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1. Inleiding.

In Nederland is meer dan een kwart van de bevolking (in een bepaalde periode of meerdere 

perioden van zijn/haar leven) slachtoffer geweest van huiselijk geweld, wat huiselijk geweld 

tot de meest voorkomende vorm van geweld maakt in Nederland (Privé Geweld-Publieke 

Zaak, 2002). 

Onder huiselijk geweld wordt verstaan: verschillende vormen van fysieke of geestelijke 

mishandeling en/of seksueel misbruik gepleegd door iemand uit de huiselijk kring van het 

slachtoffer: (ex-)partners, gezinsleden, familieleden, huisvrienden of buren (Wentzel, e.a., 

2004). 

De dader blijkt in 80% van de gevallen man te zijn.

Een probleem bij huiselijk geweld is dat slachtoffers van huiselijk geweld vaak niet naar 

buiten treden met hun probleem. Ze melden zich zelden bij de politie en zoeken relatief 

weinig slachtoffers contact met een arts of hulpverlenende instantie (Privé Geweld-Publieke 

Zaak, 2002). Door de aard van de relatie tussen dader en slachtoffer maakt het moeilijk voor 

het slachtoffer om het probleem bij buitenstaanders te melden. Er is dus, waarschijnlijk een 

groot aantal gevallen van huiselijk geweld niet bekend bij politie en hulpverlenende instanties.

Dit alles maakt het belangrijk om te werken aan een uitgebreid netwerk van interventies op 

het gebied van preventie van huiselijk geweld, zoals ook de politiek heeft aangegeven in de in 

2002 verschenen kabinetsnota Privé Geweld-Publieke Zaak. Daarin wordt zowel het lopende 

beleid als nog uit te voren maatregelen om huiselijk geweld aan te pakken. Belangrijk daarbij 

is de samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, reclassering , vrouwenopvang en 

andere hulporganisaties. (Privé Geweld-Publieke Zaak, 2002)

Ook kinderen worden slachtoffer van huiselijk geweld. Ze kunnen zelf mishandeld worden of 

ze kunnen getuige zijn van huiselijk geweld, vaak tussen de ouders onderling. Deze laatste 

groep is lange tijd vrijwel ‘onzichtbaar’ geweest voor hulpverleners en beleidsmakers. Alleen 

in de vrouwenopvang had men, zijdelings, wat aandacht voor deze kinderen (Dijkstra, 2001). 

De laatste tien jaar is daar verandering in gekomen. Zo worden ook in kabinetsnota over 

huiselijk geweld, de kinderen als getuige van huiselijk geweld, expliciet genoemd (Privé 

Geweld-Publieke Zaak, 2002). 
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Over de omvang van deze groep kinderen is, zowel in Nederland als in het buitenland, weinig 

bekend. Schattingen over de omvang in de Verenigde Staten lopen uiteen van 3,3 miljoen tot 

10 miljoen kinderen (Dijkstra, 2001). Duidelijk is wel dat het om een omvangrijke groep gaat. 

Veel ouders denken dat hun kinderen niets meekrijgen van het geweld in huis. Het blijkt, 

echter, dat 80% van de kinderen het huiselijk geweld hoort of ziet (Dijkstra, 2001). Kinderen 

kunnen op verschillende manieren getuige zijn van het geweld. Vaak zijn kinderen simpelweg 

ooggetuige van het geweld. Maar ze kunnen het ook horen of worden geconfronteerd met de 

gevolgen (Baeten, Geurts, 2002). Ze zien dat het geweld schade heeft veroorzaakt in de vorm 

van blauwe plekken bij het slachtoffer of kapotte huisraad. De politie kan over de vloer 

komen of het kan zijn dat ze, met hun moeder, moeten vluchten voor het geweld. Het gebeurt 

ook regelmatig dat kinderen betrokken raken bij een vechtpartij. Per ongeluk of omdat ze 

tussenbeide willen komen. Daarnaast wordt 30-60% van de kinderen die getuige is, ook zelf 

mishandelt. Overigens, blijkt uit een meta-analyse van het onderzoek naar huiselijk geweld, 

dat de gevolgen van kindermishandeling, niet veel ernstiger zijn voor kinderen dan de 

gevolgen van het getuige zijn van huiselijk geweld (Wolfe, e.a., 2003). 

Dit geeft maar weer eens aan dat de gevolgen ernstig kunnen zijn, zoals ook uit nationaal en 

internationaal onderzoek blijkt (Baeten, Geurts, 2002; Dijkstra, 2001; Graham-Bermann, 

Edleson 2001; Kitzmann, e.a., 2003; Wolfe, e.a., 2003).

Let op de Kleintjes is een interventie die zich richt op kinderen die getuige zijn (geweest) van 

huiselijk geweld. Het is een psycho-educatieve groepscursus waar kinderen leren om te gaan 

met hun ervaringen en de gevoelens die ze daarbij hadden. In dit artikel zal ik deze interventie 

onder de loep nemen, door zowel te kijken naar de literatuur rond dit onderwerp als de 

praktijksituatie in Nederland.
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2. Theorie.

2.1 Theoretische Perspectieven.

Er zijn een aantal theoretische perspectieven te onderscheiden, die kunnen verklaren waarom 

huiselijk geweld een dergelijke impact heeft op kinderen. Deze theorieën hebben elk hun 

eigen kijk op de manier waarop huiselijk geweld van invloed is op de ontwikkeling van een 

kind. Achtereenvolgens zal de sociale leertheorie, de hechtingstheorie en de traumatheorie 

worden besproken.

2.1.1 Sociale leertheorie.

De sociale leertheorie van Bandura houdt zich bezig hoe kinderen leren van mensen om hen 

heen. Volgens deze theorie maken kinderen zich nieuw gedrag eigen door belangrijke anderen 

te observeren en te imiteren.  Dit proces wordt ook wel modelling genoemd (Dijkstra, 2001). 

Als kinderen regelmatig getuige zijn van geweld en zien dat het onbestraft blijft, kunnen ze 

daaruit gaan afleiden dat geweld een geaccepteerd middel is om iets van anderen gedaan te 

krijgen. Daarnaast leren ze dat mannen een (fysiek) machtsoverwicht hebben over vrouwen. 

Kinderen kunnen daardoor het idee krijgen dat agressie een manier is om conflicten naar je 

hand te zetten en controle uit te oefenen over anderen. Kinderen leren dus dat geweld een 

geaccepteerd en geldig middel is om dingen gedaan te krijgen, omdat ze thuis niks anders 

hebben gezien (Baeten, Geurts, 2002). 

2.1.2 Hechtingstheorie.

Vanuit de hechtingstheorie van Bowlby wordt er gekeken naar hoe vroege 

hechtingservaringen zich bij mensen als mentale representaties verankeren. Het ondergaan en 

aanschouwen van geweld kan voor kinderen de ontwikkeling van een veilige gehechtheid 

bedreigen (Dijkstra, 2001). De hechting van een kind aan een ouder kan gedesorganiseerd 

worden als de ouder tegelijkertijd bron van angst en veiligheid is (Baeten, Geurts, 2002). Er is 

dan sprake van gelijktijdige toenadering en vermijding. Het geweld toont de kinderen tevens 

aan, dat hun ouders niet in staat zijn veiligheid en bescherming te garanderen. Het gevolg 

hiervan kan zijn dat er een vervormd beeld ontstaat wat kinderen hebben van zichzelf, 

anderen en de wereld. 
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2.1.3 Traumatheorie.

Volgens de traumatheorie, wordt de angst, bedreiging en hulpeloosheid die kinderen ervaren 

als ze getuige zijn van huiselijk geweld, in verband gebracht met het begrip traumatisering 

(Baeten, Geurts, 2002). Doordat kinderen fysiek en psychisch kwetsbaarder zijn dan 

volwassenen, kunnen ervaren trauma’s ook de ontwikkeling in het voelen, denken en de 

relatie tot zichzelf en anderen stremmen en vervormen (Dijkstra, 2001). Het natuurlijke 

verdedigingssysteem van mensen kan ontregeld worden, als gevaar aanhoudt en structureel 

wordt. Dit kan het geval zijn bij huiselijk geweld. Kinderen die getuige zijn van huiselijk 

geweld, kunnen dan ook symptomen van het posttraumatische stresssyndroom (PTSS) gaan 

vertonen (Baeten, Geurts, 2002).

 

Volgens enkele onderzoekers, is juist de combinatie van de drie bovenstaande theorieën zo 

belangrijk, ook bij het getuige zijn van geweld. Juist de combinatie van negatieve ervaringen 

met leren, problemen met hechting en traumatisering kan nadelige effecten op de korte en de 

lange termijn veroorzaken (Dijkstra, 2001). 

2.2 Korte- en langetermijngevolgen. 

De gevolgen voor de kinderen die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders, zijn 

divers en complex. Er is een groot aantal factoren die invloed (kunnen) hebben op de 

gevolgen voor kinderen. Sekse, leeftijd en intelligentie zijn slechts enkele factoren die een 

invloed kunnen hebben op de gevolgen (Baeten, Geurts, 2002). Maar eerst gaan we kijken of 

er aanwijzingen zijn voor herhaling van geweld, de zogenaamde “cycle of violence” of cyclus 

van geweld.

2.2.1 Cyclus van geweld.

Al tijden is er een debat gaande of geweld zich herhaalt, zowel binnen als tussen generaties. 

De overdrachtshypothese stelt dat het ondergaan van geweld in de jeugd met grote 

waarschijnlijkheid leidt tot later gewelddadig optreden, met name in de rol van ouder 

(Dijkstra, 2001). Er moet wel aangetekend worden dat het hier niet gaat om causale 

verbanden, maar om een samenhang tussen variabelen. Er wordt veronderstelt dat een kind 

dat blootgesteld wordt aan geweld, in een risicovolle positie terechtkomt waarin meer kans is 

op schade. Dit zou dan komen doordat kinderen het gedrag van hun ouders gaan imiteren, 

zoals bekend uit de theorie van het sociale leren (Osofsky, 1995). Dit is echter nooit 

6



aangetoond met een onderzoek naar de langetermijngevolgen van kinderen die thuis getuige 

zijn van geweld. Er is echter wel wat bewijs voor de cyclus van geweld bij mishandelde en 

verwaarloosde kinderen. Zo laat een studie van Widom en Maxfield (2001) zien dat 

mishandelde en verwaarloosde kinderen een verhoogde kans hebben op arrestatie als 

adolescent (59%), als volwassene (28%) en de kans vergroot op later gewelddadig gedrag 

(30%). Hoewel er dus wat bewijzen zijn te vinden voor de cyclus van geweld, is het debat nog 

niet beslist. Zeker niet als het gaat om kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

2.2.1 Internaliseren en externaliseren.

Kinderen kunnen zeer verschillend reageren op vergelijkbaar geweld. Een belangrijke 

onderscheiding moet gemaakt worden tussen internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag. Internaliserend gedrag is naar binnen gericht gedrag, niet gericht naar de 

buitenwereld. Voorbeelden zijn: depressie, angst, fobieën, slapeloosheid, verminderde 

concentraties, suïcidaal gedrag, slaapproblemen, bedplassen en lage zelfwaardering. 

Externaliserend probleemgedrag is gedrag dat naar buiten toe is gericht, zoals agressie, 

woedeaanvallen, vechtpartijen en gedragsproblemen (Geurts, Bakker, 2007).

Onderzoek laat zien dat kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld , kampen met 

meer internaliserende en externaliserende problemen ( Dijkstra, 2001). Er zijn zelfs klachten 

van kinderen gehoord die overeenstemmen met symptomen van posttraumatische stress, zoals 

angst, depressie, dissociatie, slaapproblemen, vermijdingsgedrag, prikkelbaarheid, nervositeit, 

emotionele vlakheid en obsessief bezig zijn met geweld. Veel kinderen hebben last van 

schuldgevoelens en zelfverwijt als gevolg van opgelopen trauma’s. Tot slot zijn veel kinderen 

verwikkeld in een loyaliteitsconflict. 

2.2.3 Gender en problemen.

Er lijken verschillen te bestaan in het gedrag, dat jongens en meisjes die getuige zijn geweest 

van huiselijk geweld, vertonen. Over het algemeen lijken jongens meer externaliserend 

probleemgedrag te vertonen dan meisjes (Dijkstra, 2001). Ze hebben vooral meer problemen 

met agressie. Zo blijkt ook uit internationaal onderzoek dat jongens zich vaker verbaal 

agressief uiten dan meisjes. Meisjes, daarentegen lijken veel meer internaliserend gedrag te 

vertonen. Deze scheidslijn is lang gehanteerd onder onderzoekers, maar daar komt de laatste 

tijd verandering in. Er wordt erkend dat zowel jongens als meisjes ook combinaties van 

externaliserend en internaliserend gedrag vertonen. Toch blijft overeind staan dat jongens 

vaker gewelddadig gedrag vertonen dan meisjes.
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2.2.4 Problemen op verschillende leeftijden.

Er wordt steeds meer geprobeerd om de problemen die deze kinderen ondervinden, in een 

ontwikkelingsperspectief te plaatsen. Geweld heeft verschillende gevolgen in verschillende 

stadia van de ontwikkeling van een kind (Dijkstra, 2001). 

Zo blijkt dat jongere kinderen vaak meer problemen vertonen, omdat ze voor hun verzorging 

meer afhankelijk zijn van hun ouders, dan oudere kinderen. De gevolgen zullen daarom 

worden gespecificeerd worden naar drie leeftijdscategorieën, namelijk: jonge kinderen, 

schoolgaande kinderen en adolescenten.

Lang is er van uitgegaan dat hele jonge kinderen niet veel last ondervinden van huiselijk 

geweld, omdat ze het nog niet begrijpen en de gevaren niet goed kunnen inschatten. De 

gedragsproblemen die jonge kinderen, die getuige zijn van huiselijk geweld, vertonen, geven 

een ander beeld (Margolin, Gordis, 2000). Tijdens de eerste levensjaren zijn kinderen sterk 

afhankelijk van hen ouders voor essentiële zaken als lichamelijke verzorging en emotionele 

ondersteuning (Baeten, Geurts, 2002). Met name voldoende slaap en eten zijn nodig voor een 

gezonde ontwikkeling van kinderen. Huiselijk geweld kan eet- en slaappatronen ernstig 

verstoren, wat kan leiden tot een slechte lichamelijke gezondheid, groeiachterstand en 

slaapproblemen. Gevolg kan zijn dat heel jonge kinderen veel huilen en schreeuwen (Dijkstra, 

2001). 

De emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door met ze te praten, op hen te 

reageren en met ze te spelen, wat de taak van de ouders is. Door geweld in het gezin kan deze 

ontwikkeling worden vertraagd en kunnen kinderen extreem angstig worden voor harde 

geluiden en schreeuwende stemmen (Baeten, Geurts, 2002). 

Als kinderen ouder worden gaan ze hun directe omgeving verkennen. Ze doen dit op basis 

van het vertrouwen dat ze altijd terug kunnen naar hun ouders. In een gewelddadig gezin is dit 

vertrouwen niet vanzelfsprekend en kan het onderzoeken van de omgeving onveilig zijn voor 

een kind. Dit kan er toe leiden dat kinderen extreem bang zijn om alleen gelaten te worden. 

In de peuter- en kleutertijd worden contacten met leeftijdsgenoten en volwassenen belangrijk 

en leren kinderen zelf ervaringen opdoen. Door het geweld in het gezin kan het 

zelfvertrouwen van kinderen worden beschadigd en kunnen kinderen angstig zijn in het 

maken van contact met anderen. Daardoor is het mogelijk dat ze bang zijn voor vreemden, 

zich vastklampen aan hun moeder, zich terugtrekken en passief gedrag vertonen (Dijkstra, 

2001). Ze kunnen ook agressief gedrag gaan vertonen ten opzichte van leeftijdsgenoten, 
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gezinsleden of dieren. Kleuters hebben vaak de neiging om situaties op zichzelf te betrekken. 

Het is daardoor mogelijk dat ze zichzelf de schuld gaan geven van het geweld in het gezin.

Bij kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar kunnen effecten zich laten gelden in de vorm van 

problemen op school en in contact met leeftijdgenoten. In deze fase van de ontwikkeling zijn 

competitie en conflict van belang (Baeten, Geurts, 2002). Kinderen krijgen een beeld van 

zichzelf door de strijd aan te gaan met leeftijdgenoten. Ze leren regels te respecteren om zo 

met andere kinderen te kunnen spelen. Er zijn wel een aantal vereisten verbonden aan deze 

taken. Kinderen moeten in staat zijn hun emoties te reguleren, empathie tonen en kunnen 

omgaan met hun groeiende cognitieve vermogens. De kinderen moeten over zelfcontrole 

beschikken om te kunnen participeren in groepen. Kinderen die getuige zijn van huiselijk 

geweld kunnen hun frustratie over de thuissituatie afreageren door opstandig en dwars gedrag 

buitenshuis. Deze kinderen hebben vaak niet geleerd hun emoties te reguleren en reageren 

daardoor vaak impulsief op situaties. Dit kan leiden tot aanvallen van agressie tegenover 

leeftijdsgenoten en gezinsleden, vernielzucht en wreedheid ten opzichte van dieren. 

Een aantal van deze kinderen heeft ook moeite met hun sociale vaardigheden, waardoor het 

voor hen moeilijk wordt contacten met leeftijdsgenoten aan te gaan (Baeten, Geurts, 2002). 

Bovendien leeft er vaak een gevoel van schaamte bij deze kinderen. Door het contact met 

andere kinderen beseffen ze dat hun thuissituatie niet normaal is (Wentzel, e.a., 2004). 

Daarom besluiten sommige kinderen hun thuissituatie geheim te houden en geen vriendjes 

mee naar huis te nemen. 

De situatie kan ook leiden tot problemen met leren. Schoolgaande kinderen hebben 

ondersteuning en emotionele betrokkenheid van hun ouders nodig om goed te kunnen 

functioneren. Vaak zijn de ouders van deze kinderen daar niet toe in staat, wat er toe kan 

leiden dat kinderen moeite hebben met hun schoolwerk en zich moeilijk kunnen concentreren. 

Al deze problemen kunnen er toe leiden dat kinderen de druk niet meer aankunnen en 

weglopen van school. Andere kinderen gaan juist extra hun best doen op school om hun 

zelfvertrouwen op te krikken. Veel van de schoolgaande kinderen die getuige zijn van 

huiselijk geweld vertonen ook somatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en slapeloosheid 

(Baeten, Geurts, 2002). 

Ook een probleem dat vaak bij deze kinderen voorkomt, is parentificatie. Dat wil zeggen dat 

de kinderen zorg gaan dragen voor de emotionele behoeften van hun ouders in plaats van 

andersom. Ze kunnen dit doen door niet over hun eigen emoties te praten of jongere kinderen 

in het gareel te houden om hun moeder emotioneel te ontlasten (Baeten, Geurts, 2002).  Ook 
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kunnen ze bepaalde huishoudelijke en verzorgende taken op zich nemen, hoewel die taken 

niet passen bij de ontwikkelingsfase waar ze in zitten.

De adolescentie is een periode die zich kenmerkt doordat jongeren zich los maken van het 

gezin van herkomst en zich wenden tot contacten met leeftijdsgenoten. Nog meer dan bij de 

schoolgaande kinderen speelt bij adolescenten het dilemma tussen aansluiten bij 

leeftijdsgenoten en het geheimhouden van de thuissituatie. Veel adolescenten proberen dit 

probleem op te lossen door het geweld te ontkennen (Wentzel, e.a., 2004). In de adolescentie 

gaan jongeren ook steeds meer hun eigen positie bepalen. Ze worden minder afhankelijk van 

hun ouders en geven steeds meer richting aan hun eigen leven. Dit kan ertoe leiden dat 

jongeren het respect voor hun ouders verliezen en hen de schuld geven van de problemen 

(Baeten, Geurts, 2002). Jongeren die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld wenden zich 

vaak af van hun ouders en stellen zich erg afhankelijk op ten opzichte van leeftijdsgenoten. 

Tot slot kan opgroeien in een gewelddadig gezin problemen opleveren in het aangaan van 

liefdes- en seksuele relaties. Ze hebben van hun ouders niet het voorbeeld gehad van een 

evenwichtige en gelijkwaardige relatie. Daardoor lopen deze jongeren een grotere kans om in 

een gewelddadige relatie terecht te komen (Dijkstra, 2001). Meisjes worden vaker slachtoffer 

van geweld in een relatie en jongens plegen vaker geweld.

Adolescenten kunnen ook reageren op het geweld thuis, door overmatig gebruik van alcohol 

en drugs en het vroegtijdig verlaten van school (Baeten, Geurts, 2002).

2.3 Factoren van invloed op de gevolgen.

Bovenstaande gevolgen komen niet bij alle kinderen voor die getuige zijn van huiselijk 

geweld. Uit een onderzoek van Grych en anderen (2000) naar de gevolgen van het getuige 

zijn van huiselijk geweld onder 228 kinderen, bleek dat 31% van deze kinderen helemaal geen 

symptomen vertoonde. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de prevalentie en 

ernst van de gevolgen van het getuige zijn van huiselijk geweld. Deze factoren kunnen een 

negatieve invloed hebben (risicofactoren) of een positieve invloed hebben (beschermende 

factoren) (Baeten, Geurts, 2002). Deze factoren liggen op drie verschillende niveaus: op het 

niveau van het kind zelf (persoonlijke factoren), op het niveau van het gezin (gezinsfactoren) 

en op het niveau van de directe omgeving van het kind (omgevingsfactoren). We zullen de 
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factoren gaan bekijken op elk niveau en vervolgens een theorie gaan bespreken die de 

factoren integreert in een systeem.

2.3.1 Persoonlijk factoren.

Er zijn een aantal factoren aan het kind zelf die een invloed hebben op de gevolgen van het 

getuige zijn van huiselijk geweld. Een aantal hebben we er al besproken. Zo bleek sekse een 

factor die bepalend is in het soort probleemgedrag wat kinderen kunnen vertonen. Jongens 

vertonen meer externaliserend probleemgedrag en meisjes meer internaliserend 

probleemgedrag. Leeftijd heeft een invloed, waarbij er op verschillende leeftijden 

verschillende problemen kunnen ontstaan. 

Daarnaast speelt het IQ van kinderen een rol. Kinderen met een hoog IQ vertonen, over het 

algemeen, minder problemen dan kinderen met een laag IQ (Dijkstra, 2001). Ook het 

uitblinken in sport en goed presteren op school zijn zaken die een beschermende werking 

kunnen hebben. 

Een andere persoonlijke factor die een rol speelt, zijn de zogenaamde coping skills van 

kinderen (Vincent, Jouriles, 2002). Zo kunnen kinderen verschillend reageren op een 

gewelddadige situatie. De een kan zich totaal hulpeloos voelen, terwijl de ander gelooft dat 

hij/zij invloed kan uitoefenen op de situatie. D eerste heeft dan een externe locus of control en 

heeft het idee geen enkele invloed te hebben op de wereld om hen heen (Dijkstra, 2001). Een 

andere coping skill is de mate van zelfbetrekking op de situatie. Sommige kinderen betrekken 

de gewelddadige situatie op zichzelf en geven zichzelf de schuld van het geweld. Andere 

kinderen zijn beter in staat om situaties buiten zich zelf te plaatsen. Hoe beter de coping skills  

waarover een kind beschikt, hoe minder problemen een kind zal ondervinden van de 

gewelddadige thuissituatie. Oudere kinderen beschikken vaker over betere coping skills dan 

jongere kinderen.

Al deze factoren samen worden ook wel de competence van een kind genoemd  (Graham-

Bermann, Edleson, 2001). Het zijn de kennis en eigenschappen die maken dat iemand met 

zijn omgeving en extreme situaties kan omgaan.
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2.3.2 Gezinsfactoren.

Ook binnen een gezin zijn een aantal factoren die een rol kunnen spelen in de prevalentie en 

de ernst van de gevolgen voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. 

Ten eerste is er de mogelijke aanwezigheid van meerdere kinderen in het gezin. Broers en 

zussen kunnen voor kinderen een bron  zijn van troost, steun en bescherming (Dijkstra, 2001). 

Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Broers en zussen kunnen ook het leven van een kind 

extra zuur maken. Ze kunnen zelfs ook een bron zijn van geweld. Broers en zussen kunnen 

dus zowel een risico- als beschermende factor zijn.

Een andere belangrijke factor in het gezin is de moeder. De moeder is, meestal, ook het 

slachtoffer van het huiselijk geweld. Zo blijkt dat moeders die slachtoffer zijn van huiselijk 

geweld, meer symptomen vertonen van depressie, extreme stress en het posttraumatisch 

stresssyndroom. Tevens hebben ze vaak een lager zelfbeeld dan moeders die niet te maken 

hebben met huiselijk geweld (Levendosky, Graham-Bermann, 2001). Het geweld kan 

daardoor, tijdelijk of voor langere tijd, de opvoedingsvaardigheden van de moeder 

beïnvloeden (Baeten, Geurts, 2002). De moeder kan zich eenzijdig tot de partner richten en de 

kinderen weinig aandacht geven. Ze kunnen ook extra streng worden voor hun kinderen, om 

ze op die manier te beschermen tegen hun partner. Ook is er de mogelijkheid dat moeders zelf 

geweld gaan gebruiken tegen de kinderen. Daarnaast blijkt dat een slechte psychologische 

gesteldheid van een moeder, een negatief effect heeft op de gesteldheid van haar kinderen, 

afgezien van haar opvoedkwaliteiten (Levendosky,  Graham-Bermann, 2001).

Een andere vorm van invloed die moeders hebben betreft het uitleggen van het geweld aan de 

kinderen. Dit kan invloed hebben op de betekenis die kinderen geven aan het geweld. 

Moeders kunnen het geweld bagatelliseren of hun partner proberen vrij te pleiten. Ze kunnen 

ook gaan dreigen dat de kinderen hetzelfde lot kunnen ondergaan (Baeten, Geurts, 2002). 

De vader is uiteraard ook een belangrijke factor binnen het gezin. Meestal is hij de 

geweldpleger. Vaak pleegt de vader geweld, uit een behoefte controle uit te oefenen over het 

gezin. Vaak beschikken deze vaders niet of nauwelijks over mogelijkheden om conflicten op 

een niet-gewelddadige manier op te lossen. Ze hebben vaak een beperkte kennis over de 

ontwikkeling van hun kind wat kan leiden tot frustraties. Ook schamen de vaders zich vaak 

voor het geweld (Baeten, Geurts, 2002). Ze proberen hiermee om te gaan door het geweld te 

ontkennen of te bagatelliseren. Over het algemeen, zijn veel van de vaders in deze situatie 
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slechts beperkt beschikbaar voor hun kinderen. Ook onderschatten ze vaak het effect dat het 

geweld heeft op de kinderen.

2.3.3 Omgevingsfactoren.

De belangrijkste omgevingsfactor is het sociaal netwerk van het gezin. Een vertrouwensrelatie 

met een betrouwbare volwassene kan een belangrijke beschermende factor vormen voor 

zowel kind als moeder (Dijkstra, 2001). Zo iemand kan hulp en ondersteuning bieden en het 

kind het idee geven er niet helemaal alleen voor te staan. In veel gevallen, echter, is dit 

netwerk zeer beperkt. Veel gezinnen waarin geweld plaatsvindt zijn sociaal nogal geïsoleerd. 

2.3.4 Cognitief-contextuele model.

Het cognitief-contextuele model is een theorie, die stelt dat de beoordeling van het kind, het 

effect bepaalt dat een conflict heeft op dat kind (Grych,  Fincham, 1990). Kinderen proberen 

te begrijpen wat de gevolgen zijn van een conflict, waarom het gebeurt en hoe ze moeten 

reageren. De beoordeling van het kind stuurt de emotionele reactie en het gedrag wat daarop 

volgt. Deze beoordeling hangt af van een tweetal zaken: de eigenschappen van het conflict 

(mate van vijandelijkheid, eventuele verzoening) en contextuele factoren, zoals eerdere 

ervaringen met geweld en de ouder-kindrelatie. 

Volgens deze theorie zijn drie fases in het beoordelen belangrijk: het waarnemen van dreiging, 

het waardeoordeel en de manier van omgaan. 

Kinderen beschouwen een geweldsituatie binnen het gezin als uitermate bedreigend, omdat 

het betrekking heeft op een of beide ouders. Als kinderen een situatie als bedreigend ervaren, 

gaan ze vervolgens bepalen waarom het gebeurt waarom het gebeurt en hoe ze er op moeten 

reageren. De beoordeling waarom een conflict plaatsvindt heeft belangrijke gevolgen voor de 

reactie van het kind. Een kind kan het idee krijgen dat het de veroorzaker is van het geweld en 

zichzelf de schuld geven. Deze kans is, overigens, groter als het onderwerp van het conflict 

met het kind te maken heeft (Vincent, Jouriles, 2002). Het kan ook zijn dat het kind, een van 

de ouders als de oorzaak van het conflict ziet. Dit kan de relatie met die ouder negatief 

beïnvloeden en er voor zorgen dat het kind naar de andere ouder toe trekt. 

Ook de waargenomen stabiliteit van de oorzaak van conflicten, is van belang voor de 

beoordeling van het conflict door het kind. Het maakt de aard van de conflicten meer 

inzichtelijk voor kinderen. Kinderen beschouwen stabiele oorzaken van conflicten als meer 

bedreigend dan onstabiele, omdat deze oorzaken een grotere bedreiging vormen voor het 

voortbestaan van de familie. Deze theorie noemt ook de invloed van de mate waarop kinderen 

13



over coping skills beschikken, op de gevolgen. Zo blijkt uit onderzoek dat drie verschillende 

coping skills een mediator vormen tussen geweld tussen de ouders en de gevolgen voor 

kinderen (Shelton, Harold, 2007). Als kinderen. negatieve emoties kunnen uiten, goed 

problemen kunnen oplossen en sociale steun kunnen opzoeken, zijn de gevolgen van het 

geweld minder ernstig. Met name kinderen die negatieve emoties kunnen uiten, vertonen 

minder problemen met agressie.

Deze theorie laat zien hoe verschillende factoren op verschillende niveaus, allemaal een 

invloed hebben op de gevolgen van het getuige zijn van huiselijk geweld. Dit kan verklaren 

waarom sommige kinderen weinig of geen negatieve gevolgen ondervinden, van het getuige 

zijn van huiselijk geweld.

2.4 Preventie van gevolgen.

Naarmate er meer bekend werd over de gevolgen voor kinderen die getuige zijn (geweest) van 

huiselijk geweld, naarmate de noodzaak om er iets aan te doen groter werd. Er moesten 

interventies worden ontwikkeld, die voorkomen dat kinderen nadelige gevolgen ondervinden 

van het geweld in hun gezinssituatie. 

Eén van de mogelijke vormen is een groepstherapie. Hulpverlening aan kinderen door middel 

van een groep heeft een aantal voordelen (Ruiter, A., de, 1999):

- groepen gaan isolement tegen. Doordat kinderen in contact komen met lotgenoten merken ze 

dat ze niet de enige zijn die geweld in de gezinssituatie hebben meegemaakt.

- een groep biedt mogelijkheden voor allerlei educatieve en therapeutische oefening zoals, 

conflict oplossen, rollenspellen, drama en het geven van feedback aan anderen.

- een groep is voor kinderen minder bedreigend dan individuele therapie.

- het praktische voordeel dat er meer kinderen in minder tijd kunnen worden behandeld.

 

Er werden een aantal interventies ontwikkeld die gebruik maken van groepshulpverlening. Ik 

ga hier twee varianten bespreken vaan eenzelfde soort interventie, namelijk de Kids´Club 

ontwikkeld in de Verenigde Staten en Let op de Kleintjes ontwikkeld in Nederland.

2.4.1 Kids´Club.

De Kid´s Club is in 1992 ontwikkeld in de Verenigde staten door S.A Graham-Bermann 

(Graham-Bermann, 1992). Het is een groepsinterventie die gericht is op psycho-educatie van 

kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. Gedurende tien bijeenkomsten 

14



komen kinderen van 6-12 jaar bijeen om allerlei activiteiten te ondernemen die moeten helpen 

hun ervaringen te verwerken. Parallel aan de kindergroep, komen de moeders bijeen in een 

groep om hun ervaringen te delen.  

Deze interventie heeft een drietal globale doelstellingen. Ten eerste, is het de bedoeling dat 

kinderen gaan begrijpen dat het geweld tussen hun ouders, hen niet te verwijten valt. Ten 

tweede, moeten de kinderen het idee gaan krijgen dat ze best kwaad mogen zijn op de 

dader(s) van het geweld. Tot slot, moeten de kinderen gaan leren dat agressie geen 

acceptabele manier is om conflicten op te lossen. Tevens worden hen andere manieren 

aangereikt om tot een oplossing van conflicten te komen. 

Om te kunnen participeren in de groep moeten kinderen tussen de 6-12 jaar zijn. Tevens 

moeten ze in staat worden geacht om bij de volle tien bijeenkomsten aanwezig te zijn. 

Daarnaast moeten ze in staat zijn in een sociale situatie te functioneren. Daar hoort bij dat ze 

over een bepaald ontwikkelingsniveau moeten beschikken, voldoende intelligent zijn en in 

staat zijn te communiceren. Kinderen mogen niet in een noodopvang zitten, omdat dan het 

trauma te ernstig wordt geacht. Wel mogen kinderen, naast de groepstherapie, individuele 

therapie volgen.

Elke bijeenkomst van de interventie heeft zijn eigen thema en zijn eigen subdoel(en). Tijdens 

de bijeenkomsten praten de kinderen over hun ervaringen en hun gevoelens daarbij. Maar er 

worden ook spelletjes gespeeld, video’s bekeken en tekeningen gemaakt. De eerste 

bijeenkomsten draaien voornamelijk om kennismaking en de kinderen een veilig gevoel 

geven binnen de groep. Daarna worden verschillende aspecten van huiselijk geweld 

behandeld. 

2.4.2 Let op de Kleintjes.

In 1999 is door Transact de interventie Let op de Kleintjes ontwikkeld. Let op de Kleintjes is 

grotendeels gebaseerd op de Kid´s Club. Ook hier betreft het een psycho-educatieve 

groepsinterventie voor kinderen, maar hier hanteren ze een leeftijd van 7-11 jaar (de Ruiter, 

1999). Een ander verschil is dat de groep voor de moeders hier optioneel is. Wel wordt er 

aangegeven dat er in een of andere vorm aandacht moet zijn voor de moeder. De moeder moet 

weten wat een kind leert in de groep en hoe daarop te reageren. 

De interventie heeft ongeveer dezelfde doelgroep als de Kid´s Club. Ook hier gaat het om 

kinderen die uit een gezin komen waarin de moeder structureel door haar partner wordt 

mishandeld. Alleen bij Let op de Kleintjes zijn de ingangseisen wat soepeler. De enige contra-

indicatie die genoemd wordt is psychiatrische problematiek. 
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De structuur van de interventie is ook grotendeels intact gebleven. Bij Let op de Kleintjes 

wordt, echter, uitgegaan van negen bijeenkomsten. Wel heeft elke bijeenkomst een eigen 

thema. De thema´s die worden besproken zijn:

Bijeenkomst 1: Kennismaking.

Bijeenkomst 2: Boos.

Bijeenkomst 3: Verdrietig of blij.

Bijeenkomst 4: Gevoelens.

Bijeenkomst 5: Ruzie.

Bijeenkomst 6: Geweld.

Bijeenkomst 7: Geheim en veiligheid.

Bijeenkomst 8: Toekomst.

Bijeenkomst 9: Afsluiting en evaluatie.

Ook heeft elke bijeenkomst een vaste structuur, zodat de kinderen weten wat er gaat gebeuren. 

Er wordt altijd begonnen en afgesloten met de kinderen in een kring. Vervolgens kunnen de 

kinderen hun stemming van die dag aangeven door middel van het weerbericht. Ze kunnen 

dan kiezen uit vier platen (zonnig, bewolkt, onweer en regen) die hun stemming het beste 

weergeven. Daarna volgt er een verhaal dat past bij het thema van de bijeenkomst. Dit wordt 

gevolgd door een korte pauze. Hierna volgt een, per bijeenkomst verschillende activiteit. Aan 

het eind volgt er een bewegingsspel die tevens fungeert als ontspanningsoefening. Tot slot 

wordt er afgesloten en gaan de kinderen naar huis. 

Let op de Kleintjes wordt inmiddels in een aantal plaatsen in Nederland gegeven en is sinds 

kort ook in België geïntroduceerd. De precieze uitvoering verschilt nogal in die verschillende 

plaatsen. Zo zijn er, op sommige plaatsen, ander werkvormen geïntroduceerd  en kan de 

manier waarop moeders betrokken worden sterk verschillen.

Samenvattend kunnen we zeggen dat kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld een groot 

probleem is met (mogelijk) verstrekkende gevolgen voor deze kinderen. We hebben kunnen 

zien wat deze gevolgen kunnen zijn en welke factoren daarbij een rol spelen. Tot slot zijn er 

enkele interventies voorbij gekomen die dit probleem proberen aan te pakken. In dit artikel 

gaan we op dat laatste wat dieper in. Het is belangrijk gebleken om te voorkomen dat 

kinderen problemen krijgen doordat ze getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. In 

Nederland wordt daarvoor Let op de Kleintjes gegeven. Er is, echter, niet zo veel bekend over 
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de resultaten van deze en soortgelijke cursussen. De theoretische onderbouwing en de 

resultaten van psycho-educatieve groepscursussen zullen daarom aan de orde komen. 

Daarnaast zal er gekeken worden naar de praktische invulling van de cursus door de instanties 

die Let op de Kleintjes geven in Nederland.
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3. Probleemstelling.

RIAGG Rijnmond voert een aantal interventies uit op het gebied van huiselijk geweld, 

waaronder Let op de Kleintjes. Deze interventie wordt ook door andere GGZ instellingen 

uitgevoerd. De wijze waarop Let op de Kleintjes wordt uitgevoerd, wie deze interventie 

uitvoert en de effecten ervan zijn onduidelijk. Ook bestaat er de behoefte om Let op de 

Kleintjes theoretisch te onderbouwen. Riagg Rijnmond, Movisie en het Trimbos-instituut 

willen in de komende jaren een programma huiselijk geweld opzetten waar verschillende 

interventies onderdeel van uitmaken. Een eerste stap in dit traject is het in kaart brengen van 

de stand van zaken rondom de interventie Let op de Kleintjes en het theoretisch versterken 

van deze interventie.   Ik zal in mijn stage me richten op de interventie Let op de Kleintjes. In 

samenspraak met RIAGG Rijnmond, MOVISIE en het Trimbos-instituut kom ik tot de 

volgende probleemstelling:

Wat is er op dit moment bekend over de interventie Let op de Kleintjes c.q kinderen van 

6-12 jaar oud die getuige zijn geweest van huiselijk geweld t.a.v.

- De theoretische onderbouwing.

- Doel en effecten

- Bereik, indicaties en contra-indicaties

- De hedendaagse praktijk in Nederland.

Om dit te gaan onderzoeken zal ik gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden. 

Ten eerste zal ik een literatuuronderzoek gaan verrichten. Doel daarvan is om nationaal en 

internationaal onderzoek te vinden over kinderen van 6-12 jaar die getuige zijn geweest van 

huiselijk geweld, Let op de Kleintjes, de Kid´s Club en andere soortgelijke interventies.

In dit gedeelte zullen de volgende onderzoeksvragen centraal staan:

Wat is er in de nationale en internationale literatuur bekend over de theoretische 

onderbouwing van Let op de Kleintjes, de Kid´s Club en ander psycho-educatieve 

groepsinterventies voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld?

18



Wat is er in de nationale en internationale literatuur bekend over de effecten van Let op 

de Kleintjes, de Kid´s Club en ander psycho-educatieve groepsinterventies voor 

kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld? 

Daarnaast zal ik de praktijk in Nederland onder de loep gaan nemen. Ik zal gaan 

inventariseren waar Let op de Kleintjes gegeven wordt en op welke manier. Op basis daarvan 

kan er door middel van interviews met coördinatoren en/of begeleiders de praktijksituatie in 

kaart worden gebracht. Ook zal ik interviews gaan houden met enkele landelijk experts op het 

gebied van kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. 

In dit onderdeel zal er een antwoord gevonden moeten worden op de volgende 

onderzoeksvragen:

Wat zijn op elke locaties de indicaties en contra-indicaties voor deelname aan Let op de 

Kleintjes?

Hoe is de interventie op elke locatie opgezet qua structuur (hoeveelheid bijeenkomsten 

en thema´s binnen bijeenkomsten) en werkvormen (verbaal, visueel, of gericht op 

beweging)?

Hoe gaan ze op elke locatie om met allochtone en verstandelijk beperkte kinderen?

Hoe worden op elke locatie de moeder en eventueel de vader betrokken bij de 

interventie?

Welke knelpunten worden ervaren bij de uitvoering van de interventie?

Voor de interviews op de verschillende locaties zal er geprobeerd worden de draaiboeken van 

elke locatie te bemachtigen. Zodoende is er, voor het interview, al meer duidelijkheid over de 

eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd. Dan kan er gerichter gevraagd worden naar de 

aard van die veranderingen en de ervaringen die ze er mee hebben. De interviews zullen semi-

gestructureerd zijn, zodat er op elke locatie grofweg dezelfde soort vragen gesteld gaan 

worden. Dat maakt de gegevens onderling beter vergelijkbaar.

Op basis van de bevindingen zal ik enkele aanbevelingen doen die moeten leiden tot 

verbeteringen van de interventie Let op de Kleintjes.
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4.  Methoden.

In de literatuurstudie zal ik gebruik maken van verschillende databases. Google Scholar, Web 

of Science, Scopus, en de Trip Database zal ik doorzoeken met behulp van de volgende 

zoektermen: children witnesses of/children exposed to domestic violence/interparental  

violence, children of battered women. Ik zal me dan richten op de literatuur die gaat over 

interventies en evaluaties van die interventies. Mijn grootste aandacht zal uitgaan naar 

interventies die zich richten op kinderen in de leeftijdscategorie van 6-12 jaar. Daarnaast zal 

ik gaan zoeken naar literatuur over de theorieën achter de interventies voor kinderen die 

getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Ik zal dit, in eerste instantie, bepalen door het lezen 

van de samenvatting van het artikel. Mocht daarin niet voldoende blijken of het relevant is, 

zal ik het artikel zelf lezen. 

Beoordelingscriteria.

Ik zal de gevonden literatuur beoordelen aan de hand van de Evidence-based richtlijnen die 

opgesteld zijn door het CBO (CBO, 2007). In deze richtlijnen worden studies beoordeeld op 

hun methodologische kwaliteit. Ik zal de studies gaan onderverdelen in vijf categorieën met 

aflopende methodologische kwaliteit. 

De eerste categorie betreft studies die een systematische review zijn van ten minste twee 

onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken. Deze onderzoeken moeten gerandomiseerde 

dubbelblinde klinische onderzoeken van goede kwaliteit en voldoende omvang zijn, ook wel 

A2 onderzoeken genoemd. 

De tweede categorie betreft A2 onderzoeken zoals hierboven genoemd.

De derde categorie zijn vergelijkende onderzoeken die niet de kenmerken hebben van 

bovenstaande A2 onderzoeken. 

De vierde categorie zijn niet-vergelijkende onderzoeken.

De vijfde categorie zijn meningen van experts op het gebied van huiselijk geweld.

Hoe hoger de categorie, hoe meer gewicht ik aan de resultaten zal geven. 

Daarnaast zal ik vijf interviews afnemen bij coördinatoren van Let op de Kleintjes in 

Nederland. De locaties zijn Amersfoort, Zwolle, Arnhem, Amsterdam en Leeuwarden. Via 

internet ben ik achter de contactgegevens van de coördinatoren aldaar gekomen. De 

interviews zullen plaatsvinden op de kantoren van de coördinatoren. De opzet van de 

interviews zal semi-gestructureerd zijn. Ik zal daarbij een topiclijst gebruiken met de 
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onderwerpen waar ik informatie over wil hebben (zie bijlage 1). Dit zijn de structuur van de 

cursus, de samenwerking met andere organisaties, het bereik van de cursus, de inhoud van de 

cursus en tot slot de goede en mindere kanten van de cursus. Deze interviews zullen worden 

opgenomen zodat de uitwerking meer accuraat kan zijn.

Vervolgens zal ik de interviews gaan analyseren en uitwerken. Ik zal daarbij de structuur van 

de topiclijst aanhouden om zo per onderwerp de belangrijkste zaken eruit halen (zie bijlage 2 

voor een voorbeeld van een uitwerking van een interview). Daarna zal ik de interviews 

onderling gaan vergelijken. De verschillen en overeenkomsten tussen de antwoorden van de 

geïnterviewden zullen met name de aandacht krijgen. 
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5. Resultaten.

5.1 Literatuur.

Ik zal hier uitgebreid ingaan op de drie bekendste en meest gegeven psycho-educatieve 

groepscursussen. Ik zal de vorm en inhoud van de cursussen bespreken en de evaluaties die 

van deze cursussen gemaakt zijn. Daarnaast zal ik enkele interventies bespreken die gericht 

zijn op moeders, maar wel met als doel het welzijn van het kind. Ik ga ook in op de evaluaties 

die zijn gedaan over Let op de Kleintjes zelf. Tot slot zal ik de theorie doornemen die ten 

grondslag licht aan interventies voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld 

en meer in het bijzonder de groepscursussen.

Soortgelijke interventies.

In het buitenland is in de jaren tachtig begonnen met het ontwikkelen van interventies voor 

kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Met name in de Verenigde Staten, het 

Verenigd Koninkrijk en Canada worden er verschillende psycho-educatieve groepscursussen 

gegeven voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld (Rivett, e.a., 2006). De 

opzet en structuur van deze cursussen loopt uiteen, maar het idee er achter komt grotendeels 

overeen met dat van Let op de Kleintjes.

De eerste interventie die ik ga bespreken is de London (Ontario) Community Group 

Treatment Programme for Children Exposed to Woman Abuse. De interventie is afkomstig uit 

Canada en is midden jaren tachtig ontwikkeld door Jaffe, Wilson en Wolfe (Sudermann, e.a., 

2000). Het is een psycho-educatieve cursus voor kinderen die getuige zijn geweest van 

huiselijk geweld in de leeftijd van 4-16 jaar. Kinderen met ongeveer hetzelfde 

ontwikkelingsniveau worden bij elkaar in een groep gezet. De cursus bestaat uit 10 tot 12 

bijeenkomsten. Deze cursus heeft 3 doelen:

1. het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om met geweld om te gaan en de 

problemen die hiermee gepaard gaan zodoende te verminderen.

2. de houding en perceptie van de kinderen ten aanzien van geweld te veranderen met als doel 

te voorkomen dat er geweld voorkomt in hun toekomstige relaties. 

3. de kinderen vaardigheden leren zodat ze in staat zichzelf in veiligheid te brengen zodra er 

weer geweld binnen de familie voorkomt. 
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In de groep wordt er over geweld gepraat en de gevoelens die dat met zich meebrengt. Andere 

onderwerpen die worden besproken zijn: hoe met ruzie en geweld om te gaan, de 

verantwoordelijkheid van de dader, hoe voor de eigen veiligheid zorg te dragen en geweld in 

relaties. Een veilige groepsatmosfeer is hierbij van groot belang. 

Er bestaan drie verschillende varianten in de manier waarop de moeders bij de cursus worden 

betrokken: er is een groep waar alleen de kinderen participeren en de moeder nauwelijks 

betrokken is; er is een groep waar de moeders en de kinderen de groep samen volgen; en er is 

een groep waar de moeders soms een eigen groep hebben parallel aan de kindergroep en soms 

meedoen met de kindergroep.

Deze interventie is 2 keer geëvalueerd. Sudermann, Marshall en Loosely (2000) vonden dat 

de interventie grotendeels aan de gestelde doelen voldoet. De kinderen lieten een verandering 

zien in hun houding en perceptie ten aanzien van huiselijk geweld. Ze waren beter in staat 

allerlei vormen van geweld te identificeren. Ze hadden beter voor ogen wie verantwoordelijk 

is voor het geweld, zodat ze zichzelf niet meer zo snel de schuld geven. En ze wisten beter 

wat te doen als het geweld weer zou oplaaien. Daarnaast waren zowel de kinderen als de 

moeders zeer tevreden over de interventie. De moeders gaven aan dat ze duidelijk een 

positieve verandering bemerkten bij hun kinderen. Deze evaluatie kent, echter, de nodige 

beperkingen. De steekproef is met 31 kinderen zeer klein. Er is geen gebruik gemaakt van een 

controle groep. Tot slot is de meting gedaan met behulp van een ongestandaardiseerd 

meetinstrument. Dit maakt deze evaluatie een onderzoek in categorie 4 met weinig 

zeggingskracht.

De andere evaluatie heeft wat minder tekortkomingen. Wagar en Rodway (1995) hebben wel 

gebruik gemaakt van een controlegroep en hebben de kinderen random toegewezen naar 

controle of effectgroep. Verder hebben ze gebruik gemaakt van diverse, gestandaardiseerde 

meetinstrumenten. Wel is ook hier de onderzoeksgroep met 38 kinderen tamelijk klein. Dit 

alles maakt deze evaluatie een onderzoek van de categorie 3. Deze evaluatie meet een positief 

significant effect op de verandering van de houding en de reacties van de kinderen ten 

opzichte van geweld. Daarnaast werd er afname van de schuldgevoelens bij de kinderen 

gemeten. Tot slot werden er een aantal positieve gedragsveranderingen waargenomen. 

Volgens leraren, groepsleiders en therapeuten kregen de kinderen meer zelfvertrouwen, waren 

ze beter in staat om zichzelf in veiligheid te brengen, vertoonden ze minder agressie, en waren 

ze beter in staat hun gevoelens te uiten. Er was, echter, geen verbetering te zien in de kennis 
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over veiligheid en hoe steun te zoeken. Ook waren kinderen niet significant beter in staat om 

te gaan met het geweld.

Een andere interventie op het gebied van huiselijk geweld is het Domestic Abuse Project  

(DAP) uit Minneapolis (Peled, Edleson, 1992). Dit is een programma voor zowel vrouwen, 

mannen als kinderen. Onderdeel van dit programma is een psycho-educatieve groepscursus 

voor kinderen van 4-12 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. 

De groepen worden gespecificeerd naar leeftijd (4-6, 7-9, 10-12). Er worden 10 wekelijkse 

bijeenkomsten gehouden. Een oudergroep parallel aan de kindergroep wordt gegeven, maar is 

optioneel voor de ouders (Peled, Edleson, 1995). De doelen van de groep zijn:

1. het doorbreken van het geheim van huiselijk geweld.

2. kinderen leren zichzelf te beschermen.

3. kinderen de groep als een positieve en veilige omgeving laten ervaren.

4. het zelfvertrouwen van de kinderen versterken.

Deze interventie is geëvalueerd door Peled en Edleson (1992). Het betreft hier een 

kwalitatieve evaluatie gebaseerd op interviews met moeders, vaders, groepsleiders en 

kinderen. Er is niet gebruik gemaakt van een controlegroep, wat het een categorie 4 

onderzoek maakt.

De resultaten waren, over het algemeen, erg positief. Volgens de verschillende 

geïnterviewden, werden de vier doelen bij de meeste kinderen in meerdere of mindere mate 

bereikt. Het werd wel belangrijk bevonden dat de groepscursus deel uitmaakt van een breder 

opgezet hulpverleningstraject. De betrokkenheid van de ouders werd ook als belangrijk 

gekenmerkt.  

De groepscursus, die de basis vormt voor Let op de Kleintjes, is de Kid´s Club. Deze 

interventie is in 1992 ontwikkeld door in de Verenigde Staten (Graham-Bermann, 1992). Het 

is een psycho-educatieve groepscursus voor kinderen van 6-12 jaar die getuige zijn geweest 

van huiselijk geweld. De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten. De belangrijkste 

doelen van deze cursus zijn:

1. kinderen leren te begrijpen dat het geweld tussen hun ouders niet hun schuld is.

2. kinderen leren dat ze het recht hebben om kwaad te zijn op de dader(s) van het geweld.

3. kinderen een breder scala aan manieren leren om conflicten te beheersen en dat geweld niet 

de manier is om conflicten op te lossen.
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De belangrijkste manier om deze doelen te bereiken is het vormen van relaties tussen de 

kinderen en de groepsleiders en de kinderen onderling. Aanvankelijk waren er geen 

ouderbijeenkomsten opgenomen in deze interventie. Een paar jaar later zijn deze er wel aan 

toegevoegd. Deze bijeenkomsten hadden als doel om de moeders wat bij te brengen over de 

gevolgen van huiselijk geweld op hun kinderen. Daarnaast kregen de moeders enkele 

pedagogische vaardigheden aangeleerd zodat ze beter in staat waren om hun kinderen te 

steunen (Graham-Bermann, 2007). 

Ook deze interventie is geëvalueerd. In die evaluatie is gebruik gemaakt van drie groepen met 

verschillende condities: een controlegroep; een onderzoeksgroep zonder 

moederbijeenkomsten; en een onderzoeksgroep met moederbijeenkomsten (Graham-

Bermann, 2007).  Zodoende was het mogelijk om te kijken wat de toegevoegde waarde is van 

de moederbijeenkomsten. Daarnaast vond er na 8 maanden een follow-up plaats om de 

resultaten op een wat langere termijn te kunnen bekijken. 

De resultaten waren redelijk positief. De kinderen in alle drie de condities lieten een lichte 

verbetering zien qua internaliserende problemen en gedragsproblemen. Beide effectgroepen 

hadden, echter, niet significant betere scores op het gebied van internaliserende problematiek 

dan de controlegroep. Op het gebied van de externaliserende problematiek liet alleen de groep 

met moederbijeenkomsten een kleine, significante verbetering zien. Beide effectgroepen 

waren wel effectief, in vergelijking met de controlegroep, in het veranderen van de perceptie 

van de kinderen ten aanzien van geweld in het gezin. Daarnaast was er een verandering te zien 

in de mate van schuldgevoel, veiligheidsplanning, vaardigheden om problemen op te lossen 

en het sociaal functioneren. Al deze veranderingen waren groter in de groep met 

moederbijeenkomsten dan in de groep zonder moederbijeenkomsten. Op de langere termijn 

bleken de verbeteringen in de groep met moederbijeenkomsten veel constanter te zijn dan in 

de andere effectgroep. De conclusie was dan ook dat de groepscursus met de 

moederbijeenkomsten de optimale keuze is. 

Deze evaluatie maakte gebruik van een relatief grote onderzoeksgroep van 221 kinderen 

evenredig verdeeld over de drie groepen. De kinderen waren, echter niet willekeurig 

toegewezen aan een van de verschillende groepen. Daarnaast zijn ze moeders gebruikt als 

bron van informatie wat betreft het gedrag van de kinderen. Dit brengt risico´s met zich mee. 

Al met al is dit een onderzoek van de categorie 3. 
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Er is ook nog een evaluatie verricht op een experimentele groepscursus die gebaseerd is op de 

Kids´Club en de groepscursus uit Minneapolis (Carter, e.a., 2003). Het betreft een evaluatie 

met een relatief grote steekproef (192 kinderen) zonder controlegroep (categorie 4). Bij de 

cursus hoorde een oudergroep parallel aan de kindergroep, beiden bestaande uit 10 

bijeenkomsten. Na afloop van de cursus vertoonden de kinderen minder gedragsproblemen, 

waren beter in staat geweld te herkennen, waren beter in staat het over het geweld te praten 

met de ouders, konden hun emoties beter uitdrukken en waren beter in staat om zichzelf in 

veiligheid te brengen. De oudergroep heeft waarschijnlijk bijgedragen tot het verlagen van de 

stress bij de ouder(s) en betere betrekkingen tussen ouder(s) en kind. 

Interventies gericht op ouders.

Er zijn ook interventies die een psycho-educatieve groepscursus voor de kinderen koppelt aan 

begeleiding voor de moeders. Uit het idee dat zowel moeders als hun kinderen zouden kunnen 

profiteren is een experimenteel programma gestart waarbij aandacht besteed wordt aan beide 

groepen (Sullivan, e.a., 2002). De groep was bestemd voor kinderen van 7-11 jaar en bestond 

uit het praten over geweld, gevoelens, veiligheid en respect voor elkaar en anderen. Het praten 

werd gecombineerd met fysieke activiteiten.

De nadruk in deze interventie ligt op de moeders. Deze krijgen gedurende 16 weken 

intensieve begeleiding bij: het zoeken naar een woning, het verkrijgen van een baan of een 

uitkering, het vinden van juridische bijstand, het vinden van een school voor de kinderen, het 

verkrijgen van sociale steun, kinderopvang en het verkrijgen van materiële zaken. De 

begeleider kijkt eerst wat de prioriteiten zijn van het specifieke gezin. Het is de bedoeling dat 

de moeders op den duur zelf leren hoe ze dit soort zaken moeten regelen.

De evaluatie van dit programma liet redelijk goede resultaten zien. De moeders waren over 

het algemeen zeer tevreden over de begeleiding. De kinderen in de effectgroep bleken 

significant hoger te scoren op het gebied van algemeen welzijn, dan de controlegroep. Dit 

gold ook voor de moeders, alleen waren de scores daar minder overtuigend. Ook de kwaliteit 

van het leven was hoger was, volgens de moeders, hoger in de effectgroep dan in de 

controlegroep. Dit verschil was, echter, niet significant. Uit de evaluatie bleek niet welk 

onderdeel van de interventie verantwoordelijk was voor de effecten. Verder maakte de 

evaluatie gebruik van een relatief kleine onderzoeksgroep en waren de gezinnen niet random 

toegewezen aan de verschillende condities. Dit maakt deze evaluatie een onderzoek van 

categorie 3. 
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Een andere interventie die voornamelijk gericht is op de moeder is SUPPORT. De interventie 

is bedoeld voor moeders van kinderen in de leeftijd van 4-9 jaar die net uit de crisisopvang 

gekomen zijn (Jouriles, e.a., 2001).

De interventie bestaat uit 2 componenten:

1. de moeder en het kind krijgen sociale en instrumentele steun van een begeleider.

2. de moeder krijgt een aantal vaardigheden aangeleerd die er voor moeten zorgen dat ze beter 

kan omgaan met de gedragsproblemen die haar kind kan ondervinden. 

De moeders krijgen een therapeut toegewezen en de kinderen een student die als een soort 

mentor moet optreden.

Deze interventie is 2 keer geëvalueerd. De eerste evaluatie laat hoopvolle resultaten zien. De 

gedragsproblemen van de kinderen in de effectgroep verminderden een stuk sneller dan die in 

de controlegroep. Daarnaast leerden de moeders meer en sneller de vaardigheden om op een 

gepaste manier met hun kind om te gaan. Deze evaluatie maakt gebruik van een 

gerandomiseerde toewijzing van gezinnen naar controle- of effectgroep. Wel was de 

steekproefomvang zeer beperkt. Daarom is ook dit een onderzoek uit categorie 3. 

De andere evaluatie van deze interventie kijkt meer naar de effecten op de langere termijn 

(McDonald, e.a., 2006). Het is een follow-up van de vorige evaluatie met dezelfde sterke 

punten en tekortkomingen. Ook  deze evaluatie laat goede resultaten zien. 24 maanden na 

beëindiging van de interventie laten kinderen uit de effectgroep een stuk minder 

gedragsproblemen zien dan de kinderen uit de controlegroep. Daarnaast gebruiken de 

moeders uit de effectgroep een stuk minder agressieve opvoedingsmethodes dan de 

controlegroep. 

Let op de Kleintjes.

Let op de Kleintjes is zelf ook geëvalueerd door F. Lamers-Winkelman (2003). De evaluatie 

werd verricht op 4 locatie sin Nederland en betrof in totaal 47 kinderen. Er is gebruik gemaakt 

van verscheidene gestandaardiseerde vragenlijsten voor zowel de moeders, leerkrachten en de 

kinderen zelf. Er zijn slechts 2 controlekinderen, wat niet echt gezien kan worden als een 

controlegroep. Dit is dan ook een onderzoek uit categorie 4. Deze evaluatie laat goede 

resultaten zien. Er is een daling te zien in het probleemgedrag van de kinderen  na afloop van 

de cursus. De internaliserende problematiek is bij veel kinderen, echter, nog steeds te hoog. 
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Voor posttraumatische stress symptomen geldt dat ze bij een deel van de kinderen zijn 

afgenomen, maar bij een deel van de kinderen niet. 

Daarnaast is er een evaluatie uitgevoerd door Truus Mengelers (2003) van Let op de Kleintjes 

in Zeeland. Daar werden ook ouderbijeenkomsten gegeven die parallel lopen aan de 

kindergroep en deze zijn dan ook meegenomen aan de evaluatie. De onderzoeksgroep bestond 

uit 9 kinderen en de controlegroep uit 3 kinderen. Er is ook hier gebruik gemaakt van 

verscheidene vragenlijsten voor zowel de moeders, leerkrachten en de kinderen. 

De kinderen vertonen zowel direct als 3 maanden na afloop van de cursus significant minder 

probleemgedrag. Dit geldt zowel voor internaliserende als externaliserende problemen. 

Daarnaast voelen de moeders zich na afloop van de cursus meer competent in hun 

opvoedingsvaardigheden.

Nu kom ik even terug op de theorie waarop voorgaande interventies zijn gebaseerd. De meest 

gebruikte theorie in de literatuur over kinderen als getuige van huiselijk geweld is, 

waarschijnlijk,  de sociale leertheorie van Bandura (Rivett, e.a., 2006). Deze theorie stelt dat 

kinderen gedrag van hun ouders imiteren, daarin versterkt worden en zodoende bepaalde 

gedragspatronen verkrijgen. In het geval van kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk 

geweld, kan het zo zijn dat deze kinderen dit gewelddadig gedrag gaan imiteren. Dit kan 

leiden tot een cyclus van geweld waarbij getuigen en slachtoffers van geweld, later zelf dader 

worden. In psycho-educatieve cursussen wordt er dan ook ingegaan op deze theorie. Zo wordt 

er in de Canadese interventie (London (Ontario) Community Group Treatment Programme for  

Children Exposed to Woman Abuse) vanuit gegaan dat het waarschijnlijk is, dat kinderen van 

gewelddadige ouders, leren dat conflicten opgelost worden door geweld en dat interactie 

tussen familieleden geweld bevat (Wagar, Rodway, 1995). Om dit te kunnen ondervangen 

proberen deze psycho-educatieve cursussen kinderen bij te brengen dat geweld geen passend 

middel is om conflicten op te lossen. Daarnaast wordt er vaak geprobeerd om de kinderen 

andere vaardigheden bij te brengen om conflicten op te lossen. Dit is bijvoorbeeld één van de 

doelen van de Kids’Club (Graham-Bermann, 1992).

Hoe passend de sociale leertheorie ook is in deze context, hij is niet alles verklarend. Zo kan 

deze theorie alleen verklaren waarom sommige kinderen externaliserende problemen 

vertonen. De internaliserende problemen passen niet in deze theorie. Ook verklaart deze 

theorie niet waarom sommige kinderen veel problemen hebben en anderen niet.
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Een andere directe invloed die geweld in het gezin op kinderen kan hebben is de stress die 

hiermee gepaard gaat. Episodes van geweld kunnen traumatische ervaringen zijn voor 

kinderen. Zeker voor jongere kinderen, die nog niet goed hun staat zijn om hun emoties te 

uiten kan dit leiden tot allerlei internaliserende problemen, zoals angsten, depressies of trauma 

symptomen. 

Dit is de reden dat psycho-educatieve cursussen vaak uitgebreid ingaan op de emoties van de 

kinderen. Er wordt gesproken over het geweld en de kinderen worden aangespoord te 

vertellen wat hun emoties waren en zijn bij deze gebeurtenissen. Zodoende leren de kinderen 

hun gevoelens te uiten en zo hun ervaringen proberen te verwerken. De groep kan daarbij een 

stimulerende werking hebben. Kinderen kunnen doordat anderen iets vertellen het idee 

krijgen dat zij het ook wel kunnen vertellen. Bij Let op de Kleintjes is het doorbreken van het 

geheim door er over te praten een expliciet doel (de Ruiter, 1999). 

Een ander verklarend model is het cognitiecontextuele model ontwikkeld door Grych en 

Fincham (1990). Dit model stelt, dat de betekenis die kinderen hechten aan de ruzies en het 

geweld van hun ouders, van doorslaggevend belang zijn bij de impact die dit heeft op de 

kinderen. Daarbij zijn twee zaken van belang, namelijk de aard en ernst van het conflict en 

hoe de kinderen het interpreteren qua oorzaak en implicaties voor hun eigen veiligheid. Dit 

gebeurt in 2 fases. In de eerste fase, de primaire verwerking,  wordt het kind zich bewust dat 

er een conflict gaande is en ervaart een zekere spanning. Hierbij zijn factoren die het conflict 

kenmerken zoals de frequentie, de ernst en de mogelijkheid tot resolutie, van belang. 

Daarnaast zij er enkele contextuele factoren die een rol spelen: de ouder-kindrelatie, het 

geslacht van het kind en de intensiteit en de geschiedenis van blootstelling van het kind aan 

geweld. 

In de tweede fase, de secundaire verwerking, volgt een wat meer uitgebreide vorm van 

verwerken. In deze fase probeert het kind te begrijpen waarom het conflict plaatsvindt en hoe 

het kind moet reageren. Hier probeert het kind ook bij iemand de verantwoordelijkheid van 

het conflict te leggen. Het model stelt, dat kinderen die het conflict als bedreigend ervaren of 

die niet in staat zijn om er effectief mee om te gaan, zullen waarschijnlijk meer angst en 

hulpeloosheid ervaren. Kinderen die zichzelf de schuld geven van het conflict of zich 

verantwoordelijk voelen om het conflict te helpen beëindigen, zullen waarschijnlijk gevoelens 

van schuld, schaamte en verdriet ervaren. Het model is empirisch getoetst en bleek waardevol 

in het voorspellen van, met name, internaliserende problemen bij kinderen die getuige zijn 

geweest van huiselijk geweld (Grych, e.a., 2000). 
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Dit geeft natuurlijk een aantal aanknopingspunten voor interventies. Psycho-educatieve 

cursussen proberen kinderen bij te brengen dat zij niet de schuldigen zijn van het geweld. Zo 

wordt in Let op de Kleintjes nadrukkelijk verteld dat de dader verantwoordelijk is voor het 

geweld (de Ruiter, 1999). Daarnaast geven veel cursussen het advies aan kinderen om niet in 

te grijpen in het conflict. Ook het aanleren van manieren om met conflicten om te gaan komt 

hier weer terug. Tot slot, worden in veel cursussen manieren aan de kinderen aangeleerd om 

zichzelf te beschermen in conflictsituaties. Zodoende kan er naar toe gewerkt worden dat de 

kinderen de conflicten als minder bedreigend ervaren.

Voorgaande theorieën zijn allemaal directe mechanismen die van invloed zijn op het 

functioneren van het kind. Er zijn, echter, ook een aantal indirecte mechanismen te 

onderscheiden (Graham-Bermann, Hughes, 2003). Een van die indirecte mechanismen is de 

invloed die huiselijk geweld heeft op de kwaliteit van het ouderschap. Een onderzoek van 

Levendosky en Graham-Bermann (2001) laat zien dat huiselijk geweld een negatief effect 

heeft op het psychologisch welzijn van de moeder en daarmee op haar kwaliteiten als ouder. 

Dit heeft dan weer een negatief effect op het welzijn van het kind. 

Een ander mechanisme dat hier direct mee te maken en dat regelmatig in de literatuur opduikt, 

is de emotionele zekerheidshypothese van Davies en Cummings (1994). Deze hypothese stelt 

dat de reacties van kinderen op conflicten tussen hun ouders bepaald worden door de impact 

die deze conflicten hebben op hun emotionele zekerheid. Het is, in feite, een uitwerking op de 

hechtingstheorie. Kinderen proberen te bepalen in hoeverre een conflict van invloed is op de 

relaties in het gezin en tussen de beide ouders. Als een conflict, volgens het kind, de relatie(s) 

verstoort heeft dit meer verstrekkende gevolgen dan wanneer dit niet zo is. Een aantal 

kenmerken van het conflict kan hier een rol in spelen, zoals de ernst van het conflict en in 

hoeverre het conflict wordt opgelost. Het is in onderzoek ook gebleken dat deze hypothese 

ook op langere termijn zeggingskracht heeft (Harold, Shelton, 2004).

Deze mechanismen hebben allebei te maken met de gezinssituatie van de kinderen. Ze tonen 

aan dat interventies niet alleen oog moeten hebben voor het kind maar ook met de ouders. Dit 

is de reden dat enkele psycho-educatieve groepscursussen ouderbijeenkomsten organiseren. 

De Kids´Club en ook de London Program hebben zulke ouderbijeenkomsten, waarin ouders 

geleerd wordt wat de impact van huiselijk geweld kan zijn op kinderen. Ook worden hier 

vaardigheden geleerd om beter met de kinderen om te gaan. 
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Uit de literatuur blijkt dat het belangrijk is dat er een systeemaanpak gehanteerd wordt 

waarbij naar de hele situatie gekeken wordt en niet alleen naar het kind zelf (Graham-

Bermann, Hughes, 2003; McKinney, e.a., 2006; Rivett, e.a., 2006). Hier wordt in sommige 

cursussen wel aan voldaan, in andere wat minder. In de Kids´Club wordt wel aandacht 

besteed aan relaties binnen een familie. In Let op de Kleintjes wordt hier echter, maar weinig 

aandacht aan besteed. De evaluatie van de Kids’ Club laat zien dat de resultaten van een 

groepscursus sterk kunnen verbeteren als er uitvoerig aandacht aan de moeders besteed wordt 

(Graham-Bermann, 2007). 

Duidelijk is geworden dat Let op de Kleintjes grote gelijkenissen vertoont met andere psycho-

educatieve cursussen die internationaal gegeven worden. Het is jammer dat zo weinig 

programma´s uitvoerig geëvalueerd worden. De evaluaties die er zijn vertonen vaak 

methodologische tekortkomingen. De resultaten zijn over het algemeen positief, maar moeten 

met enige voorzichtigheid worden benaderd. Ook de programma´s gericht op de moeders 

vertonen positieve resultaten, wat een pleidooi zou kunnen zijn voor betrokkenheid van de 

ouders bij programma´s voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Tot slot 

heb ik geprobeerd iets van de theorie, die ten grondslag ligt aan Let op de Kleintjes en de 

andere groepscursussen, te verklaren. Dit laat zien dat deze cursussen gebaseerd zijn op een 

scala van theorieën die elkaar aanvullen. 
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5.2 Interviews.

Ik heb interviews gehouden met vijf coördinatoren van organisaties die Let op de Kleintjes, of 

een afgeleide daarvan, in Nederland geven. De interviews zijn gehouden bij RIAGG 

Amersfoort, RIAGG Zwolle, Hera vrouwenopvang in Arnhem, Fier Friesland in Leeuwarden 

en de Blijf groep in Amsterdam. In Leeuwarden noemen ze de cursus Met je vingers in je oren 

en in Amsterdam heet de cursus En nu ik…! Ik zal de resultaten weergeven in de volgorde die 

ik ook in de interviews heb aangehouden.

Structuur.

In bijna alle plaatsen werden 9 bijeenkomsten voor de kinderen gehouden, zoals ook in de 

handleiding van Transact beschreven staat. Alleen in Leeuwarden en Amersfoort doen ze maar 

8 bijeenkomsten. In Leeuwarden hebben ze bijeenkomst 2 en 3 uit de handleiding 

samengevoegd, omdat ze die veel op elkaar vonden lijken. In Amersfoort hebben ze de 

terugkombijeenkomst geschrapt, omdat daar bijna niemand kwam opdagen.

Het aantal ouderbijeenkomsten is wel sterk uiteenlopend. Waar ze in Leeuwarden maar 1 

ouderbijeenkomst houden, worden er in Amsterdam 9 bijeenkomsten gehouden. De rest zit 

daar tussen, met 2 of 3 bijeenkomsten in Arnhem, 3 bijeenkomsten in Zwolle en 4 

bijeenkomsten in Amersfoort. Deze laatste twee hebben gezamenlijk een draaiboek 

ontwikkeld voor de ouderbijeenkomsten. Dit is ook in Amsterdam gebeurd. Ik zal hier later op 

terug komen. In Arnhem worden de ouderbijeenkomsten erg slecht bezocht, volgens de 

coördinatrice. Het enthousiasme zakt na de eerste bijeenkomst vaak weg en de meeste ouders 

hebben andere zaken aan hun hoofd. De ouderbijeenkomsten vinden meestal plaats 

gelijktijdig met de kindergroep. Alleen in Leeuwarden vindt de ouderbijeenkomst plaats voor 

aanvang van de kindergroep en is voornamelijk informatief van aard. De aanwezigheid van 

vaders bij de ouderbijeenkomsten bleek een omstreden punt. In Zwolle en Leeuwarden zijn 

vaders nooit aanwezig bij de ouderbijeenkomsten. In Arnhem, Amsterdam en Amersfoort zijn 

wel ooit vaders aanwezig. In Arnhem waren dit soms ook de daders van het huiselijk geweld, 

maar dit was geen succes vanwege het veiligheidsgevoel van de moeders en de onwennigheid 

van de hulpverleners. In Amersfoort zijn alleen vaders aanwezig die slachtoffer zijn geweest 

van huiselijk geweld. In Amsterdam houden ze vast aan een ander principe. Daar zeggen ze 

dat er een ondersteunende opvoeder bij de ouderbijeenkomsten aanwezig moet zijn. Dit kan 

een vader of moeder zijn, maar ook een oma of pleegouder. Degene die aanwezig is mag niet 

alleen dader zijn. Alle geïnterviewden waren het er wel over eens dat het belangrijk is dat 
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vader, indien mogelijk, bij de cursus betrokken moet worden. Nu wordt de vader, indien 

mogelijk, meestal wel geïnformeerd over de cursus.

Bij alle organisaties zijn er 2 begeleiders aanwezig bij de kindergroep. Meestal zijn dit 

mensen met een HBO-diploma die ervaringen hebben met het werken met kinderen. Een 

enkele keer is er ook een gedragswetenschapper die de cursus geeft. Als de cursus in 

samenwerking met een andere organisatie wordt gegeven is er vaak een medewerker van elke 

organisatie aanwezig. Het is op veel plaatsen een probleem om mannelijke begeleiders te 

vinden, in Zwolle hadden ze zelfs geen enkele mannelijke begeleider. Het hangt ook sterk af 

van de organisatie(s) die de cursus geeft. Bij Bureau Jeugdzorg werken, over het algemeen, 

meer mannen dan bij de vrouwenopvang. Iedereen gaf aan dat het belangrijk is om in elke 

groep een mannelijke begeleider te hebben.

Op bijna alle locaties werd de cursus gegeven in samenwerking met een andere organisatie. In 

Amersfoort  geeft het RIAGG de cursus samen met de vrouwenopvang (Blijf van m´n lijf). In 

Arnhem werd de cursus gegeven in samenwerking met het RIAGG (de Gelders Roos), maar 

die samenwerking is gestopt vanwege geldgebrek. Alleen in Apeldoorn geeft Hera de groep 

nog in samenwerking met GG-net, een GGZ-organisatie. In Leeuwarden geven ze de cursus 

samen met Bureau Jeugdzorg. In Zwolle doen ze het samen met de vrouwenopvang en 

voorheen met Bureau Jeugdzorg maar die zijn gestopt in verband met een wijziging van de 

taken. De Blijf-groep in Amsterdam heeft een convenant gesloten met de GGZ, 

maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg over het samen aanbieden van de cursus. 

Let op de Kleintjes wordt, over het algemeen door de gemeentes gefinancierd. In Zwolle komt 

er ook nog geld van de AWBZ. In Leeuwarden betaalt, naast de gemeente, ook Bureau 

Jeugdzorg mee aan de cursus. In Amersfoort wordt de cursus door het RIAGG zelf 

gefinancierd. Omdat de gemeentes de belangrijkste financiers zijn, kan het lastig zijn om de 

cursus regionaal aan te bieden. Zo geeft Fier Friesland ook soms groepen in Heerenveen en 

Drachten, maar krijgen ze geen subsidie van die gemeenten. Er wordt bij geen enkele instantie 

een eigen bijdrage gevraagd voor de cursus.

In bijna alle plaatsen wordt Let op de Kleintjes gegeven in het kader van zowel geïndiceerde 

als selectieve preventie. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor de cursus, maar dit gebeurt 

vrij weinig. Het merendeel is afkomstig van verwijzers als Bureau Jeugdzorg, de GGZ of 
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maatschappelijk werk. Let op de Kleintjes kan door die verwijzers geïndiceerd worden. Dit 

gebeurt, overigens, niet op alle plaatsen met evenveel regelmaat. Hierover straks meer. Het 

gebeurt wel dat gezinnen met enige drang naar de cursus worden gestuurd. Het is op dit 

moment (nog) niet mogelijk om de cursus verplicht te maken.

De intake wordt, meestal, door de begeleiders van de groep gedaan. Leeuwarden is de enige 

plaats waar het kind niet bij de intake aanwezig is. Ze vinden de kinderen nog te jong om bij 

de intake aanwezig te zijn. De rest doet een deel van de intake in aanwezigheid van het kind, 

en een deel zonder het kind. Zodoende hoeft het kind niet alle verhalen van zijn/haar ouder(s) 

te horen. In Amsterdam wordt het kind meegenomen door een begeleider van de kindergroep 

zodat daar alvast kennis mee kunnen maken. Daar doen ze de intake, bij voorkeur, ook met 

beide ouders. Wat nog wel eens een probleem kan zijn, is de planning van de intakes. Alle 

geïnterviewden geven aan dat de intakes enkele weken voor aanvang van de cursus plaats 

zouden moeten vinden. Maar omdat er nog al veel mensen afvallen is dit niet altijd haalbaar. 

Er moeten dan ooit veel intakes gedaan worden om voldoende mensen in de groep te krijgen. 

Zo moeten ze in Leeuwarden soms een groep uitstellen omdat nog niet alle intakes zijn 

gedaan. In Amsterdam gebeurt het dat intakes vlak voor of zelfs vlak na de eerste bijeenkomst 

plaatsvinden.

Indicaties en contra-indicaties.

Om te kijken of kinderen kunnen participeren aan de cursus, wordt nergens een officieel 

screeningsinstrument gebruikt. Op basis van het intakegesprek en de eerder genoemde 

checklists wordt gekeken of een kind geschikt is voor de cursus.

Wat als eerste opvalt is dat niet op alle locaties dezelfde leeftijdsgrens wordt toegepast. Waar 

in Amersfoort de kinderen tussen 7 en 12 jaar moeten zijn, is dat in Zwolle en Arnhem 8-12 

jaar, in Leeuwarden 6-12 jaar en in Amsterdam 7-11 jaar. De leeftijd die in de handleiding 

gehanteerd wordt is 7-11 jaar. Deze grenzen worden niet overal even strikt gehanteerd. De 

coördinatoren uit Zwolle, Amersfoort en Amsterdam geven aan dat ze behoorlijk strikt zijn in 

het hanteren van de grenzen, terwijl in Leeuwarden en Arnhem ze ook wel kinderen toelaten 

die rond de grens zitten. Bijna alle coördinatoren geven aan dat het ook afhankelijk is van het 

niveau van het kind en het niveau en de gemiddelde leeftijd van de groep.

In de handleiding wordt verder als voorwaarde genoemd dat het geweld in het gezin gestopt 

moet zijn. De meeste instanties volgen deze voorwaarde. Alleen in Arnhem hoeft het geweld 

niet gestopt te zijn, hoewel dit wel wenselijk wordt geacht. De coördinator in Leeuwarden 
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geeft aan dat de thuissituatie redelijk stabiel moet zijn. Als tijdens de cursus het geweld niet 

gestopt blijkt te zijn, is dat voor geen enkele instantie reden om een kind niet meer aan de 

cursus te laten deelnemen. Er wordt dan, in de meeste gevallen, gepraat met de moeder en 

gekeken hoe het kind in de groep functioneert. Als dit goed gaat kan het kind de cursus 

gewoon afmaken. Eventueel worden dan andere hulpverlenende instanties ingeschakeld. De 

meeste geïnterviewden geven wel aan dat de cursus veel minder zinvol is voor deze kinderen. 

Het wordt dan, bijvoorbeeld, een stuk lastiger om het over veiligheid te hebben met deze 

kinderen. 

Verder zijn er nog een aantal contra-indicaties die vrijwel iedereen hanteert. Zo wordt overal 

enige beheersing van de Nederlandse taal vereist. Kinderen moeten in de groep op 

begrijpelijke wijze hun verhaal kunnen doen. Verder kan psychiatrische- of 

verslavingsproblematiek een reden zijn om iemand te weigeren voor de cursus. Dan wordt er, 

doorgaans, verwezen naar andere vormen van hulpverlening. In Amsterdam kwam dit toch 

geregeld voor, volgens de coördinator aldaar. Verder hanteren een aantal instanties een IQ-

grens van 70 (Zwolle) of 75 (Leeuwarden). Tot slot mogen, in de meeste gevallen, niet twee 

kinderen uit hetzelfde gezin aan dezelfde groep deelnemen. Elk kind moet afzonderlijk zijn 

verhaal kunnen doen.

Alle coördinatoren geven aan dat de belangrijkste vraag is of een kind in de groep kan 

functioneren. Als dit mogelijk wordt geacht, zijn de meeste contra-indicaties niet meer zo 

relevant. Overigens geven de geïnterviewden aan dat er niet zo veel kinderen afvallen door de 

contra-indicaties. Er vallen volgens hen wel veel kinderen af, maar vooral vanwege praktische 

redenen. Hierover later meer.

Voor de ouders geldt hetzelfde als voor de kinderen. Ook bij hen is het belangrijkste dat ze in 

de groep kunnen functioneren. Zo geeft de coördinator in Amersfoort aan, dat ouders moeten 

kunnen luisteren en kunnen leren. Het komt voor dat moeders nog te veel met zichzelf in de 

knoop zitten om van de groep te kunnen profiteren. Dan worden ze doorverwezen naar een 

andere cursus.

Bereik/samenwerking.

De verhalen over het bereik en de samenwerking lopen erg uiteen. Zo wordt LOK in 

Leeuwarden samen gegeven met Bureau Jeugdzorg en komt ong. 80% van hun aanmeldingen 

hiervandaan. Ze hebben ook goede contacten met het maatschappelijk werk. Verder valt het 

Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld 
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en de vrouwenopvang binnen dezelfde organisatie. Hiermee zijn de lijnen dus kort en komen 

aanmeldingen hiervandaan gemakkelijk binnen. Hoewel de situatie vaak wat te onrustig is 

voor de vrouwen in de vrouwenopvang om aan de cursus te beginnen, volgens de coördinator. 

Al met al leidt dit tot een behoorlijk aantal aanmeldingen in Leeuwarden en zelfs tijdelijke 

wachtlijsten.

Ook in Amersfoort wordt een actieve samenwerking gemeld rond het thema huiselijk geweld. 

Ze schrijven de relevante instanties aan voor aanvang van elke groep. Dit leidt tot een 

voldoende bekendheid bij die instanties. Ze maken het aanbod ook bekend in huis aan 

huisblaadjes. Desondanks loopt het aantal aanmeldingen in Amersfoort terug zonder 

duidelijke aanwijsbare reden.

In Zwolle zijn de belangrijkste verwijzers: Bureau Jeugdzorg, (school)maatschappelijk werk, 

GGZ, buurtnetwerken, vrouwenopvang, ASHG en de Raad van de Kinderbescherming (laatste 

2 zitten bij vrouwenopvang). Maar de coördinator gaf ook aan dat bijvoorbeeld Bureau 

Jeugdzorg een grote organisatie is, waardoor de cursus niet bij alle medewerkers bekend is. Ze 

noemde bekendheid sowieso een groot probleem, hoewel het de laatste jaar iets beter wordt. 

Doordat ze al een aantal jaren de cursus geven, neemt de bekendheid toe bij de verwijzers wat 

leidt tot een toename van het aantal aanmeldingen. 

In Amsterdam wordt het verhaal over de samenwerking en het bereik al wat minder positief. 

Daar zijn de steunpunten huiselijk geweld de belangrijkste verwijzers. Ze krijgen weinig 

aanmeldingen van Bureau Jeugdzorg in verband met het gebrek aan bekendheid bij de 

uitvoerders. Ze proberen de belangrijkste mensen in het veld wel te informeren door middel 

van folders, mailings, een digitale nieuwsbrief en het geven van voorlichtingen. Volgens de 

coördinator is het een kwestie van een lange adem om bekendheid te krijgen. De coördinator 

gaf verder aan dat een deel van het probleem ligt bij de timing van de cursus. De cursus moet 

plaatsvinden na afloop van de crisis als de situatie wat stabieler is. De hulpverlening is , 

echter, voornamelijk aanwezig rond het tijdstip van de crisis. Dus op het moment dat kinderen 

de cursus kunnen gaan doen, is er vaak al niet meer zo veel hulpverlening betrokken bij het 

gezin.

In Arnhem is samenwerking en bereik een groot probleem. De samenwerking met Bureau 

Jeugdzorg verloopt erg moeizaam, ze krijgen daarvan weinig aanmeldingen. Het is met de 

bekendheid slecht gesteld, ook doordat de medewerkers te weinig tijd hebben om hieraan te 

werken. Medewerkers vanuit verschillende instanties vertellen elkaar ook niet over de cursus. 

Ze krijgen wel aanmeldingen vanuit het ASHG, maar die mensen zijn vaak nog niet klaar om 

aan de cursus te beginnen. Op een later tijdstip zijn deze mensen dan niet meer geïnteresseerd 
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in deelname aan de cursus. Al met al kampen ze in Arnhem met een tekort aan aanmeldingen. 

Wat alle coördinatoren aangeven is dat verreweg de meeste aanmeldingen komen van 

verwijzers. In Amsterdam werd zelfs gesproken van een percentage van 95%. Mensen melden 

zich slecht zeer zelden zelf aan voor de cursus. De belangrijkste reden die de geïnterviewden 

hiervoor aandragen is schaamte bij de ouder(s). 

Een ander punt wat overal terugkomt zijn de afvallers en hoe hiermee om te gaan. Er zijn nog 

al wat gezinnen die zich aanmelden om daarna uit het zicht te verdwijnen. Soms wordt het aan 

de verwijzers overgelaten om contact met de mensen te onderhouden, soms doen organisaties 

dit zelf. Meestal worden mensen gebeld, maar vaak is er weinig tijd om intensief achter 

mensen aan te zitten. In Leeuwarden willen ze in de toekomst iemand aanstellen om achter 

deze mensen aan te zitten, maar andere organisaties weten niet goed hoe dit probleem op te 

lossen.

Inhoud.

Met uitzondering van Amsterdam wordt de handleiding redelijk strikt gebruikt door de 

mensen die LOK geven. Op Amsterdam kom ik later terug. Zoals gezegd zijn in Leeuwarden 

bijeenkomst 2 en 3 samengevoegd en is in Amersfoort de terugkombijeenkomst geschrapt. 

Verder hebben ze in Amersfoort bijeenkomst 2 en 3 omgedraaid omdat thema ´boos´ wat te 

vroeg kwam, naar hun mening. Verder wordt de structuur van de handleiding redelijk 

gevolgd. Volgens de coördinatoren ligt het wel of niet volgen van de handleiding ook aan de 

groepsleider. Minder ervaren groepsleiders volgen de handleider strikter dan ervaren 

groepsleiders. De laatste willen nog wel eens enkele activiteiten vervangen door andere 

activiteiten. Enkele activiteiten die regelmatig worden weggelaten zijn: het toneelstuk 

(bijeenk. 4), de vertrouwensoefening (bijeenk. 8), het kijken van de video (bijeenk. 6) en het 

onderhandelen (bijeenk. 5). Een aantal van deze activiteiten wordt te moeilijk bevonden, met 

name voor jongere kinderen. Verder worden er, doorgaans, meer spelactiviteiten ingepast. Dit 

omdat het moeilijk bevonden wordt om de aandacht van de kinderen erbij te houden. Jongens 

zijn hierbij meer een probleem dan meisjes, zo wordt aangegeven. De mate waarin activiteiten 

worden aangepast is ook sterk afhankelijk van de groep. De coördinatoren gaven aan dat de 

combinatie spel en praten belangrijk is. Kinderen moeten de groep ook een beetje leuk 

vinden.  Sommige instanties hebben zelf een aantal activiteiten bedacht. Zo wordt in Zwolle 

en Leeuwarden in gezamenlijk met de kinderen de kindertelefoon gebeld. Zo weten kinderen 

hoe dit in zijn werk gaat. 
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Op enkele plaatsen proberen ze de groep te specificeren naar leeftijd. Er wordt een poging 

gedaan om de jongere en de oudere kinderen apart te houden. Op deze manier kan de cursus 

specifieker op de doelgroep toegesneden worden. Ook wordt er altijd geprobeerd een 

gemengde groep wat betreft sekse, samen te stellen. Minimaal 2 kinderen van hetzelfde 

geslacht in een groep wordt wenselijk geacht. Als dit niet gebeurt, en een jongen komt 

bijvoorbeeld in een groep met allemaal meisjes, neemt de kans toe dat die jongen afhaakt, zo 

leert de ervaring. Deze maatregelen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende aanmeldingen 

zijn om deze onderscheidingen te maken. Dit is meestal niet het geval.

Volgens de coördinatoren, is de cursus ook geschikt voor allochtone kinderen. Er worden 

praktisch geen problemen gemeld rond deze groep, met behoud van een enkel taalprobleem. 

Enkele geïnterviewden vertelden dat eventuele verschillen (cultuur, religie) gewoon 

bespreekbaar worden gemaakt in de groep. De groepsleiders zijn het ook gewend om te 

werken met verschillende culturen. Eén coördinator gaf aan dat soms allochtonen wat meer 

moeite hebben om over dingen te praten en verder wat meer praktische problemen 

ondervinden. 

De inhoud van de oudergroep is sterk afhankelijk van het aantal ouderbijeenkomsten dat 

wordt gegeven. De eerste ouderbijeenkomst is over het algemeen informatief van aard. Er 

wordt verteld over huiselijk geweld en de gevolgen daarvan voor kinderen. Verder krijgen de 

ouders te horen wat de kinderen gaan doen in de cursus. Als er meerdere ouderbijeenkomsten 

worden gegeven, zijn ze meer psycho-educatief georiënteerd. Er wordt ouders geleerd hoe ze 

signalen kunnen oppikken van hun kinderen en hoe daarmee om te gaan. Zodoende leren de 

ouders de emoties van hun kinderen te onderkennen en daar ruimte voor te hebben. Verder 

worden er in de oudergroep soms dingen gedaan die in de kindergroep worden gedaan. Soms 

vindt er een terugkoppeling plaats van de kindergroep naar de oudergroep. Er wordt dan 

verteld wat er in de kindergroep is besproken, zonder specifieke dingen te noemen die 

kinderen gezegd hebben.

In Amsterdam is een geheel nieuwe methodiek ontwikkeld, maar wel op basis van de 

handleiding van LOK. Er vinden 9 kinder- en 9 ouderbijeenkomsten plaats. De volgorde van 

de thema´s is omgegooid en er zijn een aantal thema´s bijgekomen. Zo is ruzie een thema dat 

hier behandeld wordt en is er meer aandacht voor de rol van de vader in het geheel. Omdat er 
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meer ouderbijeenkomsten plaatsvinden is er meer aandacht voor de gevoelens van de ouders 

zelf en hoe daar mee om te gaan. De doelen en opzet van deze cursus is verder wel 

grotendeels gelijk aan Let op de Kleintjes.

Goede kanten/werkzame bestanddelen.

Op bijna alle plaatsen werden dezelfde goede kanten van de cursus genoemd. Volgens de 

coördinatoren, zitten er een aantal voordelen aan het feit dat het een groepscursus is. Daardoor 

merken kinderen dat ze niet de enige zijn die deze ervaring heeft. Ze komen daardoor uit hun 

isolement en krijgen meer zelfvertrouwen. Het komt ook regelmatig voor dat kinderen 

gemotiveerd worden om over hun ervaringen te praten doordat ze een ander kind horen 

praten. Verder is het een contact gebaseerd op gelijkwaardigheid, dit in tegenstelling tot de 

meeste contacten in de hulpverlening. Door over de ervaringen te praten gaat voor de 

kinderen de schaamte er ook een beetje af. Verder vinden de kinderen de bijeenkomsten over 

het algemeen erg leuk.

Bij de oudergroepen is het een goed punt dat de ouders zich bewust worden van de problemen 

waarmee het kind kampt. Ze leren met de gevoelens van hun kinderen om te gaan. Dit kan 

hun zelfvertrouwen verbeteren. Veel ouders geven ook aan dat hun kind opener is geworden 

en dat het contact met hun kind is verbetert.

Mindere kanten/moeilijkheden.

Een aantal keren werd als minpunt genoemd dat de cursus te verbaal is. Maar op de meeste 

plaatsen is dit al opgelost door het invoegen van andere activiteiten. Verder werd genoemd dat 

in de handleiding weinig alternatieve activiteiten worden aangegeven. Sommigen vinden de 

cursus wat te kort en beperkt. Een vervolgcursus zou welkom zijn. Dit wordt ook soms door 

moeders aangegeven. Verder wordt er in de handleiding weinig aandacht besteed aan het 

thema ruzie en hoe hiermee om te gaan. En de systeemaanpak wordt enigszins gemist. Er is 

praktisch geen aandacht geschonken aan de vader en oorspronkelijk waren er ook geen 

ouderbijeenkomst. Ook was er wat discussie over de volgorde van de thema´s. Zo vroeg één 

coördinator zich af waarom er niet begonnen wordt met gevoelens en geweld pas zo laat 

komt. Zoals het nu is, is niet meteen duidelijk waar de cursus nu echt over gaat.

Wat, echter, als het grootste knelpunt wordt ervaren is de vraag hoe de mensen binnen te 

krijgen. De meeste geïnterviewden hebben het idee dat ze maar een klein deel van de 
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doelgroep bereiken. Enkelen gaven aan dat wat meer drang vanuit de hulpverlening gewenst 

zou zijn. Nu hangt het te veel af van de welwillendheid van de ouders.

Follow-up/evaluatie.

De meeste instanties geven de ouders aan het eind van de cursus een evaluatieformulier. 

Daarbij moet je meer denken aan een tevredenheidsonderzoek dan een uitgebreide evaluatie. 

De evaluatieformulieren zijn vaak kort en beperkt.

Aan follow-up wordt nergens gedaan. De instanties hebben dus geen enkel zicht op de 

effecten op langere termijn.

Er zijn zowel duidelijke verschillen als overeenkomsten waar te nemen in de manier waarop 

Let op de Kleintjes in Nederland wordt gegeven. Het is duidelijk dat op elke locatie er een 

eigen draai aan het programma is gegeven, maar dat de structuur en de thema´s grotendeels 

hetzelfde gebleven zijn. Verder blijkt dat er op elke locatie knelpunten bestaan, maar niet 

overal dezelfde. Op de ene locatie zijn er moeilijkheden met de samenwerking met andere 

organisaties, en op een andere locatie zijn er problemen met de ouderbijeenkomsten. Wat 

overal als een probleem gemeld wordt, is het binnenkrijgen van kinderen. Het is een probleem 

dat omgeven wordt met een berg schaamte en schuldgevoel. Dit maakt het lastig het probleem 

te onderkennen en er iets aan te doen. Het zou goed zijn als elk kind die getuige is geweest 

van huiselijk geweld, een vorm van hulpverlening zou ontvangen. Het lijkt er, echter op dat er 

hierin nog een lange weg is te gaan.

5.3 Resultaten algemeen.

Als we de resultaten van de literatuur en de interviews naast elkaar leggen vallen een aantal 

zaken op. De positieve resultaten die gevonden worden komen overeen met de grotendeels 

positieve reacties van de geïnterviewden. Ze hebben het idee dat het programma, over het 

algemeen, een positief effect heeft op de kinderen, wat overeenkomt met de bevindingen uit 

de literatuur. 

Een andere overeenkomst is de vraag naar een systeemaanpak bij een dergelijke psycho-

educatieve groepscursus. Zowel in de literatuur als in de interviews komt naar voren dat dit 

van groot belang wordt geacht. Dit is, echter, nog onvoldoende aanwezig in het programma. 

Een onderdeel daarvan vormen de ouderbijeenkomsten. In de verschillende cursussen zoals 

weergegeven in de literatuur wordt er geëxperimenteerd met de betrokkenheid van de ouders 

en dan vooral de moeder. Dit zien we ook terug in de praktijk in Nederland. Over het 
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algemeen wordt erkend dat de ouderbijeenkomsten van belang zijn, maar er bestaan grote 

verschillen in het aantal bijeenkomsten en de manier waarop deze gegeven worden. 

Een opvallend verschil tussen de literatuur en de interviews is het oog voor het individuele 

kind. In de literatuur wordt vaak over de doelgroep in zijn algemeenheid gesproken alsof alle 

kinderen hetzelfde zijn en precies hetzelfde behandeld moeten worden. De geïnterviewden 

waren meer bezig met de verschillen tussen kinderen en hoe dat effect heeft op de cursus. Er 

werd ook aangegeven dat de cursus aangepast wordt aan de specifieke groep. Hier wordt in de 

literatuur weinig over gesproken. 

Tot slot is het opvallend te zien dat de meeste geïnterviewden goed doorhebben waar een 

psycho-educatieve groepscursus voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk 

geweld aan moet voldoen. Bij een aantal punten, echter, staan praktische overwegingen in de 

weg. Een gebrek aan geld, middelen, personeel en aanmeldingen voorkomen dat de 

interventie zo uitgevoerd wordt zoals de geïnterviewden graag zouden willen en zoals ook uit 

de literatuur naar voren komt. 
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6. Conclusie en aanbevelingen. 

In dit artikel heb ik gekeken naar kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld en 

de interventies die daarop betrekking hebben, in het bijzonder Let op de Kleintjes. Ik heb, 

proberen te achterhalen wat er bekend is over de resultaten en de theoretische onderbouwing 

van deze cursus, evenals een beeld te geven van de situatie van de praktijk in Nederland 

betreffende deze cursus. De resultaten zijn verkregen door het bestuderen van literatuur en het 

houden van interviews met een aantal coördinatoren van de cursus in Nederland. 

Ik zal hier conclusies gaan trekken naar aanleiding van de voorafgaande resultaten, te 

beginnen met de resultaten van het literatuuronderzoek. Daarna zal ik conclusies uit de 

interviews trekken. Vervolgens zullen deze twee zaken samengevoegd worden om te komen 

tot een gezamenlijke conclusie. Op basis daarvan zal ik aanbevelingen doen.

6.1 Literatuur.

Wat opvalt aan de psycho-educatieve groepscursussen die hier besproken zijn, is dat ze erg op 

elkaar lijken qua structuur en inhoud. Alle groepen hebben 9 á 10 bijeenkomsten. De thema´s 

die aan bod komen zijn ook grotendeels hetzelfde. Het kunnen herkennen en benoemen van 

geweld is vaak een expliciet doel, evenals het praten over ervaringen en gevoelens die in 

verband staan met et geweld. Daarnaast is veiligheid een belangrijk onderwerp in de groepen 

en wordt er geprobeerd het schuldgevoel van de kinderen af te laten nemen. Ook in Let op de 

Kleintjes komen deze thema’s naar voren. Het betrekken van de ouders is een punt waar nog 

geen overeenstemming over is. Sommige groepen hebben wel een parallelle oudergroep, 

andere niet. Een enkele keer is deze oudergroep geheel vrijwillig, een andere keer heeft het 

wel een verplichtend karakter. Bij Let op de Kleintjes heerst ook nog veel onduidelijkheid 

over dit punt. 

De verschillende effectevaluaties van de groepscursussen laten, over het algemeen een 

positief beeld zien van deze cursussen. De cursussen voldoen, in meer of mindere mate, aan 

de doelen die gesteld worden. Na afloop van de cursus vertoonden de kinderen minder 

gedragsproblemen. Niet alle evaluatie, waren positief, echter. Eén evaluatie van de Ontario-

groep liet geen verbetering zien in de kennis van de kinderen over veiligheid en steun en het 

omgaan met geweld. De evaluatie van de Kids´Club liet geen verbetering zien in de 

internaliserende problematiek van de kinderen. Wel werd duidelijk dat de kinderen waarbij de 

moeders werden betrokken bij de interventie betere resultaten boekten die ook constanter 

bleken te zijn. Dit bleek ook uit de positieve resultaten van de experimentele groep met 

parallel een moedergroep. 
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Ook de interventies die gericht waren op de moeder vertoonden veelbelovende resultaten. Het 

helpen van de moeder met praktische zaken heeft een positief effect op zowel moeder als 

kind. 

Over het algemeen, valt er wel het nodige aan te merken op de methodologische kwaliteit van 

de bekeken effectevaluaties. De onderzoeksgroepen waren vaak klein, sommige 

meetinstrumenten waren niet gestandaardiseerd en soms was er zelfs geen controlegroep. Dit 

alles, maakt dat er met enige voorzichtigheid naar de resultaten moet worden gekeken. 

De theoretische onderbouwing laat zien dat er aan een hoop onderwerpen aandacht moet 

worden besteed. Het getuige zijn van huiselijk geweld is een complex probleem dat zowel via 

directe als indirecte mechanismen zijn uitwerking kan hebben op kinderen. Dit zorgt ervoor 

dat interventies op dit gebied zowel aandacht moeten besteden aan het bijbrengen van kennis 

en vaardigheden als het creëren van een positieve, veilige omgeving voor kinderen. Ook blijkt 

uit zowel de theorie als de effectevaluaties dat het betrekken van de ouders een meerwaarde 

kan zijn voor een interventie. Dan kan een positieve verandering niet alleen bij de kinderen 

bewerkstelligt worden, maar bij het hele gezin. Dit maakt dat deze effecten elkaar kunnen 

versterken en dat de resultaten ook nog op de langere termijn zichtbaar zijn.

Alles in acht genomen lijkt Let op de Kleintjes, op basis van de literatuur, een veelbelovende 

interventie te zijn. De cursus lijkt veel op de andere cursussen en die boeken goede resultaten 

in de verschillende effectevaluaties. Ook de effectevaluaties over Let op de Kleintjes zijn 

tamelijk positief over de interventie. Ook qua theoretische onderbouwing lijkt Let op de 

Kleintjes het aardig te doen. Veel van de aanknopingspunten die in de literatuur naar voren 

komen, worden door Let op de Kleintjes aangepakt. Alleen de systeemaanpak lijkt wat te 

weinig naar voren te komen in de cursus. Aan de vader wordt weinig aandacht besteed en de 

ouderbijeenkomsten zijn vaak wat beperkt.

6.2 Interviews.

Er kan geconcludeerd worden dat er nog al wat verschillen, maar ook overeenkomsten, waar 

te nemen zijn in de manier waarop Let op de Kleintjes gegeven wordt en de zaken die ermee 

gepaard gaan. 

Het programma wordt meestal niet zo heel veel aan veranderd. De meeste instanties laten wat 

moeilijkere en verbale activiteiten weg en vervangen die door wat speelsere activiteiten. 

Verder waren er geluiden te horen om de volgorde wat te veranderen. Het programma werd 
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ook wel positief beoordeeld door de geïnterviewden. Alleen op de originele handleiding 

waren wel wat aanmerkingen. Het biedt weinig alternatieven en het schenkt weinig aandacht 

aan het thema ruzie en hoe daarmee om te gaan. Verder worden er geen aanknopingspunten 

gegeven hoe de werving en de PR aan te pakken. Ook bij de indicaties en contra-indicaties 

waren de eisen tamelijk overeenkomend. Een stabiele situatie wordt vereist, en kinderen met 

te zware problemen kunnen niet deelnemen. Maar verder is de belangrijkste eis dat de 

kinderen in staat moeten zijn om te functioneren in de groep. Verder proberen de instanties 

gemengde groepen te vormen en ietwat te specificeren naar leeftijd. 

De verschillen komen met name naar voren in de organisatie van de cursus. Sommige 

instanties geven de cursus alleen, terwijl anderen de cursus in samenwerking met andere 

organisaties geven. Dit heeft nog al wat consequenties. Als er sprake is van samenwerking 

kan er kennis gedeeld worden en zijn de lijnen veel korter. Er werden nog al wat problemen 

gemeld in verband met de bekendheid van de cursus. Als er meerdere organisaties betrokken 

zijn bij de cursus, is de cursus in ieder geval bij die organisaties bekend en kan er gezamenlijk 

gewerkt worden aan de PR en werving. Nu is het voor veel organisaties erg moeilijk om deze 

moeilijke doelgroep binnen te krijgen. Veel gezinnen haken ook nog eens af, vanwege 

praktische problemen. Organisaties hebben vaak niet de tijd en de mogelijkheden om 

uitvoerig contact te houden en ze gemotiveerd te houden voor de cursus. Het bleek wel te 

helpen als verwijzende instanties wat meer drang uitvoerden op de ouders om aan de cursus 

deel te nemen.

Daarnaast is de insteek van een organisatie die de cursus geeft van belang. Bureau jeugdzorg 

heeft andere belangen en doelen dan een vrouwenopvang of een RIAGG. Waar bij een 

vrouwenopvang de veiligheid van de vrouwen voorop staat, staat bij Bureau Jeugdzorg het 

welzijn van het kind voorop. Het zou goed zijn als beide doelen nagestreefd worden en 

daarom zou een samenwerking de beste optie zijn. Het heeft ook andere voordelen. Zo 

werken er praktisch geen mannen bij de vrouwenopvang maar vaak wel bij Jeugdzorg. Met 

een samenwerking is het dan makkelijker om zowel een mannelijke en vrouwelijke begeleider 

in de groep te hebben. 

Een ander belangrijk verschil is de manier waarop ouderbijeenkomsten worden aangeboden. 

Alle instanties hebben ten minste 1 ouderbijeenkomst, maar dat is ook de enige overeenkomst. 

Hoe meer ouderbijeenkomsten, hoe meer onderwerpen behandeld kunnen worden. Als er 

maar 1 ouderbijeenkomst gehouden wordt, is die vaak puur informatief van aard. Bij 

meerdere ouderbijeenkomsten kan er aandacht besteed worden aan opvoedkundige 

44



vaardigheden, de ouder-kindrelatie en zelfs aan de problemen van de ouders zelf. De 

geïnterviewden waren het wel eens over de noodzaak om ouders bij de cursus te betrekken. 

Praktische zaken zijn, echter, vaak een obstakel om overal veel ouderbijeenkomsten te 

organiseren. Hoe meer ouderbijeenkomsten bij de cursus horen, hoe meer er van de ouders 

gevraagd wordt. En dat is lastig bij een doelgroep die toch al moeilijk te bereiken en te 

motiveren blijkt te zijn. 

De verschillende instanties kunnen ook wel veel van elkaar leren. Zo werd er in Leeuwarden 

aangegeven dat ze weinig moeite hadden om voldoende mensen binnen te krijgen. De 

samenwerking tussen organisaties verloopt soepel en hulpverlenende instanties verwijzen 

genoeg mensen door naar de cursus. Het zou voor andere organisaties nuttig zijn om te weten 

hoe dit komt. 

Ook over het programma zelf zijn er dingen die interessant zijn om te delen met de 

verschillende organisaties in Nederland die Let op de Kleintjes geven. Zo hebben RIAGG 

Zwolle en Amersfoort een draaiboek voor de ouderbijeenkomsten ontwikkeld waar andere 

organisaties profijt van zouden kunnen hebben. Ook interessant is de nieuwe methode die in 

Amsterdam ontwikkeld is. Daarin worden een thema´s naar voren gehaald die in Let op de 

Kleintjes misschien wat te weinig belicht worden. Zo wordt de rol van de vader uitdrukkelijk 

besproken en wordt er uitvoering stilgestaan bij het thema ruzie en hoe daarmee om te gaan.  

In dit kader zou het goed zijn als er een organisatie is die toezicht houdt op wie 

groepscursussen geeft voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Vanuit die 

organisatie kan dan contact gelegd worden met de verschillende instantie zodat er een betere 

uitwisseling van informatie plaats vindt. Dit werd ook door de geïnterviewden als wenselijk 

beschouwd. 

6.3 Algemene conclusie.

Er zijn een aantal algemene conclusies te trekken uit deze resultaten. Een aantal bevindingen 

uit de literatuur en de interviews bevestigen elkaar. De tevredenheid van de geïnterviewden 

over het programma lijkt overeen te komen met de positieve resultaten uit de literatuur. De 

geïnterviewden hadden duidelijk het idee dat de kinderen positief veranderden door de cursus. 

Op een aantal punten conflicteren de aanknopingspunten die in de literatuur naar voren 

kwamen, met de praktijk zoals die door de geïnterviewden is geschetst. Zo zouden er zowel 

een mannelijke als een vrouwelijke groepsleider op een groep gezet moeten worden. In de 

praktijk, blijkt er echter een tekort aan mannen in de hulpverlenende instanties die de cursus 
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geven. Dit verschilt wel per instantie, wat pleit voor een brede samenwerking tussen 

instanties. 

In de literatuur worden de groepen vaak gespecificeerd naar leeftijd en worden er gemengde 

groepen gevormd. Op deze manier kan er met de kinderen worden gewerkt op een niveau dat 

past bij hun ontwikkeling. Om dit te doen heb je wel voldoende aanmeldingen nodig om deze 

keuzes te kunnen maken. De instanties gaven aan dat ze wel probeerden de groepen zo te 

vormen dat het leeftijdsverschil binnen de groep niet te groot was en dat er tenminste twee 

kinderen van hetzelfde geslacht in een groep zaten, maar vaak was dit niet mogelijk door het 

lage aantal aanmeldingen. 

Een belangrijk struikelpunt is het aanbieden van ouderbijeenkomsten. Uit de literatuur blijkt 

dat het betrekken van ouders bij een groepscursus positieve resultaten heeft op de kinderen. In 

de praktijk wordt ook onderkend dat ouderbijeenkomsten een meerwaarde kunnen zijn voor 

de cursus. Maar de instanties zijn huiverig om veel ouderbijeenkomsten te organiseren uit 

angst dat dit ouders zal afschrikken om aan de cursus deel te nemen.

Reden die genoemd worden om niet te participeren zijn vaak van praktische aard, zoals 

vervoersproblemen of het vinden van opvang van overige kinderen. Instanties hebben vaak 

niet de middelen om hier een oplossing voor te vinden. Waar dat wel het geval is, moet er 

alles aan gedaan worden om deze problemen weg te nemen. Wat verder een aanmoediging 

zou kunnen zijn, is enige drang vanuit verwijzende instanties. Die instanties zouden kunnen 

aangeven hoe belangrijk de cursus is voor de kinderen. Zodoende wordt de noodzaak wat 

meer duidelijk voor de ouders. Het is ook belangrijk om ouders aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheid als ouder. De meeste ouders willen het beste voor hun kind en daar kun 

je op inspelen. Ouders zijn vaak welwillend, maar hebben op het moment andere prioriteiten.

Als het lukt om voldoende mensen binnen te krijgen, is het mogelijk om meer 

ouderbijeenkomsten te organiseren. Daar kan gesproken worden over problemen van de 

kinderen en hoe ouders daar het beste mee om kunnen gaan. Daarnaast kunnen de problemen 

van de ouders zelf naar voren komen. Uit de literatuur blijkt dat het welzijn van de ouders 

invloed heeft op het welzijn van het kind. De cursus zou op deze manier een bijdrage kunnen 

leveren aan het welzijn van de ouders.

Daarnaast zou het aanbieden van praktische hulp aan ouders een meerwaarde kunnen zijn. De 

interventies, die gericht zijn op het beiden van praktische steun aan ouders, laten goede 

resultaten zien. Het aanbieden van een dergelijke interventie zou ook een hoop van de 

praktische bezwaren van de ouders voor deelname aan Let op de Kleintjes weg kunnen 

nemen. Daarom zou een dergelijke interventie voor aanvang van Let op de Kleintjes, een 
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positief effect kunnen hebben op het aantal aanmeldingen van de cursus. Het zou een soort 

traject kunnen vormen voor vrouwen die afkomstig zijn uit de vrouwenopvang. 

Het is de bedoeling van een dergelijke interventie dat zoveel mogelijk kinderen een cursus 

aangeboden krijgt die kwalitatief zo goed mogelijk is.

Het aanbieden van ouderbijeenkomsten zou ook beter in de systeemaanpak passen, wat uit de 

literatuur als belangrijk onderdeel naar voren komt. Een ander punt waarop Let op de 

Kleintjes op dit gebied verbeterd kan worden, is de rol van de vader. Zoals de cursus nu 

gegeven wordt, is er weinig aandacht voor dit thema. Maar in lang niet alle gevallen gaan de 

ouders uit elkaar en de vader blijft vaak een rol spelen in het leven van de kinderen. Het 

programma in Amsterdam heeft hier in hun nieuwe methodiek op ingespeeld. Het is daarom 

belangrijk dat hiervoor ook aandacht is in de cursus. Het zou een rol kunnen krijgen in het 

programma en de vader zou meer betrokken moeten worden bij de cursus. Het blijkt, echter, 

niet wenselijk om daders bij de ouderbijeenkomsten aanwezig te laten zijn. Hier zal dus naar 

een alternatieve manier moeten worden gezocht. Gedacht zou kunnen worden aan het 

aandacht geven van onderwerpen uit Let op de Kleintjes in de daderhulpverlening. 

Een ander mogelijk punt van verbetering is de handleiding van Let op de Kleintjes. Die is 

intussen al een aantal jaren oud en is voor verbetering vatbaar. Zo wordt er nu weinig 

aandacht aan de werving en de PR gegeven, wat toch een van de belangrijkste problemen 

blijken te zijn. Enkele tips hierover zouden welkom zijn. Een ander punt zijn de activiteiten. 

Alle instanties geven aan dat ze een aantal activiteiten te verbaal en/of te moeilijk vinden, met 

name voor jongere kinderen. Het zou daarom welkom zijn als er een aantal alternatieven 

voorhanden zijn voor die activiteiten. Op die manier kunnen groepsleiders een activiteit 

kiezen die past bij het niveau en de belevingswereld van de groep. 

Ook het cursusmateriaal wat bij de folder hoort, kan wat moderner, volgens diverse 

geïnterviewden. De tekeningen kunnen beter en de video is niet echt geschikt voor de 

kinderen, volgens enkele groepsleiders. 

Verder zou er, zoals eerder gezegd, een draaiboek voor ouderbijeenkomsten moeten komen. 

Nu hebben de verschillende instanties allemaal een eigen manier van het houden van 

ouderbijeenkomsten gevonden. Die blijken, echter, niet allemaal even succesvol. 

Concluderend kunnen we zeggen dat Let op de Kleintjes een veelbelovende interventie lijkt te 

zijn. Er zijn echter nog een aantal minpunten te noemen, zowel van meer theoretische aard, 

maar met name van praktische aard. 
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6.4 Aanbevelingen.

Uit de conclusie zijn een aantal concrete aanbevelingen te halen. Die zal ik hier punt voor 

punt weergeven.

Welke organisaties de groepscursus uitvoeren blijkt belangrijk te zijn voor het aantal 

aanmeldingen, het aanbod van groepsleiders en de manier waarop de cursus gegeven wordt.

Er moet worden uitvoerig gekeken worden naar de instanties die Let op de Kleintjes 

geven en de gevolgen die dat heeft en naar mogelijk samenwerkingsverbanden en de 

daarmee samenhangende voordelen.

De ouderbijeenkomsten blijken een moeilijk punt bij het geven van Let op de Kleintjes. De 

hoeveelheid bijeenkomsten en de te behandelen thema´s zijn onderwerpen waarover nog veel 

onduidelijkheid heerst.

Een studie naar de ouderbijeenkomsten, de effecten daarvan en de gevolgen voor het 

aantal aanmeldingen zou uitvoerig bestudeerd moeten worden.

De effectevaluaties van de psycho-educatieve groepscursussen in het algemeen en van Let op 

de Kleintjes zijn vaak methodologisch zwak van aard. Kleine onderzoeksgroepen, geen 

controlegroepen en niet-gestandaardiseerde meetinstrumenten zijn enkele van de 

moeilijkheden die in dit onderzoek zijn aangetroffen. Het wordt daarmee moeilijk om iets 

definitiefs over de resultaten van deze cursussen te zeggen en ze evidence-based te maken. 

Belangrijk is dat er methodologisch sterke effectevaluaties gehouden worden voor de 

verschillende groepscursussen en in het bijzonder Let op de Kleintjes. 

Er was nog al wat kritiek op de originele handleiding van Let op de Kleintjes uit 1999. Daarin 

worden weinig alternatieve activiteiten aangegeven, is weinig aandacht voor PR en werving, 

de tekeningen zijn wat gedateerd, sommige activiteiten zijn te gecompliceerd en/of te verbaal 

en de volgorde wordt niet door iedereen logisch gevonden. 

De handleiding uit 1999 zou uitvoerig bekeken moeten worden en eventueel moeten 

worden aangepast.

Tot slot werd er aangegeven dat het prettig zou zijn als de verschillende aanbieders van Let op 

de Kleintjes wat meer met elkaar in contact zouden kunnen komen. 
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Initiatief (evt. de taak van MOVISIE) zou genomen moeten worden om te komen tot een 

gezamenlijk platform (website, nieuwsbrief) waarin contact gehouden zou kunnen 

worden en informatie zou kunnen worden uitgewisseld.
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Bijlage 1: Topiclijst Interviews aanbieders Let op de Kleintjes.

Bij alle vragen doorvragen, waarom, waarvoor, etc.

Basisstructuur:
-Hoeveelheid groepen.
-Grootte groepen.
-Hoeveelheid bijeenkomsten.
-Moeder/ouderbijeenkomsten, hoeveel en wanneer. Ook vaders aanwezig?
-Begeleiders, aantal en sekse, opleiding.
-i.s.m welke instelling
-selectieve of geïndiceerde preventie.
-procedure aanmelding/screening.
-financiering.

Indicaties en contra-indicaties:
-welk screeningsinstrument?
-percentage dat doorgaat naar behandeling.
-Situatie kinderen en ouder(s).(nog geweld of stabiel?). Invloed op de interactie/inhoud.
-Leeftijd kinderen.
-Allochtonen.
-Verstandelijk beperkte kinderen/ouders.
-Verbale vermogens kinderen/ouders.

Bereik/samenwerking:
-Verwijzers.
-Aantal aanmeldingen/wachtlijsten.
-werving/pr.
-regionale inbedding.

Inhoud: 
-Handleiding Let op de Kleintjes, of niet. Waarom?
-Omgang met verschillende soorten kinderen, sekse/intelligentie/achtergrond.
-Moeder/Ouderbijeenkomsten, aansluiting met kindergroep.

Goede kanten interventie/werkzame bestanddelen.

Slechte kanten interventie/moeilijkheden.

Evaluatie/follow-up.
-tevredenheidsonderzoek.
-iets bekend over effecten?

Interviews opnemen (indien toestemming gegeven) en daarna belangrijkste punten eruit 
halen.
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Bijlage 2: Voorbeeld uitwerking interview.

Interview Blijf-Groep Amsterdam.

In Amsterdam geven ze de cursus En nu ik..! Dit is een variant op Let op de Kleintjes.

Structuur.
Ze doen nu 4 groepen per jaar. Dit moeten er uiteindelijk 6-12 gaan worden, maar dit hangt af 
van geld en de organisatie en het aantal aanmeldingen. Ze doen het nu op 4 plekken, maar 
willen uiteindelijk naar 6 plekken in Amsterdam, zodat ze bij elk steunpunt een groep aan 
kunnen bieden.
Maximaal 9 kinderen per groep.
Ze geven 9 kinderbijeenkomsten.
Ze doen ook 9 ouderbijeenkomsten. Daar komen ook vaders. Er moet een steunende opvoeder 
zitten in de groep. Degene in de groep is nooit alleen pleger. Er is ook sprake van wederkerig 
geweld, dus dan zijn beide ouders dader en slachtoffer. Dan maakt het niet uit. Het kan ook 
een andere steunende opvoeder zijn die de ouderbijeenkomsten bijwoont, zoals pleegouder of 
oma. Niet twee opvoeders uit hetzelfde gezin. Kunnen wel beiden ondersteuning krijgen. 
Geen problemen met vaders. Komt niet vaak voor. 
2 begeleiders per groep, 1 van de Blijf-groep (maatschappelijk werker) en 1 GGZ-psycholoog 
of gedragswetenschapper. Bij oudergroep ook iemand van een maatschappelijk 
werkorganisatie. Ze hebben 1 mannelijke begeleider, maar de spoeling is dun. Is, voor met 
name jongens, wel belangrijk om een mannelijke begeleider te hebben. Wil in elke 
kindergroep 1 man. 
De cursus wordt gegeven samen met de GGZ, maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg. 
Vast gelegd in een convenant. 
Soms worden gezinnen door een gezinscoach met enige drang naar de cursus gestuurd. Maar 
heeft weinig zin. Deze aanmeldingen hebben niet geleid tot een deelname. Ouders moeten 
toch vooral gemotiveerd worden.
Het intakegesprek wordt, als ouders bij elkaar wonen bij voorkeur, met beide ouders gedaan. 
Kind is ook bij gesprek. Gesprek wordt door ouder- en kinderbegeleider gedaan. Na een tijdje 
gaat kind weg voor apart gesprek met kinderbegeleider, zodat het niet alle verhalen van de 
ouder hoeft te horen. Dan kan meteen gekeken worden hoe het kind is in een 1 op 1 contact 
met de begeleider. Ze gebruiken een intakeformulier met een stuk voor het kind en een stuk 
voor de ouder(s). Idealiter de intakes minimaal een week voor de start van de groep. In 
werkelijkheid wil het nog wel eens vlak voor de eerste bijeenkomst zijn. Heeft te maken met 
het aantal aanmeldingen.

Indicaties en contra-indicaties.
Geweld moet gestopt zijn, maar stoppen niet als geweld  weer is opgelaaid tijdens het lopen 
van de groep.  Dan wordt het wel wat lastiger om aan de doelstelling van de cursus te kunnen 
voldoen. Ook moet de hulpverlening begonnen zijn.
De leeftijdgrens loopt van 7-11 jaar. Wordt redelijk strikt gehanteerd. Een kind van 6 komt op 
de wachtlijst totdat het 7 is. Iemand van 12 die nog op de basisschool, kan nog meedoen. 
Maar redelijk strikt omdat anders de leeftijdsverschillen te groot worden.
Zowel de ouder als het kind moet in een groep kunnen functioneren. Met psychiatrische 
problematiek kan dat lastig worden. Dit komt redelijk vaak voor.
Als kinderen op speciaal onderwijs zitten, wordt er extra geïnformeerd of kind in de groep 
kan functioneren.
Werken erg outreachend. Tolken en oppassen kunnen worden geregeld. Allemaal gratis.
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De helft van het aantal aanmeldingen leidt tot een deelname. Niet altijd duidelijk of dit komt 
door contra-indicaties of andere factoren.

Bereik/samenwerking.
Zeker 95% van de aanmeldingen komt van verwijzers af. Weinig mensen die zich zelf 
aanmelden.
De helft van het aantal aanmeldingen leidt tot een deelname. Dat kan te maken hebben dat de 
ouder het niet aankan, het niet kan opbrengen het kind te brengen en/of zelf te komen. En ook 
strenge criteria. De cursus vraagt nogal veel van een gezin. 
Ze hebben zorgen over de mensen die niet op komen dagen. Wordt aan verwijzers overgelaten 
om contact te houden met de mensen. 
De steunpunten zijn de belangrijkste verwijzers. Daarnaast (school)maatschappelijk werk en 
GGZ. Niet zoveel aanmeldingen van Bureau Jeugdzorg i.v.m. gebrek aan bekendheid bij 
uitvoerders. Is ook verschillend per regio.
Bekendheid is een groot probleem. Ze proberen de belangrijke mensen in het veld wel te 
informeren. Ze geven wel folders uit, doen aan mailings, hebben een digitale nieuwsbrief en 
geven voorlichtingen aan schoolartsen, huisartsen, buurtnetwerken en andere mogelijke 
verwijzers. Is een kwestie van lange adem. 
Er bestaat hebben wel een Kindspoor in Amsterdam, maar medewerkers van dit programma 
nemen niet deel aan casusoverleggen.
Een probleem is dat het contact van gezinnen met de hulpverlening plaatsvindt tijdens de 
crisis. Maar dit is niet het moment voor de cursus. Op het juiste moment voor de cursus is het 
contact met de hulpverlening veel minder aanwezig.

Inhoud.
Hebben een heel andere methode ontwikkeld. Wel 9 bijeenkomsten, maar hebben een aantal 
thema´s omgegooid. Boos komt pas in bijeenkomst 4, bijv. Verder hebben ze een aantal 
dingen toegevoegd, zoals loyaliteit en contact met je vader. De geïnterviewde heeft het niet 
mee ontwikkeld en kon dus niet uitleggen wat de reden was van veranderingen. Ze hebben 
ook een bijstelling van de methodiek ontwikkeld met nieuwe tekeningen, andere 
bewegingspellen en alternatieven voor verhalen. Ze willen de oudergroep en de kindergroep 
beter op elkaar laten aanpassen. Er komt een thema Veilig Boos in. Het geheim inkleien gaat 
eruit.
De oudergroep is gebaseerd op een handboek uit Eindhoven. De thema´s zijn grotendeels 
gelijk aan die in de kindergroep. De bedoeling is dat de ouders de gevoelens en het gedrag 
van hun kind leren begrijpen, dat ze kennis nemen wat er in de kindergroep gebeurt, hoe de 
ouders hun kind kunnen ondersteunen en hoe ze hun eigen ervaringen kunnen verwerken. De 
oudergroep gaat ook aangepast worden. Is nu nog te veel een praatgroep, moet meer een 
trainingsgroep worden. Moet wel iets van de ouders zelf in blijven, maar moet meer over 
opvoeding en dergelijke in. Maar ouders moeten inzicht krijgen in hun problemen. Mensen 
kunnen worden doorverwezen naar andere cursussen.
Op het eind komen de kinderen van de kindergroep naar de oudergroep en vertellen wat ze 
hebben gedaan. Er worden geen specifieke dingen over de kinderen verteld.
Allochtonen vormen geen probleem, alleen soms met de taal. Ze werken met tolken, maar dit 
geeft soms praktische problemen (tolk wel aanwezig, deelnemer niet, of andersom) 
Ze hebben ook begeleiders met verschillende achtergronden. En alle medewerkers hebben 
ook ervaringen in het werken met verschillende culturen. Behoorlijk veel allochtonen in de 
cursus. Ze hebben ook wel eens Nederlanders.
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Goede kanten/werkzame bestanddelen.
De cursus kan het isolement doorbreken dat gepaard gaat met huiselijk geweld. Je brengt een 
lotsverbondenheid tot stand. Totaal anders dan het contact met de hulpverlening, meer 
gebaseerd op gelijkwaardigheid. Er zijn andere kinderen in wie de kinderen iets herkennen en 
hoeven ze niks uit te leggen. Thema´s sluiten aan bij de gevoelens van de kinderen. 
Ontschuldigen van de kinderen is heel belangrijk.
Bij de oudergroep is belangrijk dat ouders met elkaar praten over hoe het nu gaat en over de 
opvoeding. Ze leren dat ze dingen kunnen leren in de opvoeding. Ze geven elkaar tips en 
stromen door naar andere cursussen.

Mindere kanten/moeilijkheden.
Bereiken te weinig kinderen. Heel veel kinderen worden niet bereikt. Kost veel tijd, energie 
en geld. Misschien nog langer maken zodat je zeker weet dat je veel bereikt? Er moet meer
weerbaarheid in voor de kinderen.

Follow-up/evaluatie.
Per kinder- en ouderbijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Verder is er aan het eind een 
evaluatieformulier voor ouders en kinderen. Soms maken begeleiders afspraken met ouders 
om na een half jaar te kijken hoe het gaat, maar op individuele basis.
Verder geen follow-up. Zijn bezig met plannen om de methode evidence-based te maken. 
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