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Hoofdstuk 4 

Begrip van de juridische procedure 

4.1 Inleiding 

Wanneer een minderjarige onder toezicht wordt gesteld, krijgen de ouders en de minderja
rige te maken met een voor hen vrijwel onbekend terrein: de jeugdbescherming. Dat be
tekent de confrontatie met vreemde mensen en (juridische) regels: berichten van de recht
bank, het verschijnen op de zitting, de uitspraak van de rechter, de komst van de gezins
voogd. Is deze juridische procedure voor de ouders en de kinderen helder? In hoeverre hou
den de gezinsvoogden rekening met de belevingswereld van de ouders en de jeugdigen? 
Met andere woorden: wat weten de gezinsvoogden over de kennis van het gezin over de 
juridische procedure, zoals de zitting of de betekenis van de maatregel. Inzicht in die be
levingswereld is belangrijk aangezien de gezinsvoogd kan anticiperen op wat het gezin al 
weet van de opgelegde hulp. Hij kan eventueel opnieuw uitleggen wat zijn rol als ge
zinsvoogd is wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn. 
Mijn veronderstelling is dat het begrip van de juridische procedure door de ouders en de 
kinderen invloed heeft op de acceptatie van de opgelegde hulp. Het begrijpen van wat er 
op de zitting wordt besproken en van de inhoud van de maatregel zou een belangrijke rol 
kunnen spelen in het acceptatieproces van de (nieuwe) situatie waarin de ouders en de 
jongeren terecht zijn gekomen: de jongeren zijn voor een jaar onder toezicht gesteld en 
het gezin heeft een gezinsvoogd toegewezen gekregen. 

In het eerste deel van het hoofdstuk wordt vanuit juridisch perspectief ingegaan op de ach
tergronden van 'het horen', de mogelijkheid voor minderjarigen vanaf twaalf jaar om hun 
mening kenbaar te maken aan de rechter (4.2.1 en 4.2.2). Vervolgens wordt het onder
zoek beschreven dat verricht is naar kinderen die in juridische procedures betrokken zijn. 
Dit onderzoek is voornamelijk in het buitenland verricht. In paragraaf 4.2.3 wordt het 
begrip dat kinderen hebben van juridische begrippen beschreven en wordt ingegaan op 
onderzoek dat zich richt op de ervaring en beleving van kinderen van de zitting. 
In het tweede deel van het hoofdstuk staan de resultaten van mijn onderzoek centraal 
(4.3). Aan de ouders, de jongeren en de gezinsvoogden is een aantal vragen gesteld die be
trekking hebben op een onderdeel van de juridische procedure, de zitting. In paragraaf 4.4 
worden de verwachtingen die ouders en kinderen hebben van de zitting behandeld. 
Vervolgens is onderzocht of de ouders en kinderen tevreden zijn over het gesprek bij de 
kinderrechter (4.5) en of zij begrepen hebben wat er is besproken (4.6). Daarnaast is ge-
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toetst of de gezinsvoogden inzicht hebben in die belevingswereld. Vervolgens is vanuit 
deze drie invalshoeken de betekenis van de maatregel beschreven (4.6) en de acceptatie 
van de ondertoezichtstelling (4.7). In de conclusie kom ik terug op de eerder genoemde 
veronderstellingen. 

4.2 De juridische procedure 

Het begrip 'juridische procedure' verwijst naar 'recht'. Rechten van mensen zijn neerge
legd in wetten die via democratische weg tot stand zijn gekomen. Rechtstheoretici wijzen 
erop dat het bestaan van primaire normen (wetboek van strafrecht) op zich zelf niet vol
doende is om van recht te kunnen spreken. De secundaire normen, en daarmee wordt be
doeld de procedureregels, moeten ook zijn uitgewerkt. Dat betekent een regeling voor 
vaststelling, wijziging en toepassing van de code met als sluitstuk een onafhankelijke 
instantie met beslissingsmacht (procesrecht). 
De eerste confrontatie met het recht betreft nu juist de secundaire normen, de procedure-
kant. Deze is niet altijd zichtbaar voor mensen. De zitting, waarin het gaat om het op
leggen van een kinderbeschermingsmaatregel, is echter een moment waarbij de juridische 
procedure wel zichtbaar wordt. Dit is tevens het moment waarop de maatregel van onder
toezichtstelling concreet wordt. 

4.2.1 Het 'horen' 

Het horen van ouders en minderjarigen maakt onderdeel uit van de zitting. De zitting 
vindt plaats omdat de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek heeft ingediend bij de 
kinderrechter om een maatregel op te leggen. De betrokkenen krijgen een oproep om op 
de zitting te verschijnen. De kinderrechter behandelt het ingediende rekest (verzoek) en 
laat zich hierbij adviseren door de Raad voor de Kinderbescherming. Tijdens deze behande
ling worden de ouders en kinderen vanaf twaalf jaar in principe gehoord. Zij kunnen op 
dat moment hun mening kenbaar maken. 
Het horen van minderjarigen vindt zijn oorsprong in de adoptiewetgeving. In 1956 was 
het wettelijk geregeld dat een rechter pas zou beslissen over een gevraagde adoptie wan
neer de minderjarige in kwestie, in de leeftijd vanaf 14 jaar, was gehoord. De rechter werd 
tevens bevoegd om adoptie-kinderen van jonger dan 14 jaar te horen. De rechter werd op 
deze manier in de gelegenheid gesteld na te gaan of het kind was voorgelicht over zijn si
tuatie als adoptie-kind. 
In 1970, met een herziening van het echtscheidingsrecht, bestond het hoorrecht voor 
minderjarigen vanaf 14 jaar eveneens in het kader van gezagsvoorzieningen na 
echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding 
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van tafel en bed en met betrekking tot omgangsregelingen (artt.l: 167, 178, 182 BW). 
Minderjarigen vanaf 14 jaar konden 'zo mogelijk' worden gehoord. Dat betekende dat het 
regel was om minderjarigen te horen en dat daar slechts in uitzonderingsgevallen van kon 
worden afgeweken. Een uitzondering werd ook gemaakt voor minderjarigen die weigerden 
om voor de rechter te verschijnen. 

De voorstellen van de commissie Wiarda (1971)1 hebben geleid tot de algemene hoor-
rechtregeling voor minderjarigen. Deze is in 1982 in werking getreden (art. 902b Rv). De 
commissie Wiarda stelde voor om kinderen vanaf twaalf jaar de gelegenheid te geven hun 
mening kenbaar te maken bij de rechter. Sinds de inwerkingtreding van het herziene fami
lieprocesrecht (april 1995) is het hoorrecht geregeld in art. 809 Rv2. Volgens dit artikel 
is de rechter verplicht de minderjarige van twaalf jaren of ouder, zo deze in Nederland ver
blijft, bij zaken betreffende minderjarigen in de gelegenheid te stellen zijn mening ken
baar te maken, althans behoorlijk op te roepen, tenzij dit in verband met de lichamelijke 
of geestelijke toestand van de minderjarige niet mogelijk is.3 Indien de minderjarige jon
ger is dan 12 jaar kan hij/zij facultatief worden gehoord. Dat betekent dat kinderrechters 
zelf mogen bepalen of zij jongere kinderen al dan niet horen. Dit geldt ook voor alimen
tatiezaken voor minderjarigen jonger dan 16 jaar. 

4.2.2 Horen: een sterkere rechtspositie voor het kind? 

De verlaging van de leeftijdsgrens naar twaalf jaar is ingegeven door de toegenomen 
mondigheid van minderjarigen en zou de rechtspositie van minderjarigen versterken. De 
Langen (1982) plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de algemene hoorrechtrege-
ling. Zij vraagt zich af wat het doel is van het horen van minderjarigen vanaf twaalf jaar. 
En of het hoorrecht inderdaad de rechtspositie van de minderjarige versterkt. 
Tijdens de debatten in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel betreffende het horen van 
minderjarigen, worden deze onderwerpen volgens De Langen niet goed uitgewerkt. 
Wanneer het gaat om het doel van het horen, wordt in de memorie van toelichting vol
staan met een verwijzing naar de voorstellen van de commissie Wiarda. Terwijl, volgens 

1 In 1971 kwam de commissie Wiarda met een voorstel om een algemene bepaling te formule
ren met betrekking tot het horen van kinderen. Dit voorstel hield in dat 'een kind van twaalf 
jaar en ouder, dat in Nederland verblijft, bij alle beslissingen omtrent het over hem uitgeoe
fende gezag moet worden gehoord' (p.130). Voordat deze algemene hoorrechtregeling in wer
king trad, werd in 1979 de leeftijdsgrens voor minderjarigen bij het verplichte horen bij adop
tie, verlaagd van 14 jaar naar 12 jaar. 
2 Artikel 809 Rv is een vereenvoudiging van artikel 902b Rv. 
3 Uitzondering kan gemaakt worden in kinderalimentatiezaken waarbij de minderjarige jonger 
is dan 16 jaar en in zaken van ondergeschikt belang (bijvoorbeeld het benoemen van een bij
zondere curator). 
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De Langen, in het rapport van de commissie Wiarda de bedoeling van het horen van kin
deren boven de twaalf jaar niet duidelijk naar voren komt. 
Verder wordt de betrokkenheid van minderjarigen bij dergelijke procedures door de minis
ter voorgesteld als 'ter verbetering van de rechtsbescherming van minderjarigen'. Echter, 
de minister stelt naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over het recht op de 
aanwezigheid van een derde bij het horen, dat het 'niet wenselijk en niet nodig is'. De 
procedure en het gebeuren daarom heen zou een te zwaar accent krijgen en de houding van 
de minderjarige zou worden beïnvloed. Wat met de formulering 'ter verbetering van de 
rechtsbescherming minderjarigen' bedoeld wordt, blijft volgens De Langen een vraag. 
De Langen concludeert dat de wet weinig doordacht is. Deze lijkt verdergaande wetgeving 
betreffende de rechtspositie van minderjarigen eerder te belemmeren dan te bevorderen. Zij 
stelt dat het horen als een recht kan worden ervaren door jeugdigen door hen allereerst de 
gelegenheid te bieden om hun mening kenbaar te maken, maar ook om van deze gelegen
heid geen gebruik te maken wanneer dat als te belastend wordt ervaren. 

Ook Van Wamelen (1992) plaatst kanttekeningen bij het hoorrecht. Zij stelt dat de leef
tijdsgrens arbitrair is4. Volgens art.902b lid 2 Rv kan de rechter zelf bepalen of hij kin
deren jonger dan twaalf jaar al dan niet hoort. Kinderen onder de twaalf jaar ontvangen 
geen oproep om hun mening aan de rechter kenbaar te maken. Dat betekent dat deze kin
deren zelf stappen moeten ondernemen om te worden gehoord. Hetgeen volgens haar zel
den gebeurt. Op internationaal niveau echter, in de 'Recommendation on parental respon
sibilities' van de Raad van Europa en in 'De Conventie van de rechten van het kind', is 
het horen van minderjarigen niet aan een minimumleeftijd gebonden. De internationale 
normen gaan uit van een 'degree of maturity' of 'degree of capability', hetgeen pas in de 
ontmoeting met de kinderen kan worden beoordeeld. Volgens Van Wamelen is de hoor-
rechtregeling, zoals deze in Nederland sinds 1982 inwerking is getreden, in strijd met ge
noemde internationale normen. 

Ten tweede vraagt Van Wamelen zich, net als De Langen, af wat de betekenis is van het 
hoorrecht voor de 'verbetering van de rechtsbescherming van het kind'. Wanneer de rechter 
een uitspraak doet waar de minderjarige het niet mee eens is, kan de minderjarige niet in 
beroep gaan en heeft zelfs niet het recht op een motivering van de rechter. Volgens haar 

4 Van Wamelen stelt dat de grens van 12 jaar naar aanleiding van de voorstellen van de com
missie Wiarda zonder al te veel problemen in art. 902b Rv was opgenomen. Men ging vol
gens haar voorbij aan het feit dat de argumenten vóór de leefstijdgrens van 12 jaar in de eerste 
plaats argumenten waren tégen de leeftijdsgrens van 14 jaar. Hoewel die grens van 14 jaar tien 
jaar geleden begrijpelijk was (vanwege adoptiewetgeving), is volgens Van Wamelen het vol
gende argument van meer belang: 'een recht van het kind is z'n mening kenbaar maken en daar
toe dient het aantal kinderen dat uitgesloten wordt van dat recht zo klein mogelijk te worden 
gehouden' (TK 1979-1980, 16, 127, 3 (MvT), p.6, Van Wamelen, 1992). 
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kunnen we dan ook pas werkelijk spreken van 'recht' en rechtsbescherming van minderja
rigen wanneer het hoorrecht gepaard gaat met het recht op verzet en het recht op hoger 
beroep, alsmede met het recht op rechtsbijstand. Toch concludeert Van Wamelen dat de 
hoorrechtregeling een begin is van verdergaande wetgeving op het gebied van de rechts
positie van minderjarigen. Haars inziens is de hoorrechtregeling een noodzakelijke uit
werking van de toegenomen mondigheid van kinderen, maar gaat deze nog niet ver ge
noeg. 

Over de uitvoering van de hoorrechtregeling is weinig bekend. Wienen heeft in 1984 een 
enquête gehouden onder kinderrechters over het functioneren van het 'oude' art. 902b Rv. 
Uit de enquête blijkt dat alle respondenten positief staan ten aanzien van het 'horen'. De 
leeftijdsgrens van 12 jaar wordt in de praktijk soepel gehanteerd. Wanneer een minderja
rige jonger dan twaalf jaar is meegenomen naar de zitting, wordt hij/zij vrijwel steeds ge
hoord. De minderjarige krijgt voor het eerst met het hoorrecht te maken door de oproep 
van de kinderrechter. Minderjarigen krijgen in de regel zelf bericht wanneer de zitting 
plaats vindt. Uit de analyse van de brieven die minderjarigen krijgen toegestuurd, conclu
deert Wienen dat qua vorm en inhoud het taalgebruik in de brieven tamelijk informeel is. 
Het onderwerp in de brief is helder, maar de betekenis van het gesprek en de mogelijkheid 
om weg te blijven komen niet duidelijk uit de brief naar voren. Wienen concludeert dat er 
niet één standaard-procedure bestaat, noch op landelijk niveau, noch per arrondissement. 
De praktische uitvoering van het horen wordt door de wetgever vrijwel geheel aan de kin
derrechters overgelaten. De meeste kinderrechters geven aan de minderjarigen te horen op 
hun werkkamer. Het dragen van de toga wordt tijdens het horen achterwege gelaten. 
Tijdens het horen streven de kinderrechters ernaar de minderjarige aan te spreken op zijn 
of haar ontwikkelingsniveau. 
Het horen van de minderjarigen heeft volgens Wienen effect op de uitspraak, met name 
wanneer de minderjarige wat ouder is en/of zelfstandig optreedt. Externe factoren 
(meningen van de Raad, ouders, deskundigen) kunnen echter het effect van het horen van 
minderjarigen beïnvloeden (Wienen, 1985). Uit de enquête komt niet naar voren welke ef
fecten externe factoren kunnen hebben op de uitspraak van de kinderrechter. 

4.2.3 Verricht onderzoek naar kinderen in juridische procedures 

Er is weinig onderzoek verricht naar kinderen die ervaring hebben met een rechtszitting. 
Het onderzoek op dit terrein richt zich voornamelijk op het geheugen van kinderen, hun 
geloofwaardigheid en op de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen van kinderen. 
Het gaat dan om vragen als: zijn kinderen wel in staat om als getuige op te treden? 
Kunnen kinderen betrouwbare verklaringen afleggen? Voor het onderwerp van deze studie 
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is dit minder relevant. Een onderbelicht aspect van deze onderzoeken is de communicatie 
tussen volwassenen en kinderen, tussen de vragenstellers en de sprekers (Lamers-
Winkelman, 1995). In Nederland heeft het horen van kinderen als getuigen vooralsnog 
een geringe betekenis. 

Het onderzoek dat wel gericht is op de kennis van kinderen over juridische procedures 
vindt voornamelijk plaats in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. 
De Amerikaanse onderzoekers Saywitz, Jaenicke en Camparo (1990) hebben onderzoek 
gedaan naar het begrip van kinderen van juridische termen. Zij constateren allereerst dat 
het idee bestaat dat kinderen tegenstrijdige, inconsistente en verwarde sprekers in de 
rechtszaal zijn die niet in staat zouden zijn om een getuigenverklaring af te leggen. Dat 
brengt hen tot de vraag naar wat kinderen nu feitelijk begrijpen van juridische termen die 
in de rechtszaal gehanteerd worden. Onbegrip van kinderen van wat deze termen beteke
nen, kan namelijk leiden tot vage, tegenstrijdige antwoorden. Het doel van hun onderzoek 
is te achterhalen wat de invloed is van leeftijd, ervaring met het rechtssysteem, intelli
gentie en de invloed van televisie op het begrip van juridische termen. Uit eerder gepu
bliceerd Frans onderzoek komt volgens de onderzoekers namelijk naar voren dat er een re
latie zou bestaan tussen begrip van juridische termen en leeftijd. De Amerikaanse onder
zoeksgroep bestaat uit drie groepen jonge kinderen, variërend in de leeftijd van 5 tot 12 
jaar. 
Saywitz e.a. (1990) concluderen dat leeftijd de belangrijkste determinant is wanneer het 
gaat om kennis en begrip van juridische termen. Dit in combinatie met de woordenschat 
van de kinderen, die ook leeftijdsgebonden is. Hoe ouder de kinderen, hoe beter hun be
grip van juridische termen. De school en de televisie dragen wel bij tot meer samenhan
gende kennis over juridische begrippen. Daar staat tegenover dat de school en de televisie 
eveneens niet-complete en misleidende informatie aan kinderen kunnen overdragen. 
Saywitz e.a. (1990) zien juridische autoriteiten als incompetente ondervragers van kinde
ren: zij hebben te weinig verstand van verschillen in ontwikkelingsniveau en taaibegrip 
van kinderen. Hun aanbeveling is dan ook dat moet worden doorgevraagd naar wat kinde
ren onder bepaalde juridische begrippen verstaan. De betrouwbaarheid van de antwoorden 
van de kinderen neemt hiermee toe. Vervolgens pleiten zij voor het trainen van rechters 
zodat zij beter in staat zijn vragen te stellen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 
van kinderen. 
Warren-Leubecker, Täte, Hinton en Ozbek (1989) richten zich in hun onderzoek niet al
leen op de feitelijke kennis die kinderen en adolescenten hebben van juridische termen 
(wat betekent de term 'advocaat'?). Zij zijn tevens geïnteresseerd in de sociale en cogni
tieve percepties van kinderen (hoe weet je of iemand liegt of niet, is het acceptabel wan
neer iemand wel of niet de waarheid vertelt?). De hypothese van Warren-Leubecker e.a. 
(1989) is dat kinderen eerst een zeker ontwikkelingsniveau moeten bereiken voordat ze in 
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staat zijn om kennis op te nemen over het rechtssysteem. Zij verrichtten twee onderzoe
ken, namelijk onder jonge kinderen in de leeftijd van twee tot veertien jaar en kinderen en 
adolescenten in de leeftijd van negen tot negentien jaar. Zij constateren dat het niet-be-
grijpen van juridische termen voorkomt in alle leeftijdscategorieën. Maar hoe ouder de 
kinderen zijn, hoe beter zij begrip hebben van het rechtssysteem. Kinderen kunnen ang
stig en wantrouwend zijn wanneer zij voor de rechter moeten verschijnen. Warren-
Leubecker e.a. (1989) zien met een toename van begrip, een afname van angst en wan
trouwen van kinderen. Vervolgens komt uit hun onderzoek naar voren dat hoe ouder de 
kinderen zijn, des te hoger hun moreel besef. Adolescenten stellen, in tegenstelling tot 
jonge kinderen, hun vraagtekens bij de autoriteit van het rechtssysteem. Adolescenten 
hebben over het algemeen een beter begrip van juridische basistermen dan jonge kinderen 
maar dit is wel een troebel beeld. Om de angst en het wantrouwen van de kinderen te re
duceren stellen Warren-Leubecker e.a. (1989) voor om kinderen een rondleiding te geven 
in het gerechtsgebouw. In Amerika lopen de eerste experimenten, de zogenaamde 'court 
schools', waar kinderen voorbereid worden op hun participatie in het rechtssysteem5. De 
effecten daarvan zijn nog onbekend. 
Uit Amerikaans onderzoek komt dus naar voren dat adolescenten over het algemeen een 
redelijk goed begrip hebben van de basistermen die gehanteerd worden binnen het rechts
systeem. De samenhang tussen begrip van juridische termen en leeftijd is groter dan de 
samenhang met de andere variabelen, zoals school, televisie, ervaring met het rechtssys
teem en intelligentie. Van groot belang is dat volwassenen die een rol spelen binnen het 
rechtssysteem, hun vragen afstemmen op het begripsvermogen van kinderen. 

Onderzoek gericht op de ervaring en beleving van kinderen van de zitting vinden we 
eveneens over de grens. Dit onderzoek richt zich met name op jonge kinderen (zes tot 
veertien jaar). 
In Groot-Brittannië interviewden Flin, Stevenson en Davies (1987) zes-, acht- en tienja
rige kinderen over hoe zij zich voelden wanneer zij ter zitting moesten verschijnen. 
Vrijwel alle kinderen hebben negatieve gevoelens ten aanzien van de zitting. Hoe ouder 
de kinderen, des te beter realiseren ze zich dat niet alleen criminelen kunnen worden opge
roepen. Iedereen kan in aanraking komen met het rechtssysteem (Saywitz, 1989). 
Volgens Cashmore en Bussey (1990, geciteerd bij Saywitz e.a. 1990) blijkt op grond 
van hun onderzoek dat kinderen (variërend in de leeftijd van zes tot veertien jaar) onder 
andere denken dat zij op de zitting hun eigen onschuld moeten bewijzen. Bij de jonge 
kinderen zijn soms zeer sterke gevoelens van angst aanwezig: de angst om voor een grote 
groep mensen iets te moeten vertellen, de angst zich te verspreken en de angst om fouten 

5 De experimenten zijn bedoeld voor kinderen die te maken krijgen met gerechtelijke procedu-
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te maken. Jonge kinderen associëren de gang naar de rechtbank met het idee dat zij ge
straft worden. 
Ook Warren-Leubecker e.a. (1990) concluderen dat jonge kinderen de rechtszaal zien als 
een 'bad place where bad people are punished' (p. 179). Oudere kinderen (adolescenten) 
hebben ook een negatieve houding ten aanzien van het rechtssysteem, alleen is deze nega
tieve houding het resultaat van het begrip van het feit dat het rechtssysteem feilbaar is. 

In Nederland is het al weer enige tijd geleden dat er onderzoek is uitgevoerd naar dit speci
fieke onderwerp. Clemens Schröner, Rijksen en Stolp (1971) gaan in hun casuïstische 
studie onder andere in op de voorstellingen die ouders en kinderen hebben van wat er op 
de zitting gebeurt, de beleving van ouders en kinderen van de zitting (contact met de kin
derrechter), het begrip van de maatregel en de aanvaarding van de hulp vanuit de gezins
voogdij. 
Volgens Clemens Schröner e.a hebben de ouders een weinig concrete voorstelling van 
zaken voordat zij naar de zitting gaan. Toch gaan de ouders de zitting met hoge verwach
tingen tegemoet: zij gaan er vanuit dat de kinderrechter hen vragen stelt, met hen van ge
dachten wisselt en begrip toont. Anderzijds vrezen zij, op grond van het justitieel karak
ter van de oproep, dat het gaat om een onpersoonlijk, ambtelijk contact. Alle ouders ge
ven aan een concrete uitspraak te verwachten in de zin van hulp en oplossingen 
(plaatsing). De beleving van de ouders ten aanzien van de zitting loopt uiteen. Een aantal 
ouders zegt de zitting als een onpersoonlijke, formele gebeurtenis te ervaren. De ouders 
die een persoonlijk gesprek met de kinderrechter hadden gehad, oordelen positiever. Na de 
zitting zijn er slechts vage en onjuiste voorstellingen omtrent de betekenis van de maat
regel ontstaan. De ouders denken zelf alle zeggenschap te behouden en zij zien de gezins
voogd als iemand die hun ten dienste staat. Volgens Clemens Schröner e.a aanvaarden de 
ouders de hulp vanuit de gezinsvoogdij alleen op hun eigen voorwaarden, waarbij ze 
slechts een beperkte handelingsruimte aan de gezinsvoogd toekennen. 
Met betrekking tot de kinderen komt een soortgelijk beeld naar voren. Die hebben vrij
wel geen voorstelling van het doel van de zitting. Wel blijkt dat ze er erg tegen hebben 
opgezien. Zij verwachtten enerzijds een langdurige, plechtige en strenge aangelegenheid. 
Anderzijds hadden de kinderen positieve verwachtingen: de kinderrechter zou naar hen 
luisteren en hij zou een gesprek met hen voeren waarbij de kinderen zelf ook iets zouden 
kunnen uitleggen. De kinderen hebben de zitting als een korte, formele gebeurtenis be
leefd waarbij zij zich niet betrokken voelden. Er werd over hen beslist. Ze vonden de sfeer 
onpersoonlijk met als gevolg dat zij niet uit eigen beweging iets hebben gevraagd of ge
zegd. 
Na de zitting is er ook geen beter inzicht in de bedoeling van de maatregel tot stand ge
komen. Volgens Clemens Schröner e.a. (1971) bestaat dit inzicht slechts uit vage voor-
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stellingen. Van een duidelijke acceptatie van de hulp vanuit de gezinsvoogdij is dan ook 
geen sprake. 
Uit het onderzoek van Clemens Schröner e.a. (1971) kan geconcludeerd worden dat het 
niet of slechts vaag begrijpen van wat zich op de zitting afspeelt, de kans verkleint op 
het begrijpen van de betekenis van de maatregel. Dit heeft vervolgens invloed op het ac
cepteren van de hulp vanuit de gezinsvoogdij. 

Volgens Van Nijnatten, Zonnenberg, De Blouw en Dekker (1993) kan begrip van een si
tuatie een grote rol spelen bij het aanvaarden van die situatie. Naar aanleiding van klach
ten van ouders over de Raad voor de Kinderbescherming hebben zij een kleinschalig on
derzoek verricht naar de kwaliteit van de relatie tussen maatschappelijk werkers en het ge
zin. De nadruk ligt in het onderzoek op de gespreksstrategieën van de maatschappelijk 
werkers en de wijze waarop de ouders/verzorgers beslissingen van de Raad aanvaarden. 
Volgens Van Nijnatten e.a. maken mensen, wanneer zij in een voor hen onzekere situatie 
terecht komen, zich bepaalde voorstellingen over hoe deze situatie eruit zal zien en hoe 
zij hierop zullen reageren. De situatie blijft echter onzeker, ondanks het feit dat mensen 
zich op diverse manieren voorbereiden, bijvoorbeeld door informatie over deze situatie, 
oefening van toekomstige rollen, door de ervaring van anderen etc. 
Acceptatie is het aannemen (erkennen) en verwerken van een bepaalde situatie, waarbij 
cognitieve en affectieve factoren een rol spelen. Van Nijnatten e.a. zien begrip als een 
voorwaarde voor emotionele aanvaarding. Een goed begrip van een situatie kan inzichten 
geven in de oorzaken en achtergronden van de situatie waarin men terecht is gekomen. 
Vervolgens kan men inzichten verkrijgen in het eigen aandeel en de eigen rol die hebben 
geleid tot die bepaalde situatie. Tenslotte zal begrip leiden tot inzichten in de gevolgen 
van de veranderingen. 

Op grond van deze literatuur is mijn eerste veronderstelling dan ook dat naar mate de ou
ders en de minderjarigen een beter begrip hebben van wat er op de zitting gebeurt, zij ook 
de betekenis van de ondertoezichtstelling beter begrijpen. 
Een tweede veronderstelling is dat het begrip van de juridische betekenis van de maatregel 
samenhangt met de acceptatie van de maatregel. Indien ouders en minderjarigen niet be
grijpen wat voor beslissing er over hen wordt genomen en wat voor gevolgen deze be
slissing voor hen heeft, zullen zij de maatregel niet of nauwelijks accepteren. Wanneer 
zij de betekenis van de maatregel wel begrijpen, zullen zij de interventies vanuit de ge
zinsvoogdij beter accepteren. De acceptatie van de hulp van de gezinsvoogdij zou een 
voorwaarde kunnen zijn voor het welslagen van de interventies. 
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4.3 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van het eerste interview afgenomen 
bij 18 ouders (14 moeders en vier vaders)^, 21 jongeren (14 jongens en zeven meisjes) en 
18 gezinsvoogden (negen vrouwen en negen mannen)'. Zij zijn gemiddeld drie maanden 
na het uitspreken van de ondertoezichtstelling geïnterviewd. Het gaat hier om zowel jon
geren van 12 tot en met 17 jaar die thuis wonen, als om jongeren die uithuis geplaatst 
zijn. Tijdens dit eerste meetmoment woonden 12 jongeren (vier meisjes en acht jongens) 
bij hun ouders en zijn zij op één uitzondering na (Boddaert) in de thuissituatie geïnter
viewd zonder de ouders erbij. Negen jongeren (drie meisjes en zes jongens) waren tijdens 
de eerste interviewronde uithuis geplaatst en zijn geïnterviewd binnen de instelling waar 
zij op dat moment verbleven. De gezinsvoogden zijn geïnterviewd op hun werkplek. 
Aan de ouders en de jongeren is een aantal vragen gesteld over het moment waarop de on
dertoezichtstelling is uitgesproken, de zitting. Hebben zij gehoor gegeven aan de oproep 
van de rechtbank? En zo ja, hoe hebben zij dat ervaren? Ingegaan wordt op de voorstel
lingen die de ouders en de jongeren hebben van deze zitting, of zij tevreden zijn over het 
gesprek bij de kinderrechter en of zij begrepen hebben wat er wordt besproken. Bij de 
gezinsvoogden is eveneens nagegaan of zij konden aangeven wat het gezin begrepen heeft 
van dit gebeuren. Vervolgens wordt besproken of de ouders en de kinderen het eens zijn 
met de maatregel. Getoetst is of de gezinsvoogden inzicht hebben in de kennis van de ou
ders en de kinderen. Als laatste wordt ingegaan op de vraag of ouders en kinderen kunnen 
aanvaarden dat ze ondertoezicht zijn gesteld. Doel is te achterhalen of het al dan niet be
grijpen van de juridische betekenis van de maatregel, invloed heeft op de acceptatie van de 
maatregel. 

4.4 Voorstellingen en verwachtingen ten aanzien van de zitting 

4.4.1 Ouders 

Uit het kleinschalig onderzoek van Clemens Schröner e.a. (1971) blijkt dat de ouders 
ambivalent de zitting ingaan. Enerzijds hebben zij hoge verwachtingen van het gesprek 
bij de kinderrechter, anderzijds bestaat de vrees voor een onpersoonlijk en formeel con
tact. Zij verwachten allen een concrete uitspraak in de vorm van hulp en oplossingen 

6 Eén ouderpaar weigerde in de eerste interviewronde deel te nemen aan het onderzoek. Na her
haalde pogingen tot contact namen zij in een later stadium wel deel aan het onderzoek (2e en 
3e ronde). Hun zoon nam deel aan alle interviewrondes. 
7 Eén gezinsvoogd heeft twee OTS-zaken die betrokken zijn in het onderzoek (zie hoofdstuk 
3). 
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(plaatsing). In mijn onderzoek ben ik eveneens nagegaan of de ouders bepaalde verwach
tingen hadden van het gesprek bij de kinderrechter. In totaal zijn 15 van de 18 ouders naar 
de zitting geweest. Drie moeders zijn niet geweest^. Dat betekent dat in totaal 15 ouders 
zijn geïnterviewd over hun ervaringen met de zitting. 
Van de 18 ouders hebben zes ouders (vier moeders en twee vaders) al eerder ervaringen 
opgedaan met het rechtssysteem. De moeders hebben een oudere zoon of dochter onder 
toezicht staan. De vaders hebben eerdere rechtszaken meegemaakt, namelijk in geval van 
een aanvraag voor voogdijwijziging en in verband met crimineel gedrag van een zoon. 

Tabel 4.1 Verwachtingen van de ouders ten aanzien van de zitting (N=15, n=21, 
meerdere antwoorden mogelijk) 

Ouders (N=15) 

helemaal niets 8 (53%) 

hulp 4 (27%) 

toga's 3 (20%) 
OTS uitgesproken 3 (20%) 
overige 3 (20%) 
totaal 21 

Geconcludeerd kan worden dat iets meer dan de helft van de geïnterviewde ouders (53%) 
een wat afwachtende houding heeft voordat zij naar de zitting gaan. Ruim een kwart van 
de ouders (27%) verwacht van de kinderrechter hulp en oplossingen voor hun proble
men: "Ik had wel verwachtingen. Mijn verwachting was dat we in orde zouden krijgen dat 

ze een keer in de 14 dagen een weekend naar haar vader zou gaan. En dat is zwaar tegen

gevallen". Een vijfde van de ouders (20%) noemt als verwachting dat de ondertoezichtstel
ling zou worden opgelegd. Ten slotte heeft een vijfde (20%) het idee dat het zou gaan om 
een formeel, ambtelijk contact. Uit de antwoorden komt naar voren dat de televisie hier
bij als inspiratiebron diende: "We waren alle twee ontzettend nerveus. Ik had eerlijk ge

zegd verwacht dat het iemand was met een zwarte jurk, zo'n toga. We verwachten eigen

lijk een grote zaal en een rechtbank en al die dingen. Maar dat was het gelukkig niet. Het 

was een heel groot kantoor. Ronde tafels. Wel officieel maar wel lekker een beetje rom

melig. Het was niet zo eng als dat ik gedacht had. Dat scheelde wel. Die mevrouw had 

een heel gewoon pakje aan. (....) Dat heb ik van de TV natuurlijk. Ik ben nog nooit met 

de rechter in aanraking geweest. En toen wij dat grote gebouw binnen kwamen zagen wij 

° Twee moeders zagen geen reden om aan de oproep gehoor te geven omdat zij het met het uit
spreken van de OTS eens waren. Eén moeder gaf aan ziek te zijn: haar man is wel op de zitting 
verschenen. 

79 



die mannen met jurken aan. Dan verwacht je eigenlijk dat dat ook gebeurt, heel officieel. 
En natuurlijk, het was officieel". 

Los van de verwachtingen die de ouders hadden ten aanzien van de zitting, geeft ruim een 
kwart van de ouders (27%) aan nerveus te zijn voordat ze voor de kinderrechter moesten 
verschijnen: "Ik was bang voor hoe ze mij benaderde. Angst dat ik er de schuld van 
kreeg. Ik schaamde me vreselijk omdat de kinderen weg moesten. Ik gaf het toe op dat 
moment, ik gaf de kinderen weg omdat ik het zelf niet meer kon". 

4.4.2 Jongeren 

In deze studie zijn niet alle jongeren voor de eerste keer geconfronteerd met de kinderrech
ter. Voor drie jongens die zijn opgepakt wegens hun criminele activiteiten is het de 
tweede of derde keer. In die zin 'kennen' zij de gang naar de rechter. In totaal zijn er 19 
van de 21 jongeren (13 jongens en zes meisjes) naar de zitting geweest. Een jongen en 
een meisje zijn niet geweest9. Alleen aan de jongeren die tijdens de zitting aanwezig zijn 
geweest, is gevraagd wat zij voor verwachting van het gesprek bij de kinderrechter had
den. 

Tabel 4.2 Verwachtingen van de jongeren ten aanzien van de zitting (N=19, n=29, 
meerdere antwoorden mogelijk) 

Jongens Meisjes Totaal 
(N=13) (N=6) (N=19) 

helemaal niets 5 (38%) 4 (67%) 9 (47%) 
grote zaal vol mensen 4 (29%) 2 (33%) 6 (32%) 
veel(moeilijke)vragen/lang 5 (38%) - (0%) 5 (26%) 
gesprek 
uithuisplaatsing 3 (23%) - (0%) 3 (16%) 
overige 5 (38%) 1 (17%) 6 (32%) 

totaal 22 7 29 

Uit de antwoorden komt naar voren dat meer dan de helft (58%) van de jongeren uit de 
onderzoeksgroep vrij hoge verwachtingen heeft voordat ze naar de kinderrechter gaan. Dat 
betekent dat ze een lang gesprek, veel (ingewikkelde) vragen (26%) en een enorme rechts
zaal met veel mensen verwachten (32%): "Allemaal bureaus, van die jurken aan. 

y De moeders van de jongeren gaven ook geen gehoor aan de oproep. Zij waren het eens met 
het uitspreken van de ondertoezichtstelling. 

80 



Advocaten erbij, m'n vader aan die kant, m'n moeder aan de andere kant". In die zin pro
beren ze op een voor hen vrijwel onbekende situatie te anticiperen. Daarentegen geeft on
geveer de helft van hen (47%) aan dat ze 'niets verwachten' en 'wel zien hoe het loopt': 
"Ik wist niet wat ik moest verwachten. Op TV zie je dan een hele zaal vol. Maar het viel 

eigenlijk reuze mee. Twee stoelen, een paar tafels. Eigenlijk net als thuis". Verder geven 
drie jongens (16 %) aan dat ze de verwachting hebben uithuis geplaatst te worden. 
Naast het uitspreken van de verwachtingen ten aanzien van de zitting bekent een kwart 
van hen (26%) dat ze (een beetje) zenuwachtig waren toen ze naar de rechter moesten. 
Zoals uit het bovenstaande helder wordt, vormt ook bij de jongeren de televisie een be
langrijke informatiebron. Zes jongeren noemen expliciet de televisie als informatiebron. 

4.4.3 Conclusie 

De ouders en de jongeren hebben voorafgaand aan de zitting een weinig realistisch beeld 
hierover. Deze resultaten zijn conform de resultaten van het onderzoek van Clemens 
Schröner (1971). De ouders en de jongeren verwachten enerzijds een formele gang van 
zaken, in de zin van een lang gesprek en ingewikkelde vragen, een grote zaal vol mensen 
(jongeren) en toga's (ouders). De televisie speelt hierbij een rol als inspiratiebron (zie 
ook Saywitz, 1990). Anderzijds verwachten de ouders en de jongeren dat er hulp komt en 
oplossingen voor hun problemen, de uitspraak van de OTS (ouders) en het realiseren van 
uithuisplaatsing (jongeren). In tegenstelling tot de resultaten van Clemens Schröner 
(1971) geven niet alle ouders aan hulp en oplossingen te verwachten. De ouders in deze 
onderzoeksgroep hebben in die zin een meer afwachtende houding. 

Een verschil tussen de ouders en de jeugdigen is dat de ouders inhoudelijke ideeën aange
ven over wat zij verwachten van de zitting (hulp, uitspraak OTS). De jongeren daarente
gen geven hun verwachtingen weer met betrekking tot de vorm van het contact met de 
kinderrechter (grote zaal, moeilijke vragen, lang gesprek) en richten zich minder op de 
inhoud. 

4.5 Tevredenheid zitting 

4.5.1 Ouders 

De manier waarop ouders de zitting beleven is onderzocht door te vragen of de ouders te
vreden zijn over het gesprek bij de kinderrechter. Uit het onderzoek van Clemens 
Schröner (1971) komt naar voren dat ouders die positief oordelen over het gesprek het 
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gevoel hebben dat ze een persoonlijk gesprek zijn aangegaan met de kinderrechter. Bij een 
negatief oordeel ontbreekt dat juist. 

Van de 15 ouders geven 12 ouders (80%) aan dat ze tevreden zijn over het gesprek bij de 
kinderrechter. Drie ouders (20%) zijn ontevreden. Onderzocht is waarom ze (on)tevreden 
waren over het gesprek. 

Tabel 4.3 Tevreden zitting ouders (N=15) 

Ouders (N= 15) 

ja 12 (80%) 
nee 3 (20%) 

Meer dan de helft van de aanwezige ouders (58%) is tevreden omdat er naar hen geluisterd 
wordt. Met name voor de moeders is dit aspect belangrijk: "Dat er gehoor werd gegeven 

aan onze problemen. Dat er niet zo makkelijk over gedaan werd en dat er geen beschuldi

gingen gedaan werden. Daar ben je supergevoelig voor want we hebben natuurlijk ook 

een tijd gehad dat we ons zelf dingen kwalijk namen". Het tweede aspect dat van invloed 
is op de tevredenheid met de zitting is het uitzicht hebben op een verandering in situatie 
(58% van de antwoorden): "Er gebeurde tenminste iets, en snel". "Dat er een OTS 

kwam". Verder wordt het door de ouders als aangenaam ervaren (33%) dat het een kort ge
sprek is: "Het was erg zakelijk. Geen onzinnige dingen er omheen. Geen poespas". 

Ondanks het feit dat het merendeel van de ouders tevreden is over het gesprek bij de kin
derrechter, plaatst de helft van de ouders (47%) daarbij hun kanttekeningen. Deze kantte
keningen hebben te maken met de persoon en functie van de kinderrechter: "Ze deed be

loftes die niet uitkwamen". En: "Hij moet iets beslissen waar hij feitelijk niets vanaf 

weet". En met omgevingsfactoren: "Die mensen van de kinderbescherming (Raad, A.S.) 

moeten niet zo'n houding aannemen. Het is geen pak suiker waar je uiteindelijk over zit 

te handelen. Ja, en dan moetje nog gezamenlijk in de lift staan en de gezinsvoogd zegt ze 

wel gedag en jou kijkt ze aan alsof ze denkt: daar heb je erweer zo één". 

De ontevreden ouders (20%) vinden de sfeer op de zitting onpersoonlijk: "Het was niet 
echt een gesprek, het was meer feiten uitwisselen. Het was iets wat moest gebeuren, een 
procedure voordat we weer verder konden. Hoe ik daar tegen aan keek, daar werd verder 
niet op ingegaan ". 
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4.5.2 Jongeren 

Uit het onderzoek van Clemens Schröner e.a. (1971) komt naar voren dat de jongeren de 
zitting over het algemeen als een korte formele gebeurtenis beleven waarbij zij zich niet 
betrokken voelen. Zij hebben het idee dat er óver hen wordt beslist. Zij hebben een nega
tieve houding ten aanzien van het rechtssysteem als gevolg van hun idee dat het rechts
systeem feilbaar is (Warren-Leubecker, 1990). 

In tegenstelling tot de grote tevredenheid van de ouders, komt er op dit punt bij de jonge
ren een heel ander beeld naar voren. Iets meer dan de helft van de jongeren (53%) geeft 
aan ontevreden te zijn over het gesprek bij de kinderrechter. Negen jongeren (47%) zijn 
wel tevreden qver het gesprek bij de kinderrechter. 
Elf jongeren (zeveti jongens en vier meisjes) zijn apart gehoord door de kinderrechter en 
bij acht jongeren (zes jongens en twee meisjes) zijn de ouders aanwezig. 

Tabel 4.4 Tevredenheid zitting jongeren (N=19) 

Jongens Meisjes Totaal  

(N=13) (N=6) (N=19) 

ja 5 (38%) 4 (67%) 9 (47%) 
nee 8 (62%) 2 (33%) 10 (53%) 

De jeugdigen vinden het moeilijk om aan te geven wââr ze nu wel of niet tevreden mee 
zijn. De ontevredenheid (53%) heeft voornamelijk te maken met het (lange) wachten 
voordat het gesprek plaatsvindt. De lange wachttijd staat volgens hen niet in verhouding 
tot de korte duur van het gesprek (50%). Verder hebben ze ook het gevoel dat er niet naar 
hen geluisterd werd (40%). Er is geen ruimte om iets te zeggen: "Ik kon alleen maar 'ja' 

of'nee'zeggen". Verder geeft een aantal jongeren aan dat ze het niet eens zijn met de pro
blematiek zoals deze is weergegeven door de kinderrechter en de oplossingen die daarvoor 
worden aangedragen: "Ze bemoeit zich met problemen die haar absoluut niet aangaan". 

De tevredenheid van de jongeren (47%) heeft daarentegen te maken met het gevoel dat er 
wèl naar hen geluisterd wordt. Deze jongeren vinden de kinderrechter aardig en ze hebben 
het idee dat ze goed kunnen praten: zij krijgen ook uitleg over de ondertoezichtstelling en 
de rol van de gezinsvoogd (44%). Uit de gegevens blijkt dat dit overigens onafhankelijk 
van leeftijd of geslacht is. Verder heeft de tevredenheid van de jongeren te maken met het 
feit dat er een verandering in de situatie zal optreden (55%): "Er gebeurt nu tenminste 

iets". En: "Er komt een gezinsvoogd". 
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4.5.3 Conclusie 

De ouders en de jongeren beleven het gesprek bij de kinderrechter verschillend: meer dan 
drie-kwart van de ouders (80%) geeft aan tevreden te zijn. Daar staat tegenover dat bijna 
de helft van de jongeren (47%) tevreden is. 
Aspecten die van invloed zijn op de tevredenheid zijn: het gevoel dat er geluisterd werd 
(ouders), de persoon van de kinderrechter (jongeren) en het besef dat er verandering in de 
situatie zou optreden door de uitspraak van de OTS en door de komst van de gezinsvoogd 
(ouders en jongeren). 
De ontevredenheid van de ouders en jongeren (resp. 20% en 53%) heeft met name te ma
ken met het gevoel dat er niet geluisterd werd, het lange wachten (jongeren) en met de 
onpersoonlijke benadering door de kinderrechter (ouders). De overeenkomsten tussen de 
resultaten van Clemens Schröner (1971) en deze gegevens moet worden gezocht in de ar
gumenten die de ouders en kinderen aandragen voor een positief of negatief oordeel ten 
aanzien van de zitting: het gevoel dat er wordt geluisterd en een persoonlijk geprek is ge
voerd, vormt een belangrijk argument voor een positief oordeel over de zitting. De on
persoonlijke sfeer, het formele karakter en het gevoel dat er niet geluisterd wordt, zorgt 
voor een negatief oordeel. 

4.6 Begrip van de zitting 

4.6.1 Ouders 

Alle ouders die gehoor gaven aan de oproep van de kinderrechter (15) geven aan begrepen 
te hebben wat er op de zitting besproken is. 

Tabel 4.5 Begrip ouders zitting (N=15, n=32, meerdere antwoorden mogelijk) 

Ouders (N=15) 

problematiek 11 (73%) 
reden OTS 7 (47%) 
(voorstellen) gezinsvoogd 4 (27%) 
eens/oneens 4 (27%) 
overige 6 (40%) 
totaal 32 
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Uit tabel 4.5 komt naar voren dat de meeste ouders (73%) aangeven dat de problematiek 
is besproken zoals deze in de gezinssituatie aanwezig is: "Er is gesteld wat de problemen 
waren. En wat zich heeft voorgedaan. Dat T. betrapt was op een diefstal in een woning. 
En voor het stelen van een bromfiets. Het rapport van de raad voor de kinderbescherming 
is aan de orde gekomen". Daarnaast geeft bijna de helft aan (47%) dat de reden en oorzaak 
van het uitspreken van de OTS naar voren komt. De gezinsvoogd is aan hen voorgesteld 
(27%) en de ouders kunnen aangeven of zij het wel of niet met de maatregel eens zijn 
(27%). 

4.6.2 Jongeren 

Van de 19 jeugdigen hebben er 14 (74%) begrepen wat er is gezegd op de zitting. Vijf 
jongens (26%) geven aan dat het gesprek bij de kinderrechter voor hen niet helder is. Zij 
geven antwoorden zoals, 'ik begreep niet wat een OTS nu was', 'de rechter gebruikte al
lemaal van die moeilijke woorden', 'ik begreep niet wat de rol van de gezinsvoogd nu 
was'. 

Tabel 4.6 Begrip jongeren zitting (N=14, n=43, meerdere antwoorden mogelijk) 

J ongens 
(N=8) 

VI ei sj es 
(N=6) 

Totaal 

(N=14) 

ik krijg een gezinsvoogd 8 (100%) 3 (50%) 12 (79%) 

reden/oorzaak gezinsvoogd 6 (75%) 3 (50%) 9 (64%) 

eens/oneens OTS 1 (13%) 6 (100%) 7 (50%) 

verplichte karakter 4 (50%) - 4 (29%) 

regelen van plaatsing 5 (63%) - 5 (36%) 

overige 3 (38%) 3 (50%) 6 (43%) 

totaal 28 15 43 

De meeste jongeren (79%) begrijpen dat er een gezinsvoogd zou worden toegewezen en 
volgens 64% van de jongeren is ook de reden van de komst van de gezinsvoogd bespro
ken. De helft van de jongeren geeft aan dat ze op de zitting konden aangeven of ze het 
wel of niet met de OTS eens zijn: "Ik kon alleen 'ja' of 'nee'zeggen". Vijf jongens (36%) 
begrijpen dat er een plaatsing elders geregeld zal worden. Vervolgens noemen vier jon
gens (29%) het verplichte karakter van de maatregel: de kinderrechter waarschuwt en 
maakt duidelijk dat zij zich aan de afspraken van de gezinsvoogd moeten houden. 
De ouders noemen dit aspect niet. Dit wijst erop dat de ouders de OTS in combinatie met 
de komst van de gezinsvoogd meer als een vorm van hulp ervaren. 
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4.6.3 Gezinsvoogden 

Bij alle zittingen is een vertegenwoordiger van de (gezins)voogdij-instelling aanwezig. 
Dit hoeft niet de toegewezen gezinsvoogd te zijn en het is afhankelijk van het instel
lingsbeleid. Twee van de vier instellingen hebben een vaste zittingsvertegenwoordiger en 
in de regel is dat een praktijkleider. Bij de andere twee instellingen gaat de gezinsvoogd 
die de OTS-zaak heeft toegewezen gekregen naar de zitting. 

Van de 19 OTS-zaken zijn tien gezinsvoogden (53%) naar de zitting geweest. In de ove
rige OTS-zaken is een vertegenwoordiger naar de zitting geweest. Toch is aan alle ge
zinsvoogden is gevraagd of zij kunnen aangeven wat de ouders en de kinderen begrepen 
hebben van deze zitting. Dit om te toetsen in hoeverre zij inzichten hebben in de bele
vingswereld van het gezin. 

Begrip van de ouders volgens de gezinsvoogden 

Van de 19 OTS-zaken zijn in 17 gevallen de ouders of één van beide ouders naar de zit
ting geweest10. Dat betekent dat de gezinsvoogden in 17 OTS-zaken kunnen aangeven of 
de ouders hebben begrepen wat er is besproken. In totaal geven de gezinsvoogden in 16 
OTS-zaken (94%) aan dat de ouders het hebben begrepen. In slechts één OTS-zaak (6%) 
meent de gezinsvoogd dat de ouders het niet hebben begrepen. 

Tabel 4.7 Begrip van de zitting ouders volgens gezinsvoogden (N=17, n=22, meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Ouders (N=15) 

verplichte karakter OTS 6 (35%) 
regelen hulpverlening 6 (35%) 
hulp/oplossingen 6 (35%) 
zeggenschap KR 2 (12%) 
overige 2 (12%) 
totaal 22 

Elementen die de ouders volgens de gezinsvoogden hebben begrepen van de zitting zijn 
dat de uitspraak van de OTS bepaalde verplichtingen met zich meebrengt (35%): "Vader 

beseft dat hij zich aan de afspraken moet houden die door mij gemaakt worden". 

1 0 Hierboven kwam naar voren dat 15 geïnterviewde ouders gevraagd zijn over de zitting. Van 
de overige twee gezinnen is bij één ouderpaar moeder niet naar de zitting geweest (wel geïnter
viewd) en vader wel (niet geïnterviewd). Een ouderpaar is wel naar de zitting geweest maar niet 
geïnterviewd op het eerste meetmoment. 
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Vervolgens dat de gezinsvoogden kunnen zorgen voor het inschakelen van verdere hulp
verlening voor hun kind (35%), zoals het regelen van een plaatsing binnen een instel
ling. Ten slotte geven de gezinsvoogden in zes OTS-zaken (35%) aan dat de ouders be
grepen hebben dat er hulp en oplossingen komt voor hun problemen: "Dat ik ze ga hel

pen bij het vinden van oplossingen voor hun problemen". 

De gezinsvoogden zetten wel enige kanttekeningen bij de vraag of de ouders de zitting 
volledig hebben begrepen. De meeste ouders zijn nerveus omdat ze naar de rechter moeten 
en het gesprek wordt om die reden niet altijd goed opgepikt: "Deze mensen waren ook 

heel nerveus. Ze horen de woorden van de kinderrechter maar half. De kinderrechter heeft 

tegen hen een aantal dingen gezegd waarvan ze later zeggen dat dat niet is gezegd. Of ze 

interpreteren dat anders". Verder wordt de onbekendheid met de rechtsgang genoemd: 
"Moeder heeft aangegeven dat ze te weinig voorbereid was op hoe een zitting verloopt. 

Dat hoor je wel vaker van ouders. Dat zou eigenlijk de Raad moeten doen. Ze vertelde dat 

ook: toen ik binnen kwam, gaf ik de rechter een hand. Al snel bleek dat dat niet zo 

werkte". De verstrekkende gevolgen van de OTS zijn niet altijd duidelijk, met name dat 
de ouderlijke macht beperkt wordt: "Ze hebben hulp nodig, maar tegelijkertijd leveren ze 

een stukje zeggenschap in. Ik heb altijd het idee dat ouders zich dat niet realiseren. De 

neuzen staan nu dezelfde kant op maar dat kan een probleem worden wanneer ik andere 

inzichten krijg dan hen". 

Begrip van de jongeren volgens de gezinsvoogden 

Zestien gezinsvoogden beantwoorden de vraag of de jeugdigen begrepen hebben wat er op 

de zitting is besproken11. Deze gezinsvoogden zijn verantwoordelijk voor 18 OTS-pupil-

len. 

Volgens de gezinsvoogden hebben acht minderjarigen (44%) begrepen wat er op de zit
ting is besproken en vijf jongeren (28%) niet. Voor drie jongeren weten de gezinsvoog
den (17%) geen antwoord te geven en bij twee jongeren (11%) twijfelen de gezinsvoog
den. Ondanks het feit dat de gezinsvoogden een ontkennend antwoord gaven, is doorge
vraagd naar wat volgens hen de minderjarigen wèl hebben begrepen. 

1 ' Eerder kwam naar voren dat 19 van de 21 jongeren naar de zitting zijn geweest. In totaal 
zijn 17 gezinsvoogden verantwoordelijk voor deze 19 jongeren. Aangezien één gezinsvoogd 
van mening was dat zijn OTS-pupil niet naar de zitting is geweest, is aan 16 gezinsvoogden 
gevraagd of de jeugdigen hebben begrepen wat er op de zitting is besproken. 
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Tabel 4.8 Begrip van de zitting jongeren volgens gezinsvoogden (N= 18, n=22, 
meerdere antwoorden mogelijk) 

J longens Meisjes Totaal 
(N=12) (N=6) (N: = 18) 

verplichte karakter OTS 7 (58%) 2 (33%) 9 (50%) 
regelen hulpverlening 2 (17%) 2 (33%) 4 (22%) 
hulp/oplossingen 1 (8%) - 1 (6%) 
zeggenschap kinderrechter 1 (8%) - 1 (6%) 
weet niet 3 (25%) 2 (33%) 5 (28%) 
overige - 2 (33%) 2 (11%) 
totaal 14 8 22 

Uit tabel 4.8 blijkt dat volgens de gezinsvoogden de helft van de jongeren begrijpt dat er 
een gedwongen sfeer uitgaat van de OTS, dat wil zeggen dat er een gezinsvoogd komt aan 
wiens afspraken zij zich moeten houden: "Hij heeft begrepen dat hij contact met mij 
móét hebben ". "Hij ziet mij als iemand die boven hem staat en niet iemand die samen 
met hem een oplossing gaat zoeken". Ruim een vijfde van de jongeren (22%) begrijpt 
volgens de gezinsvoogden dat er verdere hulpverlening op gang wordt gebracht. 
Opvallend is dat de gezinsvoogden meer problemen hebben met het beantwoorden van 
deze vraag voor de jeugdigen dan voor de ouders: voor vijf kinderen (28%) kunnen ze de 
vraag niet beantwoorden. 

Kortom, de ouders en de kinderen hebben volgens hen met name het gedwongen karakter 
van de maatregel en het regelen van verdere hulpverlening begrepen. Apart voor de ouders 
noemden de gezinsvoogden het geven van hulp en oplossingen voor de problemen. 

4.6.4 Conclusie 

In deze paragraaf komt naar voren dat alle ouders en drie-kwart van de jongeren aangeven 
dat zij begrepen hebben wat er op de zitting is besproken. De problematiek binnen het 
gezin en de reden van de uitspraak van de OTS wordt door de ouders het meest genoemd. 
De jongeren hebben begrepen dat er een gezinsvoogd is aangesteld en de reden daarvoor. 
Vervolgens noemen de jongeren in tegenstelling tot de ouders het gedwongen karakter 
van de maatregel expliciet. 
De gezinsvoogden kunnen een matige inschatting maken of de ouders het gesprek bij de 
kinderrechter hebben begrepen en zij kunnen dit nog minder voor de kinderen. Opvallend 
is dat de gezinsvoogden menen dat het gedwongen karakter door zowel de ouders als de 
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kinderen is begrepen, terwijl dit door geen van de ouders wordt genoemd en door slechts 
enkele jongeren. De ouders zijn op de zitting meer gespitst op het weergeven van de pro
blematiek door de kinderrechter (of dat klopt). De kinderen zijn meer bezig met de nieuwe 
persoon die is aangesteld en bezig met het begrijpen wat de reden daarvan is. Het idee van 
de gezinsvoogden sluit niet goed aan bij de belevingswereld van de ouders en de kinderen. 
De oorzaak ligt mede in het feit dat slechts de helft van de gezinsvoogden bij de zitting 
aanwezig is geweest. 

4.7 Begrip van de maatregel 

Het begrip van de maatregel is onderzocht door allereerst te vragen aan de ouders en de 
jongeren óf zij een maatregel hebben gekregen (OTS, ondertoezichtstelling). Vervolgens 
is onderzocht of zij kunnen uitleggen wat de ondertoezichtstelling betekent. Het niet-be-
grijpen van de betekenis van de maatregel kan leiden tot irreële verwachtingen bij de ou
ders en de kinderen over de hulp van de gezinsvoogd. Het uitleggen van wat de gezins
voogd kan doen en gaat doen is een belangrijk element in de communicatie tussen de ge
zinsvoogd en de ouders en kinderen. Vandaar dat eveneens onderzocht is of de gezins
voogden kunnen aangeven of de ouders en de kinderen begrijpen wat de maatregel in
houdt. 

Operationalisatie van een 'goed' begrip van de maatregel 

Om te bepalen wanneer er sprake is van een goed begrip of - in het andere uiterste - geen 
goed begrip van de maatregel, is het noodzakelijk bepaalde criteria te hanteren. Voor het 
begrip van de maatregel zijn de artt.l: 254 t/m 265 BW als uitgangspunt genomen (als 
extern criterium). In deze artikelen is onder andere het doel van en de grondslag voor het 
uitspreken van de ondertoezichtstelling beschreven^. Er komen vier kernbegrippen naar 
voren, namelijk "hulp en steun", "verantwoordelijkheid", "gezag" en "aanwijzing". 
Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam, is per 1 november 1995 als nieuwe taak het "ge
ven van schriftelijke aanwijzingen" ingevoerd. Wanneer genoemde doelstellingen met be
trekking tot de opvoeding en verzorging van de minderjarige niet worden opgevolgd door 
de ouders kan het gevolg zijn dat de gezinsvoogd "een aanwijzing" geeft. Gezien het 
moment van het eerste interview (vóór 1 november '95) is de kans dat de ouders en de 
minderjarigen dit kernbegrip noemen bijzonder klein. Hieruit volgt dat er drie kernbe
grippen over blijven, waaraan het begrip van de maatregel van de ouders en jongeren ge
toetst kan worden. 

2 Daarnaast zijn daar de taken van de (gezins)voogdij-instelling beschreven, de duur van de 
OTS, uithuisplaatsing etc. 
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Een 'goed begrip' van wat een ondertoezichtstelling betekent, zou impliceren dat de drie 
genoemde kernbegrippen uit de wet door de ouders en de jongeren genoemd worden. Een 
'redelijk begrip' zou impliceren dat er twee kernbegrippen genoemd worden. Een 'matig 
begrip' zou impliceren dat er één kernbegrip genoemd wordt. 'Geen begrip' betekent dat 
geen van de kernbegrippen wordt genoemd. Op deze manier zijn alle antwoorden van de 
ouders en jongeren gecategoriseerd. 

4.7.1 Ouders 

Alle ouders geven aan, op één uitzondering na (moeder), te begrijpen wat de ondertoe
zichtstelling inhoudt. Deze moeder begrijpt wél wat de consequentie is van de ondertoe
zichtstelling (voor haar beide kinderen): "Dat ze regelmatig naar school moeten. Niet 

spijbelen, trouw naar school gaan. En G. moet gehoorzamen en luisteren". 

De antwoorden die de ouders (en ook de kinderen, zie verder) geven, zijn divers. Zij heb
ben meerdere associaties bij het begrip ondertoezichtstelling. Deze associaties zijn glo
baal in drie categorieën in te delen, namelijk het gedwongen karakter van de maatregel, 
hulp krijgen en 'verantwoordelijkheid en medezeggenschap'13. Op basis van eerder ge
noemde operationalisatie, blijkt dat meer dan de helft (61%) van de ouders een redelijk 
begrip heeft van de betekenis van de maatregel, een derde (33%) heeft een matig begrip en 
slechts één ouder heeft een goed begrip van de betekenis van de maatregel. 

Helder is voor drie-kwart van de ouders (72%) dat het gaat om een gedwongen ingrijpen 
binnen het gezin en dat de consequenties daarvan voor hen groot kunnen zijn: "Dat als er 

iets fout gaat, dat zij kunnen ingrijpen. Ik heb heel erg getwijfeld want ik moest ermee 

accoord gaan. Ja, ik was gewoon bang van: dadelijk pakken ze m'n kind af. En dat is veel 

erger. Ook door m'n verleden. Een OTS wilde ik eerst niet omdat ik zelf in een tehuis 

heb gezeten. En toen zei die mevrouw: we plaatsen een kind niet zomaar uithuis". 

Volgens meer dan de helft van de ouders (61%) betekent de ondertoezichtstelling dat er 
hulp komt en oplossingen voor hun problemen. Tenslotte geeft ruim een derde van de 
ouders (39%) aan dat zij de verantwoordelijkheid in relatie tot de opvoeding van hun kind 
'delen' met de gezinsvoogd: "Het betekent voor ons dat we de zeggenschap over onze 

dochter kwijt zijn. Dat we in feite weinig inspraak hebben in waar ze is en wat er met 

haar gebeurt. Zo komt het over". Niet helder is hoevéél verantwoordelijkheid de ouders 
nog wél hebben ('de gezinsvoogd beslist alles' óf 'we bepalen samen met de gezins
voogd'). 

1 3 Het gaat hier om meer dan één associatie; het totaal kan dus meer dan 100% zijn. 
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4.7.2 Jongeren 

Bij de jongeren in dit onderzoek wekt het begrip 'maatregel' verwarring. Zij associëren 
het begrip 'maatregel' met een straf: "Ja, ik heb een taakstraf gekregen van de rechter". 

Of: "Ja, ik moet naar een internaat". De term 'OTS' of 'ondertoezichtstelling' heeft wel be
tekenis voor de meeste kinderen (81%). Verder geeft iedere jongere zo zijn eigen invul
ling aan het begrip ondertoezichtstelling, toegespitst op zijn of haar (gezins)situatie. Net 
als bij de ouders komen er uit de antwoorden van de jongeren globaal drie associaties naar 
voren, namelijk het gedwongen karakter van de maatregel, hulp krijgen/regelen van din
gen en de associatie met de gezinsvoogd zelf. 

Meer dan de helft van de jongeren (57%) heeft een matig begrip van de betekenis van de 
maatregel en slechts een kwart (24%) van de jongeren heeft een redelijk begrip van de 
maatregel. Voor een aantal (19%) jongens geldt dat de term 'ondertoezichtstelling' hen 
ook weinig tot niets zegt. Deze jongens begrijpen wel dat er een gezinsvoogd is aange
steld en de reden waaróm de gezinsvoogd is aangesteld. Helder is voor vrijwel alle kinde
ren dat met een ondertoezichtstelling een gezinsvoogd is toegewezen door de rechter. 
Voor meer dan de helft van de jongeren (57%) is duidelijk dat de ondertoezichtstelling ge
paard gaat met een vorm van dwang: "Als ik wat verkeerd doe....dat je dan gepakt wordt 

en in de bak wordt gegooid. M'n moeder heeft dat verteld. Ze heeft verteld dat als je dan 

met wat gasten staat en zij wat doen en jij doet niks, dan wordt je er toch automatisch 

uitgepikt. En hun laten ze dan lekker lopen Ja, het is in ieder geval onwijs 

streng". En: "Ik móét nu elke dag naar school gaan". Vervolgens noemt de helft van de 
jongeren (52%) in hun antwoorden "hulp" en "het regelen van dingen": "Dat er dingen 

worden geregeld die normaal je ouders regelen. Ik had een nieuwe fiets nodig en toen heb 

ik geld gekregen". Daarentegen associeert een derde (33%) van hen de maatregel letterlijk 
met de gezinsvoogd: "Oh, dat is de gezinsvoogd". 

Geconcludeerd kan worden dat er een groot verschil is in de beleving die de jongeren heb
ben van de betekenis van de ondertoezichtstelling. 

4.7.3 Gezinsvoogden 

Begrip van de ouders volgens de gezinsvoogden 

Volgens de gezinsvoogden begrijpen de ouders in 13 OTS-zaken (68%) wat de maatregel 
inhoudt en in drie OTS-zaken (16%) niet. Vervolgens hebben zij over de ouders in drie 
OTS-zaken (16%) gemengde gevoelens. Ondanks het feit dat de gezinsvoogden in eerste 
instantie aangeven dat de ouders de maatregel niet begrijpen, is doorgevraagd naar wat de 
ouders wèl begrijpen. 
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Tabel 4.9 Begrip van de maatregel ouders volgens de gezinsvoogd (N=19) 

Begrip maatregel ouders 

ja 
nee 
ja/nee 

OTS-zaken 

(N= =19) 

13 (68%) 
3 (16%) 
3 (16%) 

Volgens de gezinsvoogden begrijpt de ouders in meer dan de helft van de OTS-zaken 
(53%) dat de maatregel inhoudt dat er hulp, oplossingen en ondersteuning komt voor de 
problemen die ze hebben. In negen OTS-zaken (47%) begrijpen de ouders volgens de ge
zinsvoogden dat zij beslissingen kunnen nemen die de ouders moeten opvolgen. In vier 
OTS-zaken (21%) hebben de ouders volgens de gezinsvoogden door dat de kinderrechter 
uiteindelijk de eindverantwoordelijke is. In drie OTS-zaken is het duidelijk voor de ouders 
dat de gezinsvoogd adviseert aan de kinderrechter wanneer het gaat om bepaalde beslissin
gen die moeten worden genomen14. 

Ondanks het feit dat de gezinsvoogden ervan overtuigd zijn dat in de meeste OTS-zaken 
(68%) de ouders tot op zekere hoogte de maatregel begrijpen, plaatsen zij daar kantteke
ningen bij. Zo zou volgens hen de rol van de gezinsvoogd toch niet helemaal duidelijk 
zijn (26%). Er is eveneens verwarring bij de ouders (26%) over de vraag voor wie de ge
zinsvoogd nu eigenlijk is aangesteld: voor de ouders of voor het kind. Verder geven de 
gezinsvoogden aan dat de ouders (21%) verwachtingen hebben die in de praktijk niet di
rect haalbaar zijn, namelijk zorg kunnen dragen voor directe uithuisplaatsing. 

Begrip van de jongeren volgens de gezinsvoogd 

De gezinsvoogden kunnen voor de jongeren met moeite de vraag beantwoorden naar de 
betekenis van de maatregel'-*. Uiteindelijk hebben zij het idee dat tien jongeren (48%) 
begrepen hadden wat de maatregel inhield, vier jongeren (19%) hebben het volgens hen 
niet begrepen en over zeven jongeren (33%) hebben ze gemengde gevoelens. 

14 TJit de antwoorden op deze vraag wordt helder dat de OTS-zaken zijn uitgesproken voor de 
invoering van de nieuwe wet per 1 nov '95; de gezinsvoogden verwijzen veelvuldig naar de 
kinderrechter. 
'5 Negentien gezinsvoogden beantwoorden deze vraag voor 21 jongeren 
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Tabel 4.10 Begrip van de maatregel jongeren volgens de gezinsvoogd (N=21) 

Jongens Meisjes Totaal 
(N=14) (N=7) (N=21) 

6 (43%) 4 (57%) 10 (48%) 
3 (21%) 1 (14%) 4 (19%) 
5 (36%) 2 (29%) 7 (33%) 

ja 

nee 
ja/nee 

Net als bij de ouders geven de gezinsvoogden aan dat de jeugdigen goed begrijpen dat de 
gezinsvoogd hulp biedt en naar oplossingen zoekt (48%). Verder is volgens hen duidelijk 
dat ze de adviezen van de gezinsvoogd moeten opvolgen (38%) en wanneer ze dat niet 
doen, de kinderrechter kan worden ingeschakeld (14%). 

Opvallend is dat de gezinsvoogden voor de meisjes (71%) aangeven dat zij begrijpen dat 
er hulp wordt geboden. In de antwoorden voor de jongens staat het gedwongen karakter 
meer centraal (43%). Een verklaring kan gezocht worden voor de problemen die de jon
gens geven of hebben (zie hoofdstuk 5 en 6). Bij de jongens spelen met name gedrags
problemen een rol, waaronder crimineel gedrag, de omgang met verkeerde vrienden, zwer
ven en drugsgebruik. De gezinsvoogden kunnen om die reden meer het gezagsaspect be
nadrukken. 

Wanneer de betekenis van de maatregel voor de jongeren niet helder is, heeft dat volgens 
de gezinsvoogden in de helft van de gevallen (52%) te maken met hun eigen (gezags)rol: 
"Zijn ideeën over mij kloppen gewoon niet, hij denkt dat ik alles doorbrief aan de kinder

rechter". "Ik denk niet dat hij begrijpt dat ik een stukje gezag overneem. Dat vind ik ook 

heel logisch want dat is voor kinderen heel raar. Ze denken: mijn moeder heeft toch alles 

over me te zeggen, wat kan jij dan over mij zeggen?". 

Geconcludeerd kan worden dat volgens de gezinsvoogden de ouders een beter begrip van 
de maatregel hebben dan de jeugdigen. Twee derde van de ouders (68%) begrijpt volgens 
hen wat de maatregel inhoudt, tegenover de helft van de jongeren (48%). Zowel de ouders 
als de jongeren (resp. 53% en 48%) hebben volgens de gezinsvoogden begrepen dat er 
hulp en oplossingen komen voor de problemen binnen het gezin, alsmede ondersteuning. 
Het gedwongen karakter wordt eveneens voor beide groepen genoemd (resp. 47% en 
38%). Vervolgens noemen zij de zeggenschap van de kinderrechter: de ouders en de kinde
ren hebben dat voor respectievelijk 21% en 14% begrepen. 

De gezinsvoogden geven wel aan dat voor de ouders hun rol als gezinsvoogd niet hele
maal helder is wat tot gevolg heeft dat de ouders volgens hen hoge verwachtingen heb
ben. Voor de jongeren is volgens de gezinsvoogden met name het gezagsaspect niet he
lemaal helder. 
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4.7.4 Conclus ie 

Voor de veronderstelling dat het begrip van de ouders en de jongeren van wat er op de zit
ting gebeurt, invloed heeft op het bevatten van de betekenis van de maatregel, is geen 
bevestiging gevonden. Voor de jongeren geldt dat er geen statistisch signifikante samen
hang is gevonden tussen het begrip van wat er op de zitting wordt besproken en het be
grip van de betekenis van de maatregel^. Voor de ouders is deze eerste veronderstelling 
niet te toetsen omdat alle ouders aangeven te hebben begrepen wat er op de zitting is be
sproken. 

Het blijkt verder dat ouders een beter begrip van de betekenis van de maatregel hebben 
dan bij de jongeren het geval is. De ouders noemen alle drie kernbegrippen (niet alle ou
ders noemen overigens deze gehele reeks) en de jongeren noemen twee van deze aspecten: 
"dwang" en "hulp/ regelen". Zowel de ouders als de jongeren associëren de ondertoezicht
stelling met het gedwongen karakter van de maatregel (resp.72% en 57%). De tweede 
overeenkomst tussen de ouders en de jongeren betreft de associatie van de ondertoezicht
stelling met "hulp" en "dingen regelen" (resp. 61% en 52%). Een verschil tussen de ou
ders en de jongeren met betrekking tot de betekenis van de maatregel ligt onder andere in 
het specifieke karakter van de maatregel: de ouders noemen de beperking van het ouderlijk 
gezag in de vorm van 'verantwoordelijkheid en medezeggenschap'. Voor de jongeren valt 
de maatregel samen met de persoon van de gezinsvoogd. De meeste jongeren hebben geen 
notie van de beperking van het ouderlijk gezag. Voor zover zij wel begrijpen dat ze onder 
toezicht staan begrijpen ze de wezenlijke betekenis van de juridische term 
'ondertoezichtstelling' niet. Opvallend is dat het voor de ouders onduidelijk is hoeveel 
"zeggenschap" zij hebben over hun kinderen (zie ook Clemens Schröner e.a., 1971). 
De ouders en de kinderen begrijpen de betekenis van de maatregel beter dan de gezins
voogden inschatten. Het gedwongen karakter van de maatregel begrijpen de ouders en de 
kinderen beter dan de gezinsvoogden denken. Dit ligt weer anders voor wat betreft het ge
ven van hulp (oplossingen) en het regelen van bepaalde zaken. Op dat punt geven de ge
zinsvoogden een goede inschatting. De zeggenschap van de kinderrechter noemen de ge
zinsvoogden voor zowel de ouders als de kinderen terwijl echter alleen de ouders aangeven 
dat aspect te begrijpen. De gezinsvoogden hebben er verder geen idee van dat de jongeren 
de maatregel letterlijk met hen als persoon associëren. 

' " De veronderstelde samenhang is getoetst aan de hand van een chi-kwadraat toets. De kriti
sche waarde van chi-kwadraat (df=2) bij een overschrijding van 0,05 bedraagt 5.99. 
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4.8 Acceptatie van de maatregel 

Het aanvaarden, accepteren van de maatregel is geoperationaliseerd door aan de ouders te 
vragen of zij het eens zijn met de ondertoezichtstelling en vervolgens waarom zij het daar 
wel of niet mee eens zijn. Het accepteren van de ondertoezichtstelling door zowel de ou
ders als de kinderen is belangrijk voor het werk van de gezinsvoogden. Dit heeft onder 
andere consequenties voor het toegang krijgen tot het gezin en vervolgens voor het op 
tijd afronden van het hulpverleningsplan (zie paragraaf 7.3.2.4). Gezinsvoogden dienen 
daarom rekening te houden met de belevingswereld van de ouders en de kinderen. Dit is 
getoetst door te onderzoeken of zij denken dat de ouders en de jeugdigen het met de maat
regel eens zijn en zo ja, op grond waarvan zij dat denken. 

4.8.1 Ouders 

Aangezien alle ouders (ongeveer) kunnen aangeven wat de ondertoezichtstelling volgens 
hen betekent, is aan allen gevraagd of zij het met de maatregel eens zijn. Van de 18 ou
ders geven 15 (83%) aan dat ze het met de maatregel eens zijn. Twee moeders (11%) zijn 
het er niet mee eens. Eén moeder (6%) is daar dubbel in. Vrijwel alle ouders kunnen dus 
aangeven waarom ze het er (gedeeltelijk) mee eens waren. 

Tabel 4.11 Ouders eens/oneens met de OTS (N=18) 

Ouders accepteren Ouders 
maatregel (N=18) 

ja 

nee 

ja/nee 

5 (83%) 
2 (11%) 
1 (6%) 

De redenen die de ouders geven waarom ze het met de ondertoezichtstelling eens zijn, zijn 
dat ze zich onmachtig voelen ten aanzien van de opvoeding van hun kind (alle ouders): 
"Omdat we zelf niet meer de mogelijkheden hadden om er voor te zorgen dat J. z'n eigen 

toekomst niet vernielt. Uit onmacht". Naast het gevoel van onmacht stelt een vijfde van 
de ouders (20%) dat ze het met de ondertoezichtstelling eens zijn vanwege de (snellere of 
gedwongen) plaatsing van hun kind: "We hebben hem aangevraagd omdat B. al uithuis 

was geplaatst (vrijwillig A.S.) en ze liep steeds weg. Ze zeiden tegen ons: als ze een 

OTS heeft kan ze sneller worden teruggeplaatst, dan is die vrijwilligheid er voor haar een 

beetje af. En dan houdt dan heen en weer gesleep een beetje op voor dat kind". Bij de ou
ders die het niet, of gedeeltelijk (17%), eens zijn met de ondertoezichtstelling speelt te-
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leurstelling over de gezinsvoogdij een rol: "Ik was het er mee eens maar ik ben het er nu 

helemaal niet meer mee eens. Omdat alles achter m'n rug wordt geregeld en ik helemaal 

geen zeggenschap meer heb. Het liefst schop ik hem (de gezinsvoogd, A.S.) de deur uit 

want het heeft helemaal geen zin". Slechts één ouder heeft het gevoel dat de ondertoe
zichtstelling is opgelegd. 

4.8.2 Jongeren 

Uit de voorgaande paragraaf kwam naar voren dat vier jongens niet goed begrijpen wat 
een ondertoezichtstelling betekent. Daarom is aan 17 jongeren gevraagd of zij het met de 
maatregel eens zijn. In tegenstelling tot de resultaten van Clemens Schröner (1971), waar 
geen van de kinderen de hulp vanuit de gezinsvoogdij accepteert, geven van de 17 jonge
ren, acht jongeren (47%) aan dat zij het eens zijn met de maatregel. Zes jongeren (35%) 
zijn daar dubbel in. Twee jongeren (12%) zijn het er absoluut niet mee eens ('nee'). Eén 
meisje heeft daar geen mening over. Dat betekent dat er in totaal 14 kinderen kunnen 
aangeven waarom zij het er (gedeeltelijk) mee eens waren. 

Tabel 4.12 Jongeren eens/oneens met de OTS (N=17) 

Jongens Meisjes Totaal  
(N=10) (N=7) (N=17) 

ja 
nee 
ja/nee 
geen mening 

De argumenten die de jongeren noemen om aan te geven waarom ze het met de maatregel 
eens zijn, lopen uiteen. Drie-kwart van hen geeft aan dat er door de ondertoezichtstelling 
veranderingen kunnen optreden in de situatie waarin zij zitten: "Er wordt wat gedaan". En: 
"Anders had ik hier (bij vader A.S.) nu niet gezeten. Ik was zeven maanden niet bij m'n 

vader geweest omdat dat niet mocht van m'n moeder". Vervolgens geven een aantal jon
geren (25%) aan dat ze niet veel merken van het feit dat ze onder toezicht zijn gesteld 
omdat ze 'de gezinsvoogd toch niet zien'. Verder noemen zij als reden (25%) dat ze niet 
veel keus hebben in het wel of niet willen van een ondertoezichtstelling: "Het moet ge

woon ". 

Meer dan de helft (53%) van de jongeren plaatst zo hun kanttekeningen bij de ondertoe
zichtstelling. Zij zijn het gedeeltelijk of niet eens met de maatregel. Met name met de 

4 (40%) 4 (57%) 8 (47%) 
1 (10%) 1 (14%) 2 (12%) 
5 (50%) 1 (14%) 6 (35%) 
- 1 (14%) 1 (6%) 
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bemoeienis van buitenaf hebben ze moeite. Het gedwongen karakter staat in hun ant
woorden centraal. Deze jongeren hebben het gevoel dat ze geen keuze hebben in het wel 
of niet willen van een ondertoezichtstelling en ze vinden dat er ongevraagd opeens iemand 
zich met ze bemoeit: "De rechter, ik ken die hele man niet, en die neemt dan zomaar be
slissingen. En daar heb ik wel een beetje onvrede mee ". Er wordt op ze gelet terwijl ze 
dat niet nodig vinden: "Dat zou toch geen mens leuk vinden als ze continu op je letten? 
Als ik een sigaret rook, dan wordt dat al tegen de rechter gezegd. " 

4.8.3 Gezinsvoogden 

Ouders volgens de gezinsvoogden 
Volgens de gezinsvoogden zijn in 17 OTS-zaken (89%) de ouders het met de OTS eens. 
Slechts in twee OTS-zaken (11%) zijn de ouders het volgens hen niet met de OTS eens . 

Tabel 4.13 Ouders OTS eens/oneens volgens de gezinsvoogd 

Ouders accepteren OTS-zaken 

maatregel (N=19) 

ja 17 (89%) 

nee 2 (11%) 

ja/nee -
totaal 19 

De inschatting van de gezinsvoogden is gebaseerd op het feit dat de ouders zelf de Raad 
hebben ingeschakeld (32%). Verder geven zij aan dat de ouders zelf naar de gezinsvoogd 
hebben aangegeven dat ze hulp wilden (32%). Onmacht met betrekking tot de opvoeding 
van de kinderen wordt in een derde van de OTS-zaken genoemd (32%): "De ouders wisten 
er zelf geen oplossing meer voor". In twee OTS-zaken baseren de gezinsvoogden hun 
mening op het feit dat de ouders coöperatief zijn. 

Jongeren volgens de gezinsvoogd 
De gezinsvoogden vinden de vraag voor de jeugdigen lastig: "Moeilijke vraag hoor, ik 
weet het niet. Ik heb het hem niet gevraagd". De gezinsvoogden antwoorden dat bijna de 
helft van de jeugdigen het eens was met de maatregel. Een derde van de jeugdigen (33%) 
is het volgens hen niet met de OTS eens en voor bijna een vijfde (19%) van de jeugdigen 
konden ze de vraag niet beantwoorden. Opvallend is dat volgens hen bijna alle meisjes 
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het met de maatregel eens zijn (86%) terwijl dit voor de jongens bijna een derde (29%) is. 
Voor de jongens kunnen de gezinsvoogden moeilijk een inschatting. 

Tabel 4.14 Jongeren OTS eens/oneens volgens de gezinsvoogd 

Jongeren accepteren maat- Jongens Meisjes Totaal 

regel (N=14) (N=7) (N=21) 

ja 4 (29%) 6 (86%) 10 (48%) 
nee 6 (43%) 1 (14%) 7 (33%) 
weet niet 4 (29%) - (0%) 4 (19%) 

Redenen waarom de gezinsvoogd denkt dat de jeugdige het eens is met de maatregel, is 
dat de jeugdige zich openstelt, de aanwijzingen opvolgt en afspraken nakomt. Indien zij 
van mening zijn dat de jongere het niet eens is met de OTS geven ze aan dat de jongere 
boos is of het contact met de gezinsvoogd afhoudt. Aangezien de gezinsvoogden deze 
vraag niet zelf aan de jongeren hadden gesteld, baseren zij hun antwoorden voornamelijk 
op het gedrag van de jongeren: de jongere houdt zich wel of niet aan afspraken of stelt 
zich wel of niet open. Drie gezinsvoogden refereren naar de zitting: "Ik heb hem niet ho
ren protesteren tegen de kinderrechter die zegt: je moet luisteren naar de gezinsvoogd. Hij 
zei op dat moment dat dat goed was. Ik ken ook jongeren die weglopen en zeggen dat ze 
het er niet mee eens zijn". 

4.8.4 Conclusie 

Meer dan drie-kwart van de ouders (83%) en de helft van de jongeren (47%) geeft aan het 
eens te zijn met de ondertoezichtstelling. De belangrijkste reden die de ouders noemen is 
een gevoel van onmacht ten aanzien van de opvoeding van hun kind. De reden waarom de 
jongeren het eens zijn met de maatregel is voornamelijk omdat ze hopen dat het iets aan 
hun situatie verandert en dat ze er 'toch niet veel van merken'. De jongeren die het niet 
met de maatregel eens zijn of daar gemengde gevoelens over hebben, geven aan moeite te 
hebben met de bemoeienis van buiten en hebben het gevoel weinig tot geen stem te heb
ben in de hele toestand. Daarnaast noemen de ouders nog de teleurstelling over de hulp 
vanuit de gezinsvoogdij. 

De gezinsvoogden maken een goede inschatting of de ouders en de kinderen het wel of 
niet met de OTS eens zijn. Voor de ouders kunnen zij eveneens de argumenten aangeven. 
Voor de kinderen kunnen zij dit laatste niet. Als verklaring voor het grote aantal ouders 
dat het ermee eens is, noemen de gezinsvoogden het feit dat de ouders de OTS zelf hebben 
aangevraagd, de onmacht van de ouders ten aanzien van hun opvoeding en het gegeven dat 
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de ouders zelf aan de gezinsvoogd om oplossingen vragen. Voor de jeugdigen konden ze 
opnieuw de vraag moeilijk beantwoorden en dat geldt met name voor de jongens. De 
meisjes zijn het volgens hen overwegend met de maatregel eens (89%), tegenover een 
derde van de jongens (29%). De gezinsvoogden baseren hun antwoord voornamelijk op 
het gedrag van de kinderen. 
Tot slot, voor de tweede veronderstelling is geen bevestiging gevonden. Het begrip van 
de juridische betekenis van de maatregel heeft geen statistisch signifikante samenhang 
met de acceptatie van de maatregel' ' . 

4.9 Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is de veronderstelde samenhang tussen het begrip van jongeren van wat 
er op de zitting is besproken en het begrip van de betekenis van de maatregel niet beves
tigd. Voor de ouders is deze eerste veronderstelling niet te toetsen omdat alle ouders aan
geven begrepen te hebben wat er op de zitting is besproken. 

De verklaring hiervoor ligt blijkbaar in het feit dat de jongeren voordat zij naar de zitting 

gaan niet of nauwelijks voorbereid zijn op de uitspraak van de OTS. De meeste jongeren 
hebben weinig of geen verwachtingen ten aanzien van het gesprek bij de kinderrechter. 
Die hebben ze wel over de vorm van het contact met de kinderrechter. Zij verwachten een 
lang en ingewikkeld gesprek met de kinderrechter dat plaats vindt in een grote zaal. De te
levisie speelt een duidelijke rol als inspiratiebron. Ook tijdens de zitting wordt weinig tot 
geen uitleg gegeven over de betekenis van de maatregel. Volgens de jongeren wordt 
voornamelijk gesproken over de komst van de gezinsvoogd en de reden en oorzaak 
waarom hij/zij wordt aangesteld. Daarnaast vraagt de kinderrechter of zij het wel of niet 
eens zijn met de maatregel. Het accent ligt daarmee op de komst van de gezinsvoogd. Dat 
verklaart ook waarom de jongeren de ondertoezichtstelling met de persoon van de gezins
voogd associëren. Het resultaat is dat de jongeren niet goed begrijpen wat de betekenis is 
van de inhoud van de maatregel. 

Ook de tweede veronderstelling is niet bevestigd in het onderzoeksmateriaal; voor zowel 
de ouders als voor de jongeren geldt dat er geen sprake is van een statistische samenhang 
tussen het begrip van de maatregel en de acceptatie van de maatregel. 
Dat betekent dat de meeste ouders het met de uitspraak van de maatregel eens zijn terwijl 
zij een matig tot redelijk begrip hebben van de betekenis van de maatregel. Een verkla
ring hiervoor kan gezocht worden in de argumenten die de ouders aandragen waarom zij 

' ' De veronderstelde samenhang is getoetst aan de hand van een chi-kwadraat toets. Voor de 
jongeren bedraagt de kritische waarde van chi-kwadraat (df=2) 5,99, bij een overschrijding 
van 0,05. Bij de ouders bedraagt de kritische waarde van chi-kwadraat (df=4) 9,49, bij een 
overschrijding van 0,05. 
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het ermee eens zijn, namelijk het gevoel van onmacht met betrekking tot de opvoeding 
van hun kind. Blijkbaar zijn de ouders zo ten einde raad dat zij, onafhankelijk van hun 
kennis over de inhoud en de gevolgen van de maatregel, toch instemmen met de uitspraak 
van de maatregel. Voor de jongeren geldt, ondanks het feit dat ze geen helder beeld heb
ben van de betekenis van de maatregel, dat meer dan de helft van de jongeren het eens of 
gedeeltelijk eens is met de ondertoezichtstelling. Ook hier moet de verklaring gezocht 
worden in de inhoudelijke argumenten die de jongeren aandragen waarom ze het (of ge
deeltelijk) eens zijn met de ondertoezichtstelling. Belangrijk voor hen is dat er verande
ringen kunnen optreden in de situatie waarin zij zitten. Een aantal van hen geeft ook aan 
dat ze weinig merken van het feit dat ze onder toezicht staan. Daarnaast hebben ze het ge
voel geen keus te hebben in het wel of niet toestemmen met de OTS (het gedwongen ka
rakter). Dat zijn voor hen de belangrijkste voorwaarden voor de acceptatie van de OTS. 
Dit zou betekenen dat de acceptatie van het feit dat ze onder toezicht zijn gesteld onafhan
kelijk is van het begrijpen van de betekenis van de maatregel. 

Het blijkt dat de gezinsvoogden in dit onderzoek een matige inschatting kunnen maken of 
de ouders het gesprek bij de kinderrechter begrijpen. Zij menen dat de ouders en de kinde
ren het gedwongen aspect snappen. De ouders blijken daarentegen meer gespitst te zijn 
op het feit of de kinderrechter de problematiek goed weergeeft. De kinderen zijn bezig met 
het begrijpen van de redenen waarom er een gezinsvoogd wordt aangesteld. De gezins
voogden sluiten op dit gebied niet goed aan bij de belevingswereld van de ouders en kin
deren. De oorzaak daarvan kan echter liggen in het feit dat slechts de helft van de gezins
voogden bij deze zitting aanwezig is. Deze resultaten geeft te denken over de praktijk. 
Het is namelijk geen gewoonte dat gezinsvoogden aanwezig zijn bij de zitting, terwijl dat 
het moment is voor het eerste contact met het gezin. De zitting verschaft de gezinsvoogd 
enerzijds helderheid over wat de kinderrechter aan de ouders en de kinderen vertelt over de 
ondertoezichtstelling en de betekenis van zijn komst. Dit kan op een later moment ge
toetst worden door de gezinsvoogden waardoor het voor de ouders en de kinderen duidelij
ker wordt wat de toekomstige rol is van de gezinsvoogd. Anderzijds heeft de aanwezigheid 
van de gezinsvoogd als functie dat het concreet wordt wie als persoon bij de ouders en 
kinderen thuis komt. De gezinsvoogden die wel aanwezig zijn, maken vaak meteen hun 
eerste afspraak met het gezin wat tot gevolg heeft dat er vrij snel kan worden begonnen 
met de hulpverlening. 
De gezinsvoogden kunnen voor zowel de ouders als de kinderen een goede inschatting 
maken dat de maatregel betekent dat zij hulp en oplossingen kunnen bieden. Met betrek
king tot het begrijpen van het gedwongen aspect van de maatregel onderschatten zij de 
ouders en de kinderen enigszins: de ouders en de kinderen begrijpen dit beter dan de ge
zinsvoogden denken. De zeggenschap van de kinderrechter noemen de gezinsvoogden voor 
zowel de ouders als de kinderen terwijl alleen de ouders aangeven dit te begrijpen. Dé ge-
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zinsvoogden hebben geen idee dat de jongeren de maatregel letterlijk met hen als persoon 
associëren. 
De gezinsvoogden kunnen wel een goede inschatting maken of de ouders en de kinderen 
het eens zijn met de maatregel. De argumenten die zij noemen zijn vrijwel identiek aan 
die van de ouders, namelijk het gevoel van onmacht ten aanzien van de opvoeding. Voor 
de jongeren kunnen zij dat niet. Zij baseren hun antwoorden ook meer op de houding van 
de jongeren. 

De hoorrechtregeling blijkt in de praktijk niet goed te werken. Het horen van kinderen 
levert namelijk niet op wat het beoogt: de mogelijkheid voor kinderen vanaf twaalf jaar 
om hun mening kenbaar te maken aan de rechter. Het blijkt namelijk dat de helft van de 
jongeren niet tevreden is over het gesprek bij de kinderrechter. Eén van de oorzaken ligt 
juist in het gevoel dat er niet naar hun mening geluisterd wordt door de kinderrechter. 
Daarnaast leeft het gevoel dat ze weinig ruimte krijgen om iets te zeggen. Deze resultaten 
bevestigen de inzichten van De Langen. 
Een andere kanttekening is te plaatsen bij de aanwezigheid van de ouders tijdens het horen 
van de kinderen (bijna de helft van de gevallen). Een belangrijke reden voor het opleggen 
van de OTS (zie hoofdstuk 5 en 6) is de problematische verhouding tussen de ouders en 
de kinderen. De aanwezigheid van de ouder(s) kan daarom een belemmering vormen voor 
de kinderen om hun mening kenbaar te maken. 
Opmerkelijk is dat de discussie over hulp en recht in dit hoofdstuk terugkomt in de ant
woorden van de ouders en de kinderen. Niet alleen is het voor gezinsvoogden moeilijk 
om de balans te vinden tussen het hulpverlenersaspect en hun formeel juridische taak, 
ook voor de ouders en de kinderen ligt dit ingewikkeld. De ondertoezichtstelling is voor 
hen weliswaar een vage juridische term waarbij 'dwang' een rol speelt. Het doel voor hen 
is echter hulp bij een veelal aanzienlijke hoeveelheid problemen. Daarover meer in de 
volgende hoofdstukken. 
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