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BIJLAGE I

Tabel 2.7 Percentages rapporten per vorm van pedagogische verwaarlozing die bij de
ordeningscategorie ’de Opvoeder’ de aandachtsgebieden, clusters en categorieën -
vermelden en de relevante kenmerken in vergelijking met de literatuurvermeldingen.
PO: N=100; M: N=63; VO: N=84; VW: N=16; S: N=16

De opvoeder

Aandachtsgebied 1: biografische gegevens opvoeder

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

93 92.1 95.1 100 93.8

leeftijd 93 92.1* 95.1 100 93.8*

geslacht 0 0 0 0 0

samenlevingsvorm van
de ouders

87 92.1* 92.7 93.8 93.8

opvoederskenmerken sa-
menhangend met de sa-
menlevingsvorm

50 52.4* 54.9 81.3 50* *

formele relatie van de
opvoeder tot het kind

56 54* 57.3* 50 50*

geloof/levensovertuiging 27 27 26.8 18.8 25 *

nationaliteit, culturele
groep of status

16 17.5* 14.6 6.3 18.8 *

opleidingsniveau 1 4.8* 7.32 6.3 6.3 *

werk, beroep, bron van
inkomsten

70 74.6* 74.4 93.8 75 *

verblijfplaats 49 52.4 53.6 37.5 62.5

eigen opvoedingssituatie
of jeugd

30* 31.8* 37.8 37.5 31.3* *

kenmerken m.b.t. eer-
dere partners of relaties

22 23.8* 30.5 37.5 37.5*
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Aandachtsgebied 2: ontwikkelings-, gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van de
opvoeder

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

76 87.3 85.4 75 87.5

Algemene ontwikke-
lings- of functionerings-
kenmerken

33 38.1 37.8 25 37.5

ontwikkelings/functione-
ringsniveau

7 7.9* 9.8* 6.3 6.3* *

fysieke gesteldheid 26* 28.6* 29.3 18.8 31.3

beheersing van de Ne-
derlandse taal

0 3.2* 2.4 0 0

Gedrags-, persoonlijk-
heidskenmerken en per-
soonlijke problematiek

70 79.4 78.6 75 87.5

persoonlijkheidskenmer-
ken afgeleid van het ge-
drag

47 60.3* 56.1 62.5 56.3* *

persoonlijkheidskenmer-
ken, psychische toestand,
persoonlijke problema-
tiek

45 49.2* 56.1* 43.8 56.3* *

psychische toestand, po-
sitieve lading

13* 17.5 15.9 12.5 25 *

verslavingsproblematiek/
druggebruik

60 41.3* 45.1 37.5 56.3* *

Specifiek gedrag 10 11.1 12.1 6.3 18.8

’Nederland-vreemde’
culturele gebruiken

4 6.4 7.3 0 6.3

hobbies, interesses,
vrijetijdsbesteding

6 4.8 8.5 6.3 12.5

208



Aandachtsgebied 2: ontwikkelings-, gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van de
opvoeder

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Attitudes, meningen,
opinies van de opvoeder
t.a.v. het eigen
(problematisch) functio-
neren

22 28.6 28 25 37.5

houding t.a.v. sexualiteit,
sexuele geaardheid

5 9.5 7.3 0 18.8*

houding t.a.v. de pers-
oonlijke problematiek

16 19* 18.3* 25 18.8 *

houding t.a.v. de versla-
vingsproblematiek of het
druggebruik

3 6.4 7.3 12.5 6.3
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Aandachtsgebied 3: opvoederskenmerken in relatie tot het kind of de opvoeding

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

97 98.4 99.8 100 93.8

opvoederskenmerken
m.b.t. zwangerschap

16* 14.3* 19.5 12.5 12.5

opvoedingsstijl 37 42.9* 19.5 62.5 37.5 *

pedagogische mogelijk-
heden van de opvoeder

47* 54* 58.5 50 62.5

Attitudes, meningen,
opinies van de opvoeder
m.b.t. kind of opvoeding

89 95.2 90.2 100 87.5

houding t.a.v. het kind
of de opvoeding

88* 95.2* 89 100 82.5 *

houding t.a.v. de zwan-
gerschap

11 14.3* 15.9* 12.5 6.3 *
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Aandachtsgebied 4: de opvoeder in relatie tot het opvoedingssysteem en de opvoe-
dingsproblematiek c.q. de pedagogische verwaarlozing

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

98 98.4 98.8 100 100

veranderingen voor de
opvoeder n.a.v. de peda-
gogische verwaarlozing
en/of het Raadsonder-
zoek

30 36.5 31.7 50 25

Attitudes, meningen,
opinies van de opvoeder
m.b.t. de pedagogische
verwaarlozing

93 95.2 95.1 93.8 93.8

inzicht in de problema-
tiek rond de pedagogi-
sche verwaarlozing

58* 65.1* 63.4* 68.8 62.5* *

houding t.a.v. de peda-
gogische verwaarlozing
door de partner

33 38.1 34.1 37.5 75 *

houding van de ’pedago-
gische verwaarlozer’
t.a.v. de partner

7 11.1 6.1 12.5 6.3

houding t.a.v. de conse-
quenties van de pedago-
gische verwaarlozing
voor de relatie

8 11.1* 13.4 12.5 12.5*

houding t.a.v. de be-
schuldigingen (door het
kind) van pedagogische
verwaarlozing

20 34.9 23.2 18.8 5*

houding t.a.v. de peda-
gogische verwaarlozing

16 20.6* 17.1 25 18.8* *

houding m.b.t. de conse-
quenties van de pedago-
gische verwaarlozing
voor het kind of voor de
relatie met het kind

59* 69.8 62.2* 75 75*
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Aandachtsgebied 4: de opvoeder in relatie tot het opvoedingssysteem en de opvoe-
dingsproblematiek c.q. de pedagogische verwaarlozing

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

houding m.b.t. de conse-
quenties van de pedago-
gische verwaarlozing
voor zichzelf

21 20.6 26.8 25 25

houding m.b.t. oorzaak,
verklaring voor de pe-
dagogische verwaarlo-
zing

35 36.5 37.8 56.3 50

houding pedagogische
verwaarlozer m.b.t. de
kans op herhaling van de
pedagogische verwaarlo-
zing

15 22.2 17.1 18.9 12.5

Attitudes, meningen,
opinies m.b.t. problemen
in het opvoedingssyteem
(excl. de pedagogische
verwaarlozing)

65 68.5 73.2 75 75

houding t.a.v. de proble-
matiek in het opvoe-
dingssysteem in het al-
gemeen

34 36.5* 40.2 37.5 37.5 *

houding t.a.v. de relatie-
problematiek

36 39.7* 42.7 56.3 50

houding t.a.v. de (ex)-
partner

46* 52.4* 53.6 56.3 62.5 *
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Aandachtsgebied 5: opvoeder en omgeving

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

42 44.4 45.1 31.3 50

Attitudes, meningen,
opinies m.b.t. de omge-
ving

42 44.4 45.1 31.3 50

houding t.a.v. de ver-
blijfplaats

6 4.8 4.9 0 6.3

houding t.a.v. de familie,
buurt of samenleving

38 42.9 42.7 31.3 43.8
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Aandachtsgebied 6: hulpverlening en behandelingsplanning t.a.v. de opvoeder

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

99 98.4 100 100 93.7

prognose/behandelings-
plan voor de opvoeder
i.v.m. de pedagogische
verwaarlozing

48 52.4 56.1 56.3 50

Attitudes, meningen,
opinies m.b.t. hulpverle-
ning en behandelings-
planning

99 98.4 100 100 93.7

houding t.a.v. de hulp-
verlening

69 76.2 70.7 68.8 75

houding t.a.v. het des-
kundigheidsonderzoek

10 14.3 13.4 6.3 12.5

houding t.a.v. de klacht 24 28.6 25.7 6.3 43.8

houding t.a.v. de maatre-
gel

63 61.9 63.4 81.3 43.8

houding t.a.v. de uithuis-
plaatsing/behandeling,
verandering van verblijf-
plaats van het kind

79 82.5 75.7 87.5 68.8

houding t.a.v. het Raads-
onderzoek/de rapportage
van de Raad

71 79.4 73.2 87.5 68.8
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Tabel 2.8 Percentages rapporten per vorm van pedagogische verwaarlozing die bij de
ordeningscategorie ’de Situatietypes’ de aandachtsgebieden, clusters en categorieën
vermelden en de relevante kenmerken in vergelijking met de literatuurvermeldingen.
PO: N=100; M: N=63; VO: N=84; VW: N=16; S: N=16

De situatietypes

Aandachtsgebied 1: pedagogische verwaarlozing: het moment, de plaats, de re-
gelmaat, duur en frequentie

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

33.9 40.4 32.3 31.3 62.5

het moment waarop de
pedagogische verwaarlo-
zing plaatsvindt

29 34* 30.5 31.3 50

de plaats waar de peda-
gogische verwaarlozing
plaatsvindt

0 2.1* 1.7 0 6.3*

de duur van de pedago-
gische verwaarlozing

8.1 10.6 5.1 6.3 18.9* *

totaal aantal keren dat er
sprake is van pedago-
gische verwaarlozing

1.2 2.1 1.7 0 6.3*
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Aandachtsgebied 2: de situatie of omstandigheden waarbij de pedagogische ver-
waarlozing zich manifesteert

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

85.5 83 91.5 81.3 75

de specifieke situatie of
omstandigheden waarbij
de pedagogische ver-
waarlozing zich manifes-
teert

82 80.9* 86.4 68.8 75

de sfeer in het opvoe-
dingssysteem

6.5 6.4* 6.8 12.5 0
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Tabel 2.9 Percentages rapporten per vorm van pedagogische verwaarlozing die bij de
ordeningscategorie ’de Situationele context’ de aandachtsgebieden, clusters en catego-
rieën vermelden en de relevante kenmerken in vergelijking met de literatuurvermeldin-
gen.
PO: N=100; M: N=63; VO: N=84; VW: N=16; S: N=16

De situationele context

Aandachtsgebied 1: het opvoedingssysteem en zijn sociale omgeving

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

68 73 70.2 93.8 81.3

Samenstelling van het
opvoedingssysteem

63 60.3 58.3 56.3 68.8

gezinssamenstelling 49 47.6* 45.2 37.5 56.3* *

niet-gezinsleden wonend
in het opvoedingssys-
teem

3 3.2 3.6 0 0

veranderingen in gezins-
samenstelling

34 36.5* 31 37.5 31.3

Woonomgeving en mi-
lieu

41 44.4 44.1 43.8 50

huisvesting en woonom-
geving

41 44.4* 44.1* 43.8 50* *

handelingsvoorstel be-
treffende de woonomge-
ving van het opvoe-
dingssysteem

3 3.2 1.2 6.3 6.3

milieu 1 1.6* 1.2 6.3 6.3

De financiële situatie
van het opvoedingssys-
teem

27 30.2 29.8 50 25

financiële situatie van
het kind

1 0 0 0 0
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De situationele context

Aandachtsgebied 1: het opvoedingssysteem en zijn sociale omgeving

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

financiële situatie van
het opvoedingssysteem

26 30.2* 29.8* 50 25* *

prognose/handelings-
voorstel m.b.t. de finan-
ciële situatie

4 3.2 3.6 0 0

De sociale omgeving
van het opvoedingssy-
teem

43 42.9 45.2 50 62.5

de sociale positie van
het opvoedingssysteem
binnen de samenleving

29 25.4* 29.8* 37.5 43.8* *

de sociale omgeving/het
netwerk

9 12.7* 9.5 6.3 18.8 *

het pleeggezin van het
kind

19 20.6 18.1 31.3 12.5

de school van het kind 2 4.8 2.4 0 6.3
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Aandachtsgebied 2: hulpverlening aan het opvoedingssysteem

Vorm van pedagogische
verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als to-
taal

92 92.1 94 93.8 81.3

hulpverlening aanwezig
in het opvoedingssysteem

84 88.9 88.1 93.8 68.8

organisatie van de hulp-
verlening

17 23.8 20.2 18.8 12.5

hulpverlening i.v.m. de
POS is aanwezig

42 46 47.6 56.3 31.3

hulpverlening i.v.m. de
POS ontbreekt

44 50.8* 46.4 56.3 31.3

het effect van de hulp-
verlening op de proble-
matiek in het opvoe-
dingssysteem

59 60.3 64.3 87.5 37.5 *

samenwerking opvoeder-
hulpverlening i.v.m. de
problematiek in het op-
voedingssysteem

46 50.8 54.8 56.3 43.8

hulpverleningscontacten
van het kind i.v.m. de
POS, of pedagogische
verwaarlozing

42 38.1 36.9 43.8 18.8
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Aandachtsgebied 3: het raadsonderzoek

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

100 100 100 100 100

informatie omtrent pro-
cedures

100 100 100 100 100

juridische voorgeschie-
denis van het opvoe-
dingssysteem

61 55.6 59.6 75 62.5

houding ’professionele
situationele context’
t.a.v. de problematiek in
het opvoedingssysteem

55 58.7 61.9 68.8 87.5

juridisch advies of ver-
zoek van de Raad aan de
kinderrechter over 2A-
zaken op grond van het
Raadsonderzoek

94 93.8 94.1 100 100

Interacties raad-betrok-
kenen bij het opvoe-
dingssysteem in het ka-
der van het raadsonder-
zoek

97 98.4 95.2 100 93.8

interactie kind-Raad 71 73 64.3 56.3 56.3

interactie opvoeder-Raad 94 96.8 94.1 93.8 93.8

interactie opvoeder-kind-
Raad

18 23.8 17.9 18.8 31.3

interactie informant-
Raad

25 25.4 19.1 50 6.3

Deskundigheidsonder-
zoek

27 25.4 28.6 31.3 37.5

aanvullend deskundig-
heidsonderzoek van het
kind

19 19.1 19.1 18.8 37.5
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Aandachtsgebied 3: het raadsonderzoek

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

aanvullend deskundighe-
idsonderzoek van de op-
voeder

3 4.8 4.8 6.3 12.5

aanvullend deskundig-
heidsonderzoek van de
situationele context

1 0 1.2 6.3 6.3

externe deskundige als
informant geconsulteerd

12 9.5 13.1 12.5 6.3

Hulpverlening betrok-
kenen bij het raadson-
derzoek

67 71.4 61.9 62.5 81.3

interactie vrijwillige
hulpverlening-Raad

63 66.7 58.3 62.5 81.3

interactie justitiële hulp-
verlening-Raad

8 9.5 7.1 12.5 6.3

interactie bij het opvoe-
dingssysteem betrokken
hulpverlening onderling

8 9.5 9.5 6.3 6.3

hulpverlening ingescha-
keld door het opvoe-
dingssysteem i.v.m. het
Raadsonderzoek

6 9.5 4.8 0 6.3
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Tabel 2.10 Percentages rapporten per vorm van pedagogische verwaarlozing die bij de
ordeningscategorie ’de Interactie’ de aandachtsgebieden, clusters en categorieën
vermelden en de relevante kenmerken in vergelijking met de literatuurvermeldingen.
PO: N=100; M: N=63; VO: N=84; VW: N=16; S: N=16

De interactie

Aandachtsgebied 1: interacties binnen het opvoedingssysteem

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

100 100 100 100 100

Het opvoedingssysteem
als geheel

64 63.5 73.8 62.5 62.5

verhoudingen, coalities
binnen het opvoedings-
systeem

6 6.4 6 12.5 0

problematiek binnen het
opvoedingssysteem

63* 63.5* 66.7* 56.3 68.8* *

interacties binnen het
opvoedingssysteem
n.a.v. de POS, pedago-
gische verwaarlozing of
het Raadsonderzoek

9 7.9* 9.5 12.5 0

prognose of behande-
lingsadvies t.a.v. het op-
voedingssysteem als ge-
heel

33 30.2 38.1 37.5 37.5

Het kind en het opvoe-
dingssysteem

76 80.9 75.8 87.5 87.5

de positie van het kind
binnen het opvoedings-
systeem

42* 42.9* 44.1* 62.5 25* *

de positie van het kind
t.o.v. de opvoeder(s)

28* 30.2* 27.4 18.8 37.5*
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De interactie

Aandachtsgebied 1: interacties binnen het opvoedingssysteem

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

de positie van het kind
t.o.v. broertje(s) of zus-
je(s)

30 39.7* 33.3 43.8 43.8*

interactie van het kind
met broertje(s) of zus-
je(s)

35 34.9 35.7 37.5 31.3

interactie van het kind
met broertje(s) of zus-
je(s) n.a.v. de pedagogi-
sche verwaarlozing

15 19.1 15.5 37.5 18.8

prognose m.b.t. de in-
teractie tussen het kind
en het opvoedingssys-
teem

15 22.2 16.7 18.8 25

De opvoeder en het op-
voedingssysteem

22 27 25 0 25

interacties opvoeder
opvoedinssysteem (alg.)

21 25.4 25 0 25

interactie opvoeder op-
voedingssysteem n.a.v.
de pedagogische ver-
waarlozing

1 1.6 0 0 0

Interacties tussen de op-
voeders onderling

78 88.9 79.8 93.8 87.5

kennismaking of ont-
staan van de relatie
tussen de opvoeders

29 30.1 28.6 37.5 43.7

positieve aspecten aan
de relatie tussen de
opvoeders

14* 14.3* 15.5* 31.3 0 *

relatieproblematiek tus-
sen de opvoeders

59* 69.8* 66.7 81.3 75* *
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De interactie

Aandachtsgebied 1: interacties binnen het opvoedingssysteem

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

taakverdeling m.b.t.
huishouding en opvoe-
ding

34* 38.1* 36.9 62.5 31.3 *

interacties m.b.t. de
pedagogische verwaarlo-
zing

15 19.1 15.5 18.8 18.8

interacties tussen de
opvoeders n.a.v. de
pedagogische verwaarlo-
zing, of de problematiek
in het opvoedingssys-
teem

16 25.4 19.1 25 31.3 *

prognose of behande-
lingsvoorstel m.b.t. de
interacties tussen de
opvoeders

9 9.5 11.1 12.5 6.3

Interacties tussen op-
voeder en het kind
m.b.t. de opvoeding

100 100 100 100 100

de relatie tussen opvoe-
der en kind is onduide-
lijk

11 19.1 14.3 6.3 31.3

opvoedingsafspraken of
gebruiken

19 20.6* 19.1* 18.8 25

positieve interactiepa-
tronen m.b.t. de opvoe-
ding

63 69.8 59.5 81.3 62.5 *

verminderde pedagogi-
sche bereikbaarheid
tussen opvoeder en kind

57 65.1* 56* 62.5 37.5 *

pedagogische onbereik-
baarheid tussen opvoeder
en kind

100* 92* 85.7* 93.8 87.5 *
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De interactie

Aandachtsgebied 1: interacties binnen het opvoedingssysteem

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

de opvoeder mishandelt
het kind

58* 100* 60.7 68.8 75

de opvoeder veronacht-
zaamt het kind

72 81* 100* 81.3 75

de opvoeder verwent het
kind

15 17.5 15.5 100* 6.3

de opvoeder misbruikt
het kind sexueel

14 19.1 14.3 6.3 100*

contact tussen opvoeder
en kind na veranderin-
gen in de gezinssituatie
a.g.v. de pedagogische
verwaarlozing, POS, of
het raadsonderzoek

54 55.6* 66.7 56.3 75

prognose of behande-
lingsplan betreffende de
interacties tussen opvoe-
der en kind m.b.t. de
pedagogische verwaarlo-
zing

75 82.5* 78.6 93.8 68.8
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Aandachtsgebied 2: de invloed van de situationele context op de interacties binnen
het opvoedingssysteem

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

84 90.5 82.1 87.5 87.5

De invloed van de situ-
ationele context op de
interacties van het op-
voedingssysteem

27 27 27.4 31.3 31.3

de invloed van de situ-
ationele context op de
problematiek van het op-
voedingssysteem

26* 24.4 26.2 25 31.3*

prognose m.b.t. de in-
vloed van de situationele
context op de problema-
tiek in het opvoedings-
systeem

2 3.2 1.2 6.3 6.3

De invloed van de situ-
ationele context op de
interacties tussen de op-
voeders

19 25.4 23.8 31.3 31.3

de invloed van de situ-
ationele context op de
relatie tussen de opvoe-
ders

19 25.4 23.8 31.3 31.3

De invloed van de situ-
ationele context op de
interacties tussen op-
voeder en kind

75 82.5 77.4 87.5 75

de invloed van de situ-
ationele context op de
interacties tussen opvoe-
der en kind (niet gespe-
cificeerd)

49 57.1* 51.2 81.3 43.8 *

’hulp’ van de situatio-
nele context bij de op-
voeding van het kind

29 28.6* 27.8 25 18.8 *
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Aandachtsgebied 2: de invloed van de situationele context op de interacties binnen
het opvoedingssysteem

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

interacties m.b.t. opvoe-
der, kind, werk

18* 19.1* 22.6 18.8* 12.5 *

interacties m.b.t. opvoe-
der, kind, school

4 6.4 3.6 6.3 6.3

prognose m.b.t. de in-
vloed van de situationele
context op de interacties
tussen opvoeder en kind
toegespitst op de hulp-
verlening

16 19.1 19.1 31.3 18.8

De invloed van de situ-
ationele context op de
interacties tussen de op-
voeder en het overig
opvoedingssysteem

18 17.5 16.7 18.8 18.8

algemeen: opvoeder,
overig opvoedingssys-
teem, situationele con-
text

2 3.2 0 0 0

opvoeder, overig opvoe-
dingssysteem, werk

10 7.9 7.1 12.5 6.3

persoonlijke problema-
tiek van de opvoeder,
overig opvoedingssys-
teem, situationele con-
text

8 7.9 9.5 6.3 18.8

De invloed van de situ-
ationele context op de
interacties tussen het
kind en zijn broertje(s)
of zusje(s)

4 4.8 3.6 6.3 6.3

het kind, broertje(s) of
zusje(s) en de verblijf-
plaats

4 4.8 3.6 6.3 6.3
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Aandachtsgebied 2: de invloed van de situationele context op de interacties binnen
het opvoedingssysteem

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

De invloed van de situ-
ationele context op de
opvoeder

4 3.2 3.6 6.3 0

de invloed van de situ-
ationele context op het
functioneren van de
opvoeder

4* 3.2 3.6 6.3 0

Aandachtsgebied 3: interacties tussen het opvoedingssysteem en de situationele
context

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

Aandachtsgebied als
totaal

98 98.4 97.6 100 100

Interacties tussen de op-
voeder en de situatio-
nele context

81 87.3* 84.5 87.5 81.3 *

contacten van de opvoe-
der in de Nederlandse
samenleving

30 27* 28.6 18.8 18.8 *

interacties tussen de
opvoeder en de (ex)part-
ner (opvoeder van het
kind)

37 39.7 36.9 56.3 56.3

interacties tussen de
opvoeder en relaties of
vrienden

16 19.1* 16.7 18.8 18.8 *

interacties tussen de
opvoeder en familie

38 34.9* 41.7 37.5 37.5 *

interacties tussen de
opvoeder en de school
van het kind

32 38.1 36.9 31.3 37.5
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Aandachtsgebied 3: interacties tussen het opvoedingssysteem en de situationele
context

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

interacties tussen de
opvoeder en de buurt of
omgeving

12 11.1* 10.7 6.3 6.3

interacties tussen de
opvoeder en zijn werk

22 20.6* 25 25. 6.3

interacties tussen de
opvoeder en justitie

13 14.3* 13.1 18.8 25 *

prognose m.b.t. de pro-
blemen van de opvoeder
in de situationele context

1 0 1.2 0 0

Interacties tussen de op-
voeder, het kind en de
situationele context

1 1.6 1.2 0 0

interacties opvoeder en
kind binnen de residen-
tiële hulpverleningsin-
stelling

1 1.6 1.2 0 0

Interacties tussen het
kind en de situationele
context

96 95.2 92.9 100 93.8

interacties tussen het
kind en de opvoeder na
(echt)scheiding (nadat de
opvoeder geen deel meer
uitmaakt van het opvoe-
dingssysteem)

50 54 51.2 68.8 43.8

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)

3 1.6 2.4 0 0

de sociale omgeving van
het kind

17 19.1* 17.9 18.8 25

229



Aandachtsgebied 3: interacties tussen het opvoedingssysteem en de situationele
context

Vorm van pedagogi-
sche verwaarlozing

PO M VO VW S PV

interacties tussen het
kind, leeftijdgenoten of
vrienden

57* 61.9* 58.3* 68.8 43.8* *

interacties van het kind
op school

56* 63.5* 53.6* 50 56.3*

interacties van het kind
in de buurt

18 22.2 16.7 25 31.3

interacties tussen het
kind en justitie

21 22.2* 22.6 12.5 31.3

de positie van het kind
in de samenleving

2 1.6 0 0 0

gedrag van het kind
tijdens de uithuisplaat-
sing in een hulpverle-
ningssetting of pleegge-
zin

38 38.1 36.9 43.8 25

interacties tussen kind en
familie

55 31.8 33.3 25 31.3
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BIJLAGE II

OPVOEDER-KIND INTERACTIES MET BETREKKING TOT DE
PEDAGOGISCHE VERWAARLOZING

Pedagogische onbereikbaarheid tussen opvoeder en kind

De opvoeders zijn inconsequent/
zitten niet op een lijn wat
betreft de opvoeding van het
kind

De opvoeder komt voor het kind op als het ruzie
heeft met de andere opvoeder
De opvoeder reageert impulsief en onjuist op het
kind, om zo ongenoegen te uiten over het opvoe-
dingsaandeel van de partner

De opvoeder is inconsequent/
impulsief/onduidelijk in de
opvoeding

De opvoeder reageert wisselend op het (problematis-
che) gedrag van het kind
De opvoeder komt zijn afspraken ten aanzien van het
kind niet na

De opvoeder is onmachtig met
betrekking tot verzorging en de
opvoeding

De opvoeder kan het gedrag van het kind niet hante-
ren
De opvoeder gaat onverstandig met het kind om

De relatie is ernstig verstoord
(specificatie met betrekking tot
het gedrag van het kind)

De relatie is ernstig verstoord als gevolg van het pro-
bleemgedrag van het kind
Het kind is niet gemakkelijk voor de opvoeder
Het kind onderdrukt/ mishandelt/ bedreigt/ domineert
de opvoeder
Het kind is moeilijk bereikbaar voor de opvoeder

De relatie is ernstig verstoord
(specificatie met betrekking tot
de interactie)

Er is sprake van een machtsstrijd
Opvoeder en kind kunnen niet met elkaar praten/
praten niet met elkaar/ "verstaan" elkaar niet

Er is sprake van affectieve
onbereikbaarheid

Er is geen/nauwelijks hechting tussen opvoeder en
kind
De relatie is ernstig verstoord als gevolg van de pe-
dagogische verwaarlozing

Er is sprake van fysieke onbe-
reikbaarheid

Het kind eet niet bij de opvoeder

Er is sprake van emotionele
onbereikbaarheid

De opvoeder zet het kind onder druk
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De opvoeder mishandelt het kind

De opvoeder mishandelt het
kind fysiek

De opvoeder slaat het kind (vaak) zeer hard/ tot bloe-
dens toe, met de hand
De opvoeder schopt het kind
Opvoeder en kind vechten met elkaar tijdens conflic-
ten
De opvoeder slaat het kind met een hulpmiddel
De opvoeder behandelt het kind hardhandig
De opvoeder geeft het kind (bewust) verkeert voed-
sel/medicatie/een niet passende fysieke verzorging

Het kind wordt overbelast De opvoeder eist teveel van het kind in de huishou-
ding
De opvoeder overvraagt het kind

Het kind wordt door de opvoe-
der affectief/emotioneel mis-
handeld

Het kind wordt geïsoleerd van de broertjes en zusjes-
/vriendjes
Het kind wordt opgesloten in een kleine ruimte
Het kind wordt opgesloten in zijn kamer
Het kind wordt regelmatig door de opvoeder wegge-
stuurd/of het wordt gedreigd met wegsturen
De opvoeder vertelt het kind dat het ongewenst is
De opvoeder vertelt het kind dat het slecht is
Het kind wordt onrechtvaardig/ hard/ te streng
behandeld
De opvoeder dreigt kind met mishandeling
De opvoeder scheldt het kind uit
De opvoeder geeft het kind de schuld als er iets mis
gaat
De opvoeder belast het kind door zielig gedrag/ per-
soonlijke problemen
De opvoeder doet een pedagogisch onjuist appèl op
het kind
De opvoeder trekt tegenover het kind in twijfel of hij
diens biologische vader is
De opvoeder kent het kind negatieve eigenschappen
van vader/moeder toe
De opvoeder onderdrukt het kind
De opvoeder overheerst het kind

Het kind wordt cognitief mis-
handeld

De opvoeder haalt fantasie en werkelijkheid in de
opvoeding door elkaar heen
De opvoeder belast de kinderen door sterke persoon-
lijkheid en paranormale begaafdheid
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De opvoeder veronachtzaamt het kind

De opvoeder komt zijn verant-
woordelijkheden ten aanzien
van het kind niet na

De opvoeder is op de hoogte van de pedagogische
verwaarlozing door de partner, maar beschermt het
kind niet
De opvoeder verlaat het kind
De opvoeder schakelt geen hulp in
De opvoeder reageert inadequaat op de behoeften aan
opvoeding en verzorging van het kind

Het kind wordt cognitief veron-
achtzaamd

De opvoeder biedt het kind geen structuur in de
opvoeding
De opvoeder onthoudt het kind onderwijs
De opvoeder stimuleert het kind niet door er mee te
praten/ermee te spelen

Het kind wordt fysiek veron-
achtzaamd

Het kind krijgt geen/ onregelmatig/ ongeschikt voed-
sel
Het kind krijgt niet de nodige medische hulp na
fysieke mishandeling door de partner van de opvoe-
der
Het kind krijgt geen goede lichamelijke verzorging
Het kind wordt blootgesteld aan "gevaarlijke situa-
ties"
De motorische ontwikkeling van het kind wordt te
weinig gestimuleerd

Het kind wordt affectief veron-
achtzaamd

De opvoeder heeft geen/weinig tijd/ aandacht/ liefde
voor het kind
De opvoeder heeft als gevolg van persoonlijke
problematiek te weinig aandacht voor het kind
De opvoeder heeft omdat hij andere prioriteiten stelt
geen tijd voor het kind
Het kind zorgt voor de opvoeder
De opvoeder geeft het kind te weinig veiligheid/ rust
in de opvoeding

Het kind wordt in materieel
opzicht veronachtzaamd

Het kind loopt in kapotte kleren
Het kind krijgt geen speelgoed
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De opvoeder verwent het kind

De opvoeder verwent het kind
het materieel

Het kind krijgt alle spullen die het vraagt

De opvoeder verwent het kind
gedragsmatig

Het kind krijgt nadat het zich verzet uiteindelijk al-
tijd zijn zin

De opvoeder verwent het kind
affectief

Het kind wordt ’doodgeknuffeld’

De opvoeder misbruikt het kind sexueel

Algemene beschrijving van
sexueel misbruik

De opvoeder betast het kind
De opvoeder pleegt ontuchtige handelingen met het
kind
De opvoeder heeft (doet pogingen tot) geslachtsge-
meenschap met het kind
De opvoeder bevredigt het kind

Er is sprake van cognitief sexu-
eel misbruik

Het kind is aanwezig bij sexueel contact tussen de
opvoeders
Het kind kijkt pornofilms met de opvoeder
De opvoeder moedigt het kind aan om zwanger te
worden
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