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 = Interactie

Voorwoord

Kinderen in Nederland behoren tot de gelukkigste kinderen ter 

wereld. Dat blijkt opnieuw uit een vergelijkend onderzoek onder 

rijke landen. De grote meerderheid van de Nederlandse kinderen 

zegt zelf ook heel tevreden te zijn met hun leven. En dan leest 

u hier het jaarverslag van het tweede volledige kalenderjaar 

waarin ik als Kinderombudsman actief ben geweest. Een jaar 

waarin mijn afdeling ombudswerk het heel druk had omdat 

het aantal meldingen, klachten en vragen in 2013 verdubbelde 

vergeleken met het jaar daarvoor. 

Ik vind het natuurlijk geweldig dat we zoveel gelukkige kinderen 

hebben in Nederland. Maar ik vind ook dat we ons uiterste best 

moeten doen voor die minderheid met wie het niet goed gaat. 

Je ouders zullen maar in een vechtscheiding verwikkeld raken 

en onvoldoende rekening houden met jou. Je zult maar bang zijn 

op school voor die pestkoppen uit je groep. Je zult als kind maar 

verwaarloosd of mishandeld worden. 

En zo kan ik meer voorbeelden noemen van situaties waarin 

kinderrechten met voeten getreden dreigen te worden. Gewoon 

in Nederland. Neem nog even een gemiddelde schoolklas, daarin 

zitten gemiddeld drie kinderen die in armoede opgroeien en één 

kind dat wordt mishandeld. Ik doe er samen met mijn team alles 

aan om ervoor te zorgen dat de regels en afspraken rekening 

houden met deze kinderen en hun rechten. De kinderen die in 

de knel zitten verdienen onze inspanning. Wij proberen hun 

problemen op de kaart te zetten en daarna, indien mogelijk, 

oplossingen te bedenken in onze adviezen.

Zo ben ik blij dat steeds meer gemeenten een kindpakket 

aanbieden aan kinderen die opgroeien in armoede. Ik vind het 

ook goed dat de aanpak van pesten op scholen hoog op de 

agenda staat. En ik ben iets meer gerustgesteld nu er tijdens de 

overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten rekening wordt 

gehouden met de kwetsbaarste kinderen.

De stappen vooruit sterken mij in mijn gedachten dat we ook 

succes kunnen boeken op weerbarstige terreinen. Zo wil ik echt 

een flinke stap maken met de aanpak van kindermishandeling, 

met de problemen rond vechtscheidingen en wil ik de gevolgen 

voor kinderen van de decentralisatie van de jeugdzorg 

nauwkeurig monitoren.

Het team van de Kinderombudsman staat hier klaar voor.

Met vriendelijke groet,

Marc Dullaert

de Kinderombudsman
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Kinderen worden de dupe van de crisis. Dat concludeert Kinderombudsman Marc Dullaert 

op basis van de Kinderrechtenmonitor 2013, die in september 2013 is gepresenteerd. 

De Kinderombudsman presenteert jaarlijks de Kinderrechtenmonitor. Deze monitor laat 

op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van 

kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse 

kinderen, laat de Kinderrechtenmonitor duidelijk zien dat er blijvende zorgen zijn. 

Kinderombudsman   

De Kinderrechtenmonitor  is in opdracht van de Kinder-

ombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het CBS. 

De Kinderombudsman heeft op basis van de monitor vijf 

hoofdzorgen geformuleerd, die prioriteit verdienen en snelle 

actie vereisen van wetgever, beleidsmakers en uitvoerders:

—
1
—

Kinderrechtenmonitor: 

kinderen betalen 

de rekening

http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderrechtenmonitor-kinderen-betalen-de-rekening/?id=226
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—
Interview

—
Waarheidsvinding  

en rapportages 

Goede rapportages zijn de eerste stap voor juiste beslissingen rond een kind. 

Kinderrechter Jolande Calkoen hamert op bronvermelding en op het vermijden  

van slordigheidjes. 

“Rapportages van Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de 

Kinderbescherming zijn cruciaal omdat kinderen en ouders een 

eerlijk proces verdienen én hulp als dat nodig is.” Kinderrechter 

en voorzitter van de Expertgroep Jeugdrechters Jolande 

Calkoen benadrukt dat zorgvuldigheid op nummer één moet 

staan bij alle ingrijpende beslissingen voor een kind, zoals 

ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. 

‘De waarheid is 
geen eenduidig begrip’

Calkoen heeft meegewerkt aan het rapport ‘Is de zorg gegrond’ 

van de Kinderombudsman. Dat concludeert dat er te vaak fouten 

voorkomen in rapportages die belangrijk zijn voor kinderen. “Dat 

is onacceptabel”, zegt Calkoen. “Om te beginnen moeten er geen 

slordigheidjes in staan. Ik begrijp dat dat gebeurt door het knip- en 

plakwerk met teksten. Maar als de geboortedatum van een kind al 

niet klopt, dan geeft dat natuurlijk geen vertrouwen bij de ouders. ”

‘Wij zijn als rechters streng op 
concrete onderbouwing’

“Rapportages moeten ook heel concreet zijn. Op basis van welke 

feiten worden zorgen geuit? Als het bijvoorbeeld om verzuim gaat, 

dan moet ik kunnen lezen op welke dagen een kind niet naar school is 

geweest. Wij zijn als rechters streng op concrete onderbouwing, ook 

door de toegenomen aandacht voor het onderwerp. De rechtbank  

van Amsterdam wil nu altijd alle onderliggende stukken hebben. 

Andere rechtbanken vragen daar alleen om als iets betwist is.”

“De bronvermelding moet goed zijn. Als ik lees ‘Met vader valt 

niet samen te werken’ dan moet dat blijken uit feiten. Dan wil ik 

lezen hoe en wanneer er contact is geweest, wat er is besproken 

en wat er niet gelukt is. Met vage stellingen als ‘Moeder eet niet 

samen met de kinderen’ kan ik niks. Dat laat alles open. Waarom 

is dat belangrijk om te vermelden? Omdat ze stoned op de bank 

ligt of omdat ze de afwas doet? Eet er misschien iemand anders 

met de kinderen? Vooral wil ik weten wat dit betekent voor de 

ontwikkeling van de kinderen.” 

“De waarheid is natuurlijk geen eenduidig begrip. Die is diffuus. 

Het rapport van de Kinderombudsman geeft aan hoe complex de 

werkelijkheid is.” Calkoen begrijpt dat het voor de professionals 

vaak balanceren is bij het schetsen van een situatie. Bijvoorbeeld 

als een ouder psychische klachten lijkt te hebben zonder dat er 

een officiële diagnose is. “Nee, je kunt dan niet alleen opschrijven 

dat de moeder borderline-achtige trekken heeft. Je moet daarbij  

het gedrag van de moeder beschrijven en vervolgens formuleren 

waarom dat gedrag een bedreiging voor dit  kind is.” 

“Ik heb verschillende bronnen nodig en ook de stem van het kind 

zelf is belangrijk om een beeld te krijgen. Ik ben altijd heel blij als 

een kind naar de rechtszaal komt. Verbaal, maar ook non-verbaal 

krijg ik veel informatie. Ik ben zeker blij met de toenemende 
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aandacht onder rechters om goed naar kinderen te luisteren. De zitting is niet alleen van belang om de 

stem van het kind te horen. Het is ook het moment dat ouders en Bureau Jeugdzorg op elkaar kunnen 

reageren en hun visie kunnen toelichten.”

‘Ik ben altijd blij als een kind naar  
de rechtszaal komt’

Goed rapporteren is moeilijk, maar zeker mogelijk volgens de ervaren kinderrechter. “De rapporten 

die ik onder ogen krijg verschillen heel erg van elkaar. Gemiddeld genomen is de kwaliteit wel 

goed. Maar ja, een gezinsvoogd of gedragswetenschapper heeft niet altijd geleerd om zaken goed 

op schrift te stellen. En de komende transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten geeft risico’s op 

kwaliteitsverlies en  verlies van expertise.” 

‘Ouders moeten kunnen begrijpen  
waar het om gaat’

Niet te onderschatten volgens Calkoen is het belang van de medewerking van ouders. “Als rechter 

zie ik erop toe dat het proces goed verloopt. Ouders en Bureau Jeugdzorg zijn daarin gelijkwaardig. 

Ouders moeten goed kunnen begrijpen waar het om gaat. Rapportages moeten ook voor ouders in 

begrijpelijke taal zijn geschreven. Om de kwaliteit te verbeteren zou de schrijver zich vaker moeten 

verplaatsen in de ouder. Hoe zou je het vinden om zo’n rapportage over jezelf te lezen?” 

“En nogmaals, kleine foutjes zetten een verkeerde toon. Die kunnen grote gevolgen hebben. Dan 

staat de hulp voor kinderen op achterstand. En er zijn veel kinderen in echt benauwde situaties, die 

afhankelijk zijn van beslissingen van volwassenen.”  



De Kinderombudsman doet onderzoek naar mogelijke structurele kinderrechten-

schendingen. Soms op eigen initiatief, als hij vindt dat klachten of signalen daartoe 

aanleiding geven of als berichtgeving over bepaalde onderwerpen in de media duidt  

op een structureel probleem. En soms in samenwerking met de Tweede Kamer.  De 

onderzoeken resulteren in een rapport, een brief aan een bewindspersoon of een advies. 

In de volgende paragrafen staat meer informatie over de 

onderzoeken die in 2013 zijn uitgevoerd.

2.1  Pesten
De Kinderombudsman heeft op 25 maart 2013 samen met 

staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

een plan gepresenteerd om pesten op scholen aan te pakken. Kern van 

het plan is dat scholen bij wet worden verplicht om op effectieve wijze 

pesten tegen te gaan. De Kinderombudsman en de staatssecretaris 

hebben voor dit plan een groot aantal experts geraadpleegd in 

zogenaamde expertsmeetings.

Naast het verplichten van scholen om pesten aan te pakken en 

daarbij te kiezen voor een bewezen effectieve methode, worden 

leraren ook beter uitgerust om pesten aan te pakken. Zo moeten 

lerarenopleidingen meer aandacht besteden aan pesten en moeten 

huidige leraren worden bijgeschoold.  

Ook moet er een slag worden gemaakt in de klachtenregeling. De 

Kinderombudsman en de staatssecretaris constateren dat ouders 

en leerlingen vaak tegen een muur oplopen als ze een klacht 

willen indienen over pestgedrag. Klachten over pesten op school 

moeten in het onderwijs zelf worden opgelost, in eerste instantie 

door de leraar en in tweede instantie door de schoolleider of de 

vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De 

Kinderombudsman staat klaar voor ouders of leerlingen die zich niet 

gehoord voelen in de klachtenregeling.

Wetsvoorstel

De staatssecretaris werkt op basis van dit plan aan een wetsvoorstel, 

dat naar verwachting na de zomer van 2014 wordt ingediend bij 

de Tweede Kamer. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid van de 

school voor het voorkomen van pesten in de wet verankerd. 

Inmiddels heeft een commissie van onafhankelijke experts 

vastgesteld aan welke criteria een goed anti-pestprogramma moet 

voldoen. Programmaeigenaren konden vanaf december 2013 hun 

anti-pestprogramma door deze commissie laten beoordelen. In 

het voorjaar van 2014 wordt bekend welke methoden het best zijn 

onderbouwd. De meest kansrijke methoden worden vervolgens in de 

praktijk op effectiviteit getest.

2.2   Onderzoek naar afname  
DNA-materiaal bij jongeren

Bij jongeren die zijn veroordeeld voor een strafbaar feit waarvoor 

voorlopige hechtenis mogelijk is, moet niet langer standaard DNA-

materiaal worden afgenomen. De Kinderombudsman vindt dat er bij 

het afnemen van DNA een aparte regeling moet komen voor jongeren, 

waarin rekening wordt gehouden met hun ontwikkeling en leeftijd. 

—
2
—

Structureel onderzoek  

Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid | 6  
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Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn rapport over DNA-afname bij minderjarigen, dat op  

3 april 2013 is verschenen. 

De Kinderombudsman vindt ook dat minderjarigen bezwaar moeten kunnen maken bij de rechter 

tegen het afnemen van DNA. Als er dan toch DNA wordt afgenomen, dan moet dit bij jongeren korter 

worden bewaard dan de gebruikelijke twintig tot dertig jaar. De Kinderombudsman wijst er ook 

op dat kinderen snel informatie moeten krijgen over de DNA-afname en niet pas maanden na een 

veroordeling. Deze informatie moet ook passend en begrijpelijk zijn voor het kind. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in september 2013 kenbaar gemaakt de aanbevelingen 

van de Kinderombudsman niet over te nemen. De staatssecretaris schrijft in zijn brief aan de 

Kinderombudsman dat de recidive cijfers voor hem voldoende noodzaak zijn voor toepassing van de 

DNA-regelgeving op minderjarige verdachten en veroordeelden. De opslag van celmateriaal helpt bij 

de opsporing van nieuwe delicten. De staatssecretaris acht dit in het belang van de samenleving en 

eventuele slachtoffers.

2.3  Onderzoek naar het recht op onderwijs
Kinderen die extra zorg nodig hebben, moeten onderwijs op maat kunnen krijgen. Daarvoor pleit 

Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn onderzoek naar thuiszitters en het recht op onderwijs, dat op 

16 mei 2013 is verschenen. De Kinderombudsman concludeert dat er in het onderwijs een omslag moet 

worden gemaakt van leerplicht naar leerrecht.

Duizenden kinderen gaan in Nederland niet naar school. Vaak gaat het om kinderen met specifieke 

onderwijsbehoeften op medisch, sociaal, intellectueel of emotioneel gebied. De wet verplicht kinderen 

om fysiek aanwezig te zijn op school, vijf dagen per week. Voor sommige kinderen is dit niet haalbaar, 

waardoor zij niet het onderwijs krijgen waar zij volgens het Kinderrechtenverdrag wel recht op hebben. 

De Kinderombudsman vindt dat er flexibeler moet worden omgegaan met de wet- en regelgeving, 

zodat er onderwijs op maat kan worden georganiseerd. Desnoods moet hiervoor de schoolplicht 

worden losgelaten. Dit maakt andere vormen van onderwijs mogelijk, waaronder bijvoorbeeld 

onderwijs aan huis. Dit kan alleen als overheid, scholen en  leerplichtambtenaren het kind centraal 

zetten en niet de aanbieder van het onderwijs.  

Ook concludeert de Kinderombudsman dat de invoering van het nieuwe stelsel voor Passend Onderwijs 

geen oplossing is voor het probleem van deze thuiszittende kinderen. 

De Kinderombudsman heeft in mei 2013 zijn rapport aangeboden aan staatssecretaris Dekker 

van onderwijs. In januari 2014 vond er op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap een expertbijeenkomst plaats waarin de staatssecretaris, de Kinderombudsman, en 

organisaties als Ingrado  gezamenlijk spraken over de aanbevelingen van de Kinderombudsman. 
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2.4  Onderzoek naar gezinshereniging 
De Kinderombudsman constateerde in juni 2013 dat kinderen van vluchtelingen de afgelopen 

jaren geen eerlijke kans hebben gekregen om zich  te herenigen met hun ouders in Nederland.  De 

Kinderombudsman schrijft in zijn rapport, dat is aangeboden aan staatssecretaris Teeven van 

Veiligheid en Justitie, dat de rechten van deze kinderen geschonden zijn door een onredelijk beleid  

in combinatie met een onzorgvuldige werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

De Kinderombudsman heeft onderzocht in hoeverre het Nederlandse beleid met betrekking tot de 

nareisprocedure voor kinderen, en de uitvoering daarvan door de IND, in overeenstemming is met het 

VN Kinderrechtenverdrag. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat het percentage afwijzingen sterk 

is gestegen, van 12 procent in 2008 naar 83 procent in 2011.

Staatssecretaris Teeven heeft in september 2013 in een reactie op het rapport laten weten de 

aanbevelingen van de Kinderombudsman niet over te nemen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft 

de staatssecretaris aan het Advies College voor Asielzaken ook een advies  gevraagd. Dit rapport wordt 

in 2014 verwacht. 

2.5   Kinderen in armoede: meldpunt en onderzoek  
onder gemeenten

Geen dagelijkse warme maaltijd of nieuwe kleding als dat nodig is. Geen lidmaatschap van 

een  sportclub en niet je verjaardag kunnen vieren. Het is realiteit voor veel kinderen, die zich in 

februari 2013 meldden bij het meldpunt voor kinderen in armoede. Dit meldpunt was voor de 

Kinderombudsman de start van het onderzoek naar kinderen in armoede. Kinderen en jongeren konden 

hier vertellen hoe zij het ervaren om in armoede op te groeien. Uit de circa 700 reacties bleek dat het 

merendeel elke dag wordt geconfronteerd met geldgebrek. 

In zijn rapport 'Kinderen in Armoede in Nederland' pleit de Kinderombudsman dat kinderen in armoede 

hulp krijgen die direct ten goede komt aan hun sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. 

Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het armoedebeleid. 

De Kinderombudsman adviseert gemeenten armoedebeleid te ontwikkelen dat zich speciaal richt op 

kinderen in armoede.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukte vlak na het verschijnen 

ervan in juni 2013 het belang van dit rapport van de Kinderombudsman. In veel gemeenteraden is 

het rapport onderwerp van gesprek geweest. Dit heeft er toe geleid dat een groot aantal gemeenten 

met de aanbevelingen aan de slag gaat. Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Den Bosch, Nuenen, 

Zwartwaterland en Groningen zijn voorbeelden van steden waar het kindpakket op korte termijn wordt 

ingevoerd. 

Het kindpakket  bevat ten minste de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om 

mee te kunnen doen in de samenleving: vouchers voor basisbenodigdheden, zoals een stel winter- 

en zomerkleren en lessen voor een basiszwemdiploma, een bibliotheekpasje, toegang tot lokaal 

openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve of culturele 

ontwikkeling. Dit pakket moet beschikbaar zijn voor alle kinderen in een huishouden met een 

besteedbaar inkomen onder de norm van 120 procent van het sociale minimum.
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2.6  Waarheidsvinding in de jeugdzorg: is de zorg gegrond?
De Kinderombudsman heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht of er in de jeugdzorgketen 

voldoende aan ‘waarheidsvinding’ wordt gedaan. Van de eerste meldingen bij het Bureau Jeugdzorg, 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvK) tot aan 

de uitspraak door de kinderrechter. De Kinderombudsman concludeerde dat er met enige regelmaat 

fouten worden gemaakt in de rapportages die ten grondslag liggen aan ingrijpende maatregelen als 

uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Dit ondanks de deskundige en professionele 

houding van Bureau Jeugdzorg, het AMK en de RvK.

De Kinderombudsman vindt dat Bureau Jeugdzorg, AMK en de RvK nog onvoldoende garanties hebben 

ingebouwd om fouten in feitenonderzoek en rapportages te minimaliseren. Hij wil dat deze aan 

minimale criteria voldoen, waardoor de kwaliteit wordt gegarandeerd. Zo moet er onder andere een 

heldere scheiding komen tussen feiten en meningen en moet hoor- en wederhoor standaard worden 

opgenomen in de rapportages. Vooral Bureau Jeugdzorg heeft hierop nog een slag te maken. De RvK 

heeft al een aantal belangrijke kwaliteitsborgen ingebouwd.

Jaarlijks worden ruim 10.000 kinderen onder toezicht gesteld en ongeveer 3.500 kinderen 

uithuisgeplaatst. Dit betekent dat er ieder jaar duizenden feitenonderzoeken plaatsvinden. De fouten in 

het onderzoeksproces en in de rapportages variëren van een te eenzijdige duiding van incidenten, tot 

het vermengen van feiten en meningen in de rapportage. Ook worden conclusies niet altijd navolgbaar 

onderbouwd of wordt informatie van informanten door Bureau Jeugdzorg niet standaard geaccordeerd. 

En soms zijn er wel protocollen maar worden die in de praktijk niet gevolgd.

In hun brief aan de Tweede Kamer van 21 februari 2014 noemen de staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het rapport van de Kinderombudsman waardevol. 

Ook geven zij aan dat ze de in het rapport geformuleerde aanbevelingen onderschrijven (Kamerstuk 

31839-347).

2.7  De decentralisatie van de jeugdzorg: de Deense lessen
De jeugdzorg staat aan de vooravond van een belangrijke verandering. De nieuwe Jeugdwet 

zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp, 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De Kinderombudsman ziet de voordelen van 

deze wet; die biedt immers de mogelijkheid om de zorg dicht bij het kind te organiseren. Ook is hij er 

voorstander van om de regie rondom een gezin in handen te leggen van één regisseur. Hij ziet ook 

grote risico’s, die werden bevestigd na een bezoek van medewerkers van de Kinderombudsman aan 

Denemarken.  

Denemarken heeft de decentralisatie een aantal jaar geleden al doorgevoerd. Daar zijn in de 

praktijk, naast de voordelen, ook de nadelige gevolgen van de decentralisatie te zien.  Zo gaven 

jeugdzorginstellingen aan dat kostenoverwegingen voor gemeenten vaak de doorslag geven bij 

het bepalen welke zorg nodig is. Er wordt bijvoorbeeld in eerste instantie gekozen voor lichtere en 

goedkopere zorg, ook al is het kind beter gebaat bij (duurdere) specialistische zorg. 



De Kinderombudsman jaarverslag 2013 | 10  

Ook zijn er in Denemarken grote verschillen in het aanbod van zorg tussen de gemeenten. Met name 

in dunbevolkte gebieden is een te klein aanbod van zorg. Voor kinderen maakt het dus uit in welke 

gemeente ze wonen. Het resultaat is dat ouders van kinderen die bepaalde zorg nodig hebben verhuizen 

om de zorg te krijgen die het kind nodig heeft. Het volledige overzicht van lessen uit Denemarken staat 

in de brief van de Kinderombudsman aan de Tweede Kamer van oktober 2013. 

In december 2013 heeft de Kinderombudsman zijn zorgen over de decentralisatie geuit in een 

hoorzitting van de Eerste Kamer. De bijeenkomst was onderdeel van de behandeling in de Eerste Kamer 

van het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet. De Kinderombudsman informeerde de Eerste Kamer 

eveneens over zijn zorgen voor kwetsbare kinderen die gebruik maken van specialistische jeugdzorg. 

De Kinderombudsman vreest dat de instellingen, die zorg leveren aan kinderen met bijvoorbeeld een 

licht verstandelijke beperking, psychische of gedragsproblemen, niet in staat zijn de zorg voort te zetten 

na 1 januari 2015. Dit omdat gemeenten nog nauwelijks zorg hebben ingekocht bij instellingen waar 

deze groep kwetsbare kinderen wordt behandeld. Deze instellingen kunnen hierdoor niet garanderen 

dat ze deze zorg na 1 januari 2015 nog kunnen leveren. 
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—
Interview

—
Thuiszitters 

Communicatie en vertrouwen zijn onmisbaar, maar bovenal verdienen problemen veel 

eerder een aanpak. Het aantal thuiszittende scholieren kan écht omlaag, vindt Carry 

Roozemond van Ingrado, de organisatie die de leerplichtambtenaren vertegenwoordigt.

“De belangrijkste vraag waar we het over moeten hebben is hoe 

we voorkómen dat een kind thuis komt te zitten.” Carry Roozemond 

juicht het toe dat de Kinderombudsman het grote aantal thuiszitters 

in Nederland aan de kaak stelt. Zijn pleidooi voor maatwerk kan ook 

zeker op haar steun rekenen. En ja, daarvoor biedt de leerplichtwet 

mogelijkheden. “Maar bovenal wil ik voorkomen dat kinderen 

een probleem krijgen”, benadrukt de voorzitter van Ingrado, de 

brancheorganisatie voor leerplicht en rmc. 

‘We moeten voorkómen dat een 
kind thuis komt te zitten’

“Het gaat meestal om een conflict, tussen school en kind of tussen 

school en ouders. We hadden pas nog een casus van een kind van 

zeven jaar waarbij er geen communicatie meer was tussen school 

en ouders. Er was een welles-nietes situatie ontstaan en het kind 

was zo ver beschadigd dat het door een verklaring van een arts 

thuis was komen te zitten. Dat moeten we toch niet willen?”

Volgens Roozemond is er in veel gevallen gebrek aan communicatie 

en vertrouwen. “Als we allemaal gewoon doen wat we moeten 

doen, dan zijn we al een heel eind. De scholen, de kinderen en 

de leerplichtambtenaren hebben hun eigen rol. En de ouders 

natuurlijk, hun betrokkenheid kan ook veel beter. Als iedereen 

samenwerkt, is er in de praktijk al genoeg maatwerk mogelijk. Je 

ziet de problemen aankomen. Chronisch verzuim is een voorbode 

van thuiszitten. De leerplichtambtenaar moet wat mij betreft dan 

ook echt op scholen rondlopen.” 

“Kijk, soms moet een kind moet kunnen bijkomen van een vervelende 

situatie of van een verkeerde schoolkeuze. Daarbij is het wel van 

belang dat er vanuit het onderwijs en vanuit leerplicht contact blijft. 

Zo was er pas een casus met een tweeling. Die jongens hadden altijd 

alles samen gedaan totdat het met de ene jongen wat minder ging. In 

plaats van naar de havo, zoals zijn broer deed, wilde hij naar het mbo. 

Toen gebeurde er thuis ook nog iets naars en wilde het niet meer. Hij 

had zo’n faalgevoel. Die knul heeft even thuisgezeten, kreeg hulp via 

het jongerenwerk en is via een stageplaats weer begonnen.”

‘Soms moet een kind  
kunnen bijkomen’

Om een oplossing te zoeken voor de ongeveer 800 kinderen die 

dagelijks niet naar school gaan, is Ingrado op verzoek gaan kijken 

naar mogelijkheden die de leerplichtwet biedt. “Die zijn er. We 

kunnen de leerplichtwet zo inzetten dat het onderwijs maatwerk 

aan leerlingen kan bieden. We kunnen kinderen wat lucht geven. 

De vrijstelling voor verlof onder schooltijd kan worden ingezet voor 

kinderen die wel naar school blijven gaan, maar niet alle dagen. 

Die kunnen bijvoorbeeld alleen de ochtenden naar school gaan 

waardoor ze ’s middags speciale hulp kunnen krijgen. Zo kan de 

school zich gewoon blijven focussen op onderwijs.”  



De Kinderombudsman jaarverslag 2013 | 12  

Roozemond benadrukt dat tijdelijke of parttime vrijstellingen niet de kern van het probleem oplossen. 

“We zien vaak dat ellende escaleert op de middelbare school. Dan gaat het mis als ook de hormonen 

gaan opspelen. Maar echt, iemand wordt niet ineens autistisch op zijn dertiende. Waarom moeten we 

dan pas gaan nadenken? Dat moet al op een consultatiebureau of peuterspeelzaal gezien worden en 

zeker op een basisschool.”

‘We zien dat ellende escaleert  
op de middelbare school’

“Er zit ook meer achter en daarom wil ik iedereen uitdagen tot een mindshift. We hebben 

tegenwoordig ook te maken met een probleem dat we gewoon eens moeten benoemen en agenderen. 

Ouders eisen vaak een ander schooltype dan hun kind aankan. Iedere ouder wil vooral een ander 

advies dan Vmbo. Zolang die ouders er alles aan doen om dat te voorkomen, blijft het probleem van 

thuiszitters en missen wij goede vakmensen.” 

“Het is een maatschappelijke trend dat iedereen zo snel mogelijk zo hoog mogelijk moet scoren. Wat 

ik wil is een kind dat leert op zijn of haar niveau en dat de school verlaat mét diploma. Dat kan als we 

gewoon allemaal doen waarvoor we zijn.” 
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De Kinderombudsman werd in 2013 2.170 keer benaderd met vragen, hulpverzoeken, 

signalen en klachten. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2012, toen de 

Kinderombudsman ruim duizend vragen, klachten en signalen kreeg. Naast 2.170  

vragen, klachten of signalen ontving de Kinderombudsman ook nog 700 reacties op  

het meldpunt ‘Kinderen in armoede’ en 350 reacties in het kader van het onderzoek  

naar waarheidsvinding in de jeugdzorg. 

Vragen, klachten en signalen

De Kinderombudsman is vijf dagen per week bereikbaar voor 

vragen over kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag. Ook 

kan iedereen bij de Kinderombudsman terecht die vindt dat er 

kinderrechten worden geschonden. Dan kan er een klacht of 

een signaal worden ingediend. 

Medewerkers van de Kinderombudsman beantwoorden 

de vragen en beoordelen de klachten van burgers over het 

schenden van kinderrechten door de overheid, organisaties 

in de jeugdzorg, gezondheidszorg, kinderopvang of het 

onderwijs. Niet alleen kinderen nemen contact op met 

de Kinderombudsman, maar ook ouders, grootouders, 

pleegouders, broers en zussen en professionals. 

Jaar aantal nieuwe contacten

2011 690

2012 1063

2013 2170

3.1   Onderwerpen waarover contact  
werd opgenomen 

De vijf onderwerpen waarover  het vaakst contact werd opgenomen 

met de Kinderombudsman zijn: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

—
3
—

De rechten van het kind  

in individuele gevallen
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Telefoon, mail, brief

De meeste mensen die contact zoeken met de Kinderombudsman, bellen naar het 

gratis telefoonnummer om hun vraag te stellen of een klacht in te dienen. Bijna 70 

procent pakt de telefoon. Ruim twintig procent maakt gebruik van e-mail of de website 

van de Kinderombudsman. Minder dan tien procent komt via een ander kanaal bij de 

Kinderombudsman terecht. Dat kan zijn per brief, werkbezoek of via de  Nationale ombudsman. 

4

4

4

Overig

Huisvesting

Politie en justitie

Armoede

Kindermishandeling

Vreemdelingenrecht

Gezondheidszorg

Omgang (na echtscheiding)

Onderwijs

Jeugdzorg

3882

2111

3

5

3.1.1 Contacten over jeugdzorg

Net als in voorgaande jaren staat jeugdzorg bovenaan de lijst van onderwerpen waarover contact werd 

opgenomen. De Kinderombudsman ontving 452 (hulp)vragen, signalen en klachten over organisaties 

die te maken hebben met jeugdzorg, zoals de Raden voor de Kinderbescherming, Bureaus Jeugdzorg, 

de William Schrikker Groep, het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, pleegzorgaanbieders, 

jeugdzorgaanbieders, AMK’s etc. 

De Kinderombudsman ontvangt een enorme diversiteit aan vragen over dit onderwerp. Het gaat vaak 

om vragen of klachten over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Zo krijgen de 

medewerkers van de Kinderombudsman geregeld klachten van ouders die het niet eens zijn met de 

werkwijze van een gezinsvoogd. Ook kinderen trekken bij de Kinderombudsman aan de bel als zij 

ontevreden zijn over het contact met hun gezinsvoogd. 

De Kinderombudsman heeft in 2013 ook klachten ontvangen over de pleegzorg. Het betrof bijvoorbeeld 

ouders, die klachten hebben over het gezin waarin hun kind is geplaatst of pleegouders die het niet 

eens waren met de overplaatsing Ook kreeg de Kinderombudsman vragen over de positie en de rol van 

pleegouders, over de vergoeding voor pleegouders en over grootouders die graag de voogdij over hun 

kleinkinderen willen.  

3.1.2 Contacten over onderwijs

De Kinderombudsman heeft in 2013 247 vragen, klachten en signalen ontvangen over het onderwijs. 

De Kinderombudsman heeft, ook naar aanleiding van het onderzoek naar thuiszittende schoolkinderen, 

weer veel meldingen gekregen van situaties, waarbij het maar niet lukt om een kind passend onderwijs 

te bieden. Het gaat dan vaak om kinderen met een hoog of juist een laag IQ, of met gedrags- en/of 

leerproblemen Dit onderwerp blijft daarom voor de Kinderombudsman ook in 2014 hoog op de agenda 

staan tijdens gesprekken met het ministerie van Onderwijs en  brancheorganisaties.  

Ook pesten op school is een onderwerp, waarover de Kinderombudsman met enige regelmaat wordt 

gebeld. In het plan van aanpak tegen pesten – dat de Kinderombudsman in maart 2013 samen met de 

staatssecretaris van Onderwijs opstelde - staat dat ouders en kinderen contact op kunnen nemen met 

de Kinderombudsman als de school en de klachtencommissie hun klachten over pesten niet naar wens 

afhandelen en oppakken.  
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Daarnaast ontving de Kinderombudsman zeer uiteenlopende klachten en vragen over onderwijs. 

Het betrof onder andere het leerlingenvervoer, het pedagogisch klimaat en de mogelijkheden voor 

thuisonderwijs. 

Ook kinderen namen contact op met de Kinderombudsman over het onderwijs. Ze vroegen de 

Kinderombudsman naar hun rechten bij bijvoorbeeld een schorsing, een slechte beoordeling of een 

teleurstellend schooladvies.  Ook vroegen ze de Kinderombudsman om raad bij pesten of als hun ouders 

de schoolbijdrage niet kunnen betalen.

3.1.3  Contacten over omgang na echtscheiding

De Kinderombudsman kreeg in 2013 135 klachten van ouders en kinderen over de omgang na een 

echtscheiding. Het gaat hierbij vaak om klachten van ouders die het niet eens zijn met de beslissingen 

van een rechter over de omgangsregeling. Ook kinderen namen contact op over dit onderwerp. Zij 

vertelden dan vaak dat ze het niet eens zijn met de omgangsregeling en andere afspraken willen. Ook 

ontvangt de Kinderombudsman geregeld het signaal van kinderen dat ze zich niet gehoord voelen. 

De Kinderombudsman heeft in december 2013 besloten in kaart te brengen hoe het belang van het 

kind beter kan worden gewaarborgd in echtscheidingsprocedures. 

3.1.4  Contacten over gezondheidszorg

De Kinderombudsman heeft 59 vragen en klachten gehad over gezondheidszorg. De vragen hierover 

liepen uiteen van meldingen over individuele gevallen waar mogelijk iets was misgegaan, tot klachten 

over wet- en regelgeving. De Kinderombudsman ontvangt geregeld klachten en vragen over de AWBZ 

en de plaatsingsproblematiek. Voor een aantal jongeren blijkt het bijzonder moeilijk om een plek te 

vinden in een instelling, waar ze de juiste zorg kunnen krijgen.   

Ook heeft de Kinderombudsman het afgelopen jaren geregeld vragen ontvangen over het inenten 

van kinderen. Aanleiding hiervan was de mazelenepidemie, die in de zomer van 2013 heerste. De 

Kinderombudsman heeft hierover een standpunt ingenomen. 

3.1.5  Contacten over vreemdelingenrecht

De Kinderombudsman heeft in 2013 48 vragen, signalen en klachten ontvangen, die te maken hebben 

met vreemdelingenkinderen. Veel van deze klachten gingen over de asielprocedure, het verblijf in 

asielzoekerscentra en het kinderpardon. Ook kinderen nemen over dit onderwerp contact op met 

de Kinderombudsman met een vraag of een klacht. Het gaat veelal om kinderen die in onzekerheid 

zitten over hun verblijf in Nederland of van wie een van de ouders het land mogelijk moet verlaten. De 

Kinderombudsman kan in individuele gevallen weinig doen, omdat de rechter een beslissing neemt 

over een verblijfsvergunning en de Kinderombudsman niets mag zeggen over de uitspraak van een 

rechter. 

 

De Kinderombudsman gebruikt de signalen en klachten wel om aandacht te vragen voor deze 

onderwerpen. Zo heeft hij in 2013 regelmatig aandacht gevraagd voor de kinderen die buiten het 

kinderpardon vallen omdat zij niet onder toezicht van het Rijk hebben gestaan. 
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—
Interview

—
Les uit Denemarken

  

In Denemarken is de jeugdzorg al gedecentraliseerd. Nederland kan volgens de 

Kinderombudsman leren van de ervaringen daar. Daarom is er in 2013 ook een delegatie 

op werkbezoek geweest. Per Larsen, de Deense Kinderombudsman, deelt speciaal voor 

dit jaarverslag per e-mail zijn ervaringen met de veranderingen in zijn land. 

“In Denemarken heeft de jeugdzorg altijd al een erg decentrale 

structuur gehad”, benadrukt Larsen, voorzitter van het 

Deense Kinderrechteninstituut dat vergelijkbaar is met de 

Kinderombudsman in Nederland. “In 2007 kwam bij een grote 

hervorming rond gemeenten ook de verantwoordelijkheid voor 

kinderen die extra zorg nodig hebben bij de lokale autoriteiten te 

liggen. Tegelijkertijd kromp het aantal gemeenten door fusies.”

‘Zorg dat gemeenten de  
nieuwe wet naleven’

Omdat Nederland in veel opzichten op Denemarken lijkt, is het 

handig om te kijken welke valkuilen Nederland kan omzeilen. 

Larsen noemt als één van de nadelen van de decentralisatie 

het feit dat de kwaliteit van hulp te veel ging fluctueren. “De 

wetten moesten daardoor iets strenger worden. Ook kwamen er 

minimumeisen voor gemeenten om een redelijke kwaliteit van 

dienstverlening te kunnen garanderen.” 

‘Minimumeisen voor gemeenten’

De Nederlandse gemeenten hebben veel vrijheid, ook vrijheid om 

over hun uitgaven voor jeugdzorg te beslissen. Daar zijn zorgen 

over. De voorzitter van het Deense Kinderrechteninstituut vindt het 

te vroeg om al conclusies te trekken over de transitie in zijn land.  

“In sommige opzichten zitten we nog steeds in een overgangsfase”, 

zegt hij. “Wat de kinderrechten betreft hebben we zogenoemde 

block grants om ervan verzekerd te zijn dat elke gemeente een 

passende pot met geld heeft.”  

‘Hou een sterke focus op de kinderrechten’

“De grootste uitdaging in Denemarken was om gemeenten de 

wetgeving te laten naleven”, vertelt Larsen. “Daarom zou mijn 

aanbeveling zijn dat jullie procedures maken om er zeker van te zijn 

dat lokale besturen de wet naleven. Dit kunnen controlesystemen 

zijn, maar ook meer onderwijsgerichte programma’s die 

gemeenten helpen bij hun taken.”

De Nederlandse Kinderombudsman kijkt tijdens de overgangsfase 

door een vergrootglas naar alle veranderingen en houdt vooral de 

hulp aan de kwetsbaarste kinderen scherp in de gaten.

Dat is precies wat zijn collega Larsen hem op het hart drukt: 

“Doe wat je kunt om te garanderen dat de kinderrechten worden 

nageleefd, ongeacht het verloop van de transitie. En voor de 

kwetsbaarste kinderen: hou een sterke focus op de kinderrechten 

en het kinderrechtenverdrag. Zowel centraal als lokaal.”
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3.2 Interventies
In 2013 zijn er 32 interventies geregistreerd.

Verdeling:

• Jeugdzorg   14
• Leerplicht    4 

• Gemeente    3
• Ministerie    3
• Politie     1
• CJIB     1
• DT&V     1
• COA     1
• IND     1
• Inspectie onderwijs  1
• Onderwijsconsulent  1
• Omgangshuis   1

In principe kan de Kinderombudsman alleen een klacht in behandeling nemen als de klacht eerst 

is ingediend bij de organisatie waar de klacht op ziet. Uitzondering daarop zijn interventies. Bij 

een interventie wordt contact opgenomen met de betrokken instantie om een situatie onder de 

aandacht te brengen. Dit gebeurt alleen als er sprake is van een acute en ernstige situatie, waarin een 

klachtenprocedure in redelijkheid niet kan worden afgewacht en situaties waarin kinderen zelf een 

concreet probleem voorleggen dat opgelost kan worden via een interventie. 

3.2.1 Voorbeelden interventie

Een gezinsvoogd neemt contact op met de Kinderombudsman. Zij is de gezinsvoogd van Karim. Karim 

is zestien jaar, woont in een instelling, heeft geen contact meer met zijn ouders en die betalen ook 

geen ouderbijdrage meer. De rechter heeft Karim een schadevergoedingsmaatregel opgelegd en het 

CJIB wil deze nu incasseren. Maar Karim heeft geen geld. De gezinsvoogd heeft het CJIB gevraagd 

om de invorderingsprocedure tijdelijk stil te zetten, maar het CJIB luistert niet en schakelt zelfs een 

gerechtsdeurwaarder in. Dit is conform de procedures van het CJIB, maar het leidt er wel toe dat 

er de schulden van Karim alleen maar toenemen terwijl hij daar niets aan kan doen. Namens de 

Kinderombudsman wordt de zaak voorgelegd bij het CJIB. Daarop wordt er nog eens goed naar de zaak 

gekeken en komt het CJIB tot de conclusie dat in deze zaak niet zomaar overgegaan had moeten worden 

tot het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. De invorderingsprocedure wordt alsnog tijdelijk stop 

gezet, zodat Karim en zijn gezinsvoogd rustig naar een oplossing kunnen zoeken.

De veertienjarige Emma belt met de Kinderombudsman. Zij en haar moeder worden door de gemeente 

op straat gezet en niemand die hen helpt. Over 2 dagen moeten ze al weg zijn. Moeder bevestigt het 

verhaal van Emma. Namens de Kinderombudsman wordt contact opgenomen met de gemeente. 

Uit dat contact blijkt, dat de gemeente al heel veel heeft gedaan om moeder en dochter te helpen en 

verschillende alternatieven hebben aangeboden. Maar moeder wil eigenlijk maar één ding: blijven 

wonen waar ze nu woont en dat kan niet. Een medewerkster van de gemeente geeft aan dat moeder en 

dochter niet al over twee dagen op straat gezet worden, maar dat er nu wel snel samen gekeken moet 

worden naar een oplossing. Moeder is welkom om daar op het gemeentehuis over te komen praten. 

We bellen met Emma en haar moeder en laten hen weten dat ze niet over twee dagen op straat staan, 

maar dat ze wel samen met de gemeente moeten gaan kijken naar een oplossing. Via de gemeente 

bereikt ons later het nieuws dat ze samen met moeder en dochter om de tafel zijn gegaan en dat Emma 

en haar moeder inmiddels naar een andere woning zijn verhuisd.
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3.2.2 Voorbeeld van afronding met vooronderzoek

De vader van Kevin stuurt naar de Kinderombudsman zijn klachten op over de school van zijn zoon. 

Hij vindt dat zijn zoon is mishandeld. Hij heeft die klacht voorgelegd aan de klachtencommissie van de 

school. Die vindt dat er sprake geweest kan zijn van mishandeling. De vader vindt die uitspraak niet sterk 

genoeg en wil dat de Kinderombudsman onderzoek doet. Hij wil van de Kinderombudsman horen dat zijn 

kind mishandeld is. Namens de Kinderombudsman wordt vooronderzoek gedaan en wordt informatie 

ingewonnen bij de school. Daaruit blijkt dat de school van mening is, dat dat wat er gebeurd is, niet goed 

was. De directeur heeft de docent berispt en er zijn maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst 

te voorkomen. Op basis van alle informatie kan de Kinderombudsman de conclusie trekken dat wat er op 

school gebeurd is, niet past binnen een veilig en humaan schoolklimaat. Daarvoor is geen nader onderzoek 

nodig en de school vindt dat zelf ook. Of de gebeurtenissen ook aan te merken zijn als kindermishandeling, 

kan de Kinderombudsman niet beoordelen en in die zin zou een onderzoek niet kunnen leiden tot wat de 

vader van Kevin graag wil horen. Het eindigt daarom met een brief aan de vader en de school waarin de 

Kinderombudsman deze conclusies uit een zet, zonder over te gaan tot een schriftelijk onderzoek.

3.3  Voorbeelden van onderzoek

Rapport n.a.v klacht over politie Limburg

8 oktober 2013

Een veertienjarige jongen maakt een handgebaar tegen de politie Limburg. De politie vat dit op als 

een belediging en wil de jongen aanhouden, maar hij fietst weg. Als de politie de jongen na een 

achtervolging te pakken krijgt, verzet hij zich en past de politie de nekklem toe na hem tegen de grond 

te hebben gewerkt. De Nationale ombudsman en Kinderombudsman hebben deze klacht gezamenlijk 

onderzocht en vinden dat de politie de situatie heeft laten escaleren en onnodig en disproportioneel 

geweld heeft gebruikt. Ook vindt de ombudsman dat de politie ervoor had moeten zorgen dat de 

moeder van de jongen en desgewenst een advocaat bij het verhoor aanwezig kon zijn.

Lees het volledige rapport  op de website van de Nationale Ombudsman.

Rapport n.a.v. klacht over COA en VenJ

14 november 2013

Een moeder komt samen met haar pasgeboren baby bij een asielzoekerscentrum. Haar ouders en 

familie wonen daar. Zij woonde ergens anders, samen met de vader van de baby. De vader heeft moeder 

geslagen en moeder is weggevlucht met het kleine kindje. Ze vraagt het asielzoekerscentrum of zij daar 

mag wonen, omdat ze nergens anders heen kan. De moeder en de baby mogen van COA en DT&V niet 

blijven overnachten op het AZC. De vrouw is op straat gezet, waarna ze is opgehaald door iemand van 

de vrouwenopvang. De moeder heeft geklaagd over deze gang van zaken bij de Nationale ombudsman 

en de Kinderombudsman.

Lees het rapport  van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman

Procesanalyse van de hulpverlening aan een minderjarige

18 nov 2013

 Met Peter ging het niet zo goed. Zijn vader en moeder hebben daarvoor hulp ingeroepen van Bureau 

Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg heeft vervolgens aan de rechter gevraagd om Peter onder toezicht te 

stellen, zodat zij nog beter hulp kon bieden. Dat is gebeurd en Peter is met toestemming van zijn ouders 

ook uithuisgeplaatst. Peter heeft vervolgens in allerlei instellingen gezeten en heeft verschillende 

hulpverleners gezien, maar het was steeds niet de juiste plek voor hem. Ook de ondertoezichtstelling 

loste niets op. Peter en zijn ouders zijn het niet eens met hoe de hulpverlening is verlopen en hebben 

hun klachten aan de Kinderombudsman voorgelegd.

Lees het rapport  van de Kinderombudsman

Rapport n.a.v klacht over Bureau Jeugdzorg Limburg

24 december 2013

De Nationale ombudsman heeft een klacht over BJZ Limburg in onderzoek genomen van een vader van 

twee kinderen, van wie er één inmiddels volwassen is en de ander op de middelbare school zit.

Vader en de moeder van de kinderen hebben geen relatie meer. Deze is in 2005 beëindigd en vader 

heeft de gezamenlijke woning verlaten.  In het voorjaar van 2008 heeft vader de rechtbank verzocht om 

een omgangsregeling vast te stellen. In maart 2009 is er de ondertoezichtstelling (OTS) uitgesproken. 

Vader heeft klachten over de manier waarop de OTS door BJZ is uitgevoerd.

Lees het volledige rapport  op de website van de Nationale Ombudsman

http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/212
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-n-a-v-klacht-over-coa-en-venj/?id=309
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/procesanalyse-van-de-hulpverlening-aan-een-minderjarige/?id=313
http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/212
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—
Interview

—
Armoede 

Bij Julia thuis is er geen geld. Met veel creativiteit en hulp van vrienden regelt ze dat 

haar schoolspullen en haar uiterlijk verzorgd zijn. Dun is ze ook, omdat er vaak niet 

genoeg eten is. 

“De warme maaltijd is niet het probleem”, legt Julia (16) uit. “De 

voedselbank geeft genoeg pasta en potten en blikken. Maar wat 

wij thuis niet voldoende kunnen eten, is brood en melk en kaas, 

de verse spullen. Heel vaak gaan de discussies thuis ook over wie 

iets heeft opgegeten, waarom iets op is. En het is ook lastig dat de 

voedselbank pas is verhuisd. Mijn vader moet nu heel ver fietsen en 

alle spullen moeten in de fietstassen passen. En hij is al ziek.”

‘Ik hoop altijd dat niemand 
het aan me ziet’

Geldgebrek is er altijd, bij alles. Haar ouders hebben schulden, haar 

moeder is arbeidsongeschikt, haar vader chronisch ziek en op het 

moment werkloos. Wat voor anderen een klein ongemakje kan 

zijn, is voor Julia soms een groot probleem.  “Voor mijn school moet 

ik bijvoorbeeld veel werkstukken maken. Dat kan ik wel, maar het 

inleveren is lastig. Wij hebben geen printer en printen op school is duur 

en dan moet het ook nog in zo’n mapje. Daarom heb ik de afspraak 

gemaakt dat ik mijn werkstukken mag e-mailen. Soms is een docent 

dat even vergeten. Dat is voor mij heel vervelend. Als hij dan geïrriteerd 

vraagt waarom ik mijn werkstukken niet gewoon inlever, dan moet ik 

wéér vertellen dat mijn ouders weinig geld hebben.” 

Ze weet dat een op de negen kinderen in Nederland in armoede 

opgroeit. Ze heeft zich vorig jaar bewust gemeld bij de 

Kinderombudsman om informatie te geven voor het onderzoek 

naar opgroeien in armoede. “Ik vond het heel leuk om daardoor 

andere kinderen te ontmoeten die moeten leven zoals ik. Toen ik 

klein was, had ik het niet zo door dat mijn ouders arm waren. Op 

de basisschool valt het ook niet zo op. Het was alleen even een 

probleem of ik in groep 8 wel mee kon op kamp, maar daar is iets 

voor geregeld.” 

‘Het is helemaal niet leuk als 
anderen weten dat mijn ouders 

iets niet kunnen betalen’

Ook op het voortgezet onderwijs is vaak speciaal voor haar wat 

geregeld. “Het is helemaal niet leuk als anderen weten dat mijn 

ouders iets niet kunnen betalen”, zegt Julia. “Toen ik met de 

richting uiterlijke verzorging begon, moest ik spullen hebben als 

borstels en nagellak. Die had ik dus eerst niet en daarvoor is iets 

afgesproken met school. Eén meisje uit mijn klas zei toen bijna 

boos: “Voor jou wordt alles vergoed”.

Nu Julia is overgestapt naar de opleiding tot onderwijsassistent, 

voelt ze zich helemaal op haar plek. “Die kinderen tijdens een 

stage zijn zo open en blij. Dit is echt wat ik wil. Hierna wil ik naar 

de Pabo.”  Ze is ook blij met haar vrienden van wie de meesten het 

thuis goed hebben. “Ik ben arm, maar ik hoop altijd dat niemand 

het aan me ziet. Mijn vrienden helpen me. Van vriendinnen krijg 

ik bijvoorbeeld kleding en ze kopen ook eten voor me. Want ik heb 

wel ondergewicht.” 
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Julia kan goed verwoorden hoe haar leven ervoor staat. Bijna te goed voor iemand van haar leeftijd. 

“Doordat ik altijd aan dat geld moet denken en van alles moet regelen, ben ik al heel lang geen kind 

meer. Het positieve daaraan is dat mijn leven alleen maar makkelijker kan worden. En wat ik niet heb, 

mis ik ook niet. Ik weet niet wat het is om op vakantie te gaan.”

‘Wat ik niet heb, mis is ook niet’

 “Natuurlijk is het jammer dat ik al heel lang niet echt meer een kind ben. Voor kinderen die in armoede 

opgroeien zou ik willen dat een gemeente of een school contact zoekt. Want als kind weet je niet wat 

er mogelijk is. Ik weet niet welke potjes er zijn of welke hulp er is en waar ik moet zoeken. Wat ik nu 

zou kunnen gebruiken? Een vergoeding voor reizen met het openbaar vervoer of voor een laptop. We 

hebben er nu één thuis, een oude, maar die was voor ons nog heel duur.” 

De naam Julia is gefingeerd.
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4.1 Financiën
Vastgestelde begroting 1.500.000 euro

Realisatie 1.417.361 euro

4.2 Personeel
In 2013 werkten gemiddeld 8,61 fte bij de Kinderombudsman 

(2012: 6,9 fte). Voor verschillende projecten/werkzaamheden zijn 

externen ingehuurd. In 2015 zal een evaluatie worden uitgevoerd 

waarbij de focus zal liggen op de vraag of de doelstellingen van de 

Kinderombudsman - mede gezien zijn wettelijke taken - gehaald 

kunnen worden met de huidige bezetting en werkwijze. De taken en 

verantwoordelijkheden van de Kinderombudsman ten aanzien van 

kinderen op de BES-eilanden zullen onderdeel uitmaken van deze 

evaluatie.

4.3 Vitaliteit en ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2013 fors gedaald naar 8,4% 

(2012: 20,9%). Vanwege de stijging van het ziekteverzuim in 2012 

binnen het gehele bureau Nationale ombudsman is in 2013 een 

onderzoek uitgevoerd naar vitaliteit en inzetbaarheid. Doel van 

het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de factoren die 

leiden tot ziekteverzuim en het bepalen welke maatregelen kunnen 

worden getroffen om te zorgen dat medewerkers gezonder, vitaler 

en beter inzetbaar worden. Naar aanleiding daarvan zijn onder meer 

medewerkerssessies georganiseerd en organisatiebrede actiepunten 

geformuleerd. 

—
4
—

Bedrijfsvoering
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—
Interview

—
Onderzoek  

kindermishandeling:

Tien concrete handvatten 

voor aanpak  

Het onderwerp kindermishandeling staat goed op de agenda. Maar nu vindt Mariëlle 

Dekker van Augeo het hoog tijd om mishandelde en verwaarloosde kinderen echt  

te helpen. 

“Net als de Kinderombudsman zijn ook wij onafhankelijk. Daarom 

vind ik het goed om gezamenlijk een onderzoek te starten naar wat 

echt helpt.” Mariëlle Dekker, directeur van Augeo Foundation, een 

stichting die zich inspant om kindermishandeling aan te pakken, 

doelt op het grootschalige onderzoek onder alle gemeenten dat in 

november 2013 is gestart.

“In het onderzoek vragen we gemeenten naar tien concrete 

handvatten”, legt ze uit. “We zadelen daarbij de gemeenten echt 

niet op met een enorme hoeveelheid werk. We krijgen juist al te 

horen dat gemeenten het heel behulpzaam vinden om op deze 

manier direct overzicht te hebben van hun eigen aanbod. Wij 

hebben de vragen ook zo geformuleerd dat we de antwoorden 

kunnen vertalen naar concrete maatregelen. De bedoeling is dat 

de gemeenten tijdens de installatie van de nieuwe colleges die 

handvatten direct meenemen in hun plannen.”

‘We zien de cijfers  
maar niet dalen’

Het onderzoek is een samenwerking van de Kinderombudsman, 

Augeo Foundation, de stichting Kinderpostzegels, de Bernard 

van Leer Foundation en het Kinderrechtencollectief. Dekker 

kan bijna niet wachten op de resultaten: “Iedereen weet 

inmiddels dat kindermishandeling veel voorkomt en dat er iets 

moet gebeuren. Maar we zien de cijfers maar niet dalen. Veel 

maatregelen die tot nu toe zijn genomen, zijn vooral behulpzaam 

voor beleidsmedewerkers en komen niet aan bij de mishandelde 

kinderen en hun ouders.” 

“Bij concrete maatregelen voor kinderen moet je denken aan 

voorlichting, aan ingrijpen bij beginnende opvoedproblemen 

en dreigend misbruik en aan hulp aan mishandelde kinderen. 

Natuurlijk krijgen gemeenten werk erbij als zij verantwoordelijk 

worden voor alle jeugdhulp. Maar ze hoeven niet zelf het wiel uit 

te vinden. De Bernard van Leer Foundation bijvoorbeeld heeft al 

een beleidsmonitor ontwikkeld waarin de onderwerpen uit het 

onderzoek als beleidsindicatoren meetbaar zijn gemaakt. En wij 

hebben e-modulen gemaakt. Daarmee leren gemeenten mensen 

die professioneel met ouders en kinderen te maken hebben, werken 

met een meldcode.” 

“We hebben in een land als Nederland echt wel de mogelijkheden 

in de zorg om het misbruik te laten dalen. Maar al die partijen 

rond een gezin zetten nu niet de veiligheid van een kind centraal. 

Veel hulp gaat naar ouders, naar opvoedondersteuning of hun 

financiële situatie. Uit de literatuur blijkt dat een mishandeld kind 

een steunfiguur nodig heeft en goede voorlichting. Een deel heeft 

specialistische hulp nodig. Maar dit soort hulp komt bij een nog veel 

te kleine groep daadwerkelijk terecht.” 
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Dekker benadrukt dat, mede dankzij overheidsaandacht, kindermishandeling goed op de kaart is 

komen te staan. “Maar nu is het tijd voor de volgende stap. Mishandeling komt veel voor, maar mensen 

denken toch vaak dat het bij anderen voorkomt. Bovendien melden kinderen zelf niet. Die zeggen dan: 

‘ik word geslagen, maar het is geen mishandeling.’ En de ouder zegt vervolgens: ‘ik deel wel eens een 

tik uit, maar het is geen mishandeling’.”

‘Nu is het tijd voor de volgende stap’ 

Maar we weten gewoon dat het risico op mishandeling of verwaarlozing aanwezig is bij ouders 

bij wie het water aan de lippen staat. Bijvoorbeeld als ze financiële problemen hebben of kampen 

met een verslaving. Voor de kinderen uit die gezinnen moet er een gevoel van urgentie zijn, we 

moeten willen versnellen met onze aanpak. Ik ben echt blij dat we sinds een paar jaar in Nederland 

een Kinderombudsman hebben. Juist door de samenwerking met de Kinderombudsman heeft dit 

onderzoek toch een verplichtender karakter. We merken dat we sneller reacties krijgen.” 
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—
Jaaroverzicht

—

2013
3029 1 2 3 4 5

76 8 9 10 11 12

1413 15 16 17 18 19

2120 22 23 24 25 26

2827 29 30 31 1 2

Januari

9 Kinderombudsman Marc Dullaert houdt samen met staatssecretaris Dekker van 

Onderwijs een rondetafel gesprek over pesten. 

24 Kinderombudsman Marc Dullaert ontvangt High Commissioner of Human Rights  

Mr. Nils Muižnieks.

28 De dag van het vergeten Kind: Kinderombudsman Marc Dullaert gaat in debat over  

de situatie van kinderen in opvanghuizen. 

Februari

5 Safer Internet Day: Kinderombudsman Marc Dullaert pleit voor een online Kijkwijzer.

12 Kinderombudsman Marc Dullaert opent een meldpunt voor kinderen die opgroeien in 

armoede   

Maart

5 Het meldpunt voor kinderen in armoede sluit: maar liefst 700 reacties.  

5 Werkbezoek aan gezondheidscentrum Zoetermeer.

14 Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt over adolescentenstrafrecht op de Jeugddag 

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

21 Premiere Klokhuis special over Kindermishandeling: Kinderombudsman  

Marc Dullaert neemt DVD in ontvangst

25 Kinderombudsman Marc Dullaert en staatssecretaris Sander Dekker presenteren hun 

plan van aanpak tegen pesten.   

28 Kinderombudsman Marc Dullaert brengt een werkbezoek aan Bureau Jeugdzorg 

Agglomoratie Amsterdam

http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-opent-meldpunt-voor-kinderen-in-armoede/?id=345
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/meldpunt-voor-kinderen-in-armoede-sluit-vandaag/?id=86
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/scholen-wettelijk-verplicht-pesten-aan-te-pakken/?id=82
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April

1 De Kinderombudsman bestaat 2 jaar.

3 Publicatie rapport ‘Afname DNA’   

3 Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt op Economic Faculty association  

Rotterdam (EFR)

4 Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt op congres ‘Kinderen en jongeren  

actief in wetenschappelijk onderzoek’ 

4 Deelname aan rondetafel Vaste Kamercommissie VWS over Licht Verstandelijk 

Gehandicapte Jongeren (LVG)

7 Kinderombudsman Marc Dullaert in TV-uitzending ‘Het Vermoeden’  

van de IKON    

22 Deelname Kinderombudsman Marc Dullaert aan Rondetafel  

‘Medicalisering - demedicalisering’

Mei 

16 Publicatie rapport ‘Van Leerplicht naar Leerrecht’   

30 Werkbezoek Detentiecentrum Rotterdam

31 Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt op het congres ‘Bijzonder curator en meer’ 

Juni

6 Publicatie rapport ‘Gezinshereniging’   

17 Kinderombudsman Marc Dullaert neemt deel aan VARA-debat ‘Uitgezet’

18 Technische briefing aan de Tweede Kamer over ‘Gezinshereniging’

25 Publicatie rapport ‘Kinderen in armoede’   

Juli

16 Standpunt Kinderombudsman Marc Dullaert over vaccinaties mazelen   

Augustus

6 Standpunt Kinderombudsman Marc Dullaert over kwestie Renata   

September 

11 Publicatie Kinderrechtenmonitor 2013  

 toevoegen: 

12 Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt op congres ‘Bijzonder curator’, Vereniging 

van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators

13 Reactie van Kinderombudsman op brief van staatssecretaris Teeven over 

gezinshereniging  

13 Kinderombudsman Marc Dullaert in jury van ‘Kleine Prinsjesdag’

Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt tijdens rondetafelconferentie 'Armoede'  

van Bisdom Breda

23 Kinderombudsman Marc Dullaert bezoekt een middelbare school in  

Deventer over pesten

25-27  Kinderombudsman Marc Dullaert bezoekt de jaarconferentie van ENOC,  

European Network of Ombudspersons for Children

30 Kinderombudsman Marc Dullaert roept samen met ENOC op om hulp te bieden  

aan Syrische Kinderen in vluchtelingenkampen  

http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-dna-afname/?id=158
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-dna-afname/?id=158
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1376385
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-van-leerplicht-naar-leerrecht/?id=110
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-gezinshereniging/?id=108
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-gezinshereniging/?id=108
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-gezinshereniging/?id=108
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-kinderen-in-armoede/?id=106
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-kinderen-in-armoede/?id=106
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-over-vaccinaties-tegen-mazelen/?id=134
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kwestie-rondom-renata-baart-zorgen/?id=230 
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/kinderrechtenmonitor-2013/?id=232
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/reactie-op-brief-teeven-over-gezinshereniging/?id=224
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/dringend-hulp-nodig-voor-syrische-kinderen-in-vluchtelingenkampen/?id=234
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Oktober

7 Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt over Decentralisatie op festival  

‘Voor de Jeugd’

8 Brief aan de Tweede Kamer over de Jeugdwet  

10 Standpunt in Trouw over Grooming

14 Staatssecretaris Klijnsma en Kinderombudsman Marc Dullaert vragen aandacht voor 

kinderen in armoede tijdens armoede estafette   

28 Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt op het congres ‘Ik wil je dit vertellen’

28 Kinderombudsman Marc Dullaert met staatssecretaris Sander Dekker naar 

ouderbetrokkenheidsbijeenkomst over pesten

30 Werkbezoek asielzoekerscentrum Burgum  

November 

7 Algemeen overleg Vreemdelingen- en asielbeleid 

11 Landelijke Themadag Commissies van Toezicht DJI

11 Bijeenkomst ‘Fonds Bijzondere Noden Rotterdam’, Kinderombudsman  

Marc Dullaert spreekt over armoede

14 Kinderombudsman start onderzoek naar aanpak van kindermishandeling  

20 Internationale dag voor de Rechten van het Kind

20 Kinderombudsman opent Conferentie over kindermishandeling van Stichting  

Geheim Geweld en Bernard van Leer Foundation

20 Kinderombudsman Marc Dullaert installeert Kinderadviesraad van het Radboud 

universitair medisch centrum

20 Kinderombudsman Marc Dullaert en VNG pleiten voor rechtvaardiger kinderpardon    

20 Kinderombudsman Marc Dullaert geeft tekst en uitleg over kinderrechten aan  

MBO leerlingen van het Albeda college

26 Kinderombudsman Marc Dullaert te gast in Zapplive over Dennis

December

1 Kinderombudsman Marc Dullaert kondigt onderzoek aan naar identiteitshack  

4 Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt over kinderen in armoede in Almelo

2 Onderzoek naar effectieve anti-pestprogramma’s  

9 Kinderombudsman Marc Dullaert neemt deel aan een hoorzitting van de Eerste Kamer 

over de Jeugdwet

10 Presentatie van het onderzoek naar waarheidsvinding in de jeugdzorg aan de Tweede 

Kamer  

11 Kinderombudsman Marc DullaertMarc Dullaert spreekt het jubileumcongres van GGZ 

Drenthe De Evenaar over de situatie van asielkinderen. 

http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/decentralisatie-jeugdzorg-de-deense-lessen/?id=238
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/staatssecretaris-en-kinderombudsman-praten-met-kinderen-over-armoede/?id=242
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/werkbezoek-kinderombudsman-aan-azc-burgum/?id=252
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-start-onderzoek-naar-aanpak-van-kindermishandeling/?id=290
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-en-vng-pleiten-voor-rechtvaardiger-kinderpardon/?id=305
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/onderzoek-naar-identiteitshack/?id=315
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/onderzoek-naar-effectieve-anti-pestprogramma-s/?id=317
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-is-de-zorg-gegrond/?id=325
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—
Interview

—
Pesten:

Aan de galg op  

een tekening  

Bianca’s zoon is anderhalf jaar lang gepest en bedreigd door een klasgenootje.  

De school had geen duidelijk anti-pestprogramma. 

“Na de herfstvakantie is Mees dan toch naar een andere school 

gegaan en binnen vier weken hadden we ons eigen vrolijke kind 

weer terug.” Bianca is opgelucht, maar klinkt nog niet blij als ze 

vertelt over de anderhalf jaar van zorgen maken en oplossingen 

zoeken. Haar zoon werd ernstig gepest en bedreigd door een jongen 

uit zijn klas. Op aanraden van de huisarts is hij uiteindelijk van 

school gewisseld.

“Het begon ermee dat hij ’s nachts veel wakker werd en thuis 

vaak boos was”, legt Bianca uit. Hij vertelde ons dat hij door een 

ander jongetje werd gechanteerd. Hij moest met dat klasgenootje 

omgaan anders zou dat jongetje Mees' broertje wat aan doen. Er 

kwamen meer bedreigingen en pesterijen, veel andere kinderen 

bleken ook bang te zijn voor dat jongetje.”

‘Hij is bedreigd met een 
stanleymesje’

“Ik kan heel veel nare voorbeelden noemen. Zo waren er tekeningen 

waarop mijn zoon aan een galg hing. En een tekening waarbij ook 

ik aan een galg hing. Mijn zoon is in elkaar geslagen, zijn kleren 

gescheurd. Hij is bedreigd met een stanleymesje. Wij konden 

geen kant op, de school werkte niet mee. Wat ik ook zei, ze zagen 

het probleem niet. Ze zeiden dat ik mijn angst op mijn zoon zou 

overbrengen, dat mijn zoon het pesten zou uitlokken.”

“Een kleine omslag kwam toen andere ouders en de directeur 

’s morgens op het schoolplein zagen hoe Mees een soort 

doodsbedreiging kreeg. Het jongetje trok zijn aandacht en ging 

met zijn vinger langs zijn keel. Daarop zeiden andere ouders tegen 

de directeur: ‘hoe lang ga je dit nog tolereren?’ De directeur nam 

mij en mijn zoon mee naar zijn kamer en we hebben twee uur 

zitten praten. Hij zei toen dat mijn zoon maar bewijs moest gaan 

verzamelen, het pesten moest filmen met een mobiele telefoon. 

Maar dat vond ik niets, je laat een kind toch niet op een illegale 

manier materiaal verzamelen?”

“Het enige geluk was dat Mees’ schoolresultaten goed bleven. Het 

is een stoer jongetje, geen zielig ventje. Waarom juist hij werd 

gepest? Misschien omdat hij in het begin niet bang was? De juffen 

wisten niet hoe ze ermee moesten omgaan. Eén juf zette Mees eens 

op de gang toen hij weer het mikpunt was van de pester en zijn 

meelopers. Haar reactie: ‘ik moest de rust terugkrijgen in de klas, 

het was gemakkelijker om één kind eruit te sturen dan dat groepje 

van vijf’. Maar zo’n actie heeft heel veel gedaan met Mees.”

‘Wij zijn als ouders tien jaar 
ouder geworden’

“Alle instanties die ik maar kon bedenken heb ik erbij gehaald. 

Mees heeft zelf de directeur anti-pestprogramma’s als KiVa 
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aangeraden. Ik heb geprobeerd met de moeder van het jongetje te praten, maar zij zag het probleem 

niet. Een maatschappelijk werkster heeft zonder succes iets geprobeerd. Weer Samen Naar School 

kwam erbij, maar die mensen zijn er niet voor pestgedrag. Ik heb onze situatie ook gemeld bij de 

Kinderombudsman als signaal om mee te nemen in zijn plan van aanpak.” 

“In die anderhalf jaar zijn wij als ouders tien jaar ouder geworden. Het is zo frustrerend als je geen kant 

op kunt. Ik was zelfs gestopt met werken. Toen de huisarts zei dat hij toch maar beter naar een andere 

school kon gaan, hebben we de beslissing bij Mees zelf gelegd. Natuurlijk hebben wij hem gestuurd, 

maar zo heeft hij het gevoel dat hij zelf de juiste beslissing heeft genomen. Ik hoop dat het met Mees 

goed blijft gaan, dat hij er op de lange termijn geen last van krijgt. Ik heb psychische hulp overwogen, 

maar dan haal je weer van alles overhoop. Op de oude school is nog niets veranderd. Zijn klasgenoten 

kregen na het vertrek van Mees een verbod om over hem te praten. Anders zouden ze twee weken lang 

niet mogen buiten spelen.”   

De namen zijn gefingeerd.



De Kinderombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

0800-876 54 32 
(maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur)

info@dekinderombudsman.nl
www.dekinderombudsman.nl

Opmaak & ontwerp : VijfKeerBlauw, Rijswijk
Interviews: Margit Kranenburg

Juli 2014

KOM003/2014

Wij laten van je horen.
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