


Kind als rode draad  =  veiligheid
leefwereld en systeemwereld



Bang voor drang en dwang

• Ouderperspectief op (on)veiligheid

• GIRFEC discussie ; ouders en NJI (risicotaxatie)

• Drang en dwang in het (passend) onderwijs

• Meldpunt geopend in september 2019

• > 90 Meldingen D&D, > 60 tekorten passend onderwijs

• Focusverschuiving (ouders onder druk gezet DD)

• Focus onderwijscasuïstiek (7) met dwang (Trouw)



Meldingen: 80-15-5 regel: focus 15%

• Onderwijs meldt: Leerplicht, school, JGZ en jeugdhulp

• Profiel van onze achterban: HB, onbegrepen gedrag, 
leerproblemen waar extra ondersteuning nodig is.

• Vastgelopen (strijd) over juiste ondersteuning kind

• ‘Blamen’ van ouders: ‘als jullie niet meewerken VT 
melding’

• Naïeve gedachte dat VT melding zorg gaat regelen 
voor ouder

• Repressief systeem raakt verstopt met onterechte (?) 
meldingen



Uit deze meldingen spreekt veel lijden 
bij ouders, D&D traumatiseert.

• ‘Wij hebben ook te maken gehad met zowel 
Veilig Thuis als drang voor onze kinderen. 
Beiden kregen geen passend onderwijs op 
school en hebben daardoor schade opgelopen 
waardoor zij thuiszitters werden. Inmiddels is 
Veilig Thuis en drang gelukkig achter de rug, 
maar het vertrouwen in hulpverleners en 
instanties is ernstig geschaad. Ik hoop dat jullie 
er iets tegen kunnen doen.’ (11)



Uit deze meldingen spreekt veel lijden 
bij ouders, D&D traumatiseert.

• ‘Al met al ben ik ruim 8 jaar doorlopend aan het strijden voor 
passend onderwijs voor mijn kind, die letterlijk ziek wordt van 
een niet passende aanpak. Ook ik word geleefd door dit hele 
gebeuren: een baan is onmogelijk. De stress die telkens een 
nieuw jeugdbeschermingstraject met zich meebrengt is mogelijk 
nog erger. Die laat ons zelfs in de vakanties en met Kerst enz. 
niet met rust. Telkens wordt na maanden/jaren grondig 
onderzoek geconstateerd door de jeugdbescherming dat ik 
thuis goed zorg voor mijn kind, en zijn wij uit de 
jeugdbescherming. Al 3 x is een ondertoezichtstelling 
(vroegtijdig) beëindigd. Maar de onderwijswereld en de 
gemeente weigeren nog altijd de juiste zorg te leveren.’ (14)



Uit deze meldingen spreekt veel lijden 
ook bij kinderen, D&D traumatiseert.

• ‘Onze zoon heeft echt geestelijk schade opgelopen door de school. Heeeel
verdrietig. Wat een ellende. Onze zoon zou graag naar school gaan (…) 
Veilig-Thuis-melding stond er in het dossier. (…) De macht van de scholen 
moet snel stoppen. In ons geval liep het met een sisser af, daar de 
gemeente volledig achter ons stond.’ (5)

• ‘‘Ik heb als een leeuwin gevochten om mijn kind op school te houden, met 
voorstellen over ondersteunend vervoer, aangepast rooster, (…) etc. NIETS 
hebben ze voor hem gedaan. Helemaal toen de melding gedaan was, ging 
iedereen op zijn handen zitten, weer maanden verloren tijd en mijn kind 
wilde toen dood.’ (21)

•



Uit deze meldingen spreekt ook veel 
ervaring: het D&D systeem werkt niet

• Ook wij hebben tijdens de zoektocht naar passend onderwijs helaas tot drie keer 
toe een Veilig-Thuis-melding gehad. Ik moet zeggen, ik ben een verstandig 
mens, wij zijn als ouders goed opgevoed, zijn nette werkende mensen, geen 
alcohol, drugs of andere problematiek. Woon al 27 jaar samen met de vader van 
mijn zoon … maar toch dus drie VT-meldingen. Alle drie waren wraakmeldingen, 
omdat we een klacht hadden ingediend.’ (7)

• ‘Overbelaste mantelzorg kent men niet, bij ouders van een zorgintensief gezin. 
Je bent al snel een multi-probleem gezin. En eigenlijk klopt dat ook wel. Dat 
word je vanzelf bij zoveel onkunde en wisselingen van personeel. En maak je 
bezwaar of klaag je dan wordt dit niet in het belang van de kinderen geacht … 
de beschermingstafel komt er weer aan.’ (66)

•



Waar zijn ouders bang voor? 

• Ouder = opvoeder, per definitie lastig, onzeker

• Elke ouder wil het beste voor zijn kind: gelukkig?

• Ouder hoopt dat kind zo normaal mogelijk mee kan 
doen (levensloop)

• Ouder wil niet dat het slecht afloopt met zijn kind

• Ouder wil niet regie kwijtraken, onmachtsituaties

• Dat alles verkeerd gaat (olievlek in gezin, afglijden, 
uitsluiting familie, buurt, school, werk…)



Waar zijn ouders bang (voor)? 

• Door drang of dwang: het oordeel “slechte ouder”

• Ouder komt in stress en overlevingsstand; gaat kind 
beschermen (moeders): wordt een “lastige” ouder

• Gevoel van onrechtvaardigheid, niet gezien worden

• Ouder wordt nog onzekerder door professionele 
oordelen: er komt iets tussen jou en je kind te staan

• In crisissituatie is het vluchten, vechten, bevriezen.

• Onveiligheid is er óók bij de ouder, waar is steun?



Ouders willen een situatie die veilig genoeg is voor álle 
betrokkenen: om eigen onzekerheid toe te geven en samen 
te zoeken naar oplossingen: crisis als kans voor solidariteit


