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Hoofdstuk 9 

Samenvatting en discussie 

9.1 Inleiding 

Zolang mensen kinderen krijgen, bestaan er al opvoedingsproblemen. Zolang er op
voedingsproblemen bestaan, zijn er mensen die willen helpen. In 1896 kwam Pro 
Juventute met de vrijwillige hulpverlener die in vastgelopen gezinsrelaties aan her
opvoeding moest gaan werken. Een kwart eeuw later werd de ondertoezichtstelling 
(OTS) ingevoerd. Deze maatregel kon worden opgelegd wanneer er sprake was van 
bedreiging van zedelijke en lichamelijke ondergang' en moest in het belang van het 
kind zijn. Het gezag van de ouders werd beperkt (in plaats van ontnomen zoals wel 
het geval was met de zwaardere maatregelen uit die tijd: ontzetting en ontheffing). 
De gezinsvoogd werd, onder leiding van de kinderrechter, ingeschakeld om uitvoering 
te geven aan de maatregel. 
Duizenden kinderen werden ieder jaar onder toezicht gesteld. Tot ver in de jaren vijf
tig waren de gezinsvoogden vrijwilligers. Van de gezinsvoogd werd veel verwacht en 
hij kon op den duur steeds minder aan die verwachtingen voldoen. Met de professio
nalisering van de hulpverlening, verdwenen langzaam maar zeker de vrijwilligers. 
In de jaren zeventig en begin tachtig daalde het aantal OTS'en gestaag, maar halver
wege de jaren tachtig veranderde dat. Er vond een toename van het aantal OTS-pupil-
len plaats. Gezinsvoogden kregen het moeilijk in hun werk; de methodes die zij han
teren, de keuzes die zij moeten maken tijdens de uitvoering van het werk komen on
der andere in de media onder vuur te liggen. De hulpverleningsmethoden uit de jaren 
zestig voldoen niet meer. Hun case-load nam toe en hun werkbelasting groeide. De 
herziening van de OTS-wet van 1995 had onvermijdelijk tot gevolg dat men op
nieuw geconfronteerd werd met vragen als: hoe is de verhouding tussen hulp en 
recht, tussen helpen en straffen? Wat gebeurt er nu eigenlijk in de praktijk? 
Er is onderzoek gedaan binnen de jeugdbescherming, alleen is het vaak dossieronder
zoek of zijn het de gezinsvoogden, raadsmedewerkers en deskundigen die zijn onder
zocht (zie onder andere Van Nijnatten, 1986; Mertens, 1993; De Ruyter, 1993; 
Mertens, 1996; Komen, 1997). In sommige gevallen komen wel mensen aan het 
woord die als cliënt ervaringen hebben met de jeugdbescherming (Clemens Schröner, 
1976; De Savornin Lohman & Steketee, 1996; Hoogsteder & Suurmond, 1997). 
Soms zijn die zelfs uitgesproken negatief (Kagie, 1979). De ervaringen van kinderen 
die onder toezicht zijn gesteld zijn echter zelden in kaart gebracht. 
Om na te gaan wat er nu precies gebeurt wanneer een OTS is uitgesproken, is het 
noodzakelijk om vooral de mensen aan het woord te laten voor wie die maatregel be
doeld is: de ouders en de kinderen. Dit is in mijn onderzoek gebeurd; ik heb 19 OTS-
zaken gedurende eenjaar gevolgd vanaf het moment dat de OTS werd uitgesproken. 
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Op drie momenten zijn bij 18 gezinsvoogden, 19 (paar) ouders en 21 kinderen in de 
leeftijd van 12 tot 18 jaar in totaal 165 diepte-interviews afgenomen. Er zijn steeds 
uitvoerige en open vraaggesprekken gevoerd, omdat het alleen op die manier moge
lijk is om een drie-dimensionaal beeld te krijgen van een complexe problematiek. In 
mijn onderzoek is geen van de betrokken ouders of kinderen van allochtone her
komst. Dat hangt waarschijnlijk samen met de werving van de onderzoekspopulatie. 
De selectie van gezinnen is namelijk via de gezinsvoogd verlopen: dit heeft geleid 
tot deelname van een specifieke, mondige maar ook kritische groep ouders en kinde
ren. De interpretatie van mijn onderzoeksgegevens kan dus niet zonder meer worden 
gebruikt voor de relatie tussen gezinsvoogden en gezinnen van allochtone afkomst. 

Gezinsvoogden moeten de ouders en de ondertoezicht gestelde kinderen volgens de
zelfde principes behandelen, binnen de wettelijke regels. Zij bevinden zich op het 
grensvlak van hulp en recht. Ze moeten recht-doen aan de formeel-juridische kant 
('ethic of justice'). Maar om de gezinnen te helpen, dienen zij eveneens een op de be
leving van de ander gerichte relatie aan te gaan. Een vertrouwensrelatie is noodzake
lijk om hulp en steun te bieden wanneer de ouders en de kinderen dat nodig hebben. 
Dit betekent goed-doen ('ethic of care'). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ge
zinsvoogden in hun werk de nadruk leggen op het aangaan van een vertrouwensrela
tie met het cliëntsysteem. Mijn hypothese was dat het accent in het werk zal liggen 
op het het goed-doen ('ethic of care') en niet op het recht-doen ('ethic of justice'). In 
mijn onderzoek is dit getoetst. 
Met de herziening van de OTS-wet is onder andere de leidinggevende rol van de kin
derrechter bij de uitvoering van de maatregel komen te vervallen. De grondslag van 
de OTS is veranderd, al lijkt dit meer een kwestie van modernisering van het taalge
bruik (zie De Savornin Lohman, 1997). 
Het juridische begrippenkader is de rode draad in dit boek: Allereerst zijn een aantal 
belangrijke begrippen onderzocht en geanalyseerd om deze vervolgens te koppelen 
aan wat er in de praktijk gebeurt. Aan het begin van dit boek stelde ik dan ook de 
volgende hoofdvraag aan de orde: In hoeverre komt de praktijk van de (gezins)voogdij 
overeen met wat de wetgever voor ogen staat? 

9.2 Eerste vraag 

1. Wat is de specifieke betekenis van het juridisch kader waarbinnen de interventies 
worden uitgevoerd door gezinsvoogden binnen een (gezins)voogdij-instelling? 

De kinderbescherming grijpt in wanneer ouders niet meer in staat zijn om goed voor 
hun kinderen te zorgen. Dit proces moet voor alle partijen inzichtelijk en controleer
baar blijven door in de wet aan te geven wanneer ingrijpen gelegitimeerd is. De ge
zinsvoogden ontlenen hun gezag deels aan het recht, deels aan hun vermogen om te 
onderhandelen en te overtuigen. De eerste vraagstelling gaat in op de juridische op-
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dracht van de gezinsvoogd. Deze staat in de wet en in de taakomschrijving van de ge
zinsvoogden. 
Het ingrijpen van de overheid vindt zijn legitimatie in het garanderen van de rechten 
en belangen van het kind. De grondslag voor het opleggen van de maatregel is per 1 
november 1995 gewijzigd; er moet sprake zijn van "een ernstige bedreiging van zede
lijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid' (art.l: 254 lid 1 BW). 
De specifieke betekenis van het juridisch kader waarbinnen de gezinsvoogd werkt 
komt tot uitdrukking in de taak van hem om 'de bedreigende situatie' op te heffen. 
Dat houdt in dat hij tracht het gezag van de ouders te herstellen en versterken zodat 
de ouders weer in staat zijn zelf de kinderen te verzorgen en op te voeden. De gezins
voogd heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking waarvan hij gebruik kan 
maken. Een instrument is 'het geven van aanwijzingen'. 

'Bedreigende situatie' 
Na veel discussie over dit onderwerp heeft de wetgever de grondslag van de OTS wil
len verduidelijken. Die grondslag werd algemeen als te vaag beschouwd. Het ging 
met name om het criterium 'bedreiging met zedelijke en lichamelijke ondergang'. De 
idee erachter vormt het feit dat er verschillende problematische situaties zijn waarte
gen het kind moet worden beschermd. 
De conclusie is dat, ondanks de nieuwe formulering in de wet en ook na vragen van
uit de Tweede Kamer om concretisering, de grondslag van de OTS vaag is gebleven. 
Er lijkt met de herziening van de nieuwe wet teleurstellend weinig veranderd. De 
wetgever laat de invulling van wat een bedreigende situatie zou moeten inhouden aan 
de praktijk over. Of er sprake is van 'ernstige bedreiging' is namelijk afhankelijk van 
de feitelijke omstandigheden en wordt aangegeven door de in de samenleving heer
sende opvattingen. In eerste instantie is het de raadsmedewerker die bij het rekestre
ren van een maatregel moet bepalen wat een 'ernstige bedreiging' is. 
Raadsonderzoekers hebben de neiging de gegeven ruimte weer te verkrappen; er wordt 
niet zomaar overgegaan tot het rekestreren van een maatregel. Wanneer het gaat om 
het verlengen, dan wel opheffen van de OTS of om een verzoek tot uithuisplaatsing 
gedurende de OTS, bepaalt de gezinsvoogd wat 'ernstige bedreiging' betekent. De 
toetsing van de invulling van 'ernstige bedreiging' geschiedt door de rechter. Helaas 
worden deze uitspraken nauwelijks gepubliceerd en summier gemotiveerd. 

'Het begrip 'ouderlijk gezag' 
Tot aan het begin van de jaren negentig blijkt dat, wanneer het gaat om het begrip 
'ouderlijk gezag', er geen eenduidigheid bestaat over de gehanteerde terminologie. De 
begrippen 'macht', 'gezag' en 'zorg' worden door elkaar gebruikt. Ondanks de discus
sies over deze termen, wordt er weinig gesproken over de inhoud en omvang van het 
ouderlijk gezag. Ook het wetsvoorstel dat nadere invulling zou geven aan het begrip 
gezag (T.K. 1992-1994, 23012) laat te wensen over. Uiteindelijk kiest de wetgever 
voor de term 'ouderlijk gezag', boven 'ouderlijke zorg' of 'ouderlijke verantwoorde
lijkheid'. Gezag impliceert 'zeggenschap', 'verantwoordelijkheid' en 
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'beslissingsbevoegdheid'. Met deze keuze wordt het zorgaspect losgekoppeld van het 
gezagaspect. Kennelijk zijn de opvattingen over wat pedagogisch gezag inhoudt zo 
uiteenlopend, dat de wetgever volstaat met het gebruik van juridische termen. 

'Aanwijzing' 
De introductie van een schriftelijke aanwijzing (art.l: 258 lid 1 BW) heeft te maken 
met het wegvallen van de functie van de kinderrechter. Zowel de ouders als de kinde
ren dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de gezinsvoogd. Het niet opvol
gen van een aanwijzing kan voor de ouders dan ook ernstige gevolgen hebben 
(bijvoorbeeld ontzetting uit het ouderlijke gezag: art.l: 269 lid 1 onder d BW). 
Tijdens de behandeling van het OTS-wetsvoorstel vond er al in het parlement een 
discussie plaats over de betekenis van de aanwijzing. Het was onder andere niet dui
delijk of men alleen de ouders aanwijzingen kon geven of ook het kind. Verder be
stond er onduidelijkheid over de vraag of een aanwijzing schriftelijk dan wel monde
ling gegeven kon worden. Als laatste was het niet helder waar de grenzen van een 
aanwijzing liggen. Gaat het om aanwijzingen over het handhaven van huisregels of 
gaat het over het ondergaan van een medische behandeling? 
Kortom, er bestaat weinig duidelijkheid over de aanwijzing. Een nadere omschrijving 
is daarom gewenst. 

Naar mijn mening is dat de wetgeving niet helder genoeg over het pedagogisch kader 
waarin de interventies van de gezinsvoogden plaats vinden. Gezinsvoogden zouden 
moeten werken aan het herstel van de beslissingsbevoegdheid of verantwoordelijk
heid van ouders. De intentie van de wetgever om het begrip ouderlijk gezag ook een 
pedagogische invulling te geven is maar ten dele gelukt. 
Al lijkt het op het eerste gezicht dat de wetgever nauwe kaders trekt waarbinnen de 
hulpverleners moeten opereren, in de praktijk krijgen ze juist veel ruimte om hun 
werk naar eigen inzicht in te vullen. Die vrijheid leidt ook tot onzekerheid, want wie 
bepaalt waar die grenzen liggen? 
Het is interessant om na te gaan in hoeverre de formulering zoals in art. 1 : 257 lid 
3, namelijk "Indien het leefiijds- en ontwikkelingsniveau van de minderjarige en 
diens bekwaamheid en behoefte zelfstandig te handelen en zijn leven naar eigen in
zicht in te richten daartoe noodzaken, zijn de hulp en steun, meer dan op het vergro
ten van de mogelijkheden van de ouders om hun kind te verzorgen en op te voeden, 
gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de minderjarige", steun gaat ge
ven aan het werk van de gezinsvoogd met de wat oudere OTS-pupillen. 

9.3 De tweede vraag 

2. In hoeverre sluiten de juridische concepten aan op de interventies uitgevoerd door 
gezinsvoogden binnen een gezin. 
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De tweede vraag gaat in op de manier waarop gezinsvoogden vorm geven aan hun 
taken om verandering te brengen in de gezinssituatie. Onderzocht is wat volgens hen 
de bedreigende situatie is. Verder is nagegaan wat ze verstaan onder het begrip gezag 
en wat zij in de praktijk doen om het gezag van de ouders te herstellen. Daarnaast is 
onderzocht of gezinsvoogden in hun werk ook gezag toepassen en of zij gebruik ma
ken van het geven van aanwijzingen. 
In de periode net na de uitspraak van de OTS blijkt dat de gezinsvoogden vinden dat 
de maatregel terecht is opgelegd; de vrijwillige hulpverlening biedt onvoldoende 
steun om de problemen het hoofd te bieden. Het gedwongen karakter van de maatre
gel is volgens hen noodzakelijk. Daarmee zou, in tegenstelling tot mijn eerder ge
formuleerde hypthese, het accent in de hulpverlening aan de kinderen komen te lig
gen op de 'ethic of justice'. Hieronder zal ik aantonen dat het iets complexer in elkaar 
zit. 

'Bedreigende situatie' 
De belangrijkste indicator voor de aanwezigheid van een bedreigende situatie is vol
gens de meeste gezinsvoogden de negatieve ontwikkeling van het kind. Zo is er 
sprake van 'ernstige bedreiging' wanneer de kinderen in het strafrechtelijk circuit 
dreigen te raken, wanneer ze drugs gebruiken of wanneer er sprake is van hardnekkig 
schoolverzuim. Als tweede indicator wordt de pedagogische onmacht van de ouders 
weergegeven (ouder-factoren). Maar wat daar precies onder wordt verstaan, is volgens 
hen ook niet helemaal duidelijk: gezinsvoogden geven daarbij minder concrete voor
beelden dan wanneer zij kind-factoren noemen. Als laatste indicator wordt de relatie 
ouders-kinderen genoemd die een bedreigende situatie kan opleveren. Bijvoorbeeld als 
er zoveel ruzie is tussen ouders en hun kind dat weglopen of zwerfgedrag het gevolg 
is. Van een scherpe afbakening van het begrip door de gezinsvoogden blijkt dus geen 
sprake te zijn. 

'Gezag' 
Wanneer het gaat om het begrip 'gezag' denken de gezinsvoogden met name aan hun 
juridisch gezag, dat ze hebben verkregen via de kinderrechter. De betekenis die zij 
geven aan dit begrip is 'beslissingsbevoegdheid', 'verantwoordelijkheid dragen voor' 
en 'leiding nemen in' een gezinssituatie. Zij hebben de bepalende stem in het geheel 
van beslissingen die er moeten worden genomen. De gezinsvoogden zien hun gezag 
voornamelijk als een middel om hun doel te bereiken, bijvoorbeeld als ze veel weer
stand ondervinden van het gezin. Gezag toepassen is daarmee een vorm van dwang; 
het kan tegen de wil van betrokkenen worden toegepast. Gezinsvoogden realiseren 
zich wel dat het hebben van gezag ook een averechtse uitwerking kan hebben op het 
bereiken van het doel, namelijk hulp bieden om iets aan de gezinssituatie te verande
ren. Sommigen menen ook dat juridisch verkregen gezag niet betekent datje als per
soon gezag hebt. Gezag moetje verdienen. 
De betekenis die gezinsvoogden geven aan herstel van het ouderlijk gezag is vooral 
pedagogisch van aard. Zij spreken dan over pedagogisch gezag. Het gezag van de ou-
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ders is bijvoorbeeld hersteld wanneer die in staat zijn om zonder hulp van derden re
gels te handhaven ten opzichte van hun kind; wanneer de ouders de verantwoordelijk
heid voor de opvoeding en begeleiding van de jongeren weer op zich kunnen nemen. 
Dat betekent onder andere dat de ouders vasthoudender en consequenter moeten optre
den. De jongeren moeten op hun beurt weer luisteren naar de ouders en zich aan die 
regels houden. De gezinsvoogden zien het als hun taak om de ouders daarin te bege
leiden, vooral met adviezen. 
Overigens blijkt dat 'herstel van het ouderlijk gezag', zodat de ouders weer in staat 
zijn hun kinderen zelf te verzorgen en op te voeden, niet per definitie het doel hoeft 
te zijn. Soms wordt er gewerkt aan het zelfstandig worden van de jongere en niet aan 
terugkeer naar huis, dus ook niet aan herstel van het ouderlijk gezag. In een ander 
geval ligt de bedreigende situatie voor het kind niet binnen de gezinssituatie maar 
daarbuiten. De ouders zijn dan onmachtig in het beschermen van het kind tegen in
vloeden van buitenaf. 

Of en wanneer gezinsvoogden gezag toepassen is onderzocht door bij de drie partijen 
na te gaan of er zich onenigheden of conflicten gedurende het eerste jaar van de OTS 
voordoen. Openlijke conflicten blijken weinig voor te komen. Onenigheden daaren
tegen zijn er regelmatig. Gezinsvoogden, ouders en kinderen zijn het met elkaar on
eens wanneer het gaat om het wel of niet uithuis plaatsen van het kind, de contact
frequentie tussen de ouders en de kinderen en over verschillende inzichten in de pro
blematiek. 
De gezinsvoogden treden voornamelijk tegenover de kinderen op met gezag; en in 
mindere mate benaderen ze op die manier de ouders. Wanneer er een onenigheid ont
staat met de ouders en de kinderen, zijn de strategieën van de gezinsvoogden vooral 
gericht op het uitoefenen van 'gezag op basis van legitimatie'. Dat betekent dat zij 
proberen via overleg hun standpunt duidelijk te maken, begrip voor de ander op te 
brengen om op die manier tot een overeenstemming te komen. Indien de zaak hoger 
oploopt en er een ruzie ontstaat, hanteren de gezinsvoogden zowel bij de ouders als 
bij de kinderen een negatieve sanctiemacht. De gezinsvoogd dreigt dan met een uit
huisplaatsing of met het inschakelen van de kinderrechter. 
Opvallend is dat de ouders dit niet altijd op dezelfde manier zien. Sommige ouders 
ervaren het optreden van de gezinsvoogd diametraal anders dan de gezinsvoogden ver
onderstellen. Als de gezinsvoogd, om escalatie te voorkomen, de zaak laat rusten, 
gaan de ouders ervan uit dat hij in een later stadium het gesprek heropent. Vaak ge
beurt dat echter niet en gaat intussen de gezinsvoogd tot handelen over. Op het ge
bied van de communicatie behoeven de gesprekstechnieken van de gezinsvoogden 
verbetering. 
Verder is het opmerkelijk dat de jongeren eerder geneigd zijn de strategieën van de 
gezinsvoogd als een negatieve sanctiemacht te ervaren dan de gezinsvoogden denken. 
Deels ligt de verklaring in het feit dat de kinderen de 'time-out' van de gezinsvoogd 
direct als negatief beleven. Streng toespreken en dreigen met andere maatregelen 
worden ook negatiever uitgelegd dan de gezinsvoogden vermoeden. 
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Ouders en kinderen kunnen een klacht indienen wanneer zij het niet eens zijn met de 
gezinsvoogd en geen consensus wordt bereikt: dat kan bij de (gezinsvoogdij-instel
ling, of ze kunnen de zaak voorleggen aan de kinderrechter. Het blijkt dat zowel de 
ouders als de kinderen niet goed op de hoogte zijn van het recht om te klagen. 
Wanneer zij daar wel iets over weten, komt deze informatie vanuit het vrijwillige 
circuit. Ouders en kinderen zijn meestal niet bekend met zaken als bij wie en hoe zij 
een klacht moeten indienen, en als zij dat wel zijn, speelt de angst voor eventuele 
gevolgen daarvan een rol. 

Het geven van aanwijzingen 
Er bestaat onduidelijkheid bij de gezinsvoogden over de betekenis van een aanwij
zing. De meeste gezinsvoogden zien een aanwijzing als een laatste redmiddel. 
Volgens hen kan een aanwijzing zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. 
In ongeveer de helft van de OTS-zaken geeft de gezinsvoogd aanwijzingen aan zowel 
de ouders als aan het kind. Zij doen dat meestal mondeling, behalve wanneer het gaat 
om een uithuisplaatsing1. 
De conclusie is dat 'de aanwijzing' in de praktijk van de gezinsvoogdij niet gehan
teerd wordt zoals in de wet is bedoeld2. In de wet gaat het namelijk om het geven 
van schriftelijke aanwijzingen. Een mogelijke verklaring is een onduidelijke formu
lering in art.l: 258 BW lid 1 en lid 2. Daarnaast bestaat bij de gezinsvoogden de 
(begrijpelijke) wens, conflicten zo mogelijk te vermijden. Een aanwijzing zet de 
zaak op scherp en uit onderzoek blijkt dat gezinsvoogden daar niet van houden. 

In vergelijking met de formuleringen in de wet, is het begrippenkader van de gezins
voogden ongeveer hetzelfde als het gaat om het begrip 'gezag'. Zij kiezen dus voor de 
juridische uitleg van gezag en niet voor de pedagogische invulling. Het gaat volgens 
hen om 'beslissingsbevoegdheid' en 'verantwoordelijkheid dragen voor'. Wanneer zij 
echter een interpretatie geven van de betekenis van het herstel en versterken van het 
ouderlijk gezag in relatie tot het specifieke gezin, is hun invulling meer pedagogisch 
van aard (zie hiervoor). 
Een mogelijke verklaring voor het accent op het juridische aspect van hun werk is 
naar mijn idee de verandering van de OTS-wet. De gezinsvoogden zijn net voor, tij
dens, en net na de invoering van de OTS-wet geïnterviewd. Er was veel onrust en 
onzekerheid bij de gezinsvoogden vanwege deze invoering. Zij volgden allerlei cur
sussen op het terrein van rapportage, omgaan met gezag etc. Dit heeft zeker invloed 
gehad op de interpretatie van begrippen als gezag, gezag toepassen en het geven van 
aanwijzingen. 

1 Hierbij is een machtiging nodig van de kinderrechter en het verzoek tot 
uithuisplaatsing wordt dus automatisch op schrift gesteld. 
2 De verwarring over "het geven van aanwijzingen" heeft zijn oorzaak ook in het feit 
dat meer dan de helft van de gezinsvoogden net vóór de invoering van de nieuwe 
maatregel OTS zijn geïnterviewd. 
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9.4 Derde vraag 

3. Hoe ervaren de cliënten de interventies uitgevoerd door een gezinsvoogd binnen 
het gezin? Is het hulpaanbod van de gezinsvoogd adequaat? 

De derde vraag is uitgewerkt in een aantal deelvragen. De term 'cliënt' slaat in mijn 
onderzoek op ouders en kinderen. 
- Begrijpen ouders en kinderen de juridische procedure waar zij mee te maken krij

gen? 
- Welke verwachtingen hebben de ouders en de kinderen van de hulp die zij krijgen? 

In hoeverre zijn deze verwachtingen in overeenstemming met het hulpaanbod van 
de gezinsvoogd? 

- In hoeverre hebben zij de hulp als ondersteunend ervaren? Voelen zij zich gehol
pen? Zijn ze tevreden over de geboden hulp? 

- Constateren de ouders en de kinderen gedurende het jaar veranderingen in hun situa
tie? Hebben deze veranderingen te maken met de interventie van de gezinsvoogd? 

Een onderdeel van de juridische procedure is de zitting. Onderzocht is welke verwach
tingen de ouders en de kinderen hebben van deze zitting en hoe ze de zitting ervaren. 
Verder is nagegaan of de ouders en de kinderen de betekenis van de maatregel begrij
pen en of zij de maatregel accepteren. Vervolgens is onderzocht of de gezinsvoogden 
inzicht hebben in die belevingswereld. 
De eerste hypothese is dat het begrijpen van wat er op de zitting gebeurt, invloed 
heeft op het bevatten van de betekenis van de maatregel. De tweede hypothese is dat 
het begrijpen van de betekenis van de maatregel invloed heeft op de acceptatie van de 
maatregel. 

Begrip van de juridische procedure 
Zowel de ouders als de kinderen hebben geen goed beeld van wat zij moeten verwach
ten van de zitting. De jongeren verwachten een lang en ingewikkeld gesprek in een 
grote zaal, net als op de televisie. De ouders verwachten van de kinderrechter dat hij 
de OTS uitspreekt en voor hulp en oplossingen zorgt. 
De meeste ouders zijn tevreden over de zitting. Daarentegen is maar de helft van de 
jongeren tevreden. Vooral het gevoel dat er geluisterd wordt, is belangrijk voor een 
gevoel van tevredenheid. De ontevredenheid heeft te maken met de onpersoonlijke 
benadering van de kinderrechter. Verder vinden de jongeren dat ze lang moeten wach
ten voordat ze worden opgeroepen en hebben ze het idee dat er niet naar hen wordt 
geluisterd. De inhoud van het gesprek wordt door de ouders en de kinderen goed be
grepen. Volgens de ouders worden de problemen in het gezin besproken en de reden 
waarom de OTS is uitgesproken. De jongeren begrijpen dat er een gezinsvoogd is 
aangesteld en wat de reden ongeveer is. 
Het begrip van de ouders en de kinderen van wat er op de zitting gebeurt heeft geen 
invloed op het bevatten van de betekenis van de maatregel. De ouders en de kinderen 
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begrijpen dat de maatregel een gedwongen karakter heeft. Daarnaast betekent de maat
regel volgens hen dat er hulp en oplossingen worden geboden. Niet duidelijk is voor 
sommige ouders hoeveel 'verantwoordelijkheid en zeggenschap' zij nog zelf over hun 
kinderen houden. De jongeren begrijpen de wezenlijke betekenis van de maatregel 
niet goed: zij associëren de maatregel letterlijk met de persoon van de gezinsvoogd 
en die wisselt veelvuldig! 
Er is ook geen relatie tussen het begrijpen van wat de OTS betekent en de acceptatie 
van de OTS. De reden is dat de meeste ouders zo ten einde raad zijn dat zij, onafhan
kelijk van hun kennis over de inhoud en gevolgen van de maatregel, instemmen met 
de uitspraak van de kinderrechter. De acceptatie van de OTS heeft verder te maken 
met het gegeven dat de meeste ouders in dit onderzoek zelf, al dan niet op aanraden 
van andere personen en instanties, de Raad hebben ingeschakeld. De jongeren accep
teren de maatregel onafhankelijk van de betekenis ervan, omdat zij vooral hopen op 
veranderingen in de gezinssituatie. De jongeren die de maatregel niet accepteren of 
gemengde gevoelens hebben, hebben moeite met de bemoeienis van de gezinsvoogd 
en hebben het gevoel dat er over hun hoofd beslissingen worden genomen. 

De gezinsvoogden hebben hogere verwachtingen van wat de ouders en de kinderen 
begrepen hebben van de inhoud van het gesprek bij de kinderrechter en van de bete
kenis van de maatregel. De gezinsvoogden sluiten op dit gebied niet goed aan bij de 
belevingswereld van de ouders en kinderen. De oorzaak daarvan kan echter liggen in 
het feit dat slechts de helft van de gezinsvoogden bij deze zitting aanwezig was. 

Verwachtingen en hulpvraag 
De meeste ouders en kinderen zijn nog niet eerder met deze vorm van hulp en recht 
in aanraking gekomen. Zij weten in eerste instantie niet precies wat zij aan moeten 
met de gezinsvoogd. De ouders hebben een hulpvraag en die is voornamelijk gericht 
op hun kinderen en niet zozeer op zichzelf. Indien zij wel een hulpvraag hebben voor 
hun problemen, blijkt dat zij al zelf een hulpaanbod hebben gerealiseerd. 
Bijvoorbeeld hulp van een een maatschappelijk werker die de financiën uitzoekt en 
zorgt voor schuldsanering, of hulp bij relatieproblemen. 
De ouders wensen ten eerste begeleiding van hun kind in de vorm van gesprekken 
over problemen op school of over hun (verkeerde)vrienden. Zij willen dat de gezins
voogd door de gesprekken met hun kind een vertrouwensrelatie opbouwt en via die 
weg hun kind 'aanstuurt'. Er is ook een groep ouders die meteen (zonder veel praten) 
'een harde aanpak' wenst. 
Verder hebben de ouders ook praktische wensen voor hun kinderen. Dit kan het rege
len van een andere school zijn, een plaatsing in een internaat of het regelen van een 
omgang met de andere ouder in geval van een scheiding. Maar ook hulp in de zin 
van pedagogische oplossingen op welke manier met hun kind om te gaan. Ouders 
van uithuisgeplaatste kinderen verwachten goed geïnformeerd te worden over hun 
kind en willen dat er overleg plaats vindt wanneer de gezinsvoogd bepaalde beslis
singen neemt over hun kind. 
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Hoewel de meeste jongeren positief staan ten opzichte van de komst van de gezins
voogd, hebben zij heel andere verwachtingen van hem dan de ouders. Zij willen geen 
bemoeienis met zichzelf, zij willen dat de gezinsvoogd gesprekken voert met hun 
ouders. Ze kijken 'de kat uit de boom' en zien in de persoon van de gezinsvoogd in 
eerste instantie helemaal geen vertrouwenspersoon. Een andere verklaring voor het 
feit dat ze liever zien dat de gezinsvoogd zich richt op de ouders, is dat zij zich na een 
aantal maanden steeds meer bewust worden van het gedwongen karakter van de maat
regel. Daarnaast speelt bij sommigen het idee dat zij niet zozeer problemen hébben 
maar voor problemen zorgen als gevolg van bijvoorbeeld enorme ruzies tussen de 
ouders of tussen hen en hun ouders. Met andere woorden, zij leggen de oorzaak van 
familieperikelen ook bij hun ouders: 'de ouders hebben hulp nodig en dan komt alles 
wel weer goed'. 
Wat ze wel willen is meestal erg praktisch: overplaatsing naar een andere instelling 
of kamertraining. 

Hulpaanbod volgens de gezinsvoogd 
Voor de ouders hebben de gezinsvoogden meer een inzichtgevende, ondersteunende en 
adviserende taak door gesprekken die zij met de ouders voeren. Voor de kinderen heb
ben de gezinsvoogden voornamelijk een regeltaak, zoals het zorg dragen voor aan
meldingen voor werk, therapie, kamertraining of uithuisplaatsing. De ondersteuning 
van de kinderen in de vorm van gesprekken verwachten de gezinsvoogden van de 
hulpverleningsinstanties om de kinderen heen. De gezinsvoogd manifesteert zich 
voor de kinderen als een 'casemanager'. In die zin sluit het hulpaanbod en de hulp
vraag van de gezinsvoogden-kinderen goed op elkaar aan. De gezinsvoogden zijn dus 
wel in staat om voor de kinderen antwoord te geven op de behoefte aan zorg. 

Wordt de hulp als ondersteunend ervaren? 
In het begin van het jaar voelt meer dan de helft van de ouders zich geholpen en ge
steund. Bepalend voor het gevoel van hulp is dat de gezinsvoogd die activiteiten ver
richt die leiden tot oplossingen van praktische aard. Anderzijds voelen de ouders zich 
geholpen door oplossingen die leiden tot het verkrijgen van meer inzicht in opvoe
dingsproblemen. Het gevoel van steun heeft voornamelijk te maken met de toegan
kelijkheid van de gezinsvoogd: ze kunnen bij hem terecht als dat nodig is. 
Na een halfjaar blijkt dat de gezinsvoogd niet geheel aan de verwachtingen van de 
ouders voldoet. De houding van de ouders ten opzichte van de gezinsvoogd verandert. 
De ouders voelen zich teleurgesteld en voelen zich minder geholpen door en minder 
tevreden over wat de gezinsvoogd doet. Ze vinden de gezinsvoogd te zachtaardig voor 
zijn vak of ze vinden dat hij niet snel genoeg dingen regelt, zoals een uithuisplaat
sing. De harde aanpak voor hun zoon of dochter blijft ook uit. 
Toch blijft de helft van de ouders redelijk tevreden. Deze ouders hebben wel het ge
voel dat er geluisterd wordt en dat ze serieus genomen worden. Er is volgens hen ook 
goed overleg met de gezinsvoogd mogelijk en zij hebben het gevoel op één lijn te 
zitten met de gezinsvoogd. 
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Een vergelijkbare tendens is bij de jongeren te zien. De meesten voelen zich aan het 
begin van het jaar geholpen en gesteund door de gezinsvoogd. Zij zijn ook wel te
vreden over de gesprekken die zij met hem voeren. Na een halfjaar neemt dat af. 
De jongeren voelen zich geholpen wanneer de gezinsvoogd 'goede' oplossingen aan
reikt voor regelzaken. Belangrijk voor het gevoel van steun is dat de gezinsvoogd 
luistert naar hen en dat ze goed met hem kunnen praten, bijvoorbeeld over ruzies die 
ze hebben met hun ouders. De teleurstelling heeft te maken met het niet vervullen 
van hun wensen. Ze vinden dat de gezinsvoogd te weinig regelt en ze zien hem te 
weinig. Of ze moeten dingen doen van de gezinsvoogd waar ze het niet mee eens 
zijn, zoals naar een (ander) internaat gaan. Na een halfjaar is voor hen het gedwon
gen karakter van de ondertoezichtstelling duidelijker geworden. 

Zowel voor de ouders als voor de kinderen is de persoon van de gezinsvoogd belang

rijk voor een positief of negatief oordeel. Vooral de kinderen zijn erg wantrouwend 

en als ze de gezinsvoogd niet mogen, zullen ze niet snel een vertrouwelijk gesprek 

met hem voeren. De tevredenheid heeft vaak te maken met het feit dat het 'klikt'; de 

jongeren voelen zich bijvoorbeeld geholpen en gesteund wanneer zij de gezinsvoogd 

als persoon aardig vinden. 

Veranderingen gedurende het jaar 

Om inzicht te verkrijgen in eventuele veranderingen die gedurende het jaar kunnen 
optreden in de gezinssituatie, hebben de ouders en de kinderen op drie momenten, aan 
de hand van een aantal vragen, zelf hun problemen in kaart gebracht. Onderzocht is 
aan welke factoren zij eventuele veranderingen toeschrijven. Daarnaast zijn de pro
blemen zoals de gezinsvoogden die signaleren in kaart gebracht met behulp van de 
Goal Attainment Scaling (GAS). Dit is een instrument om het effect van de hulp
verlening te meten. Op die manier is de problematiek vanuit drie invalshoeken be
licht. 

De ouders signaleren problemen op diverse terreinen. Voor zichzelf noemen zij 
vooral echtscheiding- en relatieproblemen, financiële- en materiële problemen en 
problemen met de familie en buurt. De kinderen hebben volgens hen voornamelijk 
problemen op school (spijbelen, geen huiswerk maken), zij luisteren niet en houden 
zich niet aan regels. De meeste ouders vinden aan het einde van het jaar dat er posi
tieve veranderingen zijn opgetreden in hun situatie; het aantal problemen neemt zo
wel voor hun kind als voor zichzelf gedurende het jaar af. De ouders zien de verande
ringen als een resultaat van diverse factoren. Het merendeel van de ouders vindt dat de 
gezinsvoogd een rol heeft gespeeld bij die veranderingen. Verder schrijven zij de ver
anderingen bijvoorbeeld toe aan inzichtgevende gesprekken van de leiding van een 
instelling waar hun kind geplaatst is. Sommige ouders menen dat de gezinsvoogd 
juist geen rol heeft gespeeld in de veranderingen. 

De kinderen constateren ook problemen binnen de gezinssituatie. Zij hebben in het 
begin van het jaar een vrij goed overzicht in de problematiek van de ouders: zij noe
men ongeveer dezelfde problemen. Verder menen de kinderen dat zij zelf niet zozeer 
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problemen hébben maar voor problemen zorgen. Dit zijn voornamelijk problemen 
in hun gedrag en op school. De jongeren vinden dat ze slecht luisteren en ze geven 
aan dat ze spijbelen. Sommige jongens vertonen daarnaast crimineel gedrag. Aan het 
einde van het jaar vinden alle kinderen dat zij veranderd zijn. Zij noemen vooral posi
tieve veranderingen. Zij hebben geen of minder problemen. Ze vinden dat ze beter 
zijn gaan luisteren en dat ze 'rustiger' zijn geworden. De schoolproblemen blijven 
wel een rol spelen. 

Ruim een derde van de kinderen schrijft de verandering toe aan de interventie van de 
gezinsvoogd terwijl een kwart van de kinderen de verandering juist loskoppelt van de 
gezinsvoogd. De meeste kinderen noemen diverse oorzaken en kennen zichzelf ook 
een rol toe. De uithuisgeplaatste kinderen zien de oorzaak van de veranderingen lig
gen in de gesprekken met de groepsleiding. 

Met behulp van GAS hebben de gezinsvoogden de belangrijkste problemen in kaart 
gebracht. Dit zijn problemen van de kinderen, van de ouders en in de relatie ouders-
kinderen. De gezinsvoogden formuleren de meeste problemen voor de kinderen. Dit 
zijn voornamelijk schoolproblemen en problemen op het gebied van de leefsituatie. 
Dit laatste betekent dat de gezinsvoogd een uithuisplaatsing overweegt of juist te
rugplaatsing naar huis. De ouders hebben volgens de gezinsvoogden opvoedingspro
blemen en er is sprake van communicatie- en omgangsproblemen tussen de ouders 
en de kinderen. Via GAS is, net als de ouders en de kinderen signaleerden, een voor
uitgang gemeten. De meeste effecten zijn bereikt in de relatie ouders-kind. Daarna 
volgt het effect op de problemen van de kinderen en vervolgens een effect op de pro
blemen van de ouders. 

Kortom, vanuit drie verschillende perspectieven zijn veranderingen gemeten. Dat de 
gezinsvoogd daar een rol in heeft gehad, is daarmee aangetoond. 

9.5 Discussie 

Zitting en overdracht 

Het doel van het horen van kinderen vanaf twaalf jaar is dat zij de mogelijkheid heb
ben om hun mening kenbaar te maken aan de rechter. In de praktijk blijkt namelijk 
dat de kinderen vinden dat zij te weinig ruimte krijgen van de kinderrechter om iets te 
zeggen. De helft van de jongeren is niet tevreden over het gesprek omdat zij het ge
voel hebben dat er niet naar hun mening geluisterd wordt. 
Een tweede belemmering voor de kinderen om hun mening kenbaar te maken, vormt 
de aanwezigheid van de ouders (in bijna de helft van de gevallen) tijdens het horen. 
Er doen zich namelijk veel problemen voor in de relatie tussen de ouders en de kinde
ren. De aanwezigheid van de ouders zal daarom niet direct uitnodigen tot een goed 
gesprek met de kinderrechter. 

In de praktijk is het geen gewoonte dat gezinsvoogden aanwezig zijn bij de zitting. 
Naar mijn idee zou de aanwezigheid van de gezinsvoogd bij de ouders voor het op 
gang komen van de hulpverleningsrelatie een belangrijke functie kunnen vervullen. 
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De gezinsvoogd weet dan immers wat de kinderrechter aan de ouders vertelt over de 
ondertoezichtstelling en de betekenis van zijn komst. De gezinsvoogd kan dit in la
tere gesprekken toetsen waardoor er geen verkeerde ideëen en verwachtingen rondom 
zijn toekomstige rol ontstaan. Het blijkt namelijk dat de ouders heel hoge verwach
tingen hebben van de gezinsvoogd. Uiteindelijk leidt dit tot grote ontevredenheid 
wanneer in de praktijk blijkt dat de gezinsvoogd een ander hulpaanbod heeft. 
Ten tweede wordt het door de aanwezigheid van de gezinsvoogd concreet wie als per
soon bij de ouders thuis komt. De gezinsvoogden die wel aanwezig zijn, maken vaak 
meteen hun eerste afspraak met het gezin en daardoor kan vrij snel worden begonnen 
met de hulpverlening. 

Na de zitting dient 'zo mogelijk' een overdracht plaats te vinden tussen de raadsme-
dewerker, de gezinsvoogd en het gezin. Voor het gezin kan op dat moment duidelijk 
worden gemaakt dat de raadsmedewerker stopt en de gezinsvoogd verder gaat met de 
hulpverlening. Een overdracht vindt echter in mijn onderzoek slechts in ongeveer één 
op de drie gezinnen plaats. 
Voor de gezinsvoogd zou dit het tweede moment kunnen zijn, naast de zitting, om 
de eerste inzichten te verkrijgen in de belevingswereld van de betrokkenen en te toet
sen of bijvoorbeeld het gezagsaspect helder is. 

Casemanagement en een gestructureerde aanpak 
In de aanpak van de problemen richten de gezinsvoogden zich op het inschakelen van 
andere vormen van hulp en het onderhouden van contacten met instanties en perso
nen rondom het gezin. De hulpverlenende taak voor de kinderen zien zij vooral lig
gen bij andere hulpverlenings-instellingen. Dit is ook wettelijk vereist. Voor de ou
ders blijven zij wel een hulpverlenende rol houden door de gesprekken die zij met 
hen voeren, al moet hierbij vermeld worden dat er ook hulp voor de ouders is inge
schakeld. 
De gezinsvoogd manifesteert zich in dit onderzoek als een casemanager. Helaas is het 
aantal 'wisselingen van de wacht' groot: in één op de drie OTS-zaken is door diverse 
oorzaken (tijdelijk) een andere gezinsvoogd aangesteld. Aangezien de overdracht van 
een OTS-zaak naar een andere gezinsvoogd niet in alle gevallen soepel verloopt, 
komt de taak van casemanager in gevaar. 
Casemanagement zou tijd moeten opleveren. Uit de gegevens komt echter naar voren 
dat dit allerminst het geval is. Niet alleen door de overdracht van de ene naar de an
dere gezinsvoogd, maar ook omdat de invoering van de nieuwe wet duidelijk meer 
bureauwerk met zich meebrengt. 
Een heldere en gestructureerde aanpak van de hulpverlening zelf levert waarschijnlijk 
meer tijdwinst op. Een voorbeeld daarvan is de toepassing van GAS. De gezins
voogden hadden in eerste instantie moeite met het invullen van GAS. Toch werd dit 
achteraf zeer op prijs gesteld. Het leerde hen om in een complexe problematiek 
hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. De winst is, naast tijd, een gerichte en in-
zichtgevende manier van werken. 
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Rechten voor kinderen 
De betekenis van gezag raakt aan een andere belangrijke discussie; over rechten en 
plichten en de aard van de relatie tussen ouders en kinderen-'. Kinderen zouden name
lijk op een steeds jongere leeftijd mondig worden, kinderen zouden in toenemende 
mate op jonge leeftijd zelfstandig zijn en er zou sprake zijn van een toegenomen in
dividualisering. De relatie tussen ouders en kinderen wordt daarmee steeds meer één 
van gelijkwaardigheid. 
Afgezien van het feit dat dit in de praktijk tussen ouders en kinderen wat genuanceer
der ligt dan in de Tweede Kamer aan de orde kwam (het gaat om andere verhoudingen 
tussen ouders en kinderen), zou deze mondigheid van het kind en de gelijkwaardig
heid in de ouder-kind relatie toch tot uiting in de wetgeving moeten komen, bijvoor
beeld door een versterking van de rechten van het kind. 
In de bestudeerde wetgeving wordt echter voor zowel de ouders als voor het kind 
vanuit een plicht geredeneerd. Tegenover een plicht van de één staat natuurlijk een 
recht van de ander. Tegenover de wettelijke plicht van de ouder tot verzorging staat 
(impliciet) het recht van een kind op verzorging. Hoewel het er in eerste instantie 
wel op leek en de kans er lag, is de wetgever gezwicht voor de druk vanuit de Tweede 
Kamer en niet uitgegaan van een versterking van de positie van de kinderen. Nog 
steeds neemt de wetgever de positie van de ouders als uitgangspunt. Voor de kinderen 
worden hun plichten jegens de ouders beschreven. Het recht van het kind om ver
zorgd en opgevoed te worden is impliciet aanwezig maar wordt niet diepgaand uitge
werkt. Het blijft ook onduidelijk of de beschermingsgedachte als uitgangspunt wordt 
genomen - waarbij het kind wordt beschouwd als voorwerp van bescherming - of dat 
het kind wordt beschouwd als een rechtssubject met eigen rechten en plichten. 
De vraag is overigens of er meer rechten aan kinderen moeten worden gegeven. Uit 
mijn onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de meeste kinderen niet eens weten dat ze een 
klacht kunnen indienen over hun gezinsvoogd. Laat staan dat zij weten welke rechten 
zij nog meer hebben. Het gevaar bij het toekennen van meer rechten aan kinderen is 
dat het kan leiden tot het veronachtzamen van het feit dat de meeste (jonge) kinderen 
zichzelf niet kunnen beschermen. Er blijft dan een taak voor derden, voor de overheid 
liggen wanneer ouders hun kinderen niet beschermen. 

Ethic of care ofethic of justice? 
Mijn hypothese was dat de gezinsvoogden in hun werk de nadruk zullen leggen op 
het goed-doen ('ethic of care') en niet op het recht-doen ('ethic of justice'). Uit de re
sultaten komt naar voren dat deze hypothese bijstelling behoeft. 

3 Het leidend beginsel van het wetsvoorstel dat in gaat op de inhoud en omvang van 
het ouderlijk gezag (T.K. 1992-1994, 23012) is dat ouder en kind, ieder als drager 
van rechten en plichten, op voet van gelijkwaardigheid met elkaar dienen om te gaan 
(zie hoofdstuk 2. Paragraaf 2.4.2). 
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Ouders en kinderen 
De wensen van de ouders zijn gericht op beide aspecten: ze verwachten van de ge
zinsvoogd dat hij voor hun kind goed-doet ('ethic of care') en recht-doet ('ethic of jus
tice'). De ouders zien namelijk in de persoon van de gezinsvoogd een vertrouwensfi-
guur die gaat praten met hun kind. Werkt dit niet, dan verwachten ze een harde aan
pak, enkele ouders trouwens meteen, bijvoorbeeld wanneer hun zoon na diverse 
waarschuwingen (sepots) van de politie blijft stelen. 
De jongeren leggen in hun zorg voor hun ouders de nadruk op 'ethic of care'. Zij 
zien de gezinsvoogd meer als een praktische regelaar die maar met hun ouders moet 
praten. Voor de meeste kinderen is de gezinsvoogd geen vertrouwenspersoon en na 
een halfjaar, wanneer duidelijk is dat de gezinsvoogd beslissingen kan nemen waar 
ze niet altijd achter staan, beleven ze de gezinsvoogd als een gezagsfiguur ('ethic of 
justice'). 

De zorg die wordt aangeboden door de gezinsvoogden is anders dan de zorg die ouders 
en kinderen verwachten. De hulp die de gezinsvoogden in eerste instantie bieden, is 
"zorg verpakt in recht". Wat willen de ouders en hoe beleven de kinderen de hulp? 
Zij willen en beleven de hulp als "recht verpakt in zorg ". Er is met andere woorden 
sprake van botsende verwachtingen in pedagogische stijl van verschillende partijen. 
Wanneer er geen goede afstemming bestaat tussen de verschillende partijen loopt het 
mis: iedereen raakt ontevreden. Ouders en kinderen kunnen zich niet onttrekken aan 
de situatie; zij kunnen wel de hulp boycotten en zij hebben ook het recht om te kla
gen. Gezinsvoogden kunnen conflicten gaan vermijden en hun gezagspositie ontken
nen; zij worden ziek, dragen de taak over, of vertrekken naar een andere baan. Het 
vergt daarom een onderhandelingsproces tussen de verschillende partijen om tot af
stemming te komen. Van alle drie partijen is uiteindelijk de gezinsvoogd de aange
wezen persoon om dit proces in goede banen te leiden. 

Vaak is in de jeugdbescherming gezucht over de zwaarte van het werk, het gebrek 
aan waardering, de hoge case-load, en - het moet gezegd worden - maar al te vaak zijn 
die klachten terecht. Vaak is ook door cliënten geklaagd over het gebrek aan com
municatie, de bureaucratie en de bemoeizucht van de kinderbeschermers. Ook die ge
luiden zijn helaas maar al te vaak waar. 
En toch, na mijn eigen onderzoek, ben ik verbaasd over de ouders die toch, ondanks 
alles, hun best doen. De kinderen die toegeven dat ze moeilijkheden maken, maar 
ook zichzelf willen verbeteren. En tenslotte de gezinsvoogden die zich inzetten voor 
hun pupillen en hun ouders, ook al valt hun dat soms zwaar. 
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