nr 02

jaargang 15, mei 2014, prijs losse nummers € 2,75

nvo
bulletin

Stop de vechtscheiding 4
Waarom de Bureaus Jeugdzorg zijn mislukt 9 / Jeugdsector laat kennis
liggen 10 / Passend onderwijs 12 / Meerzijdig loyaal: tot hoever? 16

D-I-V-O-R-C-E
Our D-I-V-O-R-C-E becomes final today
Me and little J-O-E will be goin’ away
I love you both and this will be pure H-E double L for me
Oh, I wish that we could stop this D-I-V-O-R-C-E
In 1968 scoorde countryzangeres Tammy Wynette - moeder van drie
kinderen en twee keer gescheiden toentertijd - een hit met het
nummer D-I-V-O-R-C-E. Ze spelt de woorden die haar zoontje Joe
van vier pijn kunnen doen. C-U-S-T-O-D-Y is ook zo’n woord. Zo
probeert ze hem te beschermen tegen de harde werkelijkheid van zijn
volwassen ouders.

‘H-E
double L’

Een wijze moeder, die Wynette. Scheidende ouders moeten hun
woede en frustratie maar beter onderling uitvechten. Niet waar de
kinderen bij zijn. Scheiden is sowieso slecht voor het welbevinden van
kinderen, zegt scheidingsonderzoeker Ed Spruijt in het omslagartikel.
Hun vertrouwde wereld stort in één klap in. En een vechtscheiding
maakt het nog erger, die kan een kind voor het leven beschadigen.
A propos, laat ik me even voorstellen als nieuwe hoofdredacteur van
het NVO-Bulletin, opvolger van Rinke Bok. Ad interim, dat wel. Want
of en hoe dit blad verdergaat is nu in onderzoek. Ik ben geen
pedagoog. Na mijn opleiding andragogische wetenschappen, hup aan
de slag in de journalistiek. Taal is, zeg maar, echt mijn ding.1 Verhalen
van mensen trouwens ook. Al zeven jaar maak ik omslaginterviews
voor dit blad.
Mijn ouders zijn nooit gescheiden en ook nooit samen geweest. Mijn
vader leerde ik pas kennen toen hij tachtig was. Ik groeide op in een
gezin met zes andere vrouwen. Mijn moeder, oma, drie tantes en ...
kostganger juffrouw Meijer. Zij moest haar baan als onderwijzeres
opgeven toen ze blind werd. Ze gaf me aandacht en leerde me
rekenen tot honderd voor ik aan de basisschool begon.
Overigens scheidde Tammy Wynette in totaal vijf keer. Haar grootste
hit, ook in 1968, had ze met Stand By Your Man.
Annemiek Haalboom
hoofdredacteur NVO-Bulletin a.i.
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Paulien Cornelisse, Taal is zeg maar echt mijn ding, 2009
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Stop de vechtscheiding
Dr. Ed Spruijt (69) is de bekendste
doet hij aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar de

zeventigduizend kinderen en jongeren. Gemiddeld
hebben zij twee keer zoveel problemen als kinderen
uit intacte gezinnen. Vooral een scheiding met heel
veel conflicten - een vechtscheiding - hakt er bij kinderen in en kan veel sporen nalaten.

effecten van scheiding op kinderen. De negatieve

Onderzoek stiefgezinnen

scheidingsonderzoeker van Nederland. Al dertig jaar

gevolgen worden maar niet minder. Vooral een
scheiding met veel conflicten beschadigt kinderen. De
nieuwste cijfers presenteert hij tijdens het congres
‘Stop de vechtscheiding!’ op 13 juni.
ANNEMIEK HAALBOOM

‘Gelukkig heb ik een elektrische fiets, samen met mijn
vrouw’, zegt Ed Spruijt. ‘Anders was ik te laat gekomen. De trein rijdt niet.’ Hij komt uit Bunnik gefietst.
De afspraak is in de lobby van het NH-hotel in
Utrecht. Aan de universiteit heeft hij een gastvrijheid
overeenkomst en doet er ‘alleen nog de interessante
dingen’, onderzoek en publiceren. Geen onderwijs
meer. ‘Ik ben natuurlijk met pensioen en heb daar
geen vaste werkplek meer.’
Hij zet z’n fietsaccu in een hoekje en laat trots - vers
van de pers - de cover zien van de tweede, hernieuwde uitgave van het Handboek scheiden en de
kinderen, dat hij samen met Helga Kormos schreef.
Het is bedoeld voor beroepskrachten die met scheidingskinderen te maken hebben en komt pas uit tijdens het congres Stop de Vechtscheiding!
Het Handboek biedt steun aan het groeiend aantal
professionals dat te maken heeft met kinderen van
gescheiden ouders. Jaarlijks gaat het om meer dan
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Ed Spruijt werkt bij de onderzoeksgroep Jeugd en
Gezin van de Universiteit Utrecht. Hij is van huis uit
socioloog, opgeleid bij hoogleraar en jeugdsocioloog
Van Hessen. Na zijn promotie in 1983 - over socialisatie en vrijetijdsgedrag - ging hij verder met gezinsstudies. ‘Primaire groepen heette dat toen,
microsociologie.’
Zijn carrière als scheidingsonderzoeker startte met
een onderzoek naar kinderen in stiefgezinnen.
‘Tegenwoordig noemen we dat nieuwe, samengestelde of patchworkgezinnen. We begonnen dat
onderzoek, eind jaren tachtig, vanuit de gedachte: het
zal wel het beste voor de kinderen zijn als je een
modern stiefgezin vormt. Dus open, zoveel mogelijk
overleg en contacten met alle betrokkenen. Maar tot
onze verbazing bleek dat een gesloten stiefgezin de
beste omgeving was. Daar hadden kinderen veel
minder problemen en konden ze het leven beter aan.
Die stiefgezinnen ontstonden meestal na een scheiding, een belangrijke verandering in het leven van
kinderen. En een scheiding is geen moment, maar
een proces van jaren. Dan is een zekere mate van
stabiliteit en rust belangrijk. En dat bood zo’n gesloten stiefgezin, dat niet zo ‘bijzonder’ was en niet
teveel met de buitenwereld te maken had.’

Constant ruzie
Dat kinderen na een scheiding vooral rust en stabiliteit nodig hebben, bleek ook uit alle latere onderzoeken. Ingewikkeld in een wereld waarin de gedachte
heerst dat je wel scheidt als partners, maar niet als
ouders. Daar is ook onze wetgeving op gebaseerd. In
de praktijk is dit ingewikkeld en werkt het vaak verkeerd uit voor kinderen, zegt Ed Spruijt.
>>
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‘Er blijkt bijvoorbeeld al jaren uit onderzoek dat de
frequentie van het contact met de uitwonende ouder
- meestal de vader - er eigenlijk niet toe doet. Of kinderen die nu nooit zien of heel vaak, maakt geen verschil voor hun welbevinden. Wel van belang blijkt de
band die voor de scheiding met die ouder is opgebouwd. Maar mate van contact en de sterkte van de
band zijn twee verschillende dingen. Nog belangrijker
voor kinderen is dat de ruzies tussen hun ouders
ophouden na een scheiding. Maar helaas houden die
conflicten vaak niet op en worden ze zelfs erger.
Vooral omdat er strijd en spanning ontstaat over de
kinderen. Je moet ineens afspraken maken over de
opvoeding en wie wanneer de kinderen ziet. Als dat
constant in een ruzieachtige sfeer gebeurt, is dat heel
slecht voor kinderen.’

Jeugd tussen bejaarden
De scheidingsonderzoeker is geboren in de
Hongerwinter en groeide op te midden van een groep
bejaarden. Hij heeft in zijn jeugd geleerd om zorgzaam te zijn. Voor de oorlog hadden zijn vader en
moeder een bloemenwinkel in Alphen aan den Rijn.
Later leidden zij een bejaardenhuis van de
Nederlands Hervormde Kerk. Op zijn zeventiende
startten zijn ouders een particulier bejaardenhuis in
Zeist.
Een gezellige tijd, herinnert hij zich, altijd drukte en
reuring. Hij deed boodschappen voor ouderen die ziek

waren, bracht maaltijden rond, maakte hier en daar
een praatje, speelde een potje sjoelen mee. Toen ze
net vijf jaar in Zeist woonden, overleed zijn vader. Het
gezin - moeder, twee zussen en een broer - hield het
bejaardenhuis toen nog een paar jaar draaiende.

Gescheiden vader
Zijn ouders hadden een harmonieus huwelijk. ‘En nu
ga je zeker vragen naar mijn scheiding...’, grijnst Ed
Spruijt.
‘Dat is gelukkig al heel lang geleden, in 1980. De kinderen waren vijf en acht jaar oud. Toen was het nog
zo dat een van de ouders het eenhoofdig gezag
kreeg. Natuurlijk hadden we conflicten, maar we wilden wel allebei het beste voor de kinderen. Ik werkte
bij de universiteit, een flexibele baan, en zorgde al
regelmatig voor hen. Bovendien verdiende ik redelijk
en kon dus ook wat hulpkrachten inhuren. Na veel
hangen en wurgen kreeg ik uiteindelijk het eenhoofdig gezag en bleef met de kinderen in ons huis
wonen. Zo konden ze ook op dezelfde school blijven.
Mijn ex-vrouw was inmiddels verhuisd.’
Opvallend vond hij, toen al, dat hij veel bewondering
en steun kreeg uit zijn omgeving omdat hij als vader
voor zijn kinderen bleef zorgen. ‘Een soort voorrechtspositie.’ Het heeft hem wel geholpen.
Bovendien kon hij drie middagen per week een kindermeisje inhuren. Ed Spruijt hertrouwde zes jaar
later en vormde zijn eigen, nieuwe stiefgezin.

Gevolgen voor kinderen

Ed Spruijt
Het congres Stop de vechtscheiding! - voor professionals die
met scheidingskinderen te maken hebben - vindt plaats op
vrijdag 13 juni 2014 in de Jaarbeurs in Utrecht.
Deelnemers krijgen korting op het Handboek scheiden en de
kinderen, 2e geheel herziene druk, door Ed Spruijt en Helga
Kormos.
Meer informatie: www.bsl.nl/vechtscheiding
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Het aantal echtscheidingen in Nederland stijgt niet
meer zo explosief als in de jaren zeventig en tachtig.
Na een formeel huwelijk blijft dat aantal de laatste
jaren redelijk stabiel. Er zijn wel steeds meer samenwonende ouders die uit elkaar gaan. Dat aantal stijgt.
En daarmee het aantal kinderen dat te maken krijgt
met een gezin dat uit elkaar valt.
Een kind van gescheiden ouders is geen uitzondering
meer. Maar dat maakt het niet minder erg, zo blijkt
tot verbazing van onderzoekers. ‘De grote
Amerikaanse scheidingsonderzoeker Amato constateerde zo’n tien, vijftien jaar geleden al dat de effecten maar niet kleiner worden’, zegt Ed Spruijt. ‘Dat
verbaast ons nog steeds.’
Die negatieve gevolgen gelden trouwens ook voor de
allerjongsten, van wie lang gedacht is dat zij weinig of
niets van de problemen van hun ouders meekrijgen.
En ze duren voort tot ver in de volwassenheid: een
lager opleidingsniveau, minder inkomen, meer internaliserende problemen, minder contact met de
ouders en een groter eigen scheidingsrisico.
‘Dit laatste is in 27 Europese landen onderzocht en
overal zie je hetzelfde. Als je in een tevreden - gelukkig hoeft niet - gezin opgroeit, internaliseer je
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automatisch hoe je ouders in een langdurige, stabiele
relatie met elkaar omgaan. Als je ouders scheiden, zit
je lange tijd in een lastige periode en wordt het veel
moeilijker om later zelf een stabiele relatie te vormen.
Je ziet dan ook dat scheidingskinderen dubbel zo vaak
scheiden als niet-scheidingskinderen. En als beide
partners in een relatie gescheiden ouders hebben, is
het drie keer zo vaak.’

Scheiden en de wet
Uit de laatste ronde in 2013 van het grote langjarige
onderzoek Scholieren en Gezinnen van Ed Spruijt en
anderen blijkt dat het aantal vechtscheidingen duidelijk is gestegen in vergelijking met vier jaar eerder.
Toen - in 2009 - kregen ouders die wilden scheiden
de verplichting om samen een ouderschapsplan op te
stellen. Hij kan nog niet zeggen dat het dóór die
wetswijziging komt, maar wel dat het er sindsdien
niet beter op is geworden. Depressieve gevoelens bij
scheidingskinderen zijn sindsdien meer dan tien procent toegenomen en het welbevinden van kinderen is
ongeveer tien procent lager.
Er is nog een ander aspect in de wetwijzigingen dat
een rol speelt, volgens Ed Spruijt. ‘In 1998 kreeg niet
meer een van de ouders het (eenhoofdig) gezag,
maar kwam in de wet te staan dat gescheiden ouders
het gezamenlijk gezag behielden. Begrijpelijk, maar
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lastig. Kinderen bleven nog steeds grotendeels bij hun
moeder wonen maar vaders eisten ineens hun deel
van de opvoeding op. Toen zag je de ruzies en conflicten al oplopen. En ik heb de indruk dat de wetwijzing
van 2009 - toen het begrip gelijkwaardig ouderschap
werd gelanceerd - het er niet beter op maakt. Veel
ouders eisen nu gelijkwaardig ouderschap op terwijl
dat vóór de scheiding niet of veel minder het geval
was. Al is er ook een positief effect: sindsdien is het
aantal co-ouders verder gestegen tot ongeveer 25%.
Co-ouders zijn het min of meer eens over de kinderen en hebben veel minder ruzie. Het zijn vaak de
hoger opgeleide ouders, met vaders die ook voor de
scheiding al meer voor de kinderen zorgden. Maar
het grootse deel van de gescheiden ouders, driekwart, maakt nu meer ruzie. En het gaat dus slechter
met hun kinderen.’

Belgische opvoedbelofte
Het verplichte gelijkwaardige ouderschap na een
scheiding zou hij het liefst zien verdwijnen. Hij ziet
meer in de continuïteitsregel, zoals in Amerika. Daar
wordt meer rekening gehouden met de situatie vóór
de scheiding. ‘Het ouderschap kan best gelijkwaardig
zijn, als het daarvoor ook al zo was. Maar niet als de
moeder vóór de scheiding grotendeels voor de kinderen zorgde. Dan is de verandering veel te groot.’
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Het verplichte ouderschapsplan - hoe ga je om met
de kinderen na de scheiding - mag wat hem betreft
blijven. Maar ouders zouden er wel een betere begeleiding bij moeten krijgen. ‘Het valt niet mee om in
een woelige scheidingsperiode, vol emotionele verwarring, met je ex in harmonie een ouderschapsplan
op te stellen. Eigenlijk zouden die ouders eerst, individueel, hun eigen woede en verdriet moeten verwerken. Dan kun je verder.’
En een ouderschapsplan zouden alle ouders veel eerder moeten maken, vindt Ed Spruijt. ‘In België is een
leuke ontwikkeling: de opvoedbelofte. In een ritueel,
na de geboorte, beloven ouders dat ze samen de verantwoordelijkheid voor hun kind houden. Ook als het
mis gaat. Een soort ouderschapsplan avant la lettre,
inclusief rampenplan. Het lost niet alles op, maar je
hebt een houvast.’

gezinsdrama in Zeist toen een vader zijn zoontjes en
zichzelf om het leven bracht. Daarna ebde de aandacht weg, terwijl de problemen voor kinderen hetzelfde blijven.
Tijdens het congres Stop de vechtscheiding! krijgen
professionals meer inzicht in het verschijnsel vechtscheiding, hoe zij ouders ervan kunnen doordringen
dat zij met hun aanhoudende ruzies hun kinderen
beschadigen en welke hulp er beschikbaar is. Er
komen vele sprekers, van pedagogen en filosofen tot
rechters en advocaten. Bureau Jeugdzorg vertelt
ervaringen uit de praktijk. Justine van Lawick geeft
uitleg over het Lorentzhuis in Haarlem, dat onconventionele hulp biedt aan groepen kinderen en hun
ouders die in ernstige echtscheidingen verwikkeld
zijn.

Richtlijn
Steun voor kinderen

Belangrijke nieuwe informatie heeft te
maken met:
• de effecten van de wet van 2009;
• nieuwe resultaten uit 2013 van het langjarig onderzoek Scholieren & Gezinnen;
• de ontwikkeling van een scheidingsrichtlijn voor de jeugdzorg;
• bijzondere initiatieven in jeugdzorg en
rechtspraak;
• vechtscheidingen en familiedrama’s.

Deze geheel herziene en geactualiseerde
tweede druk van Handboek scheiden en
de kinderen presenteert de actuele stand
van zaken van het (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en
scheiding.

Dit boek is geschreven voor beroepskrachten in de (gezondheids)zorg, de hulpverlening, het juridisch werkveld, het onderwijs
en de overheid en anderen die in hun werk
of studie te maken hebben met scheidingsgezinnen.

www.bsl.nl
ISBN 978 90 313 9891 1
NUR 847

De informatie is geordend in thema’s als
maatschappij, opvoeding, ernstige problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische kennis staat centraal. Deze
is te vinden in praktijkgevallen, tips en adviezen en beschrijvingen van werkwijzen en
programma’s. Wetenschappelijke gegevens
worden vertaald naar de dagelijkse situatie.

Handboek scheiden en de kinderen

Beroepskrachten hebben steeds vaker
te maken met kinderen en jongeren van
gescheiden ouders. Dan komt het erop
aan adequaat te reageren op de problemen van deze kinderen en hun ouders.
Eenvoudig is dat niet, maar gewapend met
de kennis en inzichten uit dit boek, zal de
professional beter voorbereid zijn. Dat is
belangrijk want:
• Jaarlijks worden meer dan zeventigduizend kinderen en jongeren geconfronteerd met de scheiding van hun
ouders.
• Gemiddeld hebben deze kinderen en
jongeren twee keer zo veel problemen
als kinderen uit intacte gezinnen.
• Vooral een scheiding met veel conflicten – een vechtscheiding – hakt er bij
kinderen in en kan veel sporen nalaten.

Spruijt/Kormos

Ed Spruijt grijpt in zijn tas en overhandigt een papier
Echtscheiding is voor de ouders, het huwelijk voor de
vol met aanbevelingen voor jeugdprofessionals. Het is
kinderen. Kinderen zien het liefst dat hun ouders
de richtlijn Scheiden en problemen van kinderen. Die
altijd samen blijven. Gaan ze scheiden, dan stort
aanbevelingen voor de jeugdzorg heeft hij net opgeineens hun veilige en vertrouwde wereld in. Veel kinsteld, samen met Inge Anthonijsz van het Nederlands
deren moeten verhuizen, naar een andere school,
Jeugd Instituut. ‘Op het congres is hier ook een workwennen aan de nieuwe liefde van pa of ma en soms
shop over: is de richtlijn hanteerbaar bij vechtscheiéén van de ouders erg missen. Ze hebben last van
dingen? Kunnen instellingen ermee uit de voeten?’
ouders die ruzie maken waar zij bij zijn, ouders die
Hij hoopt op veel congresgangers, die zich bekommenegatief over elkaar praten of elkaar doodzwijgen. Ze
ren om het belang van scheidingskinderen. ‘Bij een
durven niet te vertellen hoe leuk het weekend bij de
scheiding zijn kinderen altijd de zwakste partij.’ <
andere ouder was, dan voelen ze zich schuldig.
Om scheidingskinderen te steunen zijn er verschillende programma’s in het land. Zoals Dappere Dino’s,
JES! en KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties). Bij
KIES leren kinderen - samen met lotgenoten - hun
gevoelens over de scheiding te verwerken, zich aan te
passen aan de nieuwe situatie en dat zij niet schuldig
zijn aan de scheiding. Het programma wordt vooral
aangeboden op scholen - een veilige haven voor
scheidingskinderen - en loopt nu ruim tien jaar. Ed
Handboek scheiden en de kinderen
Spruijt deed er eerder onderzoek naar en onlangs
Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen
Handboek scheiden
te maken heeft
kwam Inge van der Valk van de Universiteit Utrecht
en de kinderen
met de nieuwste onderzoeksresultaten.
Voor de beroepskracht die
met scheidingskinderen
‘KIES werkt’, zegt Ed Spruijt. ‘Het gaat beter met de
te maken heeft
kinderen, ze begrijpen de scheiding van hun ouders
Tweede, geheel herziene druk
meer, hun band met zowel vader als moeder wordt
hechter en ze weten dat zij niet de schuld zijn. Je zou
alle kinderen een programma als KIES toewensen,
Ed Spruijt
maar dat kan helaas niet. Woon je in een plaats waar
Helga Kormos
zo’n cursus niet is, heb je pech gehad.’
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Stop de vechtscheiding
Van alle scheidingen in Nederland loopt zo’n tien procent uit op een vechtscheiding, met ouders die chronisch en heftig met elkaar in conflict zijn. Soms is
daar aandacht voor, zoals vorig jaar, door het
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Het nieuwe Handboek
scheiden en de kinderen
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