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Voorwoord
Daar is-ie dan; ons onderzoek voor de onderzoeksbank. Een opdracht die bij ons vooraf niet geheel in
de smaak viel. Onderzoek deden we toch al genoeg in jaar 4? Wat zou deze opdracht ons opbrengen,
behalve verspilling van tijd, tijd die we het liefst allemaal in ons afstudeeronderzoek staken. We
bleven het maar uitstellen en tegelijk was er soms zelfs frustratie over het niet begrijpen van het
waarom van deze opdracht.
In plaats van ons in semester 1 te kunnen richten op opdrachten als het visieartikel en
zorgvernieuwing, en in semester 2 op ons afstudeeronderzoek, bleef deze opdracht ons maar
achtervolgen. De onderzoeksbank moest ook nog ‘even’ worden afgerond…
Echter, na verloop van tijd is deze opdracht eigenlijk heel nuttig gebleken. Toen we te horen kregen
dat de onderzoeksbank ook gebruikt mocht worden als vooronderzoek van het uiteindelijke
afstuderen, werden we enthousiast! Meteen zagen we mogelijkheden waar we, zodra de stormloop
van opdrachten in semester 1 voorbij was, meteen mee aan de slag gingen.
Helaas verliep niet alles zonder problemen en kregen we te maken met wisselende motivatie in en
tijd voor deze opdracht. Maarliefst twee keer hebben we onze inleverdatum moeten veranderen. De
eerste keer vanwege tijdgebrek door het afronden van met name onze zorgvernieuwingsprojecten;
de tweede keer vanwege de lage response op onze enquête.
Ons geluk zat ‘m in de begeleiding. Vanuit Siza, tevens onze afstudeerinstelling, kregen we hulp en
feedback om onze onderzoeksrichting en enquêtevragen te veranderen of verbreden. Zo hebben we
uiteindelijk een interessant, nuttig en leerzaam vooronderzoek kunnen doen voor ons
afstudeeronderzoek, waar zowel Siza als wij tevreden over zijn.
Achteraf zien we de onderzoeksbank als een fijne opstap voor ons afstudeeronderzoek. Er is ons
meer duidelijk geworden over het doen van onderzoek, specifiek het afnemen van enquêtes en het
verwerken daarvan, maar ook over de beleving van de groepsleiders binnen Siza. Dit laatste heeft
ons geholpen nu lekker in het onderzoek te zitten. Hoewel Bianca binnen Siza al had stagelopen, zijn
de eerste stappen binnen het bredere veld van de sector Jeugd & Gezin gezet.
Tot slot hebben we meer over elkaar en het samenwerken met elkaar geleerd. We hebben
kwaliteiten en valkuilen van elkaar gezien en besproken, waardoor we nu het idee hebben ‘sterker’
te zijn als team gedurende ons afstuderen. We hebben geleerd dat het evalueren van de
samenwerking met elkaar, ons kan helpen om er daarna weer met frisse moed tegen aan te gaan.
Ondanks tegenslagen en het
gebrek aan motivatie soms,
kijken we terug op een fijne
samenwerking en een nuttig
onderzoek voor de
onderzoeksbank.
Veel plezier gewenst bij het
lezen van ons onderzoeksverslag.

Met vriendelijke groet,
Claudia & Bianca
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Hoofdstuk 1:

Inleiding

Het vooronderzoek voor de onderzoeksbank, een onderzoek voorafgaand aan ons
afstudeeronderzoek, vond plaats binnen de organisatie Siza.
Siza is een gehandicaptenorganisatie, met zo’n 150 locaties verspreid over de provincie Gelderland.
De organisatie biedt ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige
handicap, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of een aan autisme verwante stoornis. De vragen van
de cliënten binnen Siza lopen uiteen van ondersteuning thuis, logeren en bso, tot 24-uurszorg in een
huis van Siza. Van dagbesteding bij een activiteitencentrum tot arbeid en re-integratie. Ook is het
mogelijk om bij Siza cursussen en trainingen te volgen. Daarnaast biedt Siza activiteiten aan op het
gebied van ontspanning. Wanneer dit gewenst is, helpt Siza bij de aanvraag van een indicatie door
middel van diagnostisch onderzoek (Website Siza).
De organisatie Siza, en dan specifiek de doelgroep jongeren tussen 12 en 18 jaar oud binnen Siza,
sluit mooi aan bij onze eigen ervaringen. Vorig schooljaar hebben we allebei stage gelopen op een
woonvorm voor jongeren met een beperking. Hierdoor werd onze interesse voor deze doelgroep
gewekt.
De medewerkers binnen Siza bieden specifieke zorg en begeleiding en passen deze aan aan de
behoeften van de jongere. De zorg en begeleiding bestaat onder meer uit verzorging, hulp bij
algemene dagelijkse handelingen, spelactiviteiten en ondersteuning bij de omgang met anderen.
Voor iedere jongere wordt in samenspraak met de ouders een individueel ondersteuningsplan
geschreven (Website Siza). Jongeren en ouders zijn betrokken bij het beleid en het
opvoedingsklimaat op de woongroep. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Iedere jongere
heeft een persoonlijk begeleider. Deze stelt samen met de jongere het individueel
ondersteuningsplan (IOP) op. Daarin staan de persoonlijke gegevens van de jongere, de individuele
begeleidingsvragen en alle afspraken. Jaarlijks wordt het plan met alle betrokkenen geëvalueerd. De
vaste contactpersonen van de jongeren hebben regelmatig contact met de jongeren, hun ouders, de
school en mogelijke andere instanties (Website Siza).
Siza vindt het ten slotte belangrijk dat de jongeren worden opgevangen in een warme, huiselijke
sfeer waar zij zich snel thuis en geborgen voelen (Website Siza).
In gesprekken met Ellen Smulders kwam naar voren dat het regelmatig voorkomt dat de afstemming
tussen groepsleiders en ouders niet optimaal verloopt, ondanks bovengenoemde doelstellingen van
Siza als samenspraak met ouders en het hebben van regelmatig contact met ouders. Dit kan de
ontwikkeling van de jongere in de weg staan, wanneer er geen optimaal contact en/of afstemming is
met ouders over opvoedingszaken.
Ellen Smulders is sectormanager Jeugd en Gezin binnen Siza en hoort van teamleiders en
groepsleiders terug dat er ‘strubbelingen’ zijn in de afstemming tussen groepsleiders en ouders als
het gaat om een jongere en zijn opvoeding.
Maar waar zitten die strubbelingen? Waar zouden problemen kunnen ontstaan? En waar ligt het nu
eigenlijk aan dat de afstemming niet optimaal verloopt, soms ten koste van de ontwikkeling van de
jongeren; zij om wie het eigenlijk moet draaien? Maar tevens: waar gaat het al goed en wat wordt er
al gedaan aan het contact en de afstemming met ouders? (Want, begrijp ons niet verkeerd; binnen
Siza gaat er qua contact en afstemming ook al een hoop goed!)
Met deze vragen gingen wij dit vooronderzoek in. Het onderzoek stond in het teken van de
afstemming tussen ouders en groepsleiders. Het betreft dan de afstemming wanneer jongeren deels
thuis en deels op de groep wonen. Hoe wordt er gecommuniceerd tussen groepsleiders en ouders?
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Hoe worden opvoedingszaken overlegd en verdeeld? Wat gaat er goed? En wat zou er nòg beter
kunnen?
Al deze vragen hebben wij, samen met Ellen en twee teamleiders van groepen met jongeren,
verzameld en gesorteerd tot een enquête waaruit wij een focus wilden krijgen. Het betreft dan een
focus binnen de afstemming tussen ouders en groepsleiders, wanneer jongeren deels thuis en deels
op de groep wonen. We hebben gekeken hoe de opvoeding thuis beter afgestemd kan worden met
de opvoeding op de groep, door te vragen waar de behoeften van de groepsleiders liggen als het
gaat om het verbeteren van die afstemming.
Het vooronderzoek was voor ons en de sectormanager van belang voor ons afstudeeronderzoek, om
helder te krijgen waar binnen Siza behoefte aan is. Onze onderzoeksvraag was dan ook:
Welke focus vinden groepsleiders van belang voor ons verdere onderzoek naar de afstemming
tussen de opvoeding door ouders thuis en de opvoeding door groepsleiders op de groep bij
jongeren met een handicap tussen de 12 en 18 jaar?
We wilden met ons onderzoek graag aansluiten bij de behoeften van de groepsleiders, om naar
aanleiding van onze uiteindelijke (afstudeer-)onderzoeksresultaten tot een bruikbaar product te
komen dat overeenkomt met de wensen en behoeften van de groepsleiders binnen Siza.
Voor het vooronderzoek hebben we op zes verschillende jongerengroepen binnen Siza een enquête
verspreid. De aanleiding van ons onderzoek door middel van enquêtes, zal worden toegelicht in het
hiernavolgende hoofdstuk. In hoofdstuk 3 zult u de analyse van de enquêtes vinden, uitgezet in
diagrammen en tabellen. Hoofdstuk 4 is de conclusie van ons vooronderzoek, met daarin ook de
beantwoording op bovengenoemde onderzoeksvraag. Daarna volgen het nawoord, de literatuurlijst
en de bijlagen. In de bijlagen vindt u het format onderzoeksbank, het plan van aanpak van dit
onderzoek, versie 1 van de enquêtevragen, feedback op de eerste versie van de enquêtevragen, de
tweede versie van de enquêtevragen en de letterlijke uitslagen van de enquête.
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Hoofdstuk 2:

Aanleiding voor ons onderzoek

In de inleiding beschreven we al deels de aanleiding van ons onderzoek. We studeren af binnen Siza.
In gesprekken met de sectormanager Jeugd en Gezin binnen Siza, Ellen Smulders, kwam naar voren
dat er een nog breed ‘probleem’ is op het gebied van de afstemming tussen ouders en hulpverleners.
Maar was het eigenlijk wel een probleem voor de groepsleiders? Ook dat wilden we helder krijgen.
Aanleiding voor dit vooronderzoek is dan ook het helder krijgen van bestaande manieren, huidige
behoeften en een duidelijkere focus op het gebied van de afstemming tussen ouders en
groepsleiders op groepen voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Oftewel: het verkrijgen van een
probleemstelling voor ons afstudeeronderzoek.
Het verhelderen van de behoeften onder groepsleiders, is voor Siza en ons van groot belang, omdat
we door middel van die kennis beter kunnen aansluiten bij wat er al bestaat en wat nog kan worden
verbeterd op het gebied van nieuwe hulpmiddelen en handvatten om de afstemming tussen ouders
en groepsleiders te optimaliseren.
Om de behoeften onder de groepsleiders te peilen, hebben we gekozen voor het verspreiden van
een enquête. Deze enquête bevatte vragen gericht op de afstemming en het contact tussen ouders
en groepsleiders. Zie voor de gehele vragenlijst bijlage 5.
Waarom hebben we gekozen voor een enquête als onderzoeksmethode voor dit onderzoek?
Een enquête is een vorm van interviewen. Een interview gebruik je om erachter te komen wat
mensen weten, denken, voelen en willen betreffende bepaalde onderwerpen, personen of
gebeurtenissen. Interviews zijn minder geschikt om gedrag vast te stellen (Baarda, 2009). Een
interview sloot dus goed aan bij waar wij achter wilden komen: de mening, de behoeften en dus de
kennis en gedachten van groepsleiders. Onze enquête was niet zozeer gericht op feiten, meer op de
beleving en ervaringen van groepsleiders.
Praktisch was er binnen de aangegeven uren die voor de Onderzoeksbankopdracht stonden, niet
voldoende tijd voor het uitgebreid afnemen van interviews (face-to-face). Mede hierom kozen we
voor een minder tijdrovende, maar toch zinvolle manier van onderzoek: de enquête. We kozen voor
een vragenlijst die gemakkelijk en laagdrempelig in te vullen was op internet via de volgende link:
www.thesistools.com/web/?id=245633.
We hielden hierbij rekening met de hoge werkdruk onder groepsleiders, die wij uit onze eigen
ervaringen kennen van de groepen waar wij hebben stagegelopen. Er is weinig tijd voor het invullen
van een vragenlijst en dus nodigt een korte digitale enquête meer uit. Zo dachten wij meer kans te
hebben op veel response. Het grote voordeel van schriftelijke en dus ook van elektronische
interviews, iets dat wij door middel van dit onderzoek ook hebben ervaren, is dat de respondent het
interview kan invullen op een tijdstip dat hem/haar het beste uitkomt. Maar mensen kunnen zo ook
gemakkelijk het invullen van de vragenlijst uitstellen; van uitstel komt afstel. De kans op nonresponse is bij dit type interviews groter (Baarda, 2009). Ook dit hebben wij ervaren; tot twee keer
toe hebben Ellen en wij een reminder gemaild naar de verschillende groepen. De response kwam
maar mondjesmaat op gang. Het uiteindelijke aantal ingevulde enquêtes is één derde; wij hadden
gehoopt op meer response, waardoor het resultaat ons tegen valt.
Voorafgaand aan het besluit tot het afnemen van enquêtes, hebben we besproken wat de mate van
de gestructureerdheid van deze vorm van interviewen moest worden. We hebben gekozen voor een
combinatie van een gedeeltelijk gestructureerd interview en een kwantitatief enquête-onderzoek.
Onze enquête lijkt op een kwantitatief enquête-onderzoek. In een dergelijk onderzoek is het taak van
de geënquêteerde persoon antwoorden aan te kruisen (Baarda, 2009). We hebben ervoor gekozen
om naast de gesloten vragen, ook open vragen toe te voegen aan onze vragenlijst, om zo ‘geen
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woorden in de mond te leggen’ van de groepsleiders. Maar ook om een zo helder mogelijke uitslag te
verkrijgen die geheel vanuit de belevingen van groepsleiders tot stand is gekomen. Bij onze eerste
versie van de vragenlijst liepen we er namelijk tegen aan dat een kwantitatief enquête-onderzoek,
dus bij het gebruik van bijna alleen maar gesloten vragen, je al snel suggestief bent. Dit wilden we,
mede na verkregen feedback van de teamleiders van twee verschillende groepen, voorkomen.
Omdat het onderwerp breed was en we door middel van dit onderzoek op zoek gingen naar een
bepaalde focus waarop we ons onderzoek, naar de behoeften van de groepsleiders, konden richten,
was een diepte-interview nodig (Baarda, 2009). Dit is de reden dat zeven van de elf vragen in onze
enquête open zijn.
Een andere reden van het minder gestructureerd zijn van ons interview, is onze geringe voorkennis
en het niet vastliggende resultaat (Baarda, 2009). We hebben geprobeerd zo blanco mogelijk dit
onderzoek in te gaan, om echt tot een resultaat te komen dat gelinkt is aan de ervaringen en
belevingen van de groepsleiders binnen Siza. Dit vooronderzoek was meer explorerend en minder
toetsend; en daarom minder gestructureerd (Baarda, 2009).
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Hoofdstuk 3:

Analyse enquête

Vanuit de enquête, die we gehouden hebben onder groepsleiders van Siza, komt veel informatie naar
voren. Deze informatie gaan we analyseren. Dat doen wij door de vragen door te lopen en hieruit
onze conclusies te trekken. Als laatste geven wij een antwoord op onze onderzoeksvraag en kiezen
wij een specificatie voor ons afstudeeronderzoek.

Analyse
De eerste vraag die we stelden aan de groepsleiders van Siza, die begeleiding bieden aan jongeren
van 12 tot 18 jaar, is via welke middelen zij contact hebben met de ouders over de opvoeding van
hun kind. Alle ondervraagden gaven hierin aan dat zij via de telefoon of via e-mail contact hadden
met de ouders van de jongeren. Daarnaast geeft 87,5% van de ondervraagden aan dat zij naast dit
contact ook rechtstreeks contact hebben met de ouders wanneer zij de jongeren wegbrengen en/of
ophalen. Via de jongere zelf is er ook contact met ouders. Dit is te zien in de onderstaande tabel.

Via welk(e) middel(en) is er met name
contact met ouders over de opvoeding van
hun kind?
30
25

Via de telefoon of email

20

Via de jongere

15
10

Via rechtstreeks contact

5
0

Anders

Maar er zijn nog veel
meer mogelijkheden tot
contact met de ouders
van jongeren. Eén van de
ondervraagden geeft aan
dat zij een
communicatieschriftje
met de ouders bijhoud.
Drie anderen geven aan
dat zij bij de jaarlijkse IOP
bespreking contact
hebben met de ouders
van jongeren.

Kortom een heleboel verschillende manieren en momenten waarop groepsleiders contact hebben
met de ouders van jongeren.
Dit brengt bij ons de volgende vraag naar voren. Hoe verloopt deze communicatie over de opvoeding
van het kind? Gaat dit goed of kan het beter? Ongeveer 58% van de ondervraagden geeft aan dat de
communicatie met ouders redelijk tot goed verloopt, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.
Eén van de ondervraagden zegt het volgende:
‘Ouders die contact willen zijn vaak goed te benaderen, zij nemen dan ook gemakkelijker contact met
ons op (even bellen, binnenlopen of mailen) Bij ouders waar moeilijk contact mee te leggen is (om
welke reden dan ook) verloopt de communicatie stroef of is er niet.’
Eigenlijk komt het er op neer dat de kwaliteit van de communicatie per ouder verschilt. Met de ene
ouder is het contact beter dan met de andere ouder. Met de ene ouder kan het lastig zijn om op één
lijn te komen. Dan is het moeilijk om een goede afstemming met ouders te creëren. Toch moet je als
groepsleider proberen om de afstemming met ouders zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Je
moet communiceren met ouders over de jongere. Het volgende citaat geeft een duidelijk beeld:
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‘Je kan aangeven hoe we hier met het kind omgaan en vaak leren ouders er ook wel van. Maar vaak
willen ouders toch de opvoeding in eigen hand hebben en houden. Ze zien het dan meer als een tip en
kijken dan wel of ze er iets mee doen.’
Nemen ouders wel aan wat hulpverleners zeggen? Wij denken dat ook dit per ouder verschilt. Als
hulpverlener moet je hier een weg in zien te vinden. Maar welke weg? Er zijn zo veel wegen die je in
kan slaan. Zou jij als hulpverlener het eens zijn met de volgende stelling: ‘De wens van de ouder staat
voorop’? In het
cirkeldiagram is te zien dat
de meeste ondervraagden
de antwoorden neutraal en
mee oneens gaven. Een iets
Absoluut mee eens
kleiner aantal gaf aan dat
zij het juist wel eens waren
Mee eens
met de stelling. Hieruit is
Neutraal
op te maken dat elke
Mee oneens
hulpverlener een eigen
weg in slaat. Het verschilt
Absoluut mee oneens
ook per groepsleider of er
aan de wensen van de
ouder wordt voldaan. Het
wel of niet luisteren beïnvloed de kwaliteit van de communicatie. Het kan zijn dat ouders het fijn
vinden dat er naar hen geluisterd wordt en de communicatie hierdoor goed vinden. Het kan ook zijn
dat de groepsleider het niet eens is met de ouder en hierdoor vindt dat de communicatie moeilijk
verloopt. Communicatie is een wisselwerking tussen ouders en groepsleiders. Elke wisselwerking is
anders omdat ieder persoon anders is. Daarom wijzen wij op het belang van afstemming. Alleen als
beide partijen zich op elkaar afstemmen kan een optimale vorm van communicatie bereikt worden.

Stelling: ‘De wens van de ouders
staat voorop’.

De positieve kanten van afstemming en dat wat verbeterd kan worden
Nu is het naar onze mening belangrijk om naar beide kanten van de communicatie te kijken, zowel
wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Ten eerste wat er juist wèl goed gaat. Het
belangrijkste in de communicatie gaat volgens een kwart van de ondervraagden goed. Zij hebben
namelijk regelmatig contact met de ouders van jongeren en zitten over het algemeen op één lijn met
de ouders. In dit contact worden situaties gecreëerd waarin overleg mogelijk is. Hierdoor kun je
elkaar op de hoogte houden over hoe het gaat thuis of op de groep. Open communicatie wordt door
enkele ondervraagden als belangrijk aangegeven. Het belang van het kind moet voorop staan:
‘Wij proberen zoveel mogelijk de wens van de ouders in combinatie met de wens van de jongere te
volgen en daarin open te zijn naar ouders. Daarin staat wat mij betreft de wens van de cliënt voorop
en dat geeft wel eens een spanningsveld. Wij proberen dit open te bespreken met ouders en krijgen
hier goede ondersteuning in van de teamleidster.’
Dit citaat wordt geeft weer dat er een spanningsveld kan ontstaan tussen ouders en groepsleiders.
Dit spanningsveld ontstaat door het verschil in opvattingen over de opvoeding tussen ouders en
groepsleiders. Nu waren wij erg benieuwd naar deze verschillen. Daarom hebben wij de vraag
gesteld waarin nu het voornaamste verschil zat tussen de opvoeding die ouders hanteren en de
opvoeding die op de groep wordt gehanteerd. Eén derde van de ondervraagden gaf aan dat zij het
grootste verschil zagen in de opvoedingsstijl. (Dus de autoritaire, autoritatieve, permissieftoegeeflijke of laissez-faire opvoedingsstijl.) Dat betekent dat groepsleiders een andere
opvoedingsstijl hanteren dan dat ouders doen. Het precieze verschil hierin is in de enquête niet
gevraagd, maar dit zal een vraag zijn die in ons interview voor ons afstuderen naar voren gaat
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komen.
Naast het verschil
in opvoedingsstijl
zijn er nog meer
verschillen tussen
Verschil in
de opvoeding die
levensbeschouwing / visie
Verschil in opvoedingsstijl
ouders thuis
hanteren en de
Verschil in regels en
opvoeding die
afspraken
groepsleiders op de
Verschil in mening
groep hanteren. In
Anders
de onderstaande
tabel is dit te zien.
Er zijn namelijk ook verschillen op het gebied van levensbeschouwing, visie, regels en afspraken.
Daarnaast zijn er verschillende meningen over de opvoeding. Volgens één van de ondervraagden
blijft het grootste verschil de positie waarin je je als groepsleider bevindt. Voor groepsleiders is de
jongere cliënt. Voor ouders is de jongere hun kind. Dit zorgt ervoor dat de relatie anders is. De
afstand/nabijheid is anders vormgegeven. Hier dient de groepsleider rekening mee te houden.

Waarin zit het voornaamste verschil tussen de
opvoeding die ouders hanteren en de opvoeding die op
de groep wordt gehanteerd?

Als er rekening wordt gehouden met al deze verschillen, op welke gebieden kan er volgens de
ondervraagde groepsleiders van Siza dan nog verbetering plaats vinden? Wat kan er beter in de
afstemming met ouders? Er zijn een aantal gebieden die duidelijk naar voren komen:
-

‘Het is van belang dat ouders weten hoe het werkt op een groep, wat wij doen en wat ouders
zelf moeten regelen. Volgens mij is dat nog niet altijd duidelijk.’
‘Op de groep is alles anders, andere regels. Je leeft in een groep met andere gehandicapten
die ook hulp en aandacht nodig hebben.’
‘Contact via de mail kan vrij onpersoonlijk zijn, daarnaast moet je maar afwachten hoe de
ouders de mail lezen.’
‘Contact/op de hoogte houden komt vaak alleen van onze kant.’
‘Meer tijd om goed naar de wensen van de jongeren en ouders te luisteren.’
‘Afspraken die wij met ouders over jongeren maken worden niet altijd door iedereen
nageleefd, dit is soms lastig voor alle partijen.’

Op deze gebieden zouden de groepsleiders van Siza graag verbetering zien. Deze gebieden hebben
allemaal te maken met de afstemming tussen ouders en groepsleiders. De afstemming moet beter,
want als de afstemming perfect was zouden deze gebieden niet naar voren komen. Om deze
afstemming beter te laten verlopen heeft de groepsleider nieuwe handvatten nodig. Om er achter te
komen op welke gebieden de groepsleider handvatten behoeft, stelden wij de vraag: ‘Kunt u
aangeven op welke gebieden u handvatten wenst met betrekking tot afstemming in de opvoeding
van jongeren die deels thuis en deels op de groep wonen?’ De groepsleiders mochten hierin meerder
antwoorden aanvinken. Hier volgt het resultaat:
Kunt u aangeven op welke gebieden u handvatten wenst met betrekking tot afstemming in de
opvoeding van jongeren die deels thuis en deels op de groep wonen?
De communicatie met ouders

4 (18.2 %)

De overgang tussen de
opvoeding thuis en op de
groep
De manier van omgang met
de puberteit
De afstemming met ouders

14 (63.6 %)
5 (22.7 %)
11 (50 %)
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met een beperking
Uw kennis en ervaring die in
contrast zijn met de wil van
ouders
Verschil in levensbeschouwing
/ visie / denkbeelden /
overtuigingen
Het verschil in culturele
achtergrond
De verschillende visies binnen
het team over de afstemming
met ouders
De communicatie met ander
disciplines, zoals school
De manier van opvoeden met
betrekking tot afspraken en
regels
De bejegening tussen
hulpverleners en ouders
Het (negatieve) beeld van
ouders over de hulpverlening

9 (40.9 %)
3 (13.6 %)
9 (40.9 %)
3 (13.6 %)
6 (27.3 %)
5 (22.7 %)
3 (13.6 %)
6 (27.3 %)

Het antwoord dat het meeste is gegeven is de overgang tussen de opvoeding thuis en op de groep.
Dit hadden wij al verwacht. Dat is namelijk waar het in ons afstudeeronderzoek om gaat draaien. De
overgang hier tussen en daarbij de onderlinge afstemming tussen ouders en groepsleiders over deze
overgangen. Vervolgens heeft de helft van de geïnterviewden aangegeven dat zij handvatten wensen
met betrekking tot de afstemming met ouders die zelf een (verstandelijke) beperking hebben. Een
opvallend gegeven waar we later in deze analyse op terug zullen komen.
Tot slot zijn er negen groepsleiders die handvatten wensen op het gebied van culturele verschillen en
wanneer de kennis van de groepsleider in contrast staat met de wil van ouders. Allebei punten
waarbij dilemma’s en moeilijkheden kunnen ontstaan. De groepsleider moet met deze moeilijkheden
om zien te gaan. Hij/zij moet immers blijven hulpverlenen. De volgende vraag is hier op gericht. We
hebben de groepsleiders namelijk gevraagd hoe zij omgaan met de verschillen die zij ervaren op de
bovenstaande gebieden. Groepsleiders vinden het belangrijk om de verschillen en moeilijkheden die
zij ervaren te bespreken binnen het team, met de teamleider, maar ook met de ouders. Dit komt
meerdere keren naar voren in de antwoorden op onze enquêtevragen. Daarnaast moet je als
groepsleider vooral blijven communiceren met de ouders.
‘Proberen om toch tot een overeenstemming te komen. Als verschillen blijven bestaan probeer ik me
neer te leggen bij de wens van ouders, ook al kost dat persoonlijk veel moeite.’
Juist het bereiken van die overeenstemming betekent dat je bezig bent met afstemmen. Je stemt je
af op elkaars mening en/of wensen. Als dit niet lukt, kan je er als groepsleider voor kiezen om je neer
te leggen bij de wens van de ouders. Wij kunnen ons voorstellen dat dit in de praktijk lastig is. Je wilt
het belang van het kind of de jongere voorop stellen.
‘Je stopt energie in het contact met ouders, waarin het belang van het kind voorop staat. Het kan een
hele uitdaging zijn dit samen te ontwikkelen. Het wordt lastig als ouders dit niet inzien om welke
reden dan ook. Als begeleider ga je voor de belangen van het kind. Althans dat probeer je.’
Het feit dat groepsleiders proberen om een goede afstemming te bereiken bewonderen wij. Naar
onze mening is dat ook de taak van de groepsleider. Duidelijk wordt wel dat de groepsleiders binnen
Siza die de enquête hebben ingevuld, aangeven dat zij hier graag nieuwe handvatten voor willen.
Daar zullen wij ons in ons afstudeeronderzoek op richten.
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Ouder(s) met een beperking
Zoals eerder vermeld willen we terug komen op de afstemming met ouders die zelf, naast hun kind,
ook een (verstandelijke) beperking hebben. In de enquête is hier specifiek een vraag over gesteld.
Naar aanleiding van een stelling hebben wij de groepsleiders gevraagd hier iets over te vertellen.
‘Als ouders zelf een beperking hebben maakt dit de afstemming moeilijker.’
Wederom geeft de helft van de ondervraagden aan dat ze het eens zijn met deze stelling. Het
opvoeden van jongeren is voor deze ouders moeilijk omdat ze zelf ook een beperking hebben. Als de
kinderen van deze ouders deels op een leefgroep wonen, kan dit de afstemming met ouders
moeilijker maken.
‘Hier ben ik het zeker mee eens. Ik denk dat zij anders tegen hun kind aan kijken dan wij en niet
helemaal goed kunnen inschatten wat hun kind nodig heeft. Daarnaast kunnen zij niet altijd iets met
de adviezen die wij geven omdat ze dat gewoonweg niet altijd kunnen.’
‘Dat klopt, het lijkt soms of je met twee cliënten tegelijk maken hebt. En je hebt er meer tijd voor
nodig.’
Maar niet iedereen is het met deze stelling eens. Het hangt ook af van de beperking die ouders
hebben. Natuurlijk is elk geval uniek. Het is niet altijd zo dat de afstemming moeilijker wordt als een
ouder zelf een beperking heeft. Maar je moet met alle ouders een band opbouwen voordat goede
afstemming mogelijk is.
‘Met iedere ouder waarbij geen open communicatie mogelijk is, is het moeilijk af te stemmen. Als
ouders een beperking hebben heeft deze vaak hulp nodig om te begrijpen wat gevraagd wordt in de
opvoeding. Die hulp kunnen wij vaak niet geven.’
‘Mijn ervaring is dat zowel bij ouders met of zonder beperking, afstemmen moeilijk kan zijn.’
Hier zijn wij het mee eens. Open communicatie is noodzakelijk. Als deze er niet is dan is de
afstemming moeilijk. Dit is ook het geval bij ouders zonder beperking. Eén van de ondervraagden
zegt het volgende:
‘Vreemd, maakt geen verschil. Je zou zeggen dat ze hun kind beter begrijpen omdat ze tegen dezelfde
problemen aan lopen.’
Een interessant standpunt. Wij kunnen zonder een onderzoek moeilijk reageren op deze uitspraak.
Wij weten niet precies waar ouders met een beperking tegen aan lopen bij de opvoeding van hun
kind. Wij kunnen wel de conclusie trekken dat afstemming met ouders met een beperking moeilijker
kan zijn. Maar ook dat de afstemming met ouders zonder beperking net zo moeilijk kan zijn.
De gevolgen voor de jongere
Het belangrijkste gegeven zijn de gevolgen voor de jongeren wanneer er sprake is van een moeilijke
afstemming tussen ouders en groepsleiding. Wat zijn deze gevolgen volgens de groepsleiders binnen
Siza?
- ‘Moeilijke om te schakelen tussen groep en thuis.’
- ‘De jongere weet niet waar hij/zij aan toe is. Door bijvoorbeeld een niet eenduidig verhaal te
hanteren kan de jongere zich tegen een opvoeder keren. Hij kan dan de begeleiders
uitspelen.’
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-

‘Onrust, onduidelijkheid, probleemgedrag, onzekerheid en/of een loyaliteitsconflict.’
‘De begeleiding slaat niet aan.’
‘Conflicterende belangen / zienswijze.’
‘Dat kinderen je niet serieus meer nemen en alleen maar naar ouders luisteren en dan krijg je
gefrustreerde kinderen. Thuis mag ik alles en dan mag ik dit en dat..... en dat is erg lastig om
als leiding dan te zeggen dat je dan hier op het werk andere regels hebt dan thuis.’

Een opsomming van mogelijk gevolgen die de jongere kan ervaren wanneer de afstemming tussen
zijn ouders en zijn groepsleiders niet optimaal verloopt. Hieruit is op te maken dat de jongere in een
moeilijke situatie komt wanneer ouders en groepsleiders niet goed samenwerken. Toch hebben
zowel ouders als groepsleiders het beste voor met de jongere. Hoe gaan groepsleiders om met de
gevolgen die de jongere ervaart?
‘Ik houd rekening met de wijze waarop de cliënt is opgevoed, wat dit voor hem bekent, wat zijn "de
rituelen", wat is vertrouwd. Daarnaast kijk ik goed of het werkt en of er niet meer mogelijk is qua
bijvoorbeeld zelfstandigheid of verantwoordelijkheid nemen. Ik heb regelmatig contact met ouders
om zaken goed af te stemmen.’
Rekening houden met de jongere, blijven communiceren en dus regelmatig contact zoeken met
zijn/haar ouders. Dat is het belangrijkste. De jongere mag niet het slachtoffer worden van de
moeizame communicatie tussen ouders en groepsleiders!

Zie voor alle, letterlijke, uitslagen van de enquête bijlage 6!
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Hoofdstuk 4:

Conclusie

Nu gaan we kijken naar de conclusies die getrokken kunnen worden uit de bovenstaande gegevens.
Dat willen wij doen door als eerste de onderzoeksvraag te beantwoorden. Hierna gaan wij kijken of
we onze doelstellen behaald hebben.

Onderzoeksvraag:
Welke focus vinden groepsleiders van belang voor ons verdere onderzoek naar de afstemming
tussen de opvoeding door ouders thuis en de opvoeding door groepsleiding op de groep bij
jongeren met een handicap tussen de 12-18 jaar?
In de analyse hebben we gezien dat groepsleiders binnen Siza de afstemming met ouders belangrijk
vinden. Het is belangrijk dat deze goed verloopt en dat eventuele moeilijkheden besproken worden.
De overgang tussen de opvoeding thuis en de opvoeding op de groep is een moeilijk punt waarbij
groepsleiders graag nieuwe handvatten willen krijgen. Dat is mooi, want daar gaat ons
afstudeeronderzoek over.
Naast de overgang tussen thuis en de groep en de afstemming met ouders, zijn er nog twee
onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Namelijk het verschil in opvoedingsstijlen en de
moeilijkheden die kunnen ontstaan wanneer ouders zelf een beperking hebben. In de analyse is naar
voren gekomen dat dit twee belangrijke punten zijn waarbij groepsleiders nieuwe handvatten willen
krijgen. Om deze reden hebben wij er voor gekozen om verder te gaan met de volgende
probleemstelling en hoofdvraag voor ons afstudeeronderzoek:

Probleemstelling:
De afstemming tussen ouders en groepsleiders, wanneer jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
deels thuis en deels op de groep wonen, verloopt niet altijd optimaal. Ouders en groepsleiders
hebben andere ideeën over verschillende opvoedingsonderdelen. Hierdoor worden er verschillende
opvoedingsstijlen gehanteerd. Naast het verschil in opvoedingsstijlen zijn er nog andere factoren die
de afstemming met ouders beïnvloeden. Een belangrijke factor is de situatie wanneer ouders zelf ook
een verstandelijke beperking hebben.
Het gevolg hiervan is dat de ontwikkeling van de jongeren belemmerd wordt. In het belang van de
jongeren is het de taak van de groepsleiders om de afstemming met ouders te optimaliseren. Het
ontbreekt groepsleiders aan voldoende kennis en handvatten om adequaat met de situatie om te
gaan.
Hoofdvraag: Wat hebben groepsleiders binnen Siza nodig om de afstemming met ouders te
verbeteren, zodat jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die deels thuis en deels op de groep
wonen zich optimaal kunnen ontwikkelen en er door middel van een methodisch middel rekening
wordt gehouden met de verschillende opvoedingsstijlen en eventuele verstandelijke beperkingen
van één of beide ouders?
Deelvragen:
1. Wat zijn de gevolgen van de afstemming tussen ouders en groepsleiders voor de jongeren?
2. Hoe ziet de afstemming tussen groepsleiders en ouders binnen Siza er op dit moment uit en
hoe beïnvloed dit de ontwikkeling van de jongere?
3. Wat is de invloed van het verschil in opvoedingsstijlen die ouders en hulpverleners hanteren
en wat is daarvan de invloed op de ontwikkeling van de jongere?
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4. Hoe wordt de afstemming tussen ouders en hulpverleners beïnvloed wanneer één of beide
ouders een verstandelijke beperking hebben en wat is daarvan de invloed op de ontwikkeling
van de jongere?
5. Welke methodische interventies kunnen groepsleiders inzetten om de afstemming met
ouders te verbeteren en waar liggen de behoeften van groepsleiders om deze afstemming te
optimaliseren?
6. Welke methodische interventie kan worden ingezet binnen de kaders van Siza om de
afstemming tussen ouders en groepsleiders te optimaliseren?
Met deze onderzoeksvragen gaan wij onderzoeken. Deze onderzoeksvragen zijn naar voren gekomen
naar aanleiding van het onderzoek door middel van een enquête binnen Siza. Zo hebben wij een
antwoord gevonden op de onderzoeksvraag van dit vooronderzoek. Zo hebben wij ook ons doel voor
deze onderzoeksbankopdracht behaald: wij zijn er achter gekomen welke obstakels groepsleiders
binnen Siza ervaren met betrekking tot de afstemming met ouders.
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Nawoord
Nu we meer duidelijkheid hebben gekregen over op welk gebied er bij groepsleiders behoefte is aan
handvatten binnen de afstemming tussen groepsleiders en ouders, is het tijd om terug te blikken,
maar tegelijk ook vooruit te kijken.
Zoals in het voorwoord al benoemd, viel ons onderzoek mee. Ondanks dat we er tegenop zagen, zien
we het resultaat van dit vooronderzoek als zeer nuttig voor ons verdere onderzoek: het
afstudeeronderzoek. We hebben meer inzicht verkregen in hoe groepsleiders het contact en de
afstemming met ouders ervaren. Hierbij viel op, zoals in de conclusie al is beschreven, dat het
verschil in opvoedingsstijlen en de situatie waarin één of beide ouders een beperking hebben, in
belangrijke mate de afstemming tussen ouders en groepsleiders kunnen beïnvloeden.
Naast de andere onderzoeksresultaten, zien we dit als belangrijkste uitkomst van dit vooronderzoek.
We nemen dit mee naar ons vervolgonderzoek. Door middel van ons afstudeeronderzoek willen we
deze informatie verder uitdiepen door met name in gesprek te gaan met ouders, jongeren,
teamleiders en de sectormanager.
Tevens hebben we door dit vooronderzoek nieuwe inzichten gekregen in onze samenwerking. Onze
samenwerking zal nog ruim drie maanden voortduren. Zonder de samenwerkingservaring naar
aanleiding van dit onderzoek, zouden we een aantal zaken bij de start van het afstuderen nog niet
weten. Voorbeelden van zaken waar we geen weet van zouden hebben, zijn het belang van het
evalueren van de samenwerking, het duidelijk verdelen van taken zodat we ieder voor zich aan de
slag kunnen en het belang van het inlassen van pauzes wanneer de motivatie even is verdwenen.
Ook heeft dit vooronderzoek onze motivatie en enthousiasme voor verder onderzoek gestimuleerd.
Nu we meer duidelijkheid hebben gekregen over ons afstudeeronderwerp, is onze interesse nog
meer gewekt en kunnen we eigenlijk niet wachten met de start van ons afstuderen!

Tot slot
Graag willen we dit vooronderzoek eindigen met iets dat we, naast de feitelijke conclusie, willen
meenemen naar ons vervolgonderzoek. Ook willen we dit zelf, als toekomstig beroepspersoon,
meenemen naar het werkveld. We hebben het dan over: het belang van communicatie met ouders in
de hulpverlening.
Hoe de communicatie eerst goed is en vervolgens kan ‘mis’ lopen is
(symbolische) te zien op de afbeelding hiernaast:
Wanneer de communicatie tussen ouders en ons als hulpverlener,
over bijvoorbeeld opvoedingszaken van de cliënt, mis loopt dan is
dat naar ons idee het laatste wat je zou moeten willen als
hulpverlener. Als je de ouder(s) niet mee hebt in het
hulpverleningsproces, dan is de kans dat het niet lukt met de cliënt
groter.
Beter is het, met name voor de ontwikkeling van de cliënt (want om
hem/haar draait het immers!), wanneer de communicatie met
ouders gladjes verloopt. Als toekomstig groepsleiders willen wij in ogenschouw blijven nemen altijd
onze communicatie aan te passen aan de ouder(s) en de cliënt. Want de mooiste
hulpverleningsrelatie is die met een goede communicatie tussen jou als hulpverlener, de cliënt en
iedere betrokkene rondom de cliënt, ondanks verschillen in denkwijzen, opvoedingsstijlen, niveau en
ga zo maar door…
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Verschillen tussen ouders en groepsleiders zullen blijven bestaan, maar taak van ons is dat wij blijven
proberen de puzzel van de communicatie te maken; ondanks het verschil in kleur en vorm van de
puzzelstukjes!
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Bijlage 1: Format onderzoeksbank
Gegevens opdrachtgever + evt.
contactpersoon (werkveld)
(emailadres & telefoonnummer)

Ellen Smulders
sectormanager Jeugd en Gezin, Siza
Kemperbergerweg 139a
6816 RP Arnhem
026-3777880 (secr.)

Ellen.Smulders@siza.nl

Naam betrokken docent:

n.v.t.

Projectbeschrijving

Onderzoek naar de behoeftes van groepsleiders met betrekking
tot onze afstudeeropdracht. Wij willen gaan kijken hoe de
opvoeding thuis beter afgestemd kan worden met de opvoeding
op de groep, wanneer jongeren deels thuis en deels op de groep
wonen. We willen onder groepsleiding onderzoeken welke focus
zij van belang vinden.

Thema:

Het thema is de afstemming van opvoeding en welke focus
daarin prioriteit heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn de opvoeding van
jongeren met autisme of jongeren met agressie problemen.

Onderzoeksvraag:

Welke focus vinden groepsleiders van belang voor ons verdere
onderzoek naar de afstemming tussen de opvoeding door ouders
thuis en de opvoeding door groepsleiding op de groep bij
jongeren met een handicap tussen de 12-18 jaar?

Beoogd product:

Het product is een vooronderzoek. Hiermee willen wij te weten
komen welke obstakels groepsleiders tegen komen, zodat wij
hier ons afstudeeronderzoek op kunnen baseren.

Doelstelling:

Het doel is er achter te komen welke obstakels groepsleiders

(beschrijving eindproduct)

tegen komen, zodat wij hier ons afstudeeronderzoek op kunnen
baseren.

Werkwijze:

Door middel van enquêtes en interviews willen wij er achter
komen welke obstakels groepsleiders ervaren.

Manier van (mogelijke) begeleiding door

Wij gaan aan de slag met het onderzoek en kunnen bij onze

opdrachtgever

opdrachtgever terecht wanneer wij problemen en/of
moeilijkheden ervaren.

Geschatte omvang project in uren:

□
□ 2 studenten à 56 uur = 112 uur

Gewenste einddatum / oplevering

Dag/maand/jaar: 20/jan/2012 - 29/feb/2012 - 5/maart/2012
Datum onderzoeksaanvraag: 14/nov/2011

20

Bijlage 2: Plan van aanpak
De onderzoeksbankopdracht houdt in dat wij een vooronderzoek gaan doen voor ons afstuderen. In
ons afstuderen gaan wij het hebben over de specifieke problemen die ontstaan wanneer een jongere
deels op de groep en deels thuis woont. Dit specifieke probleem komt vanuit dit vooronderzoek naar
voren. Wij willen van de groepsleiders binnen Siza weten waar zij behoefte aan hebben en bij welk
specifiek probleem zij handvaten willen. Voor dit vooronderzoek hebben wij de volgende
tijdsplanning (dit is qua uren een globale planning!!) gemaakt:
Week
48

Aantal uur:
5x2 = 10

Wie:
Beiden

Wat:
Brainstormen + informatie verzamelen +
bespreken idee voor onderzoeksbank +
Invullen format onderzoeksbank.
Inleveren format onderzoeksbank +
wachten op goedkeuring.
Afspraken maken over verder verloop.

50

1x2=2

Beiden

51

3x2=6

Beiden

52/1
52/1
2

2
2
3x2=6

Bianca
Claudia
Beiden

2/3

2x2=4

Beiden

Opzet enquêtevragen maken.
Opzet plan van aanpak maken.
Voorbereiding + afspraak met Ellen bij
Siza + nabespreken.
Definitieve enquêtevragen maken.

2/3

2x2=4

Beiden

Definitief plan van aanpak maken.

3

3x2=6

Beiden

4

3x2=6

Beiden

4

3x2=6

Beiden

4

3x2=6

Beiden

3/4/5

3x2=6

Beiden

4
5/6/7/
8

2x2=4
5x2=10

Beiden
Beiden

7

3x2=6

Beiden

Uitzoeken waar wij de enquête uit gaan
zetten, bij welke groepen, contacten
leggen.
Uitzoeken hoe thesistools werkt, de site
waarop we de enquête gaan zetten.
Voorbereiden + afspraak met
teamleiders Irma en Yvonne +
nabespreken.
Enquête aanpassen (versie 2) + introtekst schrijven waarmee enquête begint.
Literatuurstudie naar mogelijke
knelpunten in de afstemming.
Enquête uitzetten.
Checken resultaten op thesistools +
afwachten terugkomst enquêtes +
reminders via Ellen en onszelf versturen.
Voorbereiden + afspraak met Ellen bij
Siza + nabespreken.

8
8/9
8/9

2x2=4
7
7

Beiden
Claudia
Bianca

8/9

4x2=8

Beiden

9

n.v.t.

Beiden

Opzet verslag onderzoeksbank maken.
Enquêtes verwerken; analyse+conclusie.
Verslag in elkaar zetten, lay-out,
voorwoord, inleiding, nawoord enz.
Spellingscontrole + verslag
onderzoeksbank afronden en inleveren.

Opmerkingen:

Goedkeuring gekregen om aan de
slag te gaan.
Bianca maakt een opzet voor de
enquêtevragen en Claudia maakt
een plan van aanpak..

Plan van aanpak presenteren.
Naar aanleiding van de opzet van
Bianca.
Naar aanleiding van de opzet van
Claudia.

Enquêtevragen na feedback
opnieuw aanpassen.

Vervalt na e-mailcontact Martine
Noordegraaf.

Onderzoeksbankopdr. tot dan toe
bespreken, ondertekenen
afstudeercontract en opzet stukje
voor in nieuwsbrief maken.

Hierbij word het duidelijk welke
specificatie wij in ons
afstudeeronderzoek gaan volgen.

Beginnen met afstuderen!
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Bijlage 3: Enquêtevragen versie 1
Af te nemen onder begeleiders van groepen binnen Siza met jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die
deels thuis en deels op de groep wonen.
1. Wat ervaart u als begeleider als lastig wanneer jongeren deels thuis en deels op de groep
wonen?
a. de afstemming met ouders over de opvoeding van de jongere;
b. de overgangen voor de jongere van thuis naar de groep en van de groep naar huis;
c. het uitspelen van de jongere (‘dat mag ik van mama wel!’);
d. uw kennis en ervaring die in contrast zijn met de wil van ouders;
e. de omgang met ouders wanneer er sprake is van een scheiding;
f. anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wat gaat er volgens u goed in de afstemming tussen opvoeding thuis en op de groep?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Waarin zit volgens u het voornaamste verschil tussen de opvoeding die ouders hanteren en
de opvoeding die op de groep wordt gehanteerd?
a. verschil in levensbeschouwing/visie/denkbeelden;
b. verschil in opvoedingsstijl (autoritair, autoritatief, permissief/toegeeflijk of laissezfaire);
c. verschil in regels en afspraken;
d. verschil in mening over bijvoorbeeld belangrijke keuzes die moeten worden gemaakt
omtrent de jongere;
e. anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wanneer u in één of meerdere van bovengenoemde gebieden verschil ervaart, hoe gaat u
daar dan mee om?
a. praten met ouders;
b. bespreken in het team;
c. handelen naar vooral de wil van de ouders;
d. de jongere om zijn/haar mening vragen;
e. anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Via welk(e) middel(en) is er met name contact met ouders over de opvoeding van hun
kind?
a. via telefoon of e-mail;
b. via de jongere;
c. via rechtstreeks contact wanneer de ouder(s) de jongere wegbrengt of ophaalt;
d. anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Hoe verloopt over het algemeen de communicatie met ouders over de opvoeding van hun
kind?
a. goed;
b. wisselend;
c. niet zo goed;
d. slecht;
e. anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Op welke gebieden zou volgens u de afstemming tussen de verschillende opvoedingen
(thuis en op de groep) verbeterd kunnen worden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Wanneer wordt het overeenstemmen van de opvoeding thuis en de opvoeding op de
groep een probleem?
a. wanneer ouders voet bij stuk houden en er weinig overleg mogelijk is;
b. wanneer de jongere het niet naar zijn zin heeft op de groep/thuis;
c. wanneer de jongere in zijn/haar ontwikkeling wordt belemmerd;
d. wanneer gescheiden ouders allebei een andere manier van opvoeden willen zien;
e. anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Hoe zou volgens u de afstemming tussen de opvoeding thuis en de opvoeding op de groep
verbeterd kunnen worden?
a. door afspraken hierover te maken in het team;
b. door vaker in overleg te treden met ouders en eventueel met de jongere;
c. door uitwisseling van ervaringen met andere groepen;
d. door samen met begeleiders (en eventueel ouders) een soort handboek te
ontwikkelen;
e. anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Wat kunnen gevolgen zijn voor de jongere, wanneer er een verschil in overeenstemming
over zijn/haar opvoeding bestaat?
a. de jongere wenst de opvoeding van thuis, ook op de groep te krijgen (of andersom),
waardoor er conflicten ontstaan;
b. de jongere heeft moeite met de overgang van thuis naar de groep (en andersom);
c. de jongere oogt verward wanneer hij/zij moet gehoorzamen aan verschillende
opvoeders;
d. de jongere heeft het op de groep vaak over thuis/thuis vaak over de groep;
e. anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Waar houdt u met name rekening mee als u een jongere begeleid die deels thuis en deels
op de groep woont?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. In hoeverre past u zich aan aan de opvoedingswensen van ouders?
a. de wens van ouders staat meestal voorop (naast die van de jongere);
b. belangrijke dingen (regels, afspraken, doelen) gaan in overleg, maar soms voegen we
zelf iets toe aan de manier van omgang met de jongere;
c. we houden de opvoedingswensen van ouders in ons achterhoofd, maar handelen
naar eigen inzicht, kennis en ervaring;
d. anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bijlage 4: Feedback enquêtevragen versie 1
Onderstaande feedback kregen we in eerste instantie via e-mail na het doorsturen van
enquêtevragen (versie 1):

Subject: vooronderzoek mbv enquête
Date: Mon, 23 Jan 2012 10:39:34 +0100
From: Irma.Hansen@siza.nl
To: biancavanhal@hotmail.com
CC: yvonne.van.eijk@siza.nl; Ellen.Smulders@siza.nl
Dag Bianca en Claudia,
Ik heb je enquête doorgelezen die je wilt gebruiken als vooronderzoek om de probleemstelling
helder te krijgen voor je afstudeerproject.
Mijn eerst reactie is dat ik de vraagstelling suggestief en vooringenomen vind en wil daar best met
je over in gesprek, want misschien het ik het doel en het resultaat van dit afstudeerproject niet
helder en kan je me dit duidelijk maken. Dat zou fijn zijn.
Het kost me teveel tijd om bij bijna iedere vraag van je enquête te voorzien van mijn commentaar
of aanbeveling, snap je? Maar nogmaals, kan ook aan mij liggen dat ik het niet goed begrijp.
Dus als je behoefte hebt, hoor ik het wel (misschien in gezamenlijkheid met Yvon?)

Hartelijke groet,
Irma Hansen
Teamleider

Op donderdag 26 januari zijn we in gesprek gegaan met Irma Hansen (teamleider van locatie De
Wekerom) en Yvonne van Eijk (teamleider van locatie de Groene Hoek). De volgende feedback
kregen we gedurende dit gesprek:
- Bij zowel de onderzoeksopzet als de enquête is er gebruik gemaakt van geen goed taalgebruik,
gebruik minder spreektaal.
- Schrijf minder vanuit de negativiteit. (Pas bijv. op met woorden als ‘verbeteren’, beter kun je
‘optimaliseren’ gebruiken.
- Pak de doelgroep wat breder, qua o.a. leeftijd en gebruik niet de woorden ‘licht verstandelijk
gehandicapt’. Haal VG weg, gebruik: ‘jongeren met een beperking’.
- Tip: ouders die zelf een beperking hebben, kan ook een thema zijn.
- Begin jullie enquête met simpele vragen, anders haken de groepsleiders na de eerste vragen al af.
- Probeer meer open vragen in de enquête te verwerken.
- Werk met stellingen in de enquête.
- Denk goed na over waar het probleem ligt.
- Tip: gebruik de weg naar de puberteit als thema.
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Na deze feedback hebben we onze enquêtevragen opnieuw geschreven. Hierop kregen we, naast
goedkeuring van de sectormanager om de enquête te verspreiden, de volgende feedback:

Van:
Hansen, Irma (Irma.Hansen@siza.nl)
Verzonden: donderdag 2 februari 2012 9:57:53
Aan:
Verel, Claudia (cverel@student.che.nl); Eijk, Yvonne van
(yvonne.van.eijk@siza.nl); Bianca van Hal
(biancavanhal@hotmail.com); Smulders, Ellen
(Ellen.Smulders@siza.nl)
Dag Bianca en Claudia,
Allereerst moet ik jullie zeggen dat ik het heel knap vind dat jullie zo snel een positieve omslag in
benadering van dit project kunnen maken. Deze enquête ziet er zo anders uit dan de eerdere versie.
Ik denk dat je uit de resultaten best wat informatie krijgt om je onderzoek te starten.
Bij vraag 9:
Dat is een open deur. Ik denk (en hoop!) dat begeleiders alle door jullie gestelde antwoorden
hanteren bij het oplossen van verschillen.
Ik denk dat de vraag moet zijn in de trant van: Bij al deze mogelijke oplossingen/omgangsvormen:
waar liggen dan de problemen, waar loop je tegen aan, wat vind je moeilijk.
Het doel van deze vraagstelling zou zijn dat je nu te pakken krijg waar jullie handreikingen gaan
bieden. De focus op de probleemstelling.
Snap je?
Anders bel maar ff

Hartelijke groet,
Irma Hansen
Teamleider

We hebben hierna nogmaals gekeken naar vraag 9, de feedback verwerkt en vervolgens de enquête
(versie 2) op thesistools.com gezet. Vanaf toen was het wachten op response!

26

Bijlage 5: Enquêtevragen versie 2
Af te nemen onder begeleiders van groepen binnen Siza met jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die
deels thuis en deels op de groep wonen.
1. Via welk(e) middel(en) is er met name contact met ouders over de opvoeding van hun kind?
a. via telefoon of e-mail
b. via de jongere
c. via rechtstreeks contact wanneer de ouder(s) de jongere wegbrengt of ophaalt
d. anders, namelijk ….
2. Hoe verloopt over het algemeen de communicatie met ouders over de opvoeding van hun kind?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Stelling: ‘De wens van de ouders staat voorop’.
a. Absoluut mee eens
b. Mee eens
c. Neutraal
d. Mee oneens
e. Absoluut mee oneens
4. Wat gaat er volgens u goed in de afstemming tussen opvoeding thuis en op de groep?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Wat kan er volgens u verbeterd worden in de afstemming tussen de opvoeding thuis en op de
groep?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Waarin zit volgens u het voornaamste verschil tussen de opvoeding die ouders hanteren en de
opvoeding die op de groep wordt gehanteerd?
a. verschil in levensbeschouwing/visie/denkbeelden
b. verschil in opvoedingsstijl (autoritair, autoritatief, permissief/toegeeflijk of laissez-faire)
c. verschil in regels en afspraken
d. verschil in mening over bijvoorbeeld belangrijke keuzes die moeten worden gemaakt betreffende
de jongere
e. anders, namelijk ….
7. Stelling: ‘Als ouders zelf een beperking hebben maakt dit de afstemming moeilijker’. Hoe kijkt u
tegen deze stelling aan?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Kunt u aangeven op welke gebieden u handvatten wenst met betrekking tot afstemming in de
opvoeding van jongeren die deels thuis en deels op de groep wonen? (u kunt meerdere
antwoordmogelijkheden aanvinken)
a. De communicatie met ouders
b. De overgang tussen de opvoeding thuis en op de groep
c. De manier van omgang met de puberteit
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d. De afstemming met ouders met een beperking
e. Uw kennis en ervaring die in contrast zijn met de wil van ouders
f. Verschil in levensbeschouwing / visie / denkbeelden / overtuigingen
g. Het verschil in culturele achtergrond
h. De verschillende visies binnen het team over de afstemming met ouders
i. De communicatie met ander disciplines, zoals school
j. De manier van opvoeden met betrekking tot afspraken en regels
k. De bejegening tussen hulpverleners en ouders
l. Het (negatieve) beeld van ouders over de hulpverlening
9. Wanneer u in één of meerdere van bovengenoemde gebieden verschil ervaart, hoe gaat u daar
dan mee om? Waar loopt u tegen aan? Wat vind u moeilijk?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Wat kunnen gevolgen zijn voor de jongere, wanneer er een verschil in overeenstemming over
zijn/haar opvoeding bestaat?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Waar houdt u met name rekening mee als u een jongere begeleid, die deels thuis en deels op de
groep woont, zodat de ontwikkeling van de jongere zo optimaal mogelijk verloopt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Bijlage 6: Enquête-uitslagen
1. Via welk(e) middel(en) is er met name contact met ouders over de opvoeding van hun kind?
Antwoord:
Aantal respondenten:
a. via telefoon of e-mail
24 (100 % van de ondervraagde)
b. via de jongere
8 (33,3 % van de ondervraagde)
c. via rechtstreeks contact wanneer de ouder(s)
21 (87,5 % van de ondervraagde)
de jongere wegbrengt of ophaalt
d. anders, namelijk ….
5 (20,8 % van de ondervraagde)
- bij kennismaking en IOP bespreking  3x
- of op de koffie komen
- communicatieschriftje

Via welk(e) middel(en) is er met name
contact met ouders over de opvoeding van
hun kind?
30

Via de telefoon of e-mail

25
20

Via de jongere

15
10
5
0

Via rechtstreeks contact
wanneer de ouder(s) de
jongere wegbrengt of ophaalt
Anders

2. Hoe verloopt over het algemeen de communicatie met ouders over de opvoeding van hun kind?
1 Wij hebben ongeveer 2 wekelijks contact gemiddeld gezien met ouders. Met de een meer dan
met de ander afhankelijk van de problematiek van de jongere, de vraag van ouders en de
noodzaak iets kort te sluiten.
2 Wel goed.
3 Met de ene ouder beter dan met de andere ouder.
4 Iedere ouder is verschillend. Over het algemeen loopt de communicatie goed. Het is de vraag
of ouders er wat mee doen.
5 Met name in de IOP bespreking wordt er gesproken over opvoeding van de jongeren. Verder
heb ik met name om praktische redenen contact met ouders. Met name bij nieuwe jongeren
vraag ik nog wel een hoe zij dingen aanpakken, maar dat is afhankelijk van de jongere en de
ouders. Communicatie over dit onderwerp zou wat mij betreft mee mogen met ouders.
6 Redelijk tot goed.
7 Goed.
8 Kan altijd beter vind ik, het verschilt per ouders, ook de vorm van. het heeft alles te maken
met de thuissituatie waaruit het kind komt.
9 Meestal goed.
10 Goed.
11 Goed, wij als hulpverlener kunnen ook veel leren van de ouders over hun kind.
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Prima.
Communicatie verloopt over het algemeen goed.
Dat is verschillend per gezin, met sommige gaat dat prima en bij andere gaat het meer
moeizaam.
Vaak loopt de hoofdlijn van de communicatie tussen ouders en contactpersoon. Ieder jaar
tijdens de iop bespreking wordt er geëvalueerd en vooruit gekeken.
Ouders die contact willen zijn vaak goed te benaderen, zij nemen dan ook gemakkelijker
contact met ons op (even bellen, binnenlopen of mailen) Bij ouders waar moeilijk contact mee
te leggen is (om welke reden dan ook) verloopt de communicatie stroef of is er niet.
Wisselend, ligt er aan welke ouder je spreekt.
Redelijk goed.
Je kunt aangeven hoe we hier met het kind omgaan en vaak leren ouders er ook wel van.
Maar vaak willen ouders toch de opvoeding in eigen hand hebben en houden. ze zien het dan
meer als een tip en kijken dan wel of ze er iets mee doen.
Goed met uitzonderingen.
Verschilt per ouder.
De communicatie verloopt over het algemeen redelijk goed. uiteraard zijn er wel eens
struikelblokken maar dat hoe je toch.
Over het algemeen wel goed, soms is het lastig samen op 1 lijn te komen.
De communicatie verloopt over het algemeen goed met ouders.

3. Stelling: ‘De wens van de ouders staat voorop’.
Antwoord:
a. Absoluut mee eens
b. Mee eens
c. Neutraal
d. Mee oneens
e. Absoluut mee oneens

Aantal respondenten:
1 (4,2 %)
5 (20,8 %)
9 (37,5 %)
9 (37,5 %)
0 (0 %)

Stelling: ‘De wens van de ouders
staat voorop’.
Absoluut mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Absoluut mee oneens

4. Wat gaat er volgens u goed in de afstemming tussen opvoeding thuis en op de groep?
1 Over het algemeen zitten wij met ouders op een lijn. Ouders weten hoe wij over zaken denken
we zijn open in hoe we met hun kind omgaan.
2 We sluiten kort hoe we de zorg bieden, zodat we op 1 lijn zitten.
3 Regelmatig contact.
4 Als ouders en de begeleiding op 1 lijn zitten dan gaat het goed. De gemaakte afspraken in het
ondertekende IOP zijn hierin leidend.
5 Er is zeer regelmatig contact tussen de CP en de ouders van de jongere. Wij proberen zoveel
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mogelijk de wens van de ouders in combinatie met de wens van de jongere te volgen en
daarin open te zijn naar ouders. Daarin staat wat mij betreft de wens van de cliënt voorop en
dat geeft wel eens een spanningsveld. Wij proberen dit open te bespreken met ouders en
krijgen hier goed ondersteuning in van de teamleidster.
Afstemming.
Door alles te bespreken. Tussen beiden.
Dit is puur individueel, ik vind dat je als contactpersoon hier zelf ook initiatief in moet nemen.
Alleen lukt het niet altijd en soms is er totaal geen afstemming mogelijk.
Het maken van een afspraak.
Alles.
Overleg situaties, en het op de hoogte houden hoe het thuis gaat en hoe het hier gaat.
Genoeg overleg.
Persoonlijk contact of telefonisch contact.
De bejegening vind ik open, eerlijk en respectvol.
Open communicatie waarbij beiden kunnen zeggen wat zij vinden en voor iedereen het belang
van het kind voorop staat.
I.v.m. BSO stemmen wij ook vaak af met school vim weinig contact ouders. Zelfde benadering
en aanpak van problematiek is voor kinderen prettig.
Wij staan altijd open voor contact, met sommige ouders een prettig eerlijk contact.
De grove structuur gaat vaak wel goed maar thuis mogen ze vaak veel dingen weer anders.
Omdat er goed overleg is met ouders over de opvoeding en afspraken.
Hele duidelijke afspraken op papier zetten.
Dat de jongere vooropgesteld wordt.
Er is veel contact met ouders, dit is prettig zowel voor ouder, jongere en ons.
We proberen met ouders op één lijn te zitten. Onze jongeren zijn af en toe een weekend thuis,
dus grotendeels gebeurd de opvoeding hier.

5. Wat kan er volgens u verbeterd worden in de afstemming tussen de opvoeding thuis en op de
groep?
1 Ik vind het jammer dat er maar weinig ouders op de groep komen. Veel jongeren komen via
de taxi binnen. Ouders komen vaak alleen als wij ze uitnodigen voor een gesprek.
2 Regelmatiger contact met ouders.
3 4 Door meer gesprekken te voeren met ouders is er meer tijd voor afstemming. Het is van
belang dat ouders weten hoe het werkt op een groep, wat wij doen en wat ouders zelf
moeten regelen. Volgens mij is dat nog niet altijd duidelijk.
5 Wat mij betreft mag er nog meer gecommuniceerd worden over de afstemming van de
opvoeding, maar dat zal een spanningsveld blijven. Daarnaast kunnen wij niet altijd het zelfde
bieden als dat ouders thuis doen, wij hebben een andere band met hun kind. Ik denk dat er
ook we verschillen mogen zijn zolang een cliënt dit kan hanteren. We moeten vooral blijven
communiceren dat is het beste voor de cliënt.
6 Inleving dat hun kind niet de enige bewoner is op de groep.
7 8 Alles kan altijd beter. Maar soms heb je gewoon geen mogelijkheden als begeleider. Dit is dan
heel vervelend voor de cliënt. Wij gaan uit van een acceptabele basis.
9 Het ene zeggen en het andere doen.
10 Niets.
11 Op de groep is alles anders, andere regels je leeft in een groep met andere gehandicapten die
ook hulp en aandacht nodig hebben. Thuis ben je de enige gehandicapte en draait alles om
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hun.
Ik heb geluk dat er een goede afstemming is. In één situatie is het weleens lastig daar zijn de
ouders van gescheiden en deze jongere gaat om het weekend naar één van de ouders. Bij
vader verloopt het weekend beter dan de weekenden bij moeder. Het is merkbaar als de
jongere weer op de groep is.
Visie op opvoeden is.
Contact via de mail kan vrij onpersoonlijk zijn, daarnaast moet je maar afwachten hoe de
ouders de mail "lezen".
Soms vergeten we dingen door te geven, of op te schrijven. Waardoor praktische dingen
moeilijker kunnen verlopen dan noodzakelijk is.
Zoeken naar de juiste wijze waarop je met iedere ouder zo goed mogelijk contact kunt
hebben.
IOP bespreking hiervoor gebruiken en duidelijke afspraken maken met ouders. Waar het bij de
BSO\'s soms niet helder verloopt als ouders een andere vraag hebben dan wij kunnen bieden.
Dan stopt het kind meestal bij ons in de opvang.
Contact/op de hoogte houden komt vaak alleen van onze kant.
Dat er meer gekeken word wat heeft het kind nodig en niet alleen hoe het moet als normaal
de normen en waarde. Soms hebben kinderen hele andere dingen nodig en zien ouders het
niet altijd.
Soms wat meer tijd om goed naar de wensen van de jongeren en ouders te luisteren.
Het gesprek over wat het voor ouders betekend dat het kind uit huis gaat.
Ouders en begeleiders moeten meer op 1 lijn komen te zitten.
Afspraken die wij met ouders over jongeren maken worden niet altijd door iedereen
nageleefd, dit is soms lastig voor alle partijen.
Ouders zijn op de hoogte van de afspraken die met de cliënten gemaakt zijn, deze worden
thuis niet altijd nagestreefd.

6. Waarin zit volgens u het voornaamste verschil tussen de opvoeding die ouders hanteren en de
opvoeding die op de groep wordt gehanteerd?
Antwoord:
Aantal respondenten:
a. verschil in levensbeschouwing/visie/denkbeelden 5 (20,8 %)
b. verschil in opvoedingsstijl (autoritair, autoritatief, 8 (33,3 %)
permissief/toegeeflijk of laissez-faire)
c. verschil in regels en afspraken
4 (16,7 %)
d. verschil in mening over bijvoorbeeld belangrijke
2 (8,4 %)
keuzes die moeten worden gemaakt betreffende de
jongere
e. anders, namelijk ….
5 (20,8 %)
-

-

-

-

verschil in mening m.b.t. het niveau en
de belastbaarheid van de cliënt. en
verschil van mening in behoeftes van de
cliënt bij op seksueel gebied.
ouders moeten de jongeren los laten.
verschil kan in alle bovengenoemde
dingen zitten maar het grootste verschil
blijft toch dat de cliënt hun kind is, en
voor ons is het een cliënt. De afstand /
nabijheid is hierdoor heel anders.
Ouders kijken vanuit een ander oogpunt
naar hun kind als begeleiding naar de
jongere kijkt.
alle hierboven genoemde verschillen!
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Waarin zit het voornaamste verschil
tussen de opvoeding die ouders hanteren
en de opvoeding die op de groep wordt
Verschil in
gehanteerd?
levensbeschouwing / visie
Verschil in opvoedingsstijl
Verschil in regels en
afspraken
Verschil in mening
Anders

7. Stelling: ‘Als ouders zelf een beperking hebben maakt dit de afstemming moeilijker’. Hoe kijkt u
tegen deze stelling aan?
1 Zeer zeker waar. Regelmatig ben ik tegen gekomen dat het kind waarschijnlijk gewoon thuis
had kunnen wonen als ouders geen beperking hadden. Voor deze ouders is opvoeden extra
moeilijk.
2 Dat klopt vind ik.
3 Dit is vaak waar.
4 Ik ben het hier mee eens. Ouders die geen beperking hebben, hebben een eigen mening en
zijn over het algemeen strikter in hun opvoeding. Ouders die wel een beperking hebben
kunnen meer moeite hebben met het zich houden aan de regels.
5 Hier ben ik het zeker mee eens. Ik denk dat zij anders tegen hun kind aan kijken dan wij en
niet helemaal goed kunnen inschatten wat hun kind nodig heeft. daarnaast kunnen zij niet
altijd iets met de adviezen die wij geven omdat ze dat gewoonweg niet altijd kunnen.
6 Mee eens.
7 Dan moet er meer worden gesproken tussen beide partijen.
8 Hangt van de beperking af en ook hoe ouders geleerd hebben of wellicht niet leerbaar zijn.
9 Dit is niet altijd waar omdat deze ouders soms juist meer aan de begeleiding overlaten.
10 Lijkt mij niet; dove ouders kunnen mailen etc.
11 Vreemd, makt geen verschil je zou zeggen dat ze hun kind beter begrijpen omdat ze tegen
zelfde problemen aan lopen.
12 Dat klopt, het lijkt soms of je met 2 cliënten tegelijk maken hebt. En je hebt er meer tijd voor
nodig.
13 Nog niet meegemaakt.
14 Dat ligt er maar aan wat de beperking van de ouder is.
15 Je moet met alle ouders een band opbouwen om tot een goede afstemming te kunnen
komen.
16 Met iedere ouder waarbij geen open communicatie mogelijk is is het moeilijk af te stemmen.
Als ouders een beperking hebben heeft deze vaak hulp nodig om te begrijpen wat gevraagd
wordt in de opvoeding. Die hulp kunnen wij vaak niet geven.
17 In sommige gevallen klopt dit, maar soms is er ook een hulpverlener voor ouders en dat maakt
het dan weer juist weer makkelijker.
18 Soms wel, soms niet een verstandelijke beperking kan er ook voor zorgen dat ouders meer
aannemen van ons, maar meestal is het moeilijke omdat het kind dan de ouders de baas is. Dit
is geen opvoeden.
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Soms wel en soms niet want dan weten ze waar ze op moeten letten bv ouder adhd en kind
ook dan weten ze de val kuilen. maar een ouder met borderline dat is dan wel moeilijk om dan
weer toegeven over het kind en hoe ze het beter kunnen zien.
Hier ben ik het mee eens maar daar ligt gelijk de uitdaging.
Klopt.
Deze stelling klopt wel.
Ja, ouders kunnen dan heel anders tegen dingen aankijken waardoor afstemmen soms
moeilijk is.
Mijn ervaring is dat zowel bij ouders met of zonder beperking, afstemmen moeilijk kan zijn.

8. Kunt u aangeven op welke gebieden u handvatten wenst met betrekking tot afstemming in de
opvoeding van jongeren die deels thuis en deels op de groep wonen?
Antwoord:
Aantal respondenten:
4 (18.2 % van de ondervraagde)
a. De communicatie met ouders
b. De overgang tussen de opvoeding thuis en op 14 (63.6 % van de ondervraagde)
de groep
5 (22.7 % van de ondervraagde)
c. De manier van omgang met de puberteit
11 (50 % van de ondervraagde)
d. De afstemming met ouders met een
beperking
e. Uw kennis en ervaring die in contrast zijn met 9 (40.9 % van de ondervraagde)
de wil van ouders
3 (13.6 % van de ondervraagde)
f. Verschil in levensbeschouwing / visie /
denkbeelden / overtuigingen
9 (40.9 % van de ondervraagde)
g. Het verschil in culturele achtergrond
3 (13.6 % van de ondervraagde)
h. De verschillende visies binnen het team over
de afstemming met ouders
6 (27.3 % van de ondervraagde)
i. De communicatie met ander disciplines, zoals
school
5 (22.7 % van de ondervraagde)
j. De manier van opvoeden met betrekking tot
afspraken en regels
k. De bejegening tussen hulpverleners en ouders 3 (13.6 % van de ondervraagde)
6 (27.3 % van de ondervraagde)
l. Het (negatieve) beeld van ouders over de
hulpverlening
Kunt u aangeven op welke gebieden u handvatten wenst met betrekking tot afstemming in de
opvoeding van jongeren die deels thuis en deels op de groep wonen?
De communicatie met ouders

4 (18.2 %)

De overgang tussen de
opvoeding thuis en op de
groep
De manier van omgang met
de puberteit
De afstemming met ouders
met een beperking
Uw kennis en ervaring die in
contrast zijn met de wil van
ouders
Verschil in levensbeschouwing
/ visie / denkbeelden /
overtuigingen
Het verschil in culturele
achtergrond

14 (63.6 %)
5 (22.7 %)
11 (50 %)
9 (40.9 %)
3 (13.6 %)
9 (40.9 %)
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De verschillende visies binnen
het team over de afstemming
met ouders
De communicatie met ander
disciplines, zoals school
De manier van opvoeden met
betrekking tot afspraken en
regels
De bejegening tussen
hulpverleners en ouders
Het (negatieve) beeld van
ouders over de hulpverlening

3 (13.6 %)
6 (27.3 %)
5 (22.7 %)
3 (13.6 %)
6 (27.3 %)

9. Wanneer u in één of meerdere van bovengenoemde gebieden verschil ervaart, hoe gaat u daar
dan mee om? Waar loopt u tegen aan? Wat vindt u moeilijk?
1 Op een groep zijn andere regels dan thuis, waar soms minder regels zijn. Voor een jongere kan
het moeilijk zijn dat er verschil is. Jongeren uitleggen dat er op verschillende plaatsen
verschillende afspraken zijn is dan het beste. Soms is een jongere 18 heeft zelf ideeën over zijn
leven, maar ouders denken er anders over en beslissen voor die jongere. terwijl in mijn ogen
de jongere dat best zelf kan beslissen. Dat is weleens moeilijk. Ik moet kiezen tussen de
jongere helpen sterke te worden in het nemen van zijn eigen beslissing of hem begeleiden in
het uitvoeren van de beslissing die hem op gedragen is. Dat kan een dilemma zijn. belangrijk is
met ouders op goede voet te staan, maar nog belangrijker is het zelfstandiger worden van de
jongere.
2 Telkens terugkoppelen in het team, overleg met teamleider, en regelmatig contact met ouders
zoeken.
3
4 Het is niet altijd duidelijk wie wat doet en waarover communiceert. Ook het verschil in het
team is niet altijd makkelijk om mee om te gaan.
5 Het stukje seksualiteit vind ik lastig te bespreken met ouders. Het is een gevoelig onderwerp,
maar het hoort bij de puberteit en leeft wel degelijk. Maar jongeren hebben ook een redelijk
laag niveau, dat is een spanningsveld.
6 Proberen om toch tot een overeenstemming te komen. Als verschillen blijven bestaan probeer
ik me neer te leggen bij de wens van ouders, ook al kost dat persoonlijk veel moeite.
7 Ik bespreek het dan met mijn collega’s, wat erg prettig voelt.
8 Je stopt energie in het contact met ouders, waarin het belang van het kind voorop staat. Het
kan een hele uitdaging zijn dit samen te ontwikkelen. Het wordt lastig als ouders niet inzien
om welke reden dan ook. Als begeleider ga je voor de belangen van het kind. Althans dat
probeer je.
9 Ik probeer uit te leggen waarom ik deze mening heb. Lukt dit niet dan zal ik in het belang van
de jongere overleggen met collega.
10 Het laatste.
11 Soms is er niks aan te doen, jongeren leven in 2 werelden.
12 Ik stel mij neutraal op en wacht even af van de situatie en daar probeer ik mij in/aan te
passen.
13 14 15 Ik merk dat vaak alles via ouders loopt. En dat er weinig afstemming is tussen wonen en
dagbesteding, of school.
16 Het is een probleem als ik niet begrijp of verkeerd begrijp wat ouders bedoelen. Zeker bij
andere culturen uiten mensen zich anders dan wij verwachten.
17 Ik vind niets moeilijk. Alles moet bespreekbaar zijn met ouders. Het beste middel is om
transparant te zijn naar ouders over welke methode je gebruikt op een groep. Het is hooguit
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lastig voor het kind dat tussen 2 verschillende opvoedingsstijlen zit.
Zie vraag 7.
Je merkt dat je soms meer in het belang van het kind denkt, dat ouders die miss 2 weekenden
in de maand hun kind hebben het toch anders zien. ik probeer me altijd wel voor te stellen
hoe en wat maar het is toch moeilijk te begrijpen. Dat als je bv voor bepaalde dingen vraagt
aan ouders bv tandpasta, onderbroeken of normaal goede kleding dat ze het dan toch gaan
halen en niet doen of hun neus bloed van we hebben geen geld. dat doet vaak wel pijn om te
horen..... maar ja wat kan je doen?
Dan ga ik in gesprek met collega\'s of teamleider of orthopedagoge.
Bespreekbaar maken, ouders die afspraken niet nakomen aanspreken.
Dit geeft jongere met een beperking soms nog extra beperkingen die niet altijd nodig zijn, hier
vooral over blijven communiceren met elkaar.
Als een cliënt voor een langere periode thuis is geweest, moet je vaak opnieuw werken aan
structuur die verloren gegaan is.

10. Wat kunnen gevolgen zijn voor de jongere, wanneer er een verschil in overeenstemming over
zijn/haar opvoeding bestaat?
1 Moeilijke om te schakelen tussen groep en thuis.
2 Dat de jongere niet weet waar hij of zij aan toe is.
3 4 De jongere weet niet waar hij/zij aan toe is. Door bijvoorbeeld niet een eenduidig verhaal te
hanteren kan de jongeren zich tegen een opvoeder keren. Hij kan dan de begeleiders
uitspelen.
5 Onrust, onduidelijkheid, probleem gedrag.
6 Conflicterende belangen / zienswijze. Uitspelen van (opvoedings) situaties.
7 Moeilijk te begrijpen voor de jongere, dus veel praten.
8 Dat het kind heen en weer geslingerd wordt tussen verschillende partijen. Dit doet een kind
nooit goed.
9 Dat een jongere niet meer weet wat hij of zij nu moet. Onduidelijkheid.
10 Het lijkt mij beter als de jongere niet bij het overleg aanwezig is.
11 Dat jongeren worden uitgespeeld.
12 Conflictsituaties en 'heropvoeden’.
13 Onrust, onzekerheid.
14 Loyaliteitsconflict.
15 Geen duidelijkheid. Dat er op plek a (wonen) andere regels gelden dan op plek b (werken). Dat
je 2 x met een zelfde doel aan de slag gaat.
16 Onduidelijkheid en onzekerheid.
17 De jongeren, kinderen vertonen meestal moeilijk gedrag bij de een of de ander of bij beiden.
18 Jongere moet meer schakelen, kan zowel positief als negatief werken. Geeft minder structuur
duidelijkheid.
19 Dat kinderen je niet serieus meer nemen en alleen maar naar ouders luisteren en dan krijg je
gefrustreerde kinderen. Thuis mag ik alles en dan mag ik dit en dat..... en dat is erg lastig om
als leiding dan te zeggen dat je dan hier op het werk andere regels hebt dan thuis.
20 Dat de jongere moeite heeft met het schakelen van thuis naar de groep.
21 Jongere blijft loyaal aan ouders, begeleiding slaat niet goed aan.
22 Er kan een negatief gevolg ontstaan voor de jongere.
23 Er ontstaat bij de jongere een hoop onduidelijkheid en dit kan erg lastig zijn.
24 Verwarring.
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11. Waar houdt u met name rekening mee als u een jongere begeleid, die deels thuis en deels op
de groep woont, zodat de ontwikkeling van de jongere zo optimaal mogelijk verloopt?
1 Dat er een goede afstemming is, wanneer een jongere meer thuis dan op de groep is, liggen
veel beslissingen thuis en minder op de groep. belangrijk is dan wat is het doel van het deeltijd
aanwezig zijn op de groep.
2 Toch met de lijn die thuis uitgezet word. maar ook dat de jongere een fijne tijd heeft, op onze
groep komen ze maar 1 dag per week namelijk. je bent meegaand, maar probeert toch het
optimale aan begeleiding te geven.
3 4 Door een goed IOP te schrijven met duidelijk afspraken, regelmatig contact zoeken met
ouders en uitleggen wie welke verantwoordelijkheid heeft.
5 Ik hou rekening met de wijze waarop de cliënt is opgevoed, wat is voor hem bekent, wat zijn
"de rituelen" wat is vertrouwd. Daarnaast kijk ik goed of het werkt en of er niet meer mogelijk
is qua bijvoorbeeld zelfstandigheid of verantwoordelijkheid nemen. Ik heb regelmatig contact
met ouders om zaken goed af te stemmen.
6 Ik houd er rekening mee dat ik slecht tijdelijk in het leven van de jongeren ben, maar ouders
hun hele leven.
7 Door het op de groep / thuis bespreekbaar te maken.
8 Je doet je best om in welke vorm dan ook enigszins aansluiting te vinden. Met wederzijds
respect. Je probeert in de groep ook iets op gang te brengen/ iets te laten zien of te delen.
Wellicht kan een jongere hier wat aan hebben.
9 Ik probeer zoveel mogelijk op 1 lijn te komen met ouders.
10 De voeding, de bedtijden, corvee-taken etc.
11 Veel overleg met ouders, en dat er verschil tussen bij de woon plekken zijn is vaak niet erg.
12 Regelmatig contact met ouders en dit is vaak via mail en telefonisch. In ieder geval elkaar goed
op de hoogte houden met de ontwikkelingen van de jongere. Maar ook de leuke/positieve
dingen vertellen tegen ouders het is dat een jongere zich hier anders gedraagt dan thuis.
13 14 Respect hebben voor elkaar.
15 Als een jongere hier nog niet lang woont, vind ik het belangrijk om hem / haar zich op zijn
gemak te laten voelen.
16 Goed overleggen met ouders, overdragen wat er gebeurt.
17 Wij bieden op de BSO\'s alleen maar duidelijkheid voor het kind. Zo doen wij het hier en zo
doen wij het altijd hier, dus niet als er morgen iemand ander is die zijn eigen methode heeft.
Dat schept verduidelijking voor een kind, jongere.
18 Hoe gaat de jongere om met deze verschillen, lukt hem dat en op welke manier. Als dit niet
makkelijk is, hoe kunnen we het dan makkelijker maken voor hem.
19 Dat het toch wel een beetje overeen komt met de thuis situatie en de regeltjes van de groep.
Zodat we die samen toch wel gelijk zijn. de wensen kunnen we aanhoren van ouders en hoe ze
het doen en dat kunnen wij in onze groep overnemen zolang het goed te doen is.
20 Dat ik zo veel als mogelijk aansluit bij de wensen van ouder en jongere en afspraken en regels.
21 Proberen alles bespreekbaar te maken.
22 Zoveel mogelijk luisteren naar de wensen van de jongere en dit proberen af te stemmen met
de ouders.
23 Op een groep wonen is natuurlijk anders dan thuis wonen, de regels zijn hier soms anders dan
thuis, maar er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wens van de cliënt en de
ouders.
24 N.v.t.
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