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Samenvatting g 

Hett behandelingsproces in de residentiële jeugdhulpverlening is nog immer een 'black box'. 
Zowell  behandelaars als onderzoekers erkennen dat slecht bekend is wat er precies gebeurt in 
dee periode tussen het moment van opname en het moment dat een kind het behandelingstehuis 
weerr verlaat. Daarom is meer proces-evaluatieonderzoek nodig. Het onderhavige onderzoeks-
projectt is dan ook gericht op het specificeren van het orthopedagogische residentiële behan-
delingsproces. . 

Inn de residentiële behandeling staat de leefgroep centraal. De groepsopvoeders zijn de 
professionelee beroepskrachten die in de leefgroep verantwoordelijk zijn voor het creëren van 
hett primaire behandelmilieu door interventies te integreren in de dagelijkse leefsituaties. Een 
stabiel,, veilig en positief behandelingsklimaat is noodzakelijk ten einde kansen te schapen 
voorr de kinderen om zich adequaat te ontwikkelen. Daarmee bepalen sociale interacties tussen 
groepsopvoederss en kinderen voor een belangrijk deel het residentiële behandelingsproces. 

Inn Nederland heeft de pedagoog Kok een prominente rol gespeeld in het vormgeven van 
orthopedagogischee theorie en praktijk. Koks uitgangspunt is, dat in het gedrag van kinderen 
mett problemen vragen gelezen kunnen worden. Om die vragen te kunnen beantwoorden zijn 
bijzonderee accentueringen in het opvoeden nodig. Verschillende vraagstellingen van kinderen 
hebbenn geleid tot verschillende accentueringen en daarmee tot verschillende vormen van 
residentiëlee behandeling. Op twee ervan is dit onderzoek gericht. 

Dee eerste vorm betreft leefgroepen waarin het aanbieden van structuur voorop staat 
(STR).. Dit type behandeling is gericht op kinderen die problemen hebben met het analyseren 
enn ordenen van hun leefwereld. Zij kampen vooral met externaliserende problemen zoals in 
conductt stoornis, aandachtstekortstoornis, met of zonder hyperactiviteit. Het begrip structuur 
refereertt aan grenzen die adequaat zijn voor een gezonde ontwikkeling. Het gaat daarbij om 
regels,, ritme en dagelijkse routine in de leefgroep. Stellen van grenzen aan gedrag is gericht 
opp het leren omgaan met die regels om daarmee het kind meer grip te laten krijgen op de 
eigenn leefwereld. 

Dee tweede vorm betreft leefgroepen waarin het aanbieden van emotionele-affectieve 
steunsteun voorop staat (EAS). Dit type behandeling is gericht op kinderen die emotioneel en 
lichamelijkk zijn verwaarloosd en mishandeld. Vaak hebben zij te kampen met 
hechtingsproblemenn en komen ze uit gebroken gezinnen. De relatie tussen groepsopvoeder en 
kindd is hier een basaal therapeutisch element. Deze relatie is gebaseerd op wederzijds 
vertrouwenn en het kind laten beseffen dat het er mag zijn. Verondersteld wordt dat een kind 
hierinn de motivatie vindt om zich anders te gaan gedragen. 

Inn het onderzoek wordt geëxploreerd of deze twee residentiële benaderingen zijn te 
onderscheidenn door de interpersoonlijke gedragingen van groepsopvoeders en kinderen te 
beschrijven.. De centrale onderzoeksvraag is: 'Wat zijn de sociale interactiepatronen tussen 
groepsopvoederss en kinderen in een Nederlands residentieel behandelingstehuis, enerzijds in 
leefgroepenn waarin het aanbieden van structuur voorop staat en anderzijds in leefgroepen 
waarinn het aanbieden van emotioneel-affectieve steun voorop staat?' 
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Dee data zijn verzameld door middel van systematische observatie, gedefinieerd als: 'het 
makenn van een gereduceerde afbeelding van de werkelijkheid die bepaalde aspecten van die 
werkelijkheidd volgens regels kwantificeert'. Ter voorbereiding moet de onderzoeker een 
aantall  aan elkaar gerelateerde beslissingen nemen over het soort gedrag dat wordt 
geobserveerd,, de grootte van de gedrags- en analyse-eenheden, het soort data (frequentie, 
duur),, de soort registratie, de wijze van verzamelen en registreren van het gedrag. 

Omm menselijk gedrag te categoriseren is een aanzienlijk aantal codeersystemen 
ontwikkeld.. Een kort overzicht van enkele belangrijke codeersystemen die relevant zijn in het 
lichtt van dit onderzoek wordt gepresenteerd. Het gaat om obervatie-instumenten die 
ontworpenn zijn om sociale interacties te coderen en die eveneens bruikbaar zijn om een 
behandelingsprocess te beschrijven. 

Hett codeersysteem dat toegepast is in deze studie ten einde sociale interacties tussen 
groepsopvoederss en kinderen betrouwbaar te kunnen beschrijven, betreft Benjamins model 
voorr de Structurele Analyse van Sociaal Gedrag (vanuit de Engelstalige benaming Structural 
AnalysisAnalysis of Social Behavior afgekort als SASB). Dit circulair model is ontworpen in 1973 en 
dee meest recente versie stamt uit 1986. The SASB is afgeleid van twee modellen die 
interpersoonlijkk gedrag beschrijven: de interpersoonlijke cirkel van Leary uit 1957 en 
Schaeferss model voor interpersoonlijk gedrag van ouders uit 1965. Het SASB model 
classificeertt sociale interacties in termen van drie onderliggende dimensies, waarvan wordt 
verondersteldd dat ze de basale structuur van sociaal gedrag vormen. Deze dimensies zijn: 
focus,, onderlinge genegenheid en onderlinge afhankelijkheid. Focus verwijst naar de 
gerichtheidd van het sociale gedrag en kan bestaan uit gerichtheid op de ander of gerichtheid op 
zichzelf.. Onderlinge genegenheid is een continuüm met de polen 'liefde' ofwel 
'vriendelijkheid'' en 'haat' ofwel 'vijandigheid' en wordt afgebeeld op een horizontale as. 
Onderlingee afhankelijkheid is een continuüm dat wordt afgebeeld op een verticale as. De 
polenn worden afhankelijk van de gerichtheid gedefinieerd. Bij gerichtheid op de ander zijn de 
polenn 'controle' versus 'autonomie verlenen' en bij gerichtheid op zichzelf zijn de polen 'zich 
onderwerpen'' versus 'zich onafhankelijk opstellen'. Voor elke vorm van gerichtheid van 
sociaall  gedrag bestaat het model uit een ruitvormig oppervlak, opgebouwd uit de horizontale 
enn de verticale as. In het volledige SASB model zijn op de randen van deze ruitvormen 72 
classificatiess van sociale interacties gelokaliseerd. In het onderzoek is de clusterversie van het 
SASBB model toegepast. In het SASB cluster model zijn de 72 classificaties van het volledige 
modell  samengevat tot 16 classificaties van sociale interacties. Het gaat om acht classificaties 
mett gerichtheid op de ander: vrij laten, bevestigen ofwel uitnodigen, actieve liefde, 
beschermen,, controleren, beschuldigen, aanvallen en negeren. Daarnaast zijn er acht 
classificatiess met gerichtheid op zichzelf: je eigen gang gaan, zich uiten, reactieve liefde, 
vertrouwen,, zich onderwerpen, mokken, terugdeinzen en zichzelf afsluiten. Dus op het SASB 
clustermodell  brengen de drie onderliggende dimensies 16 beschrijvingen van sociale 
interactiess tot stand, die allemaal een bepaalde mate van onderlinge genegenheid in 
combinatiee met een bepaalde mate van onderlinge afhankelijkheid reflecteren. 

Dee interne logica van het SASB model leidt tot een aantal zogenaamde structurele 
principes:: theoretische begrippen om gedrag mee te voorspellen en te beïnvloeden. Drie 
daarvann zijn in dit onderzoek in beschouwing genomen: gelijksoortigheid, complementariteit 
enn antithese. Bij gelijksoortigheid vertonen twee personen vergelijkbare interpersoonlijke 
gedragingen,, waardoor een onstabiele relatie ontstaat, bijvoorbeeld twee personen die elkaar 
wederzijdss beschuldigen, controleren of almaar bevestigen. Het principe van de 
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complementariteitcomplementariteit voorspelt de wijze waarop interpersoonlijke gedragingen elkaar uitlokken. 
Alss de ene persoon gericht is op de ander met een bepaalde mate van onderlinge genegenheid 
enn onderlinge afhankelijkheid (bijvoorbeeld controleren), dan heeft die ander sterk de neiging 
omm te reageren met gerichtheid op zichzelf met diezelfde mate van onderlinge genegenheid en 
onderlingee afhankelijkheid (onderwerpen). Dit verwijst naar een stabiele relatie, maar niet per 
definitiee naar een goede relatie. Met het therapeutische concept van de antithese kan iemand 
proberenn om interpersoonlijk gedrag van een andere persoon te veranderen. Antithese is 
gedefinieerdd als het tegenovergestelde van het complement van een bepaalde gedraging. Via 
hett complementaire gedrag lokt het antithetische gedrag het tegenovergestelde gedrag uit van 
hett gedrag dat op dat moment wordt vertoond. Bijvoorbeeld, de antithese van 'mokken' is 
"bevestigen'' en 'bevestigen' lokt 'zichzelf uiten' uit. 

Aangezienn het SASB model in Nederland nu voor het eerst is toegepast om het 
residentiëlee behandelingsproces te beschrijven, is een methodologische evaluatie van dit 
modell  toegevoegd als secundair thema aan dit onderzoek. Op basis van de ervaring met het 
modell  in dit onderzoek worden enkele psychometrische kenmerken van het model expliciet in 
dee discussie besproken. Het gaat om de betrouwbaarheid, validiteit en het klinisch gebruik. 

Dee onderhavige proces-evaluatie is uitgevoerd in samenwerking met De Widdonck, een 
residentieell  orthopedagogisch behandelingstehuis voor kinderen met ernstige emotionele en 
gedragsproblemen.. Een fundamentele behandelingsfilosofie ligt ten grondslag aan de twee 
specifiekee benaderingen (STR and EAS). Een basiselement van deze behandelingsvisie is de 
dynamischee of functionele benadering van de onaangepaste kindgedragingen. Verondersteld 
wordtt dat de kinderen met hun ernstige problemen een reden hebben om zich te gedragen 
zoalss ze dat doen, namelijk overleven. Daarom is het belangrijk dat de groepsopvoeders er 
naarr streven om dit gedrag te begrijpen en te verstaan in de betekenis die het gedrag voor het 
kindd zelf heeft. Een ander basiselement van de behandelingsfilosofie is dat groepsopvoeders 
proberenn basale veiligheid te verschaffen. Behalve fysieke veiligheid gaat het dan om 
psychologischee veiligheid die wordt gecreëerd door de kinderen op een zorgzame, eerlijke, 
humane,, respectvolle, voorspelbare en positieve wijze te benaderen. Merk op dat in de 
WiddonckWiddonck interventies regelmatig worden geëvalueerd op basis van videobeelden van 
interactiess tussen groepsopvoeders en kinderen. 

Vierr van de tien leefgroepen van de Widdonck hebben deelgenomen aan het 
onderzoek,, twee van elk type behandeling (twee STR en twee EAS leefgroepen). Per leefgroep 
zijnn vier van de vijf groepsopvoeders betrokken in het onderzoek. Tussen de twee typen 
groepsopvoederss (STR en EAS) bestonden geen significante verschillen aangaande hun 
geslacht,, leeftijd, opleiding of aantal jaren werkervaring. Uit de STR leefgroepen zijn 14 van 
dee 21 kinderen betrokken in het onderzoek en in de EAS leefgroepen hebben 10 van de 11 
kinderenn deelgenomen. STR kinderen bleken significant ouder en meer jongens te zijn. EAS 
kinderenn bleken significant vaker uit gebroken gezinnen te komen en met complexere 
problemenn te kampen. In totaal zijn 56 STR interactie-dydes (groepsopvoeder-kind paren) en 
400 EAS interatie-dyades betrokken in het onderzoek. 

Dee groepsopvoeders met al de aanwezige kinderen zijn in de dagelijkse leefsituaties in 
dee leefgroepen steeds ononderbroken gefilmd gedurende exact 15 minuten. In totaal zijn 88 
video-opnamenn van 15 minuten gemaakt, 48 STR opnamen en 40 EAS opnamen. Dit komt neer 
opp 13 tot 15 minuten videoband per interactie-dyade. 
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Elkee video-opname is volledig uitgeschreven. Als stelregel bij het transcriberen geldt de 
vraag:: 'wie zegt of doet wat naar wie en wat zegt of doet die ander?'. Elk transcript is 
opgedeeldd in ononderbroken uitingen en deze uitingen zijn weer opgedeeld in elementen. Een 
elementt is gedefinieerd als 'een complete gedachte of een psychologisch betekenisvolle 
interactie'. . 

Mett behulp van de transcripten zijn alle videobeelden element na element gecodeerd 
opp basis van het SASB clustermodel. Zestien codeurs ontvingen een intensieve cedeertraing 
enn voerden het codeerwerk twee aan twee uit. De codeerprocedure bestaat uit diverse stappen, 
namelijk:: het identificeren van de deelnemers aan de interactie, het bepalen van de focus, het 
bepalenn van de mate van onderlinge genegenheid, het bepalen van de mate van onderlinge 
afhankelijkheid,, en het combineren van deze oordelen om die SASB cluster te identificeren 
diee de interactionele uiting beschrijft. In totaal zijn 28776 interpersoonlijke gedragingen 
gecodeerd.. 8134 van STR groepsopvoeders, 6450 van EAS groepopvoeders, 8072 van STR 
kinderen,, en 6120 van EAS kinderen. 

Dee gecodeerde interpersoonlijke gedragingen zijn geanalyseerd wat betreft frequenties, 
een-staps-sequentiess en complexe communicatie. In complexe communicatie is meer dan één 
SASBB cluster nodig om de sociale interactie adequaat te beschrijven. Om de verschillen 
tussenn de twee type behandelingen te toetsen is de chi-kwadraat toets gebruikt met een alfa 
vann 0.05 en zijn de residuen geanalyseerd door de standaard z-scores te berekenen en te 
beoordelenn op een significantieniveau van 0.01. Om de grootte van de verschillen te 
beoordelenn is de effectgrootte en de correlatiemaat phi berekend. 

Dee resultaten laten zien dat er veel meer overeenkomsten bestaan tussen de twee typen van 
residentiëlee behandelingen dan verschillen. Zowel wat betreft frequenties als sequenties als 
complexee communicatie tonen beide type groepsopvoeders en ook beide type kinderen 
vergelijkbaree interpersoonlijke gedragingen. De effectgrootte van de verschillen die wel 
werdenn gevonden bleek erg klein te zijn. Bovendien bleek dat interpersoonlijk gedrag van 
groepsopvoederss binnen een zelfde type van behandeling net zo sterk van elkaar te verschilt 
alss interpersoonlijk gedrag van groepsopvoeders tussen de verschillende typen van 
behandeling.. Datzelfde bleek te gelden voor de interpersoonlijke gedragingen van de 
kinderen.. Blijkbaar reageren individuele personen binnen de leefgroepen, zowel kinderen als 
groepsopvoeders,, meer op basis van hun eigen stijl dan volgens de wijze die kenmerkend zou 
moetenn zijn voor het type leefgroep waartoe zij behoren. 

Dee overeenkomsten in sociale interactiepatronen verschaffen meer inzicht in de 
gemeenschappelijkee elementen van het residentiële behandelingsproces. Interpersoonlijk 
gedragg van groepsopvoeders en kinderen hangen duidelijk met elkaar samen en vormen 
herkenbaree patronen. De meest prominente patronen zijn de onderstaande, geformuleerd in 
termenn van de SASB clusters, de SASB dimensies en de SASB structurele principes. 

 Overeenkomstig hun rol in de leefgroep zijn groepsopvoeders vooral gericht op de 
kinderenn en zijn de kinderen vooral gericht op zichzelf. 

 Groepsopvoeders tonen veruit het meest gedragingen die geclassificeerd zijn als 
'beschermen'' en als 'bevestigen' (elk . Vervolgens tonen zij 'je eigen gang gaan', 
'vrijj  laten' en 'sterk controleren' (elk . In veel mindere mate laten ze 'actieve liefde', 
'beschuldigen',, 'negeren' en 'zich uiten' zien (elk . 
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 Kinderen tonen veruit het meest gedragingen die geclassificeerd zijn als 'zich uiten' 
)) en vervolgens 'je eigen gang gaan' en 'vertrouwen' (elk . In mindere maten 

latenn zij 'zich onderwerpen' zien ) en vervolgens 'controleren', 'reactieve liefde', 
'mokken'' en 'zichzelf afsluiten' (elk . 

 Zowel groepsopvoeders als kinderen tonen in bijna tweederde van al hun gedragingen echt 
vriendelijkee gedragingen. Dit betekent dat groepsopvoeders erin slagen om een positief 
leefklimaatt te creëren en dat kinderen profiteren van deze voornamelijk positieve sfeer. 
Dezee observatie lijk t misschien een vanzelfsprekendheid, maar het belang is gelegen in het 
feitt dat bekend is dat een positieve sfeer op vele manieren samenhangt met kansen op een 
gezondee ontwikkeling van kinderen met ernstige problemen. Merk wel op dat het aantal 
uitwisselingenn van 'actieve liefde / reactieve liefde' veel minder frequent optreedt dan 
waarschijnlijkk het geval zal zijn in de context van 'normale gezinnen'. 

 Groepsopvoeders en kinderen tonen relatief weinig echt vijandige gedragingen, maar 
kinderenn zijn vaker vijandig ) dan groepsopvoeders . Groepsopvoeders 
reagerenn vooral onvriendelijk op gedragingen van kinderen die zijn geclassificeerd als 
'zichh onderwerpen', mokken' en 'controleren'. Kinderen reageren vooral onvriendelijk op 
gedragingenn van groepsopvoeders die zijn geclassificeerd als 'controleren' en 
'beschuldigen'. . 

 Groepsopvoeders leggen lichte nadruk op gedrag waarin zij controleren in vergelijking met 
gedragg waarin zij autonomie verlenen. Deze observatie weerlegt de vaak gehoorde 
perceptiee dat groepsopvoeders vooral fungeren als 'handhavers van de orde'. Kinderen 
stellenn zich in bijna tweederde van al hun interpersoonlijke gedragingen onafhankelijk op 
enn tonen gedrag waarin zij autonomie nemen. In eenderde van de gedragingen stellen zij 
zichh afhankelijk op en onderwerpen zij zich aan de groepsopvoeders. 

 Het principe van de complementariteit structureert voor een groot deel de sociale 
interactiepatronenn in de leefgroepen. Vooral de volgende complementaire patronen zijn 
vaakk te zien: 'vrij laten / je eigen gang gaan', 'uitnodigen / zich uiten', 'beschermen / 
vertrouwen',, 'controleren / zich onderwerpen'. Refererend aan de fundamentele 
behandelingsvisie,, dan blijkt hieruit dat de groepsopvoeders in grote mate voorspelbaar 
zijnn voor de kinderen en daarmee dat aspect van veiligheid waarmaken. Dit principe van de 
complementariteitt kan in de klinische praktijk dienen als een richtlijn om interventies te 
kiezen.. Wel is meer onderzoek nodig om vast te stellen in welke context dit pedagogisch 
gezienn minder effectief is. 

 Naar het principe van de antithese tonen groepsopvoeders 'controleren' als reactie op het 
onafhankelijkee 'je eigen gang gaan' van de kinderen, om zo te proberen te bereiken dat de 
kinderenn zich onderwerpen en afhankelijker opstellen. Ook proberen ze door zelf hun eigen 
gangg te gaan als reactie op sterk controlerend en veeleisend gedrag van een kind te laten 
zienn dat ze geen tijd hebben voor het kind en hopen ze daarmee te bereiken dat het kind hen 
mett rust laat. Groepsopvoeders zouden in de dagelijkse praktijk vaker gebruik kunnen 
makenn van het principe van de antithese en ook meer verschillende antithetische 
gedragingenn kunnen toepassen. 

Hett feit dat er nauwelijks of geen verschillen zijn gevonden in sociale interacties tussen de 
tweee typen van residentiële behandeling is in de discussie op drie verschillende manieren aan 
eenn beschouwing onderworpen. Ten eerste met het oog op het onderzoeksinstrument, ten 
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tweedee met het oog op het ontwerp van het onderzoek en ten derde wat betreft de 
consequentiess voor het veld van de residentiële jeugdhulpverlening. 

Hett moge duidelijk zijn dat in een onderzoek als dit de kracht van de resultaten sterk 
gerelateerdd is aan de kracht van het observatie-instrument. Het toepassen van het SASB model 
iss erg arbeidsintensief, maar leidt wel tot betrouwbare resultaten. In dit onderzoek was 
ongeveerr acht uur nodig om een videoband van 15 minuten te transcriberen en elke minuut 
videobandd kostte zo'n 65 minuten om te coderen. In de literatuur worden bij het SASB cluster 
modell  voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de Cohens kappa waarden tot .94 
gerapporteerd.. In dit onderzoek werden waarden tussen .70 en .92 bereikt voor de interbeoor-
delaarsbetrouwbaarheidd en een waarde van .92 voor de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

Watt betreft de validiteit blijkt dat vele onderzoeken zijn verricht om de het SASB 
modell  te valideren, met name wat betreft de constructvaliditeit, de inhoudsvaliditeit en de 
predictievee validiteit. Benjamin ontwikkelde hiervoor vragenlijsten met items die elk punt op 
hett volledige SASB model beschrijven en vragenlijsten met items die elke cluster van het 
SASBB clustermodel beschrijven. Correlaties tussen deze items bevestigden de structuur van 
hett circulair model: correlaties tussen aan elkaar grenzende classificaties hebben hoge 
positievee correlaties, classificaties die op 90 graden van elkaar liggen correleren niet en 
classificatiess die op 180 graden van elkaar liggen hebben hoge negatieve correlaties. Factor 
analysess bevestigen concepten van de onderliggende SASB dimensies (focus, onderlinge 
genegenheidd en onderlinge afTiankelijkheid). Deze resultaten zijn zowel in onderzoeksgroepen 
mett 'normale" als met psychiatrische personen gevonden. Het onderhavige onderzoek is niet 
ontworpenn om het SASB model te valideren voor de Nederlandse situatie. Wel zijn de 
representatiess van interpersoonlijke gedragingen van individuele groepsopvoeders in de 
instellingg voorgelegd om de herkenbaarheid te laten beoordelen. Het bleek dat 
groepsopvoederss zonder twijfel hun eigen representaties en die van hun collega's konden 
herkennen.. Bovendien, de structurele SASB principes die voorspellingen van gedrag mogelijk 
makenn bleken sterk naar voren te komen in de huidige data. 

Hett SASB model kan in de klinische praktijk op verschillende manieren worden 
toegepast.. Door te denken in termen van de SASB dimensies is het mogelijk om bestaande 
interactiepatronenn van kinderen en ook van groepsopvoeders te herkennen en te verklaren. Dit 
biedtt houvast om te beslissen op welke manier deze patronen veranderd kunnen worden. 
Denkenn in termen van de SASB dimensies biedt voor groepsopvoeders hanteerbare 
aanknopingspuntenn om bewuster en weloverwogen te handelen, zonder dat het een keurslijf 
vann precies voorgeschreven handelingswijzen is. Het SASB model kan ook worden gebruikt 
omm het behandelingsproces te volgen en te evalueren in termen van interpersoonlijk gedrag. 

Behalvee over het onderzoeksinstrument kunnen ook over de opzet van de studie een aantal 
kritischee opmerkingen worden gemaakt. Er is voor gekozen om de interacties te observeren in 
dee vrijetijdssituatie van de kinderen. Hoewel mag worden aangenomen dat alle belangrijke 
kenmerkenn van de interacties naar voren komen in de vrijetijdssituatie, is het mogelijk dat met 
dezee keuze situaties die cruciaal kunnen zijn voor de implementatie van de 
behandelingsfilosofiee zijn uitgesloten. Wellicht was ook het coderen van de inhoud van de 
interactiee een waardevolle aanvulling geweest op de procescoderingen van dit onderzoek. 
Verderr is het onvermijdelijk dat de deelnemers op enige wijze zijn beïnvloed door de 
aanwezigheidd van de camera. Verondersteld wordt dat deze bias in beide type leefgroepen op 
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dezelfdee wijze is opgetreden. Al met al wordt aangenomen dat de opzet van de studie 
voldoendee aanknopingspunten heeft geboden om potentiële verschillen tussen de twee 
residentiëlee behandelingen op te sporen. 

Alss het gaat om de consequenties van onderzoeksresultaten voor de praktijk in de residentiële 
hulpverlening,, kan het volgende worden opgemerkt. Het onderscheid tussen overbeweeglijke, 
agressievee en impulsieve kinderen enerzijds en verwaarloosde kinderen anderzijds is mogelijk 
minderr goed te maken dan dikwijl s wordt aangenomen. Het staat ter discussie of het wel 
mogelijkk is om leefgroepen zodanig samen te stellen dat er sprake is van een duidelijk 
gemeenschappelijkee hulpvraag. Zowel hulpverleners als onderzoekers moeten zich opnieuw 
beradenn of het wel zinnig is om de concepten van 'structuur' en 'affectie' te verankeren in 
tweee verschillende typen van residentiële behandeling. Hier wordt ervoor gepleit om meer 
aandachtt te schenken aan de gemeenschappelijke kenmerken van de interacties in de 
alledaagsee leefsituaties in het residentiële behandelingsproces en aan de wijze waarop deze 
samenhangenn met de effecten van residentiële behandeling. Verder is het nog steeds niet 
duidelijkk op welke manier groepsopvoeders moeten worden getraind willen zij in staat zijn 
omm te reflecteren op hun eigen handelen op het moment van handelen zelf om vervolgens op 
basiss van die reflectie bewust hun volgende handeling te kiezen. Bovendien is gebleken dat 
groepsopvoederss meer handelen volgens hun eigen persoonlijke stijl dan volgens de 
specifiekee behandelingsmethodiek. Het kan daarom nuttig zijn om een kind en de problemen 
enn behoeften van het kind te koppelen aan de sterke punten van een specifieke 
groepsopvoederr in plaats van aan een specifieke methodiek. 
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