaarlozing op uniforme wijze verzameld
worden, wat de kennis hieromtrent zal doen toenemen.
Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan ontwikkelingen in de praktijk:
aan de hand van het categorieënsysteem kan de rapportage in 2A-zaken
van de Raad voor de Kinderbescherming verbeterd worden. Er is een
oriëntatiekader ontwikkeld dat de aandachtspunten weergeeft voor onder-
zoek naar en rapportage over opvoedingssituaties waarbinnen sprake is
van pedagogische verwaarlozing. Tevens kunnen begrippen die verband
houden met pedagogische verwaarlozing met behulp van het systeem op
uniforme wijze gehanteerd worden, wat de validiteit van de rapportage zal
kunnen doen toenemen.

Met dit categorieënsysteem is een basissysteem ontwikkeld dat, wanneer
het gebruikt wordt bij nader wetenschappelijk onderzoek, op een aantal
punten verder zou kunnen worden gedetailleerd en geoptimaliseerd. In
paragraaf 5.2 wordt hier aan de hand van de verschillende onderzoeksac-
tiviteiten in discussievorm op ingegaan. In paragraaf 5.3 worden sugges-
ties voor vervolgonderzoek gedaan. Uitgaande van het (uitgewerkte)
categorieënsysteem moet er ten behoeve van de uniformering van de
rapportage van type 2A-zaken naar een afgeronde systematiek vanuit een
orthopedagogisch referentiekader worden gestreefd. In deze paragraaf
staan de stappen beschreven die hiertoe moeten worden gezet. Tenslotte
wordt aangeduid wat de bruikbaarheid is van het systeem bij het ontwik-
kelen van een systematiek voor Raadszaken van een ander type en voor
andere instellingen uit de Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening.
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5.2 Discussie

De dossieranalyse
Het onderzoeksmateriaal is op twee manieren bewerkt, namelijk volgens
een kwalitatieve en een kwantitatieve analysemethode. Er is ten behoeve
hiervan een grote hoeveelheid informatie verzameld. Met name de
kwantitatieve analyse heeft op een basaal niveau plaatsgevonden. Om in
dit onderzoek overdetaillering te vermijden zijn de resultaten van de
kwalitatieve analyse tot en met het ordeningsniveau van de inhoudelijke
categorieën gepresenteerd. Voor de analyse op alle ordeningsniveaus (ook
de subcategorieën) wordt verwezen naar een aparte publikatie (Kalver-
boer, 1996).
Het onderzoek was gericht op het ontwikkelen van een algemeen basis-
systeem. Dientengevolge is een aantal onderscheidingen die bij de data-
verzameling zijn aangebracht in de analyse onbenut gelaten. Bij optimali-
sering van het categorieënsysteem zou daaraan wel aandacht besteed
moeten worden. Het betreft de volgende aspecten.

Onderscheid naar informatieperiodes
Bij de dataverzameling is een onderscheid aangebracht in de periodes
waarin de vermelde informatie volgens de rapportage actueel is. In de
analyse wordt informatie over de voorgeschiedenis, huidige situatie en
over de toekomst van het opvoedingssysteem gelijk behandeld. Bij een
optimalisering van het categorieënsysteem zou dat onderscheid tijdens de
analyse wel moeten worden aangehouden. Dat biedt bijvoorbeeld de
mogelijkheid om in te gaan op de wijze waarop de opvoedingsproble-
matiek zich door de tijd ontwikkelt. Ook zou bijvoorbeeld onderzocht
kunnen worden of het Raadsonderzoek zelf van invloed is op opvoedings-
problematiek.

Onderscheid naar informatieobject
De analyse heeft plaatsgevonden op ordeningsniveau. Dit betekent dat de
kenmerken van ’het Kind’ betrekking hebben op alle in de rapportage
vermelde kinderen. De kenmerken van de ordeningscategorie ’de Opvoe-
der’ hebben betrekking op alle in de rapportage vermelde opvoeders. De
kenmerken van ’de Interactie’ binnen het aandachtsgebied ’Interacties
binnen het opvoedingssysteem’ betreffen interacties van alle in de rappor-
tage vermelde opvoeders en kinderen. De kenmerken van ’de Situatiety-
pes’ betreffen alle in de rapportage vermelde momenten of situaties
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waarbij zich de pedagogische verwaarlozing voordoet. De kenmerken van
de ’Situationele context’ betreffen alle in de rapportage vermelde opvoe-
dingssystemen.
Door een optimalisering van het categorieënsysteem zouden in de analyse
kenmerken van de verschillende individuen van de bij de opvoedingspro-
blematiek betrokken opvoedingssystemen van elkaar onderscheiden
kunnen worden. Zo zou bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden of het
kind waarop de pedagogische verwaarlozing betrekking heeft zich onder-
scheidt van eventuele broertjes of zusjes en of de interacties tussen de
opvoeder en het kind dat pedagogisch verwaarloosd wordt, verschillen
van interacties tussen deze opvoeder en andere kinderen. Tevens zou
onderzocht kunnen worden of, en in welk opzicht, ’pedagogisch verwaar-
lozende opvoeders’ zich onderscheiden van ’niet-pedagogisch verwaarlo-
zende opvoeders’.

Onderscheid naar de informatiebronnen
Bij de dataverzameling is genoteerd van wie de informatie afkomstig is.
In de analyse is dit onderscheid niet aangehouden. Bij optimalisering van
het categorieënsysteem zou zo’n onderscheid wel kunnen worden aange-
houden omdat dit zeer veel informatie kan geven. Bijvoorbeeld omdat de
informatie van kinderen, ouders, informanten en Raadsmedewerkers met
elkaar in tegenspraak kan zijn, of elkaar juist wederzijds kan bevestigen.
Zo’n onderscheid maakt het mogelijk om vast te stellen of er met het
kind over de problematiek is gesproken en wat het kind er zelf van vindt.
Er kan worden vastgesteld welke informatie de Raadsmedewerker zelf
relevant vindt. Daarnaast kan een beeld worden gegeven van hoe de
verschillende leden van het opvoedingssysteem de problematiek ervaren,
wat informatie kan geven over de verhoudingen binnen het opvoedingssy-
seem.
Binnen het juridisch kader is vastgelegd dat informatiebronnen onder-
scheiden moeten worden. Het Normenrapport II vermeldt in de richtlijnen
voor rapportage: "Indien gebruik wordt gemaakt van informatie van
derden, wordt dit in het rapport tot uitdrukking gebracht" (Normenrapport
II, p. 6, 1992).

De literatuurstudie
Onderzoek dat in de literatuurstudie wordt aangehaald geeft vaak geen
operationele definitie van de begrippen ’childmaltreatment’ en ’child abu-
se’. Giovannoni schrijft in dit verband "A strong definition possesses two
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characteristics: First, it must delineate a class that can be distinguished
from other phenomena and events; second, it must provide criteria under
which a specific event can be accurately judged to belong within that
class" (Giovannoni, p. 11, 1989).
Verwarring rond de begrippen wordt mede veroorzaakt doordat hun
componenten vaak niet kunnen worden onderscheiden. Giovannoni
schrijft bijvoorbeeld in dit verband dat ’Maltreatment’ wordt bepaald door
het gedrag van de opvoeder en door de effecten van dit gedrag op
kinderen. Of er sprake is van ’childmaltreatment’ moet worden afgemeten
aan het gevaar dat het kind loopt, of aan een niet optimaal verloop van de
ontwikkeling. Daarnaast moet tevens gerefereerd worden aan dat gedrag
van de opvoeders waarvan wordt aangenomen dat dit de schade heeft
veroorzaakt. Er moeten dus twee oordelen worden geveld: één over het
gedrag van de opvoeders en één over het effect hiervan op het kind
(ibid.).
Ondanks de hier geschetste tekortkomingen in (de definities van) de
begrippen ’childmaltreatment’ en ’child abuse’ is er in de geanalyseerde
literatuur toch sprake van een gemeenschappelijke aanname, en wel dat er
een schadelijk effect is voor (de ontwikkeling van) het kind. Vandaar dat
de vergelijking van de operationalisaties van de vormen van pedagogische
verwaarlozing van het systeem van de Raad met de begrippen ’child-
maltreatment’ en ’child abuse’ uit de literatuur toch zinvol leek.
Ook van andere begrippen in de literatuur is niet altijd duidelijk hoe deze
geoperationaliseerd zijn. Maar ook hier is vaak sprake van een ’soortge-
lijke’ aanname. De overweging dat het in dit onderzoek om een eerste
toetsing van de relevantie van het begrippenkader van het systeem van de
Raad ging, is doorslaggevend geweest om de vergelijking met de litera-
tuur te maken. Bij optimalisering van het categorieënsysteem moet echter
wel aandacht worden besteed aan hoe begrippen gehanteerd worden.

De hier gesignaleerde problemen betreffen overigens niet alleen de
wetenschappelijke literatuur. Ook de velden van de Geestelijke gezond-
heidszorg, Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening hanteren het begrip
’kindermishandeling’ niet uniform (Giovannoni, 1989; Van Montfoort,
1993). Dit geldt bijvoorbeeld voor de Raad voor de Kinderbescherming
en de BVA’s (Bureau Vertrouwens Arts), waarbij de BVA’s een veel
ruimere definitie hanteren dan de Raad voor de Kinderbescherming (Van
Montfoort, 1993). Het is niet te verwachten dat er op korte termijn
consensus zal worden bereikt over een gemeenschappelijk begrippenappa-
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raat inzake ’kindermishandeling’. Daarom is het van belang dat zowel in
de wetenschap als in de praktijk begrippen voldoende geoperationaliseerd
worden, zodat bij niet uniform gebruik van begrippen in ieder geval kan
worden vastgesteld hoe de begrippen zich tot elkaar verhouden. Dit
laatste is bij de keuze voor het begrip ’pedagogische verwaarlozing’ in dit
onderzoek doorslaggevend geweest. Het is een weliswaar weinig gangbaar
begrip, doch het bood een overkoepelend beschrijvingskader waarbinnen
de verschillende uitingsvormen zo gedefinieerd waren dat deze eenduidig
te operationaliseren waren. Daardoor werd vergelijking met andere
begrippen mogelijk.

De instrumentenanalyse
Ook bij de intrumentenanalyse spelen de bij de literatuurstudie geschetste
problemen. Betekenen identieke begrippen uit het categorieënsysteem en
de onderzoeksmiddelen hetzelfde, en hoe zijn begrippen in de onder-
zoeksmiddelen geoperationaliseerd? (zie ook hoofdstuk 3).
De overweging dat het in dit onderzoek ging om een eerste toetsing van
de compleetheid van het categorieënsysteem is doorslaggevend geweest
voor het vergelijken van het systeem met de onderzoeksmiddelen voor
diagnostiek en behandeling.
Bij de verdere ontwikkeling en toepassing van het categorieënsysteem
moet zeker aandacht besteed worden aan de begripsvaliditeit.

De integratie van de onderzoeksgegevens
Ten aanzien van de integratie van de onderzoeksgegevens kan worden
opgemerkt dat een groot aantal kenmerken van ordeningscategorieën
waarvan de relevantie niet is aangetoond, deel uitmaken van het systeem.
Bij verbetering van het categorieënsysteem moet de relevantie van deze
kenmerken worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld door een criterium
aan te leggen met betrekking tot het aantal rapporten die deze kenmerken
moeten vermelden om opname in het categorieënsysteem te rechtvaar-
digen. Zo’n criterium kan ook vastgesteld worden op basis van inhoude-
lijke argumenten.
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5.3 Suggesties voor verder onderzoek

De algemene vraagstelling van dit onderzoek luidde:
’Hoe moet een systematiek voor rapportage in 2A-zaken eruit zien die
door de Raad voor de Kinderbescherming direktie Noord gebruikt kan
worden om 2A-zaken op een uniforme wijze vanuit een orthopedagogisch
referentiekader te beschrijven’.

Ten behoeve hiervan is het in hoofdstuk 4 gepresenteerde categorieënsys-
teem ontwikkeld. Hiermee is een aanzet gegeven tot uniformering van de
rapportage in 2A-zaken vanuit een orthopedagogisch kader. Dit is echter
nog geen afgerond handelingskader vanuit een orthopedagogisch referen-
tiekader. In deze paragraaf worden de stappen vermeld en toegelicht om
dit handelingskader af te ronden. Deze afronding houdt nader onderzoek
in, in samenwerking met de praktijk. De laatste stap betreft de ontwikke-
ling van een eenduidig landelijk beleid ten aanzien van pedagogische
verwaarlozing en overstijgt daarmee de 2A-zaken.
Stap 1 Het ontwikkelen van een typologie voor de verschillende vormen

van pedagogische verwaarlozing. Met een type wordt een com-
plex van ordeningscategorieën en kenmerken bedoeld die ’type-
rend’ zijn voor een specifieke vorm van pedagogische verwaar-
lozing.

Stap 2 Het ontwikkelen van een diagnostisch instrument toegespitst op
pedagogische verwaarlozing binnen het opvoedingssysteem om de
aanwezigheid, aard en ernst van de pedagogische verwaarlozing te
kunnen vaststellen, en om aan te kunnen geven waar de hulp-
verlening in verband met de pedagogische verwaarlozing zich op
moet richten.

Stap 3 Het ontwikkelen van een protocol voor rapportage in 2A-zaken
door de Raad. In zo’n protocol moet in ieder geval worden
vastgelegd welke informatie over de problematische opvoedingssi-
tuatie betreffende de pedagogische verwaarlozing in alle rapporten
over 2A-zaken aan de orde moet komen, en op welke wijze dit
moet gebeuren.

Stap 4 Het ontwikkelen van eenduidig landelijk beleid ten aanzien van
pedagogische verwaarlozing. Dit punt betreft een te ontwikkelen
gemeenschappelijk oriëntatie- en interpretatiekader voor de Jeugd-
bescherming en Jeugdhulpverlening dat betrekking heeft op alle
aspecten rond pedagogische verwaarlozing.
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Een typologie voor de verschillende vormen van pedagogische verwaar-
lozing
Oorspronkelijk had het onderzoek tot doel om op grond van de rapporta-
ge een analyse te geven van de bij de Raad voor de Kinderbescherming
aangemelde gevallen van pedagogische verwaarlozing. Vanwege de grote
inhoudelijke verschillen tussen de rapporten leenden deze zich niet voor
een dergelijke analyse. Besloten werd om het onderzoeksdoel bij te
stellen, en te onderzoeken hoe uniformiteit in de rapportage bewerkstel-
ligd zou kunnen worden (Rink & Kalverboer, 1992).

In één rapport werden vaak verscheidene vormen van pedagogische ver-
waarlozing genoemd. Dit strookt met de bevindingen van Van Montfoort
(1993) die constateert dat in werkelijkheid per gezin doorgaans meer dan
één subcategorie van de categorie ’opvoedingsproblemen’ van toepassing
is. De rapporten lieten niet toe om in de analyse de kenmerken van
ordeningscategorieën systematisch toe te schrijven aan de specifieke
vormen van pedagogische verwaarlozing. Bij de analyse zijn zodoende de
kenmerken van de ordeningscategorieën (de kenmerken van de opvoe-
dingssituatie) aan alle in het betreffende rapport vermelde vormen van
pedagogische verwaarlozing toegeschreven. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld
gevonden kenmerken van het opvoedingssysteem met een specifieke vorm
van pedagogische verwaarlozing in verband zijn gebracht, terwijl ze
feitelijk betrekking hebben op de problematische opvoedingssituatie in het
algemeen. Om een goed beeld te krijgen van de invloed van verschillende
vormen van pedagogische verwaarlozing op (de ontwikkeling van) de
problematiek van het opvoedingssysteem, dienen kenmerken die specifiek
verband houden met een bepaalde vorm van pedagogische verwaarlozing
alleen met die vorm in verband te worden gebracht. Prins (1987, p. 96)
concludeert: "om goed zicht te krijgen op de invloed van verschillende
vormen van mishandeling verdient het aanbeveling deze goed van elkaar
te onderscheiden en zorg te besteden aan een operationele definitie van
elk van deze vormen". Een analyse van nieuwe rapporten opgesteld
conform het categorieënsysteem tot en met subcategorieënniveau dient er
voor om vast te stellen of opvoedingssystemen die verschillen wat betreft
vorm of vormen van pedagogische verwaarlozing die er worden aange-
troffen, ook verschillen wat betreft hun overige kenmerken.
Aan de hand van deze analyse kan er aldus voor de verschillende vormen
van pedagogische verwaarlozing een typologie ontwikkeld worden. Per
type kunnen vervolgens verklaringsmodellen geformuleerd worden. Hier-
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bij wordt tegemoet gekomen aan een aantal constateringen die in de
literatuur over ’child maltreatment’ en ’kindermishandeling’ ten aanzien
van wetenschappelijk onderzoek gemaakt worden. Volgens Belsky en
Vondra (1989) bestaat er nog onvoldoende empirische evidentie voor een
specifiek multicausaal verklaringsmodellen betreffende ’child maltreat-
ment’. Prins (1987) haalt onderzoek van Webster et al. aan naar de
verklarende waarde van een aantal verklaringsmodellen. Ze benadrukken
dat pogingen om ’het’ verklaringsmodel te vinden voor alle verschillende
vormen van kindermishandeling waarschijnlijk weinig zullen opleveren.
Giovannoni benadrukt het belang van goed geformuleerde, op de empirie
gebaseerde theorie. "Objective measures of the effects of various parental
behaviors on children can tell us which behaviors seem to have which
effects on children. But these correlational data do not tell us why they
do - only well formulated, empirically based theory can do that" (Giovan-
noni, p. 36, 1989).
Door een typologie voor de verschillende vormen van pedagogische
verwaarlozing te ontwikkelen is het tevens mogelijk terug te grijpen naar
het oorspronkelijke onderzoeksdoel om de onderzoeksvragen die in het
oorspronkelijke onderzoeksvoorstel geformuleerd zijn te beantwoorden.
Deze vragen hebben onder andere betrekking op het type kinderen dat het
slachtoffer is van de pedagogische verwaarlozing, de vorm of vormen van
pedagogische verwaarlozing waardoor ze getroffen worden, de wijze
waarop ze getroffen worden en de effecten van de pedagogische ver-
waarlozingsvormen op de problematische opvoedingssituatie (Rink, 1990).

Een diagnostisch onderzoeksinstrument toegespitst op pedagogische
verwaarlozing
Bij de afwikkeling van 2A-zaken gaat het om vragen die betrekking
hebben op de (meest gewenste) woon-, leef-, of opvoedingssituatie voor
een kind (Baartman, 1990). In het kader daarvan wordt een goede beeld-
vorming van de huidige situatie wenselijk geacht. Een diagnostisch
instrument toegespitst op pedagogische verwaarlozing kan een bijdrage
leveren aan zo’n beeldvorming.
Wanneer voor de verschillende vormen van pedagogische verwaarlozing
een typologie ontwikkeld is, kan het categorieënsysteem aan de hand
hiervan worden bewerkt tot een diagnostisch onderzoeksinstrument voor
’gezinsdiagnostiek’ dat is toegespitst op pedagogische verwaarlozing. Er
kan een vragenlijst worden ontwikkeld waarmee de kenmerken van het
opvoedingssysteem die samenhangen met de specifieke vorm(en) van
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pedagogische verwaarlozing kunnen worden bepaald. Dit wil zeggen dat
in geval van opvoedingsproblematiek kan worden vastgesteld of het
opvoedingssysteem kenmerken vertoont die samenhangen met een
specifieke vorm van pedagogische verwaarlozing. De vragenlijst dient
genormeerd te worden zodat ook de mate van de problematiek kan
worden vastgesteld.

De ontwikkeling van een protocol voor rapportage in 2A-zaken
Binnen de Jeugdbescherming is er de laatste jaren sprake van een tendens
om richtlijnen te ontwikkelen waarin wordt vastgelegd hoe de diagnostiek
en de hulpverlening aan opvoedingssystemen met opvoedingsproblemen
gestalte dient te krijgen. Hieraan ligt een behoefte tot kwaliteitsbewaking
en kwaliteitsverbetering ten grondslag. Baartman (1992) benadrukt
specifiek de groeiende behoefte aan richtlijnen (protocollen) voor de
hulpverlening inzake seksueel misbruik van kinderen. Hij verwijst hierbij
naar Eeland en Woelinga (1991) die aangeven dat een protocol een
algemene leidraad biedt voor handelen, een gemeenschappelijk begrip-
penkader vaststelt, verantwoordelijkheden en bevoegdheden regelt, regels
geeft voor samenwerking met anderen en aangeeft hoe men om moet
gaan met beroepsgeheim, privacybescherming en dossiervorming.
Het gebruik van het door ons vastsgestelde gemeenschappelijke begrip-
penkader (het categorieënsysteem) wordt hier bij de verdere bespreking
geaccentueerd. Er zal worden aangegeven welke informatie over de
problematische opvoedingssituatie in ieder Raadsrapport over een 2A-
zaak vermeld moet worden, en op welke wijze dit moet gebeuren. Het
doel van het Raadsonderzoek in 2A-zaken zoals geformuleerd in het
Normenrapport II is hierbij als uitgangspunt gekozen: "Het doel van het
Raadsonderzoek bij opvoedings- en verzorgingsproblematiek is zicht
krijgen op de aanwezige problematiek en beoordelen of hulpverlening aan
de minderjarige en/of verzorgers noodzakelijk is en, zo ja, of deze op
vrijwillige basis kan plaatsvinden of dat een kinderbeschermingsmaatregel
is aangewezen" (Normenrapport II, 1992).
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Van dit justitieel doel kunnen de volgende vragen worden afgeleid die
aangeven waarop de informatie-inwinning in het kader van dit type
Raadsonderzoek gericht moet zijn:

Is er sprake van opvoedings- en verzorgingsproblematiek?
Is hulpverlening aan de minderjarige en/of verzorger(s) noodzakelijk?
Kan deze hulpverlening op vrijwillige basis plaatsvinden of is een
kinderbeschermingsmaatregel aangewezen?

Deze vragen uit het justitieel kader kunnen worden beschouwd vanuit een
orthopedagogisch perspectief. Ze verwijzen dan naar kenmerken van de
problematische opvoedingssituatie. Vanuit zo’n referentiekader impliceert
de vraag ’Is er sprake van opvoedings- en verzorgingsproblematiek?’ dat
de Raadsonderzoeker moet beoordelen om welke vorm van pedagogische
verwaarlozing het gaat en in hoeverre deze schadelijk is voor de ontwik-
keling van het kind. De vraag ’Is hulpverlening aan de minderjarige en/of
verzorgers noodzakelijk?’ impliceert dat de Raadsonderzoeker moet
beoordelen of erin verband met de pedagogische verwaarlozinghulp aan
kind en/of opvoeder noodzakelijk is, en waar deze hulp op gericht moet
zijn. De vraag ’Kan deze hulpverlening op vrijwillige basis plaatsvinden
of is een kinderbeschermingsmaatregel aangewezen?’ impliceert dat de
Raadsonderzoeker moet vaststellen of de opvoeders bereid zijnin verband
met de pedagogische verwaarlozinghulp te accepteren.

Het voorafgaande geeft aan dat bij de justitiële vraag: ’Is er sprake van
opvoedings- en verzorgingsproblematiek?’ vanuit een orthopedagogisch
referentiekader de volgende vragen kunnen worden geformuleerd:
1 Welke vorm(en) van pedagogische verwaarlozing wordt (worden) er

geconstateerd?
2 Ten aanzien van welke ontwikkelingsgebieden en op welke wijze

ondervindt het kind schade van de pedagogische verwaarlozing?

Bij de ’juridische vraag’: ’Is hulpverlening aan de minderjarige en/of
verzorgers noodzakelijk?’ kunnen vanuit een orthopedagogisch referentie-
kader de volgende vragen worden geformuleerd:
3 Welke problemen van het opvoedingssysteem hebben naast de pedago-

gische verwaarlozing in de opvoeder-kind interactie een negatieve
invloed op de kwaliteit van de opvoeding?

4 Welke veranderingen moeten in de opvoedingssituatie plaatsvinden om
de dreiging voor de ontwikkeling van het kind weg te nemen?
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5 Zijn er positieve aspecten in de opvoedingssituatie die kunnen worden
aangewend om deze veranderingen te bewerkstelligen?

6 Zijn de opvoeders op eigen kracht in staat hun opvoedingssituatie
zodanig te wijzigen dat het kind niet langer bedreigd wordt?

Bij de ’juridische vraag’: ’Kan deze hulpverlening op vrijwillige basis
plaatsvinden of is een kinderbeschermingsmaatregel aangewezen?’ kan
vanuit een orthopedagogisch referentiekader de volgende vraag worden
gesteld:
7 Zijn de opvoeders bereid en bekwaam hulp te accepteren om de

noodzakelijke wijzigingen in de opvoedingssituatie te bewerkstelligen?

Bij iedere vraag kan worden aangegeven naar welke specifieke kenmer-
ken van de ordeningscategorieën van het ontwikkelde categorieënsysteem
deze verwijst. Door dit systeem zo te gebruiken ontstaat er een oriënta-
tiekader dat bij alle 2A-zaken op eenzelfde wijze gehanteerd kan worden
zodat deze zaken in dat opzicht op een uniforme wijze kunnen worden
doorgelicht.
De vragen zouden tevens kunnen dienen als uitgangspunt van het beleid
in 2A-zaken. Dat betekent dat iedere Raadsonderzoeker zich bij onder-
zoek naar 2A-zaken op deze vragen richt. Dit zou moeten blijken uit de
rapportage. Zoals al is opgemerkt moet het afronden van de systematiek
voor 2A-zaken in samenwerking met de praktijk plaatsvinden. De hier
geformuleerde vragen moeten dan ook beschouwd worden als een sugges-
tie voor de te formuleren beleidsvragen in verband met 2A-zaken. De
instelling zelf bepaalt uiteindelijk het beleid en stelt vast welke vragen
hierbij relevant zijn.

Eenduidig landelijk beleid ten aanzien van opvoedingsproblematiek
Ook ten aanzien van Raadszaken die van een ander type zijn dan de 2A-
zaken en die ook problematische opvoedingssituaties betreffen, kunnen
vanuit een orthopedagogische visie vragen ontleend worden aan het
justitieel doel volgens het Normenrapport II. Deze vragen kunnen tevens
verwijzen naar het categorieënsysteem. Hierbij dient te worden vermeld
dat per type zaak waarschijnlijk andere categorieën uit het systeem
worden aangesproken. Beleidsvragen die bijvoorbeeld geformuleerd
worden in verband met strafzaken verwijzen vermoedelijk naar andere
kenmerken van het categorieënsysteem dan vragen bij 2A-zaken.
Wanneer in het algemeen per type zaak, waarbij sprake is van een op-
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voedingssituatie, vanuit een orthopedagogische visie beleidsvragen
worden vastgesteld kunnen deze vragen vanuit een uniform orthopeda-
gogisch oriëntatiekader (hetzelfde categorieënsysteem) beantwoord
worden. Deze beleidsvragen bepalen per type zaak de relevantie van de
kenmerken van het categorieënsysteem. Op deze wijze kan er een lande-
lijk beleid ontwikkeld worden voor en door de Raden.

Ook andere instellingen uit de Jeugdbescherming en vervolgens uit de
Jeugdhulpverlening kunnen op eenzelfde wijze beleidsvragen formuleren.
Wanneer hierbij wordt verwezen naar hetzelfde orthopedagogische oriën-
tatiekader, dat wil zeggen naar hetzelfde categorieënsysteem, kan het
beleid inzake diagnostiek en behandeling van pedagogische verwaarlozing
van de verschillende instellingen beter op elkaar afgestemd worden. Dat
vergroot de samenhang in en tussen de Jeugdbescherming en Jeugdhulp-
verlening.

196


