
4

-

 

 

Tien verschillende diagnoses. In 
dertien maanden in vijf gesloten 
klinieken verblijven en 135 hulp-
verleners voorbij zien komen. Een 
uniek voorbeeld of kenmerkend 
voor gesloten jeugdzorg? Chris 
Kuiper is bijzonder hoogleraar In-
tergenerationele overdracht van ri-
sico- en beschermende factoren in 
de opvoeding aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA), directeur 
innovatie & kwaliteit bij iHUB en 
lector aan Hogeschool Leiden. Ook 
hij werd geraakt door de documen-

jongen gevolgd wordt tijdens zijn 
traject na de gesloten jeugdzorg. 

het nu redelijk goed met hem. 

Uiterste maatregel

te veel. We horen de laatste tijd 
veel over misstanden in gesloten 
instellingen en begrijp me goed: 
daar moeten we absoluut iets 

mee. Uithuisplaatsing is al een 

kort mogelijk moet zijn. Maar laten 
we ervoor waken om alle gesloten 

Want voor sommige jongeren is het 
wel degelijk een effectieve interven-

van Stichting Het Vergeten Kind 

schetst echter een afschrikwekkend 
beeld: 87 procent van de kinderen 
werd tegen de grond gewerkt door 
begeleiders, 78 procent belandde 
in de isoleercel. 81 procent gaf aan 
geweld te hebben meegemaakt 

rapport heeft gegenereerd, is goed. 
Er ontstaat urgentie, en daarmee 

kunnen stappen worden gezet. 
Maar dit rapport is niet gebaseerd 

waarschuwt Chris. De jongeren die 
-

onderzoeksbias. De jongeren die 

gehad in de gesloten jeugdzorg, ko-
men minder in de media, ziet Chris.

Nieuw beleid
Het negatieve beeld van gesloten 
jeugdzorg vindt hij dan ook te hard 

goede initiatieven, zoveel positieve 
verhalen die we niet te horen krij-
gen. En dat is jammer, want hulp-
verleners raken gedemotiveerd. 
Waar doe je het allemaal voor, als 

Chris. Ook het vinden van nieuw 
personeel wordt nog moeilijker. 
Ontwikkelingen raken in een ver-

is mooi, maar ook gevaarlijk. Want 
we moeten niet te snel willen. We 
zijn al tijden bezig om het aantal 
bedden af te bouwen. Maar we 

en daarmee kunnen 
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zorg hebben voor de jongeren die 

-
-

reiding. Chris vergelijkt het met on-
derwijs: met een nieuw curriculum 
duurt het minimaal vier tot zes jaar 
voordat duidelijk is wat voor effect 

sneller beleid aanpassen dan dat 
we het effect van het vorige kunnen 
zien. Dat wil niet zeggen dat we niet 
moeten doorontwikkelen, maar het 
is belangrijk ons hiervan bewust 
te zijn. Daarnaast verandert de 
maatschappij continu, je kunt niet 
zo actueel zijn als je zou willen. We 

Jeugdzorg in verandering
-

ombouw van gesloten jeugdzorg 
en daarnaast de inzet op klein-
schaligheid. Wat betreft de af- en 
ombouw zijn we goed op weg, bij 

stichting iHUB wordt bijvoorbeeld 
het aantal JeugdzorgPlus-bedden 
met 75 procent afgebouwd. Maar 
daar gaat het niet alleen om, want 
die intensieve zorg is wel degelijk 
nodig, maar zeker niet altijd het 

ligt, is dan ook per regio of instel-

gebeurd, we hebben de toegang tot 
gesloten jeugdzorg veranderd: als 
het niet nodig is, gebeurt het niet. Er 
zijn initiatieven om de zorg effec-
tiever te maken, om de uitstroom te 
verbeteren. Alleen: jongeren zitten 

gemiddeld te lang in een gesloten 
instelling omdat er te weinig goede 
vervolgplekken zijn. Dus blijven ze 

Wat betreft het werken aan klein-
schaligheid is de opdracht niet 

wat is kleinschalig? Wat verstaan 
we daaronder? Is het een kleinere 
instelling, of een kleinere groep? 
En aan kleinschaligheid zitten 

zorg, hoe lastiger het wordt om 
andere aspecten, zoals onderwijs, 
te organiseren waarbij de kwaliteit 
wordt gewaarborgd. Dat vraagt om 
een andere samenwerking tussen 

die kwaliteit van onderwijs die ook 
regelmatig ter discussie staat. Chris: 

docenten. Speciaal onderwijs valt 
officieel onder primair onderwijs, 
dus de meeste docenten hebben de 

nodig, maar niet altijd 
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pabo gevolgd. Dat maakt het lastig 
als een jongere op vwo-5-niveau na-

-
len van een diploma is niet de enige 

graag aan bij het gedachtegoed van 
Gert Biesta. Goed onderwijs richt 
zich op de basisbehoeften van de 
mens: kwalificatie, socialisatie en 
personificatie/autonomie. Jongeren 
in een gesloten instelling zijn vaak 
eenzaam, ze zien hun vrienden niet 
meer. Op die leeftijd is contact met 
leeftijdsgenoten essentieel voor hun 

Het is dan ook een belangrijke taak 
van de school om een veilig klas-

geldt overigens net zozeer voor re-
gulier als speciaal onderwijs. Deze 
kinderen zijn al vaak teleurgesteld, 
onzeker, en dan wordt er ook een 
groot deel van hun zelfbeschikking 
afgenomen door ze in een gesloten 
setting te plaatsen. Het is dan extra 
belangrijk om ze keuzes en per-
spectief te geven: Wie wil je wor-

 
Ook is het belangrijk dat over-

plaatsing zoveel mogelijk wordt 

jongeren worden overgeplaatst van 
instelling naar instelling, is er geen 
doorlopende leerlijn te bieden. Ze 
krijgen dan ook nog eens een extra 
knip, bovenop alles wat ze mee-
maken. Het helpt dan ook enorm 
als jongeren bij hun school van 

Toch is terugkeren naar een vorige 

school ook niet makkelijk, voor 
zowel de jongere als de school zelf. 
Scholen zijn bang voor slechte on-
derwijsresultaten, of voor slechte 

bij dat ouders steeds mondiger zijn 
en er niet voor schuwen om een en 
ander in de openbaarheid te bren-

gen: weet jij wel wat die jongen of 

Op de vraag welke rol onderwijs 
en zorg hebben in het af- of om-
bouwen van gesloten jeugdzorg, is 

een gelijke taak, dit is een integrale 
opdracht voor beide sectoren. Deze 
jongeren hebben zorg nodig omdat 
ze ergens zijn vastgelopen. Onder-
wijs is essentieel voor hun ontwik-
keling. Als deze ontwikkeling wordt 
bedreigd, zou het vreemd zijn om 

dan ook beter samenwerken, is 

taken als het onderwijs; persoons-
vorming en socialisatie moeten er 
net zo goed plaatsvinden. Ik zie 
jammer genoeg veel vooroordelen 
tussen onderwijs- en zorgprofessio-
nals, en hoe meer druk er ontstaat, 

wikkeling van het kind centraal en 
stap af van de harde scheiding tus-
sen zorg en onderwijs, adviseert hij.

Toekomst
Ondanks alles wat nog moet ge-
beuren en de complexiteit ervan, 
is Chris overtuigd dat hervorming 

op alle niveaus. Niet alleen de 
docent en de begeleider, maar ook 
het beleid binnen instellingen, het 
Kamerlid dat niet alleen praat over 
verandering maar ook echt nieuw 

toekomst is dan ook een dekkend 
-

wijs in de regio, waarbij elk kind 

wil humane zorg en onderwijs; dit 
zijn kinderen en geen nummers. Ze 
hebben het recht om zich te ontwik-
kelen en een passend diploma te 


