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Inleiding 

 

Begin juni was de aandacht van de media gericht op de woorden van Frank Bovenkerk, 

hoogleraar Criminologie. Hij presenteerde de Rotterdamse cijfers over de criminaliteit van 

Marokkaans-Nederlandse jongens, die volgens onderzoek hoger zouden zijn dan die van 

autochtone Rotterdamse jongeren. Ook het percentage recidiverende Marokkaans-

Nederlandse jongens zou een stuk hoger liggen. 

 

"Je zou nog kunnen denken dat het per persoon niet verder is gegaan dan één contact met 

de politie, maar dat is niet zo: 90 procent van de jongens met een Marokkaanse 

achtergrond recidiveert, tegenover 60 procent van de allochtonen." (Volkskrant, 4 juni 

2009) 

 

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb reageerde hier onmiddellijk op, hij kon de cijfers 

niet plaatsen. Hoe dan ook, een nieuwe discussie laaide op over een -de laatste jaren- 

bekend en veelbesproken onderwerp: Marokkaans-Nederlandse jongeren. Het feit dat de 

vraag of leden uit deze groep meer dan anderen met politie en justitie in aanraking komen 

geeft aan dat op dit gebied de nodige problemen zijn. In dit nieuwsitem gaat het over 

jong-volwassenen met een leeftijd tussen de 18 en 24 jaar. Deze jonge mensen zijn de 

adolescenten van ‘gisteren’. Dat maakt het interessant om te kijken naar gegevens 

omtrent deze leeftijdsgroep. De cijfers die bekend zijn geven aan dat maar liefst 6,5% van 

de Marokkaans-Nederlandse jongens van 12 tot 18 jaar in aanraking is geweest met de 

politie en dat de kans op recidiveren groot is (Blom, Van der Laan & Huijbregts, 2005). 

Voor autochtone jongeren is dit percentage 1,3 % en voor etnische minderheden in het 

algemeen 3,4%. De Marokkaans-Nederlandse jongeren vormen dus een ‘kwetsbare’ groep. 

Wat zouden oorzaken kunnen zijn van deze ‘kwetsbaarheid’?.................................... 

            Verschillende studies hebben aangetoond dat deze groep moeite heeft om hun 

plaats te vinden in de Nederlandse maatschappij (Bovenkerk, 2001; van Gemert, 1998). 

Aan de ene kant is daar hun etnische achtergrond en aan de andere kant maken ze deel 

uit van de Nederlandse samenleving. Het gevolg is dat velen dwalen tussen drie 

verschillende levens: het strenge thuisleven, het drukke schoolleven en het avontuurlijke 

leven op straat (Van Pelt & Knorth, 2002). Het gezag van de ouders blijft beperkt tot 

binnenshuis, buitenshuis ontbreekt het wijde informele netwerk dat de ouders vanuit 

Marokko gewend zijn, een netwerk dat ook een deel van de supervisie op zich neemt (Pels, 

2003). De negatieve berichtgeving in de media en de bejegening vanuit de Nederlandse 

samenleving hebben tot gevolg dat de jongeren zich miskend voelen. Pels stelt dat de 

ervaren stigmatisering en discriminatie een negatieve identificatie als Marokkaan of als 

buitenlander in de hand kan werken. ........................................................................  

           Jongeren die strafbare feiten plegen en in aanraking zijn geweest met politie en 

justitie, komen bij de jeugdreclassering terecht. Het voorkómen van recidive is één van de 

belangrijkste doelen van de jeugdreclassering. Met begeleiding en controle wordt getracht 

de Marokkaans-Nederlandse jongeren op het rechte pad te houden. Gesprekken op 
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regelmatige basis met de jongeren zijn een belangrijke pijler in dit beleid. ………………… 

           Echter, deze gesprekken gaan niet altijd zoals de jeugdreclassering zou willen. 

Komen (2006) geeft aan dat dat niet alleen het geval is bij gesprekken met Marokkaans-

Nederlandse jongeren, maar dat gesprekken met allochtone verdachten in de regel minder 

vlot verlopen. Van Nijnatten en de Kruijf (2008) hebben onderzoek gedaan naar 

jeugdreclasseringsgesprekken met Marokkaans-Nederlandse jongens. Ook uit hun 

onderzoeksrapport blijkt dat de communicatie tussen de jeugdreclasseerder en de 

Marokkaans-Nederlandse jongen niet op rolletjes loopt. Dit kan liggen aan de 

cultuurverschillen die ervaren worden door zowel de jeugdreclasseerder als de jongen. 

            Cultuurverschillen en communicatieproblemen zijn mogelijke factoren die het 

bereiken van de doelstelling van de jeugdreclassering, het voorkómen van recidive bij 

Marokkaans-Nederlandse jongeren, bemoeilijken. In dit onderzoek wordt de communicatie 

in gesprekken tussen de jeugdreclassering en Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen 

12 en 18 jaar nader bekeken. Op deze wijze wil dit onderzoek een bijdrage leveren aan 

een beter begrip van de communicatie, zodat de gespreksvoering beter kan verlopen. 
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Theoretische verdieping 

 

In dit hoofdstuk worden de begrippen die in dit onderzoek van belang zijn belicht. De 

eerste paragraaf geeft invulling aan jeugdreclassering zoals die in Nederland uitgevoerd 

wordt, hier komen naast de doelen van jeugdreclassering ook termen als empowerment en 

controle aan bod. Het spanningsveld tussen deze termen volgt hierop. Paragraaf 2 gaat in 

op institutionele communicatie. De derde paragraaf omvat de culturele verschillen tussen 

jeugdreclasseerder en Marokkaans-Nederlandse jongere en de communicatieve problemen 

die daaruit kunnen voortvloeien. Vervolgens wordt facework en de daarmee samen-

hangende beleefdheidstheorie uitgelegd. De laatste paragraaf behandelt het begrip 

gender, de jeugdreclasseerder kan immers een man of een vrouw zijn. 

  

1. Jeugdreclassering  

Bureau Jeugdzorg fungeert sinds het intreden van de nieuwe Wet op de jeugdzorg op  

1 januari 2005 als toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. Alle verzoeken om hulp 

omtrent jeugd komen bij de medewerkers van Bureau Jeugdzorg terecht. Zij beoordelen 

dan welke zorg nodig is en begeleiden kinderen, jongeren of ouders of verwijzen door naar 

andere hulpverleners. Naast indicatiestelling, uitvoering van de taken van het Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling, uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen, behoort 

jeugd-reclassering tot de wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg.1  

1.1 Doelen 

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die in aanraking komen met politie en justitie 

voor het plegen van een strafbaar feit komen vaak terecht bij de jeugdreclassering. 

Jaarlijks zijn dit ongeveer 4.000 jongeren. De jeugdreclassering is vooral bedoeld voor 

jongeren bij wie de kans bestaat dat zij een criminele carrière gaan opbouwen. Het is een 

pedagogische interventie, die in verschillende fasen van strafvervolging of 

tenuitvoerlegging kan worden aangeboden. Begeleiding kan plaatsvinden op vrijwillige 

basis of in een gedwongen kader. De belangrijkste doelen van de jeugdreclassering zijn: 

het tegengaan danwel verminderen van een criminele carrière en het vergroten van het 

handelingskader en/of het realiseren van een gedragsverandering bij de jongere, teneinde 

participatie en integratie van de jongere in de samenleving te bevorderen (Kruissink & 

Verwers, 2002). In de praktijk streeft de jeugdreclasseerder met hulpverlening en 

begeleiding vier standaarddoelen na: 

1. De jongere komt de afspraken met de jeugdreclassering na 

2. De jongere heeft een zinvolle dagbesteding (school of werk) 

3. De jongere heeft een zinvolle vrijetijdsbesteding  

4. De jongere recidiveert niet 

                                            
1 Website Bureau Jeugdzorg http://www.bureaujeugdzorg.info/Wat_is_bureau_jeugdzorg/  
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Bovenal is het doel dat de jongere zich uiteindelijk zonder externe dwang aan de regels 

van de samenleving kan houden. 

1.2 Begeleiding in een gedwongen kader 

Vaak heeft de begeleiding door de jeugdreclassering een gedwongen karakter. Dat is van 

invloed op het verloop van de begeleiding. Er zijn consequenties als de jongere zich niet 

aan de aanwijzingen en opdrachten van de jeugdreclasseerder houdt in de vorm van 

verderstrekkende maatregelen.  

De jeugdreclassering kent twee vormen van begeleiding: 

1. Reguliere jeugdreclassering ……………………….………………………………………………………………………. 

Deze begeleiding is bedoeld voor jongeren waarover men zich zorgen maakt. Naast de 

zorg over de gepleegde delicten bestaat zorg over de problemen van de jongere in de 

persoonlijke en sociale sfeer. De jeugdreclasseerder biedt in de eerste plaats 

psychosociale begeleiding en daarnaast controleert hij de naleving van de bijzondere 

voorwaarden die door Justitie zijn opgelegd. 

2. Individuele Traject Begeleiding (ITB) ……………………………………………………………………………….. 

Deze intensieve vorm van jeugdreclassering wordt vaak opgelegd als alternatief voor 

detentie of een deel daarvan. Door te werken aan het verbeteren van persoonlijke 

vaardigheden en het bevorderen van sociale integratie wordt getracht recidive te 

voorkomen. De intensiteit van het contact tussen jeugdreclasseerder en cliënt is hoog. 

Vaak spreken zij elkaar enkele keren per week. 

De gesprekken tussen jongere en jeugdreclasseerder zijn een belangrijk onderdeel van de 

begeleiding en vinden op regelmatige basis plaats. Volgens de richtlijnen in het 

Handboekboek Jeugdreclassering (Vogelvang, 2005) moeten in elk gesprekscontact, 

ongeacht de interventie of de fase van de begeleiding, vijf vaste onderdelen aan de orde 

komen: 

1. Legitimatie; het aangeven van het gedwongen kader en de doelen van het gesprek 

2. Context; het duidelijk maken welke rollen (en bijbehorende rechten en plichten) de  

     gespreksdeelnemers hebben 

3. Proces; het plaatsen van het gesprek in het geheel van de begeleiding 

4. Verantwoording; het inzetten van de kennis en kunde van de jeugdreclasseerder 

5. Evaluatie; het samenvatten aan het einde van het gesprek 

Het Handboek Jeugdreclassering reikt de jeugdreclasseerder handvatten in gespreksstijlen 

en noemt twee benaderingen: taakgericht en relatiegericht. De taakgerichte benadering is 

gericht op het structureren van zaken, rollen definiëren, vragen stellen, taken definiëren 

en aangeven waar, wanneer en hoe deze uitgevoerd moeten worden. Binnen dit type 

benadering probeert de jeugdreclasseerder de jongere te instrueren (praktisch) en te 
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overtuigen (cognitief). De relatiegerichte benadering is meer toegespitst op sociaal-

emotionele en relationele factoren. De jeugdreclasseerder tracht hiermee een goede relatie 

met de jongere op te bouwen. De nadruk ligt hierbij op coachen en delegeren. 

 Deze benaderingen kunnen gekoppeld worden aan termen die in de 

wetenschappelijke literatuur vaker gebruikt worden. Zo hangt de relatiegerichte 

benadering samen met empowerment (hulp) en de taakgerichte benadering met controle 

(recht).  

 

1.2.2 Controle 

Bij controle treedt de jeugdreclasseerder op als de spreekbuis van justitie. Hij2 vertelt de 

jongere wat hij moet doen en controleert of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Een andere 

spreekbuis van justitie die ook een controlerende taak heeft, is de politie. De gesprekken 

die door hen gevoerd worden gaan vaak gepaard met een vragenreeks, het politieverhoor. 

Uit onderzoek naar gesprekstechnieken in politieverhoor (Baldwin, 1993) blijkt dat deze 

manier van ondervragen erg resultaatgericht is. Er is vaak weinig ruimte voor de 

ondervraagde om zelf antwoord te geven door de snelle opeenvolging van de vragen en 

regelmatig interrumperen door de ondervrager. Ook hebben vragen vaak een suggestieve 

insteek, waardoor antwoorden die niet ‘in het straatje’ vallen afgekeurd worden.  

Van Nijnatten en de Kruijf (2008) geven aan dat controle veelal de overhand neemt in 

gesprekken tussen jeugdreclasseerder en jongen. De jongens ervaren de dominante 

controlerende taak als negatief. Het is waarschijnlijk dat de passieve houding die zij in de 

gesprekken aannemen daar mee te maken heeft.  

 

1.2.1 Empowerment  

Empowerment kan gezien worden als het creëren van kritisch bewustzijn van de cliënt 

door inzicht en training en door het geven van handreikingen om zelf verandering aan te 

kunnen brengen. Het doel is het voelen van eigen kracht, controle en keuzemogelijkheden 

(Kettunen, Poskiparta & Liimatainen, 2001). Een cliënt moet het gevoel krijgen dat hij 

controle heeft over zijn leven. Daartoe wordt getracht de cliënt sterker en krachtiger te 

maken binnen zijn eigen sociale context (Dunst et al., 1988 in Verzaal, 2002). Bij 

interactie staat vooral de ontwikkeling van die kracht centraal. Het is van belang dat de 

jongere inzicht krijgt in de mogelijkheden die hij heeft om de omgeving te beïnvloeden. 

Inzicht alleen is niet genoeg. Het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om die 

invloed daadwerkelijk te laten gelden is een tweede kernpunt (Speer, 2000). Een 

vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en cliënt en wederkerige conversatie zijn 

voorwaarden om dit proces in gang te zetten (Kettunen et al. 2001). Van Ryn en Heany 

(1997) geven als voornaamste interactieprincipes aan: 

 

 

                                            
2 De jeugdreclasseerder wordt in deze scriptie aangeduid met ‘hij’, maar kan uiteraard ook 
vrouwelijk zijn.  
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1. onvoorwaardelijke acceptatie en een positieve blik  

2. het ondersteunen van deelname van de cliënt 

 

Handreikingen om het proces van empowerment te ondersteunen worden ook gegeven 

door Feste en Anderson (1995): 

1. Questions; brede vragen stellen om te achterhalen wat een persoon zelf al weet en 

     hoe hij in het leven staat. Daarnaast vragen naar dagelijkse dingen. 

2. Behavioral language; gebruik maken van woorden die vragen naar beschrijving,       

     verbanden, keuzes maken, besluiten nemen. Dit moedigt aan tot handelen in plaats    

     van gewoon tevreden zijn met verkregen informatie. 

3.  Storytelling; het vertellen van verhalen ondersteunt het proces van zelfontdekking. 

Deze uitgangspunten en handreikingen van Van Ryn en Heany en van Feste en Anderson 

onderstrepen het belang van aanmoediging door de jeugdreclasseerder in het gesprek. 

Verzaal (2002) geeft aan dat een definitie van empowerment in de Jeugdzorg nog in 

ontwikkeling is. Uit haar observatieonderzoek komen wel bepaalde gesprektechnische en 

persoonlijke kenmerken van de hulpverlener naar voren die empowerment stimuleren:  

1. de hulpverlener sluit aan bij de behoeften en wensen van de cliënt 

2. de hulpverlener bejegent de cliënt met respect 

3. de hulpverlener brengt vraaggericht ordening aan  

4. de hulpverlener bekrachtigt gedrag positief  

5. de hulpverlener geeft professionele informatie en praktische tips 

In gesprekken met verpleegsters wordt ter bevordering van empowerment het gesprek op 

een aanmoedigende en opbouwende manier geopend, worden de behoeften van de patiënt 

tactvol geëxploreerd en speelt actief luisteren en het schetsen van een positief 

toekomstbeeld een grote rol (Kettunen et al., 2001). 

1.2.3 Spanningsveld Hulp en Recht 

De jeugdreclasseerder bevindt zich op een spanningveld tussen Hulp en Recht. Enerzijds 

probeert hij de ontwikkeling van de jongere te beschermen en te bevorderen, anderzijds 

moeten hij hem begrenzen en bewaken.  ...................................................... 

 Van Nijnatten (2005) heeft onderzoek gedaan naar controle in gesprekken in de 

kinderbescherming. Ook in dit veld wordt geschipperd tussen zorg en controle, veel 

gezinsvoogden hebben moeite om een evenwicht te vinden tussen deze twee taken. De 

controlerende taak, gestoeld op de formele macht die ze door de rechtbank toegewezen 

hebben gekregen, lijkt moeilijk te combineren met de zorgtaken. Veelal wordt in het 

gesprek met de ouders geprobeerd de scherpe kantjes van de controle af te halen door de 

formele macht vaag te houden of te verkleinen. Zo wordt gezichtsverlies van de ouders 

vermeden, maar dit gaat ten koste van de duidelijkheid over de controlerende taak.  
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 Beide facetten spelen ook een grote rol in de jeugdreclassering. Bij een succesvolle 

reclassering is er een verschuiving van controle naar empowerment naarmate de 

begeleiding langer duurt. De jongere komt dan tot eigen overtuiging dat hij het beste goed 

kan meewerken aan de reclassering. De controlerende taak verdwijnt meer naar de 

achtergrond en er wordt gewerkt aan het empoweren van de jongere. Dit houdt in het 

versterken van de kracht, zelfstandigheid en autonomie van de jongere en hem 

zelfbewuster maken. Als de jongere de grenzen van de samenleving en zichzelf in de gaten 

kan houden, kan hij zich hier aan aanpassen en zich uiteindelijk zonder externe dwang aan 

de regels houden en een bevredigend leven opbouwen. 

 Empowerment wordt bereikt door reflectie en exploratie. Bij exploratie wordt 

gespreksparticipatie van de jongere groter. Door te praten over en te reflecteren op zijn 

gedrag, mening en gevoelens van de jongere wordt onderhandeld over zijn identiteit en 

deze wordt geherformuleerd. Dit leidt tot verandering in overtuiging van de jongere. Van 

Nijnatten en de Kruijf (2008) geven aan dat wanneer de jongere meer gespreksruimte 

krijgt, hij vaker een actieve positie in het gesprek zal innemen. 

 In de volgende paragrafen worden verschillende aspecten van het jeugd-

reclasseringsgesprek besproken en de mogelijke problemen die daarmee samenhangen, 

die een actieve gesprekshouding van de jongere in de weg kunnen staan.  

 

2 Institutionele communicatie 

De gespreksvoering tussen jeugdreclasseerder en Marokkaans-Nederlandse jongere vindt 

plaats in een institutionele context. Eerdere onderzoeken laten zien dat in een 

institutionele context specifieke vormen van gespreksvoering ontstaan, zoals in arts-

patiëntgesprekken (Meeuwesen, 1988), rechtspraak (Komter, 1998) en kinderbescherming 

(Hofstede, van Nijnatten & Suurmond, 2001). Erickson en Shultz (1982) geven aan dat 

gesprekken in een institutionele setting een vorm van institutioneel poortbewaken 

(gatekeeping) is. Dit houdt in dat twee personen, vaak vreemden van elkaar, een gesprek 

hebben, waarbij degene die als poortwachter optreedt de autoriteit heeft om beslissingen 

te nemen die van invloed zijn op de toekomst van de ander. Erickson en Shultz 

onderzoeken dit in gesprekken tussen studieadviseurs en studenten, maar institutionele 

poortbewaking is ook van toepassing op de jeugdreclasseringgesprekken. In deze 

gesprekken heeft de jeugdreclasseerder de bevoegdheid om beslissingen te nemen, die 

van invloed zijn op de toekomst van de jongere met het doel hem op het rechte pad te 

houden.  

 Drew en Heritage (1992) beschrijven enkele kenmerken van gesprekken in een 

institutionele context in vergelijking met een ‘alledaags’ gesprek. Ten eerste heeft 

minimaal één van de deelnemers een doelgerichte oriëntatie. De jeugdreclasseerder heeft 

algemene doelen (het voorkómen van recidive, nuttige tijdsbesteding van de jongere, 

zoals besproken in paragraaf 1.1), die bepaald zijn vanuit de functies en de aard van de 

Jeugdzorg, het instituut waar jeugdreclassering onder valt. Daarnaast gaat institutionele 

communicatie gepaard met bepaalde beperkingen in de gespreksbijdragen. Niet alles wat 

in een alledaags gesprek besproken wordt, hoort thuis in een institutioneel gesprek. Bij 
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aanvang van de reclassering worden de criminogene factoren die een rol kunnen spelen in 

het leven van de jongere vastgesteld. Vervolgens moeten deze factoren in elk gesprek 

onderwerp aan de orde komen (Vogelvang, 2005). Gespreksbijdragen rond deze vaste 

onderwerpen zijn passend in de context. Tenslotte kunnen in institutionele gesprekken 

bepaalde frames en procedures een rol spelen. In een alledaags gesprek is het gangbaar 

dat mensen gevoelens tonen zoals verbazing of sympathie. Als dat achterwege blijft wordt 

dat als bijzonder aangemerkt. In specifieke institutionele contexten is het niet gangbaar en 

passend om een boodschap te brengen of een gesprek te voeren waarbij ook gevoelens 

worden getoond. Een medisch gesprek is een voorbeeld van zo’n context, de arts toont 

persoonlijke gevoelens misschien tot op zekere hoogte door mee te leven, maar neemt 

vooral een professionele houding aan. 

 In institutionele communicatie kunnen problemen ontstaan door verwarring over 

de rolverdeling tussen de gespreksdeelnemers. Dit kan ook in de gespreksvoering tussen 

de jeugdreclasseerder en de Marokkaans-Nederlandse jongen eraan bijdragen dat het 

gesprek niet op rolletjes loopt. Enerzijds vindt het gesprek plaats in een institutionele 

context en in een (semi-)gedwongen kader, de (onbeschreven) gespreksregels staan 

grotendeels vast. De jeugdreclasseerder opent en sluit het gesprek en bepaalt de agenda 

(Van Nijnatten & De Kruijf, 2008). Echter, met betrekking tot de rollen die de 

gespreksdeelnemers aan moeten nemen en gespreksconventies kunnen moeilijkheden 

ontstaan. De jeugdreclasseerder hanteert in zijn rol als professional een bepaald frame van 

het gesprek. Dit begrip, geïntroduceerd door Goffman (1974), houdt in dat men een 

bepaald interpretatiekader van een sociale interactiesituatie gebruikt, in dit geval het 

reclasseringsgesprek. Wanneer de jongere niet genoeg kennis heeft van het frame van de 

jeugdreclasseerder en de bijbehorende interactievormen, weet hij niet goed wat er van 

hem verwacht wordt binnen het gesprek. Deze onzekerheid kan leiden tot het niet langer 

meedoen van de jongere aan de communicatie.  

 Naast het gegeven dat de gesprekken tussen jeugdreclasseerder en jongere een 

institutionele context hebben, zijn het gesprekken tussen verbaal ongelijken. Het 

jeugdreclasseringsgesprek vindt plaats tussen een professional, voor wie dit soort 

gesprekken de orde van de dag zijn, en een adolescent, die verbaal vaak minder 

vermogend is. Een dergelijk verbaliseringskloof zorgt ervoor dat de jongere moeite heeft 

zich uit te drukken. De bijdragen van beide partijen zijn daardoor ook zeker niet gelijk. Het 

aandeel van de jongere in het gesprek is over het algemeen klein.  

 

3 Culturele verschillen 

Het begrip cultuur is een belangrijke factor in dit onderzoek, de jongeren in het 

reclasseringsgesprek vertegenwoordigen per slot van rekening een specifieke etnische 

groepering. In deze paragraaf worden de verschillen tussen de Nederlandse en 

Marokkaanse cultuur besproken en welke aspecten deze verschillen kunnen verklaren. 

Tenslotte wordt de invloed van deze culturele verschillen op de gespreksvoering in 

jeugdreclassering bekeken. 
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3.1 Cultuur 

Volgens Shadid (1998) wordt cultuur van een groep niet van buitenaf opgelegd, maar 

onder invloed van bepaalde geografische, sociale, economische en politieke 

omstandigheden door haar leden in onderling contact geproduceerd. Cultuur is dynamisch 

en is veranderlijk in tijd, plaats en sociale groep. Van der Werf (2002) definieert cultuur als 

het geheel van voorstellingen, opvattingen, kennis, waarden en normen dat mensen als lid 

van een samenleving overdragen en verwerven door middel van bewuste en onbewuste 

leerprocessen. 

Cultuur en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, enerzijds 

reguleert cultuur het communicatieproces, anderzijds wordt dit proces door cultuur 

beïnvloed en voortgebracht. Culturele verschillen kunnen zich op verschillende gebieden 

manifesteren, zoals in communicatiecodes (zowel verbaal als non-verbaal), normen, 

waarden en opvattingen en kunnen leiden tot belemmering van het wederzijds begrip 

tussen mensen afkomstig uit verschillende culturen (Shadid, 1998). 

 

3.2 Cultuurverschillen en communicatie 

De Nederlandse en Marokkaanse cultuur hebben een verschillende manier van 

communiceren. Hall (1976) onderscheidt context-culturen. Zo heeft Nederland als vrij 

individualistische samenleving een lage-context-cultuur. Lage context heeft betrekking tot 

samenlevingen of groepen die wat minder sterk verbonden zijn. Cultureel gedrag en 

overtuigingen worden direct en expliciet uitgedrukt, zodat men weet hoe men zich moeten 

gedragen (Gudykunst & Ting-Toomey, 1988). De hoge-context-cultuur die Marokko kent, 

wordt gekenmerkt door indirectheid, implicietheid en veel oog voor non-verbale 

communicatie (Nunez, Nunez Mahid & Popma, 2007). Hoge-context heeft betrekking op 

samenlevingen of groepen waar mensen erg dicht met elkaar verbonden zijn. Veel 

aspecten van de cultuur worden niet expliciet gemaakt, omdat men weet wat men moet 

doen en moet denken door de verbondenheid (Gudykunst & Ting-Toomey, 1988).

 Gesprekken tussen jeugdreclasseerder en Marokkaans-Nederlandse jongeren zijn  

een voorbeeld van interculturele communicatie. Problemen in de communicatie tussen 

personen met verschillende culturele achtergronden kunnen deels teruggeleid worden naar 

die cultuurverschillen. Vanuit de Nederlandse lage-context-cultuur is een directe stijl van 

communiceren gangbaar en spreekt men vrijuit. Marokkaanse jongeren kunnen hier 

moeite mee hebben, aangezien zij vaak niet gewend zijn om zo direct te communiceren. 

Dit heeft te maken met respect. Respect wordt in hun cultuur getoond door confrontaties 

uit de weg te gaan en meningsverschillen toe te dekken, met name als er meerderen bij 

betrokken zijn (Werdmölder, 2005). ………………………………………………………………………………. 

            Culturele verschillen kunnen leiden tot een (vermeend) gevoel van culturele 

afstand met als gevolg onzekerheid in de communicatie. Shadid (1998) zegt hierover: ‘In 

het algemeen kan worden gesteld dat hoe groter de veronderstelde culturele afstand tot 

de communicatiepartner is, des te kleiner de verwachte persoonlijke en culturele 

overeenkomsten en des te groter de mate van de gevoelde onzekerheid in het wederzijdse 

contact zullen zijn’. Wanneer de jongere een grote afstand voelt ten opzichte van de 
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jeugdreclasseerder zal hij het moeilijk vinden om deze als rolmodel te kunnen beschouwen 

(Van Pelt en Knorth, 2002). …………………………………………………………………………………………………….  

            Problemen kunnen ook voortkomen uit een gebrek aan empathie, zowel van de 

kant van de jeugdreclasseerder als van de kant van de jongere. Empathie wordt gezien als 

het vermogen van een persoon om zich in te leven in de ander. Verbale en non-verbale 

uitingen zijn middelen om begrip en belangstelling te tonen. Hoe minder kennis de 

jeugdreclasseerder heeft van de cultuur van de jongere, hoe lastiger het voor hem zal zijn 

om empathie te tonen (Van Pelt en Knorth, 2002). ………………………………………………………….. 

 Van der Werf (2002) wijst op rolgedrag in verschillende culturen. Bij mediterranen 

ligt de nadruk in gesprekken op respect. Man en vrouw, ouders en kinderen reageren als 

het ‘goed’ gaat volgens de regels (van respect) op elkaar. Kritiek wordt dan niet altijd 

rechtstreeks geuit en zeker niet in het bijzijn van anderen, maar kan wel via een omweg, 

impliciet of indirect gegeven worden. De Nederlandse wijze van expliciet kritiek geven 

(‘feedback geven’) kan in die zin als onnodig hard en kwetsend overkomen. Door impliciet 

(via parallellen, voorbeelden enzovoort) de boodschap door te geven wordt het respect 

voor de positie van de ander niet aangetast.  

Volgens Van Gemert (1998) is het vermijden van gezichtsverlies één van de 

belangrijkste gespreksconventies in de Marokkaanse cultuur. Hierdoor speelt facework een 

belangrijke rol in het gesprek tussen jeugd-reclasseerder en Marokkaans-Nederlandse 

jongere. Aangezien dit aspect een dermate grote rol speelt wordt hier in de volgende 

paragraaf dieper op ingegaan.  

 

3.3 Facework  

Volgens Goffman (1959) is het van belang dat deelnemers in interactie hun gezicht niet 

verliezen. Integendeel: het gezicht moet beschermd worden, want het gezicht vormt een 

schild van sociale waardigheid (Ting-Toomy, 1994). Dit wordt face-keeping genoemd. 

Hierbij gaat het niet alleen om het beschermen van het eigen gezicht, de deelnemers 

zullen er ook alles aan doen om het gezicht van de ander te beschermen. 

            Brown en Levinson (1987) stellen dat ieder mens een positief en een negatief 

gezicht heeft. Ieder mens heeft behoefte aan waardering en respect en het verlangen om 

complimenten te krijgen, het positieve gezicht genaamd. Daarnaast is er de behoefte aan 

privacy, autonomie en handelingsvrijheid, het negatieve gezicht. Uitingen van een spreker 

kunnen het positieve of negatieve gezicht van de toehoorder aantasten. In 

faceworktermen worden dat Face Threatening Acts genoemd. Aangezien mensen van 

nature geneigd zijn om niet alleen het eigen gezicht te beschermen, maar ook het gezicht 

van de ander worden Face Threatening Acts afgezwakt of komen slechts indirect aan de 

orde. Volgens Brown en Levinson zijn er twee soorten strategieën die Face Threatening 

Acts kunnen verzachten: positieve en negatieve politeness strategieën. De positieve 

politeness strategieën (ook wel solidariteitsstrategieën genoemd) claimen common ground, 

dat wil zeggen coöperatie met de gesprekspartner en proberen zo de behoefte van de 

gesprekspartner te vervullen. De spreker komt aldus tegemoet aan wat de ander 

waarschijnlijk plezierig vindt. De negatieve politeness strategieën (ook wel 



13 
Zwijgen is zilver, spreken is goud – Annick Rijkschroeff 

respectstrategieën genoemd) vinden hun oorsprong in de behoefte die het negatieve 

gezicht representeert: de gespreksdeelnemer wil met rust gelaten worden. Negatieve 

politeness strategieën hebben betrekking op het achterwege laten van handelingen die de 

ander als onprettig kan ervaren.   

 

4 Gender  

Naast de institutionele en culturele aspecten is er nog een factor die een mogelijke rol 

speelt in de gespreksvoering, namelijk gender. De jeugdreclasseerder kan immers een 

man of een vrouw zijn. Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar en of er verschillen 

bestaan in de manier waarop mannen en vrouwen praten. De communicatiestijlen van 

mannen en vrouwen kunnen nogal verschillen. Mannen richten zich meer op een 

statuspositie, ze onderbreken hun gesprekspartner eerder dan vrouwen. Vrouwen 

proberen vooral verbondenheid te creëren met de gesprekspartner. Dit uit zich onder 

andere in het geven van complimenten en het zich vaker verontschuldigen (Tannen, 

1994).  

Lakoff (1973) stelt dat er observeerbare verschillen zijn tussen mannen- en 

vrouwentaal. Mannentaal is assertief en direct, vrouwentaal wordt gekenmerkt door 

beleefdheid en passiviteit. Verschillen uiten zich ook interactioneel, zo maken vrouwen 

meer gebruik van tag-questions en minimale responses, lege adjectieven, hedges en 

bestaan er typisch vrouwelijke woorden (Lakoff, 1975). Mannen maken meer gebruik van 

imperatieven dan vrouwen, hun taal is krachtiger en dominanter (Crosby en Nyquist, 

1977). Ook in institutionele gesprekken werkt gender door. Onderzoek van Meeuwesen, 

Schaap en Van der Staak (1991) wijst uit dat in arts-patiëntgesprekken de mannelijke 

artsen bevelender en aanmatigender zijn dan vrouwelijke artsen, ook geven ze meer 

adviezen en interpretaties. De vrouwelijke artsen luisteren aandachtiger en zijn niet-

directief. Daarnaast geven vrouwen de voorkeur aan suggesties, terwijl mannen bevelen 

prefereren. (Tannen, 1994). Tannen geeft verder aan dat gevonden verschillen uiteraard 

niet perse op elk individu van toepassing zijn, maar dat deze patronen voorkomen in de 

conversatie van mannen of vrouwen als groep of dat er meer kans bestaat dat een 

individuele man of vrouw zo praat. Ook Houtkoop en Koole (2000) wijzen erop dat 

seksespecifieke communicatieverschillen gradueel zijn, leden van de ene sekse kunnen een 

bepaald gedrag vaker vertonen dan leden van de andere sekse, maar de verschillen 

kunnen moeilijk eenduidig vastgesteld worden. 

 De verschillende communicatiestijlen van mannen en vrouwen lijken verbonden te 

zijn aan de eerdergenoemde taken van de jeugdreclasseerder. Het streven naar 

verbondenheid, wat tot de vrouwelijke communicatiestijl behoort, heeft veel weg van de 

relatiegerichte benadering. De basis van empowerment is immers een goede relatie met 

de jongere. De controlerende taak hangt samen met de mannelijke focus op status, de 

status is dan gestoeld op de autoriteit die de jeugdreclasseerder heeft. 
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Vraagstelling 

Het is gebleken dat de communicatie tussen de jeugdreclasseerder en de Marokkaans-

Nederlandse jongen in veel gevallen moeizaam verloopt. De setting, de institutionele 

context, van het gesprek tussen jeugdreclasseerder en Marokkaans-Nederlandse jongere is 

een gegeven waar niets aan te veranderen is. De verschillen in communicatie zoals in 

voorgaande paragrafen beschreven, kunnen een uitgangspunt vormen om gesprekken 

beter en doelmatiger te laten verlopen.  

De studie en analyse van gesprekken tussen jeugdreclasseerder en jongere kan 

een duidelijker beeld scheppen van wat zich voordoet. In paragraaf 1 is aangegeven dat 

controle en empowerment een grote rol spelen in de gesprekken. De jeugdreclasseerder 

begrenst en bewaakt de jongen aan de ene kant, maar probeert aan de andere kant de 

zelfstandigheid en het kritische bewustzijn van de jongere te versterken. Bij een geslaagde 

jeugdreclassering is het de bedoeling dat het zwaartepunt van controle naar empowerment 

verschuift. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat er een dialoog plaatsvindt tussen 

jeugdreclasseerder en jongere in plaats van een monoloog waarbij de jeugdreclasseerder 

de jongere de les leest. Hierbij is gespreksparticipatie van de jongen van groot belang, 

door middel van een dialoog kan er over de identiteit van de jongen onderhandeld worden, 

zodat deze uiteindelijk geherformuleerd wordt. In het onderzoek van Van Nijnatten en de 

Kruijf (2008) geven de Marokkaans-Nederlandse jongens aan dat ze te weinig 

gespreksruimte krijgen om een actieve houding aan te nemen. Ook de jeugdreclasseerders 

vinden dat zij meer ruimte zouden kunnen geven. Wanneer hem de tijd en de ruimte 

wordt gegeven kan de jongen een vrije positie nemen om te exploreren. Exploratief 

gedrag wordt in dit onderzoek gedefinieerd als pogingen van de Marokkaans-Nederlandse 

jongen om zijn antwoord uit te breiden en zo zijn gedachten, gevoelens en mening te 

verwoorden of te reflecteren op zijn gedrag. Daarnaast kan gender een extra dimensie aan 

jeugdreclasseringsgesprekken geven. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat vrouwen en 

mannen eigen communicatiestijlen hebben, die samen lijken te hangen met respectievelijk 

empowerment en controle. Deze overwegingen hebben geleid tot de volgende 

onderzoeksvraag: 

 

Hoe wordt de Marokkaans-Nederlandse jongen succesvol de ruimte geboden om te 

exploreren tijdens het reclasseringsgesprek en speelt de sekse van de jeugdreclasseerder 

hierbij een rol? 

 

Daarnaast zijn een viertal deelvragen geformuleerd die hieraan invulling geven: 

1. Op welke momenten exploreert de Marokkaans-Nederlandse jongen? 

2. Welke uitingen van de jeugdreclasseerder gaan hier aan vooraf? 

3. Hoe wordt de voortzetting van de exploratie succesvol aangemoedigd? 

4. Verschillen mannelijke en vrouwelijk jeugdreclasseerders hierin? 
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Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen onder welke omstandigheden de jongen de 

ruimte neemt om te exploreren. Meer exploratie draagt bij aan een actieve 

gespreksparticipatie. Dit leidt tot een dialoog die de empowerment van de jongen 

bevordert. 
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Methode 
 
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens het onderzoeksmateriaal, de onderzoeksgroep en 

de operationalisatie van het onderzoek beschreven. 

 

1. Onderzoeksmateriaal 

In dit onderzoek worden zestien video-opnames van gesprekken tussen jeugd-

reclasseerders en Marokkaans-Nederlandse jongens onder de loep genomen. De 

gesprekken zijn afkomstig uit een corpus dat eerder verworven is door Van Nijnatten en 

De Kruijf (2008). Dit oorspronkelijke corpus bestaat uit drieëntwintig gesprekken, maar 

aangezien het hier een kwalitatief onderzoek betreft, is deze verkleind tot zestien 

gesprekken.  

De gesprekken zijn geanonimiseerd en getranscribeerd volgens de conversatie-

analytische conventie, zoals ontwikkeld door Jefferson (1984), het dramaturgisch model 

genaamd. Dit betekent dat de volgende symbolen in de transcripten gebruikt worden: 

  

JR  Jeugdreclasseerder 

M  Marokkaans-Nederlandse jongen 

(( ))  Commentaar van transcribent over bijv. nonverbale handelingen 

(woord) Moeilijke verstaanbaar, waarschijnlijke uiting 

[  Overlappende uiting 

woord  Nadruk  

↑  Intonatie volgende lettergreep omhoog 

↓  Intonatie volgende lettergreep omlaag 

WOORD Harder uitgesproken dan omringende woorden 

°woord°  Zachter uitgesproken dan omringende woorden 

=  Uitingen volgen elkaar naadloos op 

(woord) Onduidelijk 

>woord< Sneller uitgesproken dan omringende woorden 

<woord>  Langzamer uitgesproken dan omringende woorden 

woo:rd  Uitgerekte klank klinker 

(.)  Pauze korter dan 0.3 seconden 

.hhh  Hoorbare inademing 

 

2. Onderzoeksgroep 

De video-opnames zijn gemaakt bij de afdeling jeugdreclassering van de Bureaus 

Jeugdzorg Rotterdam, Utrecht, Gelderland en Brabant. Zestien jeugdreclasseerders worden 

onderzocht, waarvan de verdeling zeven mannen en negen vrouwen is. De Marokkaans-

Nederlandse jongens hebben een leeftijd van 14 tot 18 jaar en zijn thuiswonend. In tabel 1 

zijn de kenmerken van de onderzoeksgroep per gesprek weergegeven.  
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Tabel 1: Kenmerken onderzoeksgroep 

 
Jeugdreclasseerder 

Ervaring als JR 

Opleiding 

JR 

Leeftijd 

jongen 
Opleiding jongen 

Aard en duur 

begeleiding van 

deze JR 

1 
Vrouw 

1 ½ jaar 
Psychologie 14 jaar MAVO/HAVO 

Regulier 

1 jaar 

2 
Vrouw 

2 jaar 
ASW 16 jaar VMBO 

ITB CRIEM 

Mw een ½ jaar 

3 
Man 

> 5 jaar 

Sociale 

academie 
14 jaar VMBO 

ITB CRIEM  

< jaar 

4 
Man 

20 jaar 

Sociale 

academie 
16 jaar 

VMBO 2 gehaald 

Nu SPW niveau 2 

Regulier  

1 jaar 

5 
Vrouw  

2 ½ jaar 
HBO MW 18 jaar 

VMBO gehaald 

Nu Autotechniek 

Regulier  

< jaar 

6 
Man  

2 ½ jaar 
HBO MWD 14 jaar VMBO Kader 

Regulier 

1 jaar 

7 
Vrouw 

5 jaar 

Sociale 

academie 
15 jaar 

VMBO gehaald 

Nu andere VMBO 

Regulier 

1 ½ jaar 

8 
Man 

6 jaar 
HBO MW 15 jaar VMBO 

Regulier 

1 jaar 

9 
Man  

3 jaar 
HBO MWD 17 jaar 

VMBO niet 

afgerond 

ITB  

6 maanden 

10 
Vrouw 

< 1 jaar 
HBO MW 18 jaar VMBO 

Regulier  

< 1 jaar 

11 
Vrouw 

17 jaar 

Sociale 

academie 
15 jaar VMBO 

ITB CRIEM 

2 maanden 

12 

Vrouw  

1 jaar (10 jaar 

jeugdhulpverlening) 

HBO MW 15 jaar VMBO 
Regulier 

6 maanden 

13 
Man  

1 ½ jaar 

Stagiaire  

HBO MW 
15 jaar VMBO 

Regulier 

1 ½ jaar 

14 
Man 

11 jaar 
HBO IW 18 jaar VMBO afgerond 

Regulier 

2 jaar 

15 
Vrouw 

> 5 jaar 
HBO MW 14 jaar VMBO 

Regulier 

6 maanden 

16 
Vrouw 

7 jaar 
HBO MWD 17 jaar 

VMBO ICT niet 

afgerond 

Regulier  

3 jaar 

 

De selectieprocedure is als volgt gegaan. De jeugdreclasseerders die mee wilden werken 

aan het onderzoek hebben zelf de jongens benaderd voor medewerking. Een deel van deze 

jongens is vooraf geselecteerd door de onderzoekers, de anderen zijn door de 

jeugdreclasseerder uitgekozen. De volgende selectiecriteria zijn hiervoor gebruikt: 

 

1. De jongen is geboren in Nederland. 

2. Tenminste één ouder van de jongen is geboren in Marokko. 

3. De jongen heeft een leeftijd tussen de twaalf en achttien jaar. 
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Aan deze criteria wordt nagenoeg voldaan, één van de jongens is geboren in Marokko, 

maar verhuisde vrij snel naar Nederland. 

Wanneer de jongen bereid was deel te nemen aan het onderzoek, werd daarna de ouders 

om hun toestemming gevraagd. Jongens ouder dan zestien jaar mochten zelf toestemming 

geven, de ouders werden dan wel over het onderzoek geïnformeerd. Zowel aan de jongens 

als aan de jeugdreclasseerders is toegezegd dat hun anonimiteit gewaarborgd wordt en 

dat de video-opnames enkel voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. De duur 

van de video-opnames variëren van een kleine zeven minuten tot ruim drie kwartier.  

 

3. Analysemethode 

De gesprekken worden onderzocht aan de hand van conversatie analyse en discours 

analyse. Conversatie analyse belicht de interactionele handelingen, zoals beurtwisseling, 

sequentieorganisatie en beleefdheidsstrategieën. Hierbij wordt geen rekening gehouden 

met de psychologische en cognitieve achtergronden van deze handelingen (Houtkoop & 

Koole, 2000). Deze onderzoeksmethode richt zich alleen op dat wat zichtbaar is van het 

gesprek op papier en doet derhalve geen uitspraken over behoeften of motieven van 

gespreksdeelnemers. Er wordt vooral gekeken naar hoe de hoorder omgaat met een uiting 

van de spreker, zodat interactieregels blootgelegd kunnen worden. Daarnaast wordt 

discours analyse gebruikt omdat de inhoud van de uitingen ook van groot belang zijn. Er 

wordt gekeken naar wat er wordt gezegd en hoe het wordt geformuleerd. Ook de culturele 

en contextuele aspecten worden in achting genomen.  

 Om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag wordt de gesprekken 

allereerst in topics verdeeld. Daarna wordt geconstateerd op welke momenten in het 

gesprek de jongen exploreert. Wanneer breidt hij zijn antwoorden uit en praat hij over zijn 

eigen gevoelens, mening, ideeën of gedrag? Bij welke topics wordt er geëxploreerd?  

Daarna wordt gekeken naar de sequentie die daar aan vooraf gaat, welke rol heeft 

de jeugdreclasseerder hierin gespeeld, welke uitingen brengen de exploratie op gang. Wat 

voor soort vragen wordt er gesteld? 

Vervolgens wordt geanalyseerd hoe de exploratie in stand wordt gehouden door de 

jeugdreclasseerder. Er is al eerder aangegeven dat actief luisteren bij empowerment een 

grote rol speelt, dit kan de jongen stimuleren om zich vrij genoeg te voelen om door te 

blijven praten. Hutchby (2005) noemt reflecteren en samenvatten als gesprekstechnieken 

die kenmerkend voor actief luisteren zijn. Ook het gebruik van continueerders als 

hmmhmm, ja, oké en precies horen hierbij. Daarnaast kunnen newsmakers gebruikt 

worden om aan te geven dat de hoorder iets nieuws hoort in de uiting van de spreker, 

waarover hij meer wil horen, veelal in de vorm van oh of ah. Maar naast actief luisteren 

kan een langer antwoord ook uitgelokt worden met pauzes, expliciete aanmoedigingen of 

non-verbale communicatie, bijvoorbeeld door de ander aan te kijken (Muntigl & Zabala, 

2008). 

 Ten slotte wordt gekeken of de gevonden resultaten genderspecifiek zijn. Maken 

mannen en vrouwen gebruik van verschillende gesprekstechnieken? Is er daadwerkelijk 
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samenhang tussen de vrouwelijke communicatiestijl en empowerment, en geldt dit voor de 

mannelijke communicatiestijl en controle?  
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Analyse 

In dit hoofdstuk wordt de analyse van de gesprekken besproken. Per deelvraag wordt 

getracht een antwoord op deze vraag te geven, geïllustreerd met fragmenten uit de 

gesprekken. 

 

1. Op welke momenten exploreert de Marokkaans-Nederlandse jongen? 

Alle zestien gesprekken zijn bekeken op momenten waar de jongen zijn antwoorden over 

zijn gevoelens, ideeën en meningen over uiteenlopende zaken uitbreidt of reflectie op 

eigen gedrag laat zien. Momenten waarop de jongen langer aan het woord is, maar alleen 

een situatie schetst of feiten weergeeft worden hier buiten beschouwing gelaten. 

Uiteindelijk zijn er vierenzeventig momenten van exploratie geconstateerd, waarvan de 

frequentie per gesprek erg verschilt. Het ene gesprek bevat slechts één moment van 

exploratie, terwijl in een ander gesprek elf passages met exploratie waarneembaar zijn. 

Een mogelijke verklaring is de duur van de begeleiding op het moment van het gesprek. 

Dit lijkt het geval te zijn, de momenten van exploratie liggen over het algemeen laag bij 

een duur tot één jaar. Bij anderhalf tot drie jaar is de frequentie van exploratie hoger. Een 

uitzondering hierop is een gesprek waarbij de duur van de reclassering slechts twee 

maanden is, terwijl het aantal momenten van exploratie tien is.  

 Er zijn verschillende topics waarbij exploratie voorkomt. De zes topics waarbij dit 

zich het meest voordoet zijn weergegeven in tabel 2. Bij deze topics komt exploratie in 

meerdere gesprekken aan de orde. Daarnaast is exploratie in topics als geloof, werk, 

blowen en vrijheid geconstateerd, maar zij komen slechts sporadisch voor of slechts in één 

gesprek. Zij zijn daarom niet opgenomen in de tabel. 

 

Tabel 2: exploratie per topic 
Topic Aantal  Gesprekken 

Familie/thuis 13 4 

School 10 6 

Contacten 7 4 

Delict/procedure/aanklacht 6 4 

Afspraken 6 3 

Begeleiding/behandeling 5 4 

   

In fragment 1 is een voorbeeld te zien van exploratie in het topic school. De 

jeugdreclasseerder heeft het over het gedrag van de jongen op school. Dit gedrag heeft op 

zijn nieuwe school namelijk tot problemen geleid. De jongen beantwoordt de vraag van de 

jeugdreclasseerder door in r. 266-271 reflectie te tonen, hij heeft nagedacht over zijn 

gedrag en geeft aan wat hij in de toekomst anders wil doen. Hij lijkt moeite te doen om 

zijn antwoord te verlengen in r. 269, met ‘en ehh’ en herformuleren. Er komen meerdere 

facetten aan bod in zijn uiting, niet alleen het apart zitten, maar ook het minder 

communiceren met de andere jongens. De jongen geeft uit zichzelf aan dat hij het al 
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eerder met de kernteamleider over zijn voornemens heeft gehad, wat erg belangrijk is 

gezien de context van de reclassering. De jongen moet immers zelf inzien dat hij een 

ander gedrag moet vertonen. 

 

Fragment 1 (transcript 7) 
263 JR: En als je nu terug kijkt, heb je dan ehh – kun je dan ook  

264  (.) bedenken wat je ↑anders misschien had moeten  

265  ↓doen, of anders had willen doen. 

266 M: Ja, ik had ook ↑aangegeven je ehh aan, aan de e::hh  

267  >kernteamleider< dat het wel volgende keer apart ga 

268  zit ((veegt met zijn hand zijn neus af)), apart ga, ga zitten  

269  en zo. En ehh minder met de jongens, minder met 

270  de jongens communiceren en zo. Gaf ik ook wel aan 

271  (.) en hij zei ja, dat is ook een ehh uitstekend ehh punt. 
 

Exploratie komt ook geregeld voor wanneer het topic thuis/familie besproken wordt. Zo is 

in fragment 2 te zien hoe de jongen probeert zijn ideeën vorm te geven over een mogelijk 

gesprek met zijn ouders, waar de jeugdreclasseerder ook bij zal zijn. Hij schroomt hierbij 

niet zich uit te laten over zijn ouders en hetgeen hem dwarszit. Ook probeert hij aan te 

geven welke mogelijke rol hij de jeugdreclasseerder hierin toebedeelt. Dit is een andere 

manier van exploreren dan getoond in fragment 1, de exploratie uit zich hier niet in het 

reflecteren op eigen gedrag, maar in het onderzoeken van de eigen mogelijkheden om tot 

een oplossing te komen. De jongen heeft regelmatig problemen met zijn ouders en wil dit 

patroon graag doorbreken. Hij bekijkt op welke manier het een gesprek met zowel zijn 

ouders en jeugdreclasseerder hieraan kan bijdragen. 

 

Fragment 2 (transcript 16) 
403 JR: >Hoe, hoe stel jij je het, het gesprek voor<, want jij hebt  

404  aan mij gevraagd van, wil jij dan met mij mee gaan. 

405 M: °Ja°, dat ik ehh over dat onderwerp ga beginnen. En ehh,  

406  dat ik iets duidelijk ga maken= 

407 JR: =Hmmhmm.= 

408 M: =waardoor mijn ouders natuurlijk oneens zijn. Waardoor  

409  een discussie komt en dan ehh (.) ja mijn ouders ehh 

410  begrijpen de (keiharde) discussie volgens mij helemaal 

411  niet, die praten, maar dan kan jij ehh, naar mij luisteren 

412  ze vaak niet en volgens mij naar jou wel, omdat jij wat 

413  hogere ((lachend)) functie hebt.  
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In de volgende paragraaf wordt bekeken welke uitingen van de jeugdreclasseerder vooraf 

gaan aan de geconstateerde momenten van exploratie. Met andere woorden, welke 

uitingen brengen de exploratie op gang? 

 

2. Welke uitingen van de jeugdreclasseerder gaan hier aan vooraf? 

Na de selectie van de momenten van exploratie door de Marokkaans-Nederlandse jongen 

is nagegaan welke uitingen van de jeugdreclasseerder dit geïnitieerd hebben. Bij twee 

exploraties bleek dat de jongen uit zichzelf reageerde op een uitleg of verantwoording van 

de jeugdreclasseerder, zonder dat de jeugdreclasseerder hiertoe aanleiding gaf. Aangezien 

de jeugdreclasseerder de exploratie niet bewust geïnitieerd heeft, zijn deze twee 

momenten uitgesloten voor deze deelvraag. De tweeënzeventig overgebleven momenten 

zijn bekeken op voorafgaande uitingen van de jeugdreclasseerder en deze zijn 

gecategoriseerd. Tabel 3 toont de categorieën waar de meeste uitingen onder vallen. Er 

zijn echter drie uitingen, die in geen van de categorieën ondergebracht kunnen worden en 

los gezien moeten worden, namelijk een prikkelende uitspraak, een constatering en een 

aankondiging van een afspraak door de jeugdreclasseerder.  

Tabel 3: Uitingen van de jeugdreclasseerder voorafgaand aan de exploratie 

Voorafgaande uiting JR Aantal Gesprekken 

Mening vraag 16 10 

Reflectieve vraag 15 9 

Informatie vraag 12 6 

Gevoelens vraag 8 4 

Concretisering vraag 7 5 

Hoe gaat het vraag 5 4 

Herhaling uiting jongen 4 3 

Uitnodiging 2 2 

 

De uitingen die exploratie van de jongen geïnitieerd hebben zijn vooral vragend van vorm. 

Dit hangt samen met het vraag-antwoord patroon wat in de jeugdreclasseringgesprekken 

meestal domineert. Pas wanneer de jeugdreclasseerder hem een vraag stelt, begint de 

jongen met praten. In veel van de gesprekken van de gesprekken (tien) wordt exploratie 

opgewekt door naar de mening van de jongen te vragen. Dit gebeurt vaak op een 

expliciete manier, zoals in het volgende fragment.  

Fragment 3 (transcript 9) 
52 JR: Dan controleer ik je niet meer, vraag ik niet meer of de 

53  wijkagent komt kijken ehh vraag ik ehh doe ik geen 

54  weekrooster meer maken. Zou het dan ↑ook (.) goed  

55  gaan denk je 

56 M: Ehh ja ik denk het nu wel, want ik heb nu ehh (0.6) een  

57  doel te bereiken snapt u? Bijvoorbeeld ehh werk (1.5)  
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58  >zeg maar< als ik ehh fulltime werk heb, dan ehh kan er  

59  ook niks ehh gaan gebeuren. 
  

De jeugdreclasseerder leidt zijn vraag in met een hypothetische situatie. Wanneer de 

jongen inderdaad meer vrijheid zou krijgen zoals hij zou willen, vallen er een aantal 

controlerende aspecten van de begeleiding weg. De jeugdreclasseerder vraagt hoe de 

jongen daarover denkt, of het dan goed zou gaan. In de vraag zit een nadrukkelijke 

vergelijking met de huidige situatie. Nu gaat het goed met de jongen, maar is dit ook het 

geval als de controle wegvalt? Door de formulering wordt de jongen gevraagd niet alleen 

gevraagd na te denken óf het goed zou gaan, maar of het net zo goed zou gaan als in de 

huidige situatie. Het woord ook wordt op verschillende manieren benadrukt, met intonatie, 

nadruk en een korte pauze na het woord zelf. ...................................................... 

           Daarnaast worden er vaak informatievragen gebruikt, waarbij de 

jeugdreclasseerder de jongen om feitelijke informatie vraagt. De vragen fungeren als 

opening naar een exploratie en zijn meestal sturend van aard. Ook wordt exploratie 

opgewekt door vragen naar de gevoelens van de jongen. Vaak schetst de 

jeugdreclasseerder een situatie en vraagt de jongen hoe hij zich daarbij voelt of wat er dan 

met hem gebeurt. Op deze manier wordt de jongen eigenlijk expliciet gevraagd na te 

denken over zijn gevoelens en deze te verwoorden. Daarnaast worden hoe-gaat-het-

vragen gesteld. Sommige jongens weten dat in de context van de jeugdreclassering 

bewust gevraagd wordt naar hoe het met hen of een aspect uit hun leven gaat en dat een 

antwoord als goed, dat in alledaagse gesprekken wel voldoet, hier niet voldoende is. In die 

gevallen is een hoe-gaat-het-vraag een aanzet tot exploratie. Een andere vraag die 

meermaals voorkomt in het corpus is het verzoek aan de jongen om een eerdere uiting 

concreter te maken, dit blijkt zeven keer aanleiding tot exploratie te zijn.  ..................... 

          Fragment 4 toont een voorbeeld van een reflectieve vraag van de jeugd-

reclasseerder. Deze vragen worden vijftien keer gesteld en meer dan de helft van de 

jeugdreclasseerders (negen) gebruikt reflectieve vragen.  

Fragment 4 (transcript 5) 
525 JR: =Ik snap wat je bedoelt hoor, maar kan jij erom ehh (.)  

526  ehh >op terug kijken van ehh< jee wat ben ik dom  

527  geweest? 

528 M: Dat sowieso. In ieder geval was ik maar ergens anders op  

529  dat moment.  

530 JR: Hmmhmm. 

531 M: (Was het nooit gebeurd) 
 

De jeugdreclasseerder vraagt de jongen impliciet te reflecteren op het delict dat hij 

gepleegd heeft. De uiting is metacommunicatief te noemen, de jongen wordt niet gevraagd 

om terug te kijken, maar of hij de vaardigheid bezit om terug te kunnen kijken. Daarnaast 

geeft de uiting van de jeugdreclasseerder een norm weer in r. 526-527: jee wat ben ik 
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dom geweest. Dat het plegen van een delict niet juist is, blijkt natuurlijk uit het 

strafrechtelijke kader van de jeugdreclassering, dom is echter een persoonlijke normering 

van de jeugdreclasseerder. Met deze vraag wordt de jongen in een richting gestuurd, 

waarbij het moeilijk is om een ander dan een bevestigend antwoord te geven. Opvallend in 

dit fragment is het gebruik van metacommunicatie. Om metacommunicatie goed te 

kunnen begrijpen is metacognitie nodig. Metacognitie heeft echter tijd nodig om zich te 

ontwikkelen. De jongens in de jeugdreclassering zijn nog jong en volgen bovendien over 

het algemeen een lage opleiding, waardoor hun metacognitieve vaardigheden mogelijk nog 

niet zo ver ontwikkeld zijn. Het stellen van metacommunicatieve vragen is daarom eerder 

inhiberend op eventuele exploratie te noemen............................................................ 

           Naast vragen zijn er nog twee categorieën met andersoortige uitingen van de 

jeugdreclasseerder. Eén daarvan is de herhaling van een eerdere uiting van de jongen. De 

jeugdreclasseerder citeert dan een eerder uitspraak van de jongen die hij opvallend vindt. 

Dat het een citaat is wordt ook altijd aangegeven door je zegt of je zei net er aan vooraf te 

laten gaan. Door een eerdere uitspraak aan te halen wordt de jongen impliciet gevraagd 

hierop verder te gaan en toelichting te geven. De andere categorie is het uitnodigen van 

de jongen om bij te dragen aan het gesprek, dit komt twee keer voor in de gesprekken. De 

jeugdreclasseerder geeft in het eerste geval aan dat de jongen ook wat mag zeggen over 

afspraken die gemaakt zijn. De andere keer vraagt de jeugdreclasseerder de jongen: Kun 

jij even terughalen wat we vandaag zouden bespreken? en vraagt hem zo expliciet om te 

vertellen. 

De volgende paragraaf geeft antwoord op de derde deelvraag, die betrekking heeft op het 

aandeel van de jeugdreclasseerder bij het in stand houden van de exploratie.  

3. Hoe wordt de voortzetting van de exploratie succesvol aangemoedigd? 

Bij alle momenten van exploratie is bekeken op welke manier de jeugdreclasseerder de 

jongen probeert te stimuleren om door te gaan. Het blijkt moeilijk te zijn eenduidig vast te 

stellen welke uitingen van aanmoediging succesvol zijn, oftewel welke uitingen de jongen 

daadwerkelijk aanzetten om verder te exploreren. Ter illustratie volgt fragment 5. 

Fragment 5 (transcript 1) 
388 JR: Baal je daar van? 

389 M: Ja, ik weet niet. 

390 JR: Zeg ↑maar. 

391  (9.7) ((JR schrijft en kijkt M met opgetrokken  

392  wenkbrauwen aan)) 

393 JR: Zeg ↑maar. 

394 M: Wat? 

395 JR: Wat vind je daar van. 

396 M: Gewoon, ja:a ik weet niet. Negen uur vind ik iets te  

397  vroeg want dan zitten mijn leeftijdkinderen nog buiten.  
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In dit fragment probeert de jeugdreclasseerder op verschillende manieren de jongen aan 

te zetten tot verdere exploratie. In r. 390 nodigt hij hem uit om te vertellen, wel in de 

gebiedende wijs, maar de intonatie indiceert dat het waarschijnlijk niet als een bevel 

klinkt. Daarop volgt een erg lange pauze van 9.7 seconden waarin hij de jongen de ruimte 

geeft om de beurt over te nemen en probeert dit ook non-verbaal te stimuleren door hem 

met opgetrokken wenkbrauwen aan te kijken. Wanneer de jongen in de pauze nog niets 

heeft gezegd gaat hij in r. 393 over op de herhaling van zijn eerdere uiting: zeg maar. De 

jongen begrijpt misschien niet wat nu precies de bedoeling is dat hij zegt en reageert met 

wat?. De jeugdreclasseerder herformuleert zijn oorspronkelijke uiting naar een vraag met 

een wat algemenere strekking: wat vind je daar van in plaats van baal je daar van. Dit 

voorbeeld gaat voor meerdere gevallen op, er wordt gebruik gemaakt van meerdere 

aanmoedigingstechnieken, maar het is moeilijk te zeggen of de voortzetting van de 

exploratie te danken is aan één specifieke uiting. Aannemelijker is dat een combinatie of 

de opsomming van verschillende aanmoedigingen leiden tot het in standhouden van 

exploratie. 

 Er kan wel meer gezegd worden over welke aanmoedigingen de 

jeugdreclasseerders veelal gebruiken. Dit zijn vooral aanmoedigingen die blijk geven van 

actief luisteren. Er worden veel continueerders gebruikt, zowel neutrale continueerders als 

ja, oké en hmmhmm als de gekleurde continueerder precies. Bij het gebruik van de 

gekleurde continueerder geeft de jeugdreclasseerder niet alleen aan dat hij de 

gedachtegang van de jongen kan volgen, maar ook dat hij het er mee eens. Wanneer de 

jongen zich gesteund voelt in zijn verhaal zal het gemakkelijker voor hem zijn om door te 

gaan. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van pauzes, zowel na de uiting van de 

jeugdreclasseerder als de jongen geen antwoord geeft als tijdens het antwoord van 

jongen, zoals in fragment 6. 

Fragment 6 (transcript 9)  
118 JR: Daar ga je ook naar toe, dus je hebt, je hebt best wel 

119  vrijheid. (.) Maar (0.8) die vrijheid die jij ook nu wil, zeg  

120  maar hè. Wat zou je eigenlijk willen? Je zegt ik wil iets 

121  meer [vrijheid 

122 M:          [Nou zeg maar gewoon ehh (.) ik ehh (1.3) gewoon 

123  bijvoorbeeld ehh wanneer ehh voorbeeld Brahim mijn 

124  vriend bijvoorbeeld ehh die vrij heeft ofzo. (1.2) Dat ik  

125  gewoon effe met hem kan zijn effe gewoon.  

126  (2.0) 

127 JR: Effe met hem kan zijn gewoon.=  

128 M: =Ja:a, want dat deed ik daarvoor ehh vroeger ook (0.7)  

129  (?) Ging ik gewoon even met hem naar buiten, ergens 

130  zitten (.) sigaret roken en een beetje praten. (1.2) 
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In de uiting van de jongen in r. 122-126 zitten meerdere pauzes. De jeugdreclasseerder 

grijpt niet in of vult niet aan wanneer de jongen stil is. Hij laat de stiltes vallen en neemt 

de beurt niet over, zodat de jongen uiteindelijk zelf verder gaat. Wanneer in r. 126 een 

pauze van 2 seconden valt, neemt de jeugdreclasseerder de beurt minimaal over. Hij 

spiegelt de jongen door een bepaald gedeelte van zijn uiting te herhalen ‘effe met hem 

kan zijn gewoon’. Hierdoor licht hij een aspect uit waar hij meer over wil horen. De jongen 

lijkt het ook zo te zien, want in r. 128-130 vertelt hij wat deze bezigheid precies 

inhoudt........................................................................... 

 Verder parafraseert de jeugdreclasseerder de voorgaande uitingen van de jongen 

vaak. Op deze manier probeert hij de gedachtegang van de jongen samen te vatten in 

eigen woorden en kan hij controleren of hij de jongen goed begrepen heeft. Wat succesvol 

lijkt te zijn is het stellen van informatieve vragen, door te vragen naar bepaalde details 

wordt voorkomen dat de jongen dichtklapt en blijft het gesprek op gang.   

In de volgende paragraaf wordt bekeken of mannelijke en vrouwelijke jeugdreclasseerders 

verschillen in hun omgang met exploratie. Gebruiken zij bijvoorbeeld verschillende 

technieken? 

4. Verschillen mannelijke en vrouwelijke jeugdreclasseerders hierin? 

Er zijn enkele verschillen gevonden tussen de mannelijke en vrouwelijke jeugd-

reclasseerders met betrekking tot de deelvragen. Ten eerste is er een verschil in voorkeur 

voor continueerders. Zo gebruiken de mannen vaker de neutrale contineerder ja om de 

jongen te stimuleren in zijn exploratie. De vrouwen neigen meer naar de eveneens 

neutrale continueerder hmmhmm. Daarnaast komen er in de gesprekken met vrouwelijke 

jeugdreclasseerders opvallend vaker pauzes voor, de mannelijke jeugdreclasseerders laten 

veel minder vaak stiltes vallen.  

 Verder wordt de vraag naar gevoelens als voorafgaande uiting alleen door de 

vrouwelijke jeugdreclasseerders gebruikt. Geen enkel exploratiemoment in de gesprekken 

met mannelijke jeugdreclasseerders wordt voorafgegaan door een dergelijke vraag. 

Daarnaast zijn het vooral de vrouwen die tijdens de exploratie parafraseren, bij de 

mannen gebeurt dit veel minder. Opmerkelijk is dat er alleen in de fragmenten met 

mannelijke jeugdreclasseerders gezichtsbedreigende handelingen (FTA’s) uitgevoerd 

worden, bij de vrouwen kwam dit niet voor in exploratiemomenten. Fragment 7 toont hoe 

de mannelijke jeugdreclasseerder de jongen een nieuwe afspraak mededeelt en hiermee 

een FTA uitvoert. 

 
Fragment 7 (transcript 8) 
138 JR: =of dat we het veranderen. En ehh daar zijn we op  

139  uitgekomen, schrik niet, (.) zes uur. 

140 M: Ja, ik ben het eigenlijk niet mee eens ↑hoor. (2.9) Zes uur 

141  is veels te vroeg. 
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Door de nieuwe afspraak mede te delen wordt zowel het positieve als het negatieve 

gezicht van de jongen bedreigd. Zijn handelingsvrijheid wordt door de afspraak ernstig 

beperkt, hij mag niet meer zelf bepalen wanneer hij thuiskomt en het tijdstip betekent dat 

hij de avonden thuis moet doorbrengen. Zowel de jeugdreclasseerder als de jongen is zich 

bewust van de FTA. De jeugdreclasseerder probeert op verschillende manieren af te 

zwakken, hij hapert even in r. 138 en probeert het effect te verkleinen door de FTA aan te 

kondigen met de disclaimer ‘schrik niet’. De jongen behandelt de uiting van de 

jeugdreclasseerder ook als een FTA, hij laat direct weten dat hij het er niet mee eens is en 

licht dit na een pauze van 2.9 seconden nog verder toe.  

 Samenvattend kan gezegd worden dat er inderdaad enkele verschillen blijken te 

bestaan tussen de mannelijke en vrouwelijke jeugdreclasseerders. Zo gebruiken zij 

verschillende continueerders en blijken vrouwen vaker naar gevoelens te vragen en laten 

zij langere stiltes vallen.  
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Conclusie en discussie 

In dit onderzoek zijn gesprekken tussen jeugdreclasseerders en Marokkaans-Nederlandse 

jongens bekeken om inzicht te verkrijgen over exploratie door de jongens. In dit hoofdstuk 

wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: 

 

Hoe wordt de Marokkaans-Nederlandse jongen succesvol de ruimte geboden om te 

exploreren tijdens het reclasseringsgesprek en speelt de sekse van de jeugdreclasseerder 

hierbij een rol? 

 

Exploratie, waarbij verwoording van mening, ideeën, gevoelens of reflectie op eigen 

gedrag centraal staat, komt vooral voor bij topics over die te maken hebben met het 

juridische kader (delict, procedure, aanklacht, behandeling, begeleiding en afspraken) en 

de wereld dichtbij de jongen (school, familie, thuis, contacten). De frequentie van 

exploratie lijkt samen te hangen met de duur van de reclassering. Wanneer de jongen de 

jeugdreclasseerder langer kent, zal er eerder een vertrouwensrelatie zijn en durft hij zich 

wellicht meer open te stellen. Ook weet de jongen naarmate hij vaker 

reclasseringsgesprekken meegemaakt heeft, beter wat er van hem verwacht wordt. 

Daarnaast kan dit ook wijzen op de verschuiving van controle naar empowerment, wat een 

succesvolle reclassering kenmerkt. Jongens die langer bij de reclassering lopen zijn al 

bezig met die verschuiving.  

 Voorafgaand aan de exploratie gaan vaak uitingen van de jeugdreclasseerder in 

een vragende vorm. Dit gaat samen met het vraag-antwoordpatroon dat de gesprekken 

domineert (Van Nijnatten en De Kruijf, 2008). De jongens hebben een duidelijke 

aanwijzing nodig dat het woord aan hen is en een vraag ligt daarvoor het meest voor de 

hand De vragen die de jeugdreclasseerder stelt zijn vaak van reflectieve of informatieve 

aard, daarnaast wordt de jongen gevraag naar zijn mening, gevoelens of wordt hem 

gevraagd om eerdere uitingen of begrippen concreet te maken. 

 Vervolgens is gekeken welke aanmoedigingen de jeugdreclasseerders gebruiken 

om de jongens te stimuleren in hun exploratie. Dit blijken vooral invullingen van actief 

luisteren te zijn, zoals continueerders (ja, oké, hmmhmm) en parafraseren. Verder wordt 

de exploratie op gang gehouden door informatieve vragen te stellen en door stiltes te laten 

vallen. De jeugdreclasseerder kan er voor kiezen de beurt niet over te nemen, waardoor 

de jongen na een pauze verder gaat praten. Het is lastig te stellen welke specifieke 

aanmoediging succesvol is. Er gaat natuurlijk ook nog wat vooraf aan een uiting en dat 

kan betekenis toe voegen aan de aanmoediging, wat in andere gevallen weer niet zou 

werken.  

 Ten slotte, de jeugdreclasseerders in dit onderzoek zijn mannelijk en vrouwelijk, 

zorgt sekse voor verschillen in de manier waarop exploratie bereikt en behouden wordt? 

Dit lijkt in zekere mate zo te zijn, er zijn enkele verschillen gevonden tussen de mannelijke 

en de vrouwelijke jeugdreclasseerders. Bij het uitlokken van exploratie valt op dat de 

vrouwelijke jeugdreclasseerders ook vragen stellen over de gevoelens van de jongens, 
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terwijl dit bij de mannelijke jeugdreclasseerders geen enkele keer voorkomt. Praten over 

gevoelens schept een band en vrouwen zijn volgens de literatuur, meer dan mannen, op 

zoek naar verbondenheid in een gesprek. Ook zijn verschillen te vinden in het gebruik van 

continueerders, de mannen kiezen regelmatig voor ja, terwijl de vrouwen de voorkeur 

lijken te geven aan hmmhmm. Ook komen in de gesprekken met vrouwen vaker pauzes 

voor en wordt er door hen meer geparafraseerd. Opvallend is verder dat binnen de 

momenten van exploratie alleen gezichtsbedreigende handelingen voorkomen in de 

gesprekken met mannelijke jeugdreclasseerders. 

 

Discussie 

De literatuur over gender wekte de verwachting dat er meer verschillen tussen mannelijke 

en vrouwelijke jeugdreclasseerders aantoonbaar zouden zijn. Een eigen communicatiestijl 

en interactionele verschillen die onderzoeken aangetoond hebben zijn moeilijk te herleiden 

in de jeugdreclasseringgesprekken. Een mogelijke oorzaak daarvoor kan zijn dat de 

meeste onderzoeken op mannen en vrouwen in het dagelijkse leven van toepassing zijn. 

De grootste taak van de jeugdreclasseerders ligt in het voeren van gesprekken met hun 

cliënten. De gesprekken zijn semi-gestructureerd te noemen en de jeugdreclasseerders 

hebben hier ook handvatten voor. Misschien dat mogelijke genderverschillen hierdoor niet 

goed zichtbaar zijn in jeugdreclasseringgesprekken. 

Er zijn verschillende factoren die het moeilijk maken de resultaten van dit 

onderzoek te generaliseren. Ten eerste het idiografische aspect, dat wil zeggen dat wat 

specifiek is in het individuele geval. Zowel de jongens en de jeugdreclasseerders hebben 

een eigen karakter en een eigen verhaal en dat is van invloed op hun uitingen. In hoeverre 

hun eigenschappen en communicatiemogelijkheden de gespreksvoering beïnvloeden is 

moeilijk vast te stellen. Daarnaast het nomothetische aspect. Bepaalde uitingen worden 

regelmatig geconstateerd, maar zijn het daarmee algemene wetmatigheden? 

 Daarnaast zijn alle gesprekken opgenomen met een camera, zichtbaar voor de 

beide gespreksdeelnemers. Er is een aanzienlijke kans dat dit van invloed is geweest op de 

gespreksvoering. In bijna ieder gesprek werd in het begin of op het einde gerefereerd aan 

de aanwezigheid van de camera. Of deze invloed positief of negatief is, daar zijn 

onderzoekers nog niet over uit.  

De gesprekken in dit onderzoek zijn niet geselecteerd op de fase waarin de 

begeleiding zich bevindt. Sommige jeugdreclasseerders en jongens kennen elkaar al 

geruime tijd, terwijl anderen zich nog in het beginstadium van de begeleiding bevinden. In 

hoofdstuk twee is besproken hoe bij een succesvolle reclassering het zwaartepunt van 

controle naar empowerment verschuift. Eén van de kernpunten van empowerment is 

echter een goede vertrouwensrelatie tussen jeugdreclasseerder en jongen. Dit heeft tijd 

nodig om te ontwikkelen. De fase waarin de begeleiding zich bevindt kan hierbij een rol 

spelen.   

Het culturele aspect, de Marokkaanse achtergrond van de jongens, is in dit 

onderzoek veelbesproken, maar is slechts beperkt meetbaar. Het ontbreekt aan 

vergelijkingsmateriaal. Het is interessant om te onderzoeken wat de invloed van cultuur is. 
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Vervolgonderzoek waarbij gesprekken met autochtone jongens vergeleken worden met 

deze gesprekken kan duidelijker in beeld brengen wat beïnvloed wordt door culturele 

achtergrond en wat door bijvoorbeeld adolescentie.  

Ten slotte is enkel gekeken naar fragmenten waarin daadwerkelijk exploratie 

plaatsvond, alle pogingen van de jeugdreclasseerder om exploratie uit te lokken ten spijt. 

Ook deze minder succesvolle pogingen zouden bij onderzoek betrokken moeten worden 

om een compleet beeld te krijgen van de communicatie in de gespreksvoering tussen 

Marokkaans-Nederlandse jongen en jeugdreclasseerder. 
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Bijlage I: Overzicht exploratie 

Nummer Transcript JR Exploratie Fragment 
± 

Topic 

1 1 V 1 49-59 Afspraken 
2 1 V 2 388-412 Afspraken 
3 2 V 1 152-162 Vrienden 
4 3 M 1 37-47 Afspraken 
5 4 M 1 57-105 School 
6 4 M 2 161-209 School (plan) 
7 4 M 3 287-331 School  
8 5 V 1 39-48 School 
9 5 V 2 82-121 Begeleiding 
10 5 V 3 204-238 Familie 
11 5 V 4 247-276 Wonen 
12 5 V 5 525-544 Delict 
13 5 V 6 556-577 Delict 
14 6 M 1 12-23 Begeleiding 
15 6 M 2 35-40 School 
16 6 M 3 45-58 Thuis 
17 7 V 1 201-216 School 
18 7 V 2 263-271 School 
19 7 V 3 286-306 School 
20 8 M 1 138-150 Afspraken (1) 
21 8 M 2 155-165 Afspraken (2) 
22 8 M 3 180-198 Afspraken (3) 
23 9 M 1 10-38 Behandeling 
24 9 M 2 52-63 Behandeling 
25 9 M 3 75-91 Toekomst 
26 9 M 4 119-131 Vrijheid 
27 9 M 5 136-164 Contacten 
28 9 M 6 319-330 Houding 
29 9 M 7 345-361 Houding 
30 10 V 1 61-66 Werk 
31 10 V 2 100-140 School 
32 10 V 3 203-217 Strafzitting 
33 10  V 4 234-249 Aanklacht 
34 10 V 5 328-377 Procedure 
35 11 V 1 259-268 School 
36 11 V 2 353-385 Geloof 
37 11 V 3 416-444 Geloof 
38 11 V 4 452-457 Geloof 
39 11 V 5 478-498 Geloof 
40 11 V 6 498-511 Geloof 
41 11 V 7 534-549 Geloof 
42 11 V 8 582-593 Discriminatie 
43 11 V 9 616-645 Identiteit 
44 11 V 10 687-760 Identiteit 
45 12 V 1 73-99 Verbeteringen 
46 12 V 2 137-150 Vrienden 
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47 12 V 3 158-168 Vrienden 
48 13 M 1 194-213 Ongeoorloofd gedrag 
49 13 M 2 294-319 Wroeging 
50 13 M 3 586-594 Vrienden 
51 13 M 4 608-626 Contacten 
52 13 M 5 673-698 Familierelaties 
53 13 M 6 807-827 Stress/ziekte 
54 14 M 1 88-122 Politie 
55 14 M 2 153-174 Begeleiding 
56 14 M 3 191-213 Werk 
57 14 M 4 284-316 Werk 
58 14 M 5 395-423 Werk/waardering 
59 14 M 6 450-482 Blowen 
60 14 M 7 541-718 Respect voor vrouwen 
61 14 M 8 761-769 Spreken op forum 
62 15 V 1 591-652 Houding 
63 15 V 2 838-877 Politie 
64 16 V 1 3-18 Agenda 
65 16 V 2 133-178 Thuis 
66 16 V 3 180-260 Thuis 
67 16 V 4 286-295 Gevoelens (thuis) 
68 16 V 5 318-348 Gevoelens (thuis) 
69 16 V 6 362-377 Gevoelens (thuis) 
70 16 V 7 403-414 Gevoelens (thuis) 
71 16 V 8 425-455 Gevoelens (thuis) 
72 16 V 9 561-574 Gevoelens (thuis) 
73 16 V 10 643-659 Gevoelens (thuis) 
74 16 V 11 828-856 Gesprek met ouders 
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Bijlage II: Overzicht uitingen vooraf 

Expl M/V Uiting vooraf Opmerkingen 
1 V Uitnodiging  Je mag ook wat zeggen 
2 V Gevoelsvraag (expliciet)  
3 V Vraag om concreet maken Wat is een vriend 
4 M Hoe gaat het vraag (met 

afspraken)  
 

5 M Verantwoording interventie M reageert uit zichzelf (telt niet mee) 
6 M Vraag om concreet maken Met escape 
7 M Vraag om concreet maken 

(wanneer overtuigen) 
Met keuzemogelijkheid 

8 V Hoe gaat het vraag (op school)  
9 V Reflectievraag, gesloten.  Maar open. Heb je daarover nagedacht 
10 V Vraag om mening (hoe zie jij) Gaat over beginnend antwoord M heen met nieuwe 

(gesloten vraag: heb je het er over gehad?) 
11 V Vraag om mening (hoe kijk jij)  
12 V Reflectievraag (met norm  en 

meta)  
Kan jij er op terug kijken van wat ben ik dom geweest 

13 V Reflectievraag, gesloten. Maar open. Heb je voor je zelf een beetje. 
14 M Reflectievraag, hypothetisch Als ik je zou vragen, wat zou je me vertellen 
15 M Reflectievraag, expliciet Als we terugkijken, wat zie je als verschil 
16 M Vraag om mening (hoe vind je)  
17 V Gevoelsvraag (hoe is dat voor 

jou) 
JR beschrijft situatie 

18 V Reflectievraag (expliciet) Als je nu terugkijkt, wat had je anders kunnen/willen 
doen 

19 V Vraag om mening (expliciet) Vind je dat het goed is opgelost 
20 M Uitleg/mededeling afspraak Geeft aan dat het bedreigend is: schrik niet 
21 M Herhaling eerdere uiting met 

mening M 
Je zei net, dat vind ik niet goed 

22 M Herhaling/parafrase eerdere 
uiting M 

Maar je zegt, dat is jouw strekking 

23 M Vraag om mening (begeleiding) Hoe vind je 
24 M Vraag om mening 

(hypothetisch) 
Zou het dan ook goed gaan, denk je. Tag. 

25 M Informatievraag Is dat wat je bedoelt 
26 M Vraag om concreet maken Met aanzetje erbij. Wat zou je eigenlijk willen, je zegt ik 

wil… 
27 M Uitleg/verantwoording twijfels M reageert uit zichzelf (telt niet mee) 
28 M Reflectie vraag Weet je nog de manier waarop je dat gedaan hebt 
29 M Reflectie vraag (hypothetisch) Als je daar nu op terugkijkt, zou je het volgende keer 

anders 
30 V Vraag om mening (expliciet, 

gesloten) 
Vind je het leuk. 

31 V Hoe gaat het vraag (op school) Toevoeging woorden: nou en dan. 
32 V Vraag om mening  Hoe kijk je daar tegenaan 
33 V Informatievraag M beschrijft situatie, JR reageert hierop met een korte 

vraag waar M op reageert met eigen mening. Alleen 
maar tegen jou? 

34 V Reflectie vraag Is dat op dezelfde manier gegaan als de vorige keer. 
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35 V Vraag om mening  Met keuzemogelijkheden. Ben je er tevreden over of 
36 V Informatievraag als opening Wanneer heb je het moment gekozen voor bepaald 

gedrag 
37 V Informatievraag als opening Keuzemogelijkheden. Wat maakt dat jij er voor gekozen 

hebt 
38 V Gevoelsvraag Hoe was dat voor jou 
39 V Gevoelsvraag Hoe vond je dat 
40 V Vraag om concreet te maken Met uitbreidende uitleg. Wat maakt dat je daar trots op 

bent 
41 V Gevoelsvraag Wat gebeurt er dan met jou 
42 V Conclusie uit eerdere uiting M Nadruk wel en jij. Jij hebt wel het gevoel dat jij dezelfde 

kansen 
43 V Informatievraag (praat je er 

met hem ook wel eens over?) 
Vriend van M wordt aangehaald 

44 V Gevoelsvraag met uitleg Voelt dat ook zo (statenloos/landenloos) 
45 V Expliciete 

reflectie/gevoelvraag 
Als je kijkt, zie je verschil 

46 V Vraag om mening, gesloten Maar open. Is dat volgens jou één van de redenen 
47 V Reflectie vraag, gesloten Maar open, met toelichting. Heb je daar zelf voor 

gekozen 
48 M Aanspreken op ongeoorloofd 

gedrag, prikkelende uitspraak. 
FTA: ja, toen dacht ik stomme sukkel. 

49 M Reflectie vraag gesloten Maar open, kijk je er nog wel eens op terug 
50 M Informatievraag  Hebben jullie daar ook wel eens ruzie om 
51 M Mening vraag, gesloten Denk je dat… 
52 M Informatievraag, gesloten Dat doet nou X? 
53 M Informatievraag, gesloten Komt dat door… 
54 M Expliciete mening vraag Wat vind jij er nou van 
55 M Expliciete mening vraag Wat vind gij daarvan 
56 M Hoe gaat het vraag (werk) Hoe is het met  
57 M Informatievraag Sturende vraag 
58 M Constatering Bij jou moet die waardering er ook in zitten he 
59 M Hoe gaat het vraag zonder hgh En thuis? 
60 M Informatievraag Heeft X in de gaten dat je helemaal… 
61 M Uitdaging tot meningvorming Ik denk dat het ook belangrijk is dat… he? 
62 V Reflectie vraag Wat doe je dan als je boos wordt 
63 V Herhaling eerdere uiting M Je zei …. 
64 V Uitnodiging Kun jij nog even terughalen wat we vandaag zouden 

bespreken 
65 V Informatievraag Wat heb je nu opgeschreven 
66 V Gevoelensvraag Met inleving. Wat gebeurt er dan met jou 
67 V Gevoelensvraag (impliciet) Ik zit even te zoeken naar het punt waarop jij echt 

boos/v/gei 
68 V Informatievraag, situatieschets En dan? 
69 V Reflectievraag Weet je waarom je dan gaat schreeuwen 
70 V Mening vraag Hoe stel jij je het gesprek voor 
71 V Vraag om concreet maken Wat zijn de antwoorden waar jouw ouders mee komen 
72 V Vraag om concreet maken Wat vind je (irritant aan je ouders) 
73 V Reflectie vraag Wat doe jij dan 
74 V Expliciete mening vraag Wat vind je zelf 
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Bijlage III: Overzicht aanmoedigingen 

 

Expl M/V Aanmoediging Opmerkingen 
1 V geen Kapt af met gesloten vraag 

(normerend) politie zegt, klopt dat? 
2 V - Uitnodigen tot vertellen (zeg maar) 

- Pauze (9.7) 
- Non-verbaal, blik en wenkbrauwen 

omhoog 
- Herhaling (zeg maar) 
- Vraag om mening (exp) 

Reageert met actief luisterend oké, 
maar gaat dan over op vraag over 
verjaardag om tot afkapping te komen 
met norm vaststelling. Geen ruimte 
meer voor M.  

3 V - Bij pauze (1.5) in uiting M niet 
interrumperen 

- Eigen conclusie 
- Pauze (1.2) 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Pauze (2.7) 
- Non-verbaal, knikken 

Gaat over op ander onderwerp. 

4 M - Pauze (1.6) 
- Non-verbaal, knikken 
- Pauze (1.7) 
- Continueerder neutraal hmmhmm 

aangevuld met halve conclusie (dus je 
hebt…) 

JR geeft aan de uiting van M gehoord 
te hebben met Nee, maar dreunt 
daarna de andere belangrijke dingen 
op. 

5 M vervallen  
6 M - Uitnodigen tot vertellen (oké, vertel) 

- Vraag om concreter maken 
- Continueerder gekleurd precies 
- Instemming 
- Actief luisteren, oké met vraag om 

concretisering. 
- Continueerder gekleurd precies 

FTA bij de vraag om concreter (1) 
maken, M denkt dat JR het plan al 
kent. JR sluit af met een advies. 

7 M - Spiegelen aangevuld met halve 
conclusie (dus ga…) 

- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Non-verbaal, knikken en wenkbrauwen 

omhoog 
- Actief luisteren, oké met parafrase. 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Informatievraag 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Continueerder gekleurd precies 
- Eigen conclusie 

JR gaat over op advies en stipt aan wat 
hij belangrijk vindt, waardoor de hij 
grotendeels aan het woord is. 

8 V - Bevestigingsvraag Ja? 
- Bevestiging Ja? en spiegelen. 

(Stemverheffing) 
- Vraag om concreet maken 

JR gaat over op nieuw onderwerp. 

9 V - Uitnodigend  ja?  
- Vraag om concreet maken 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Uiting gehoord Ja. 

 



39 
Zwijgen is zilver, spreken is goud – Annick Rijkschroeff 

- Vraag om concreet maken 
(ontkennend geformuleerd) 

- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Non-verbaal, knikken 
- Uiting gehoord Ja met vraag om 

concreet maken 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Uiting gehoord Ja gevolgd met 

bevestiging ja? 
- Reflectievraag 
- Continueerder neutraal Ja. 

10 V - Informatievraag (interrumpeert begin 
exploratie M) 

- Continueerder neutraal Ja 
- Conclusie uit uiting M 
- Vraag om concreet maken 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Informatievraag (2x) 

JR gaat over op ander onderwerp. 

11 V - Continueerder neutraal hmm 
- Actief luisteren Nee (uiting M 

ontkennend geformuleerd) met vraag 
om concreet te maken. 

- Eigen conclusie in vragende vorm 
- Uiting gehoord oké. Parafrase in 

vragende vorm. 
- Uiting gehoord Ja met informatievraag 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Continueerder ja 

JR eindigt met parafrase en gaat over 
opander onderwerp. 

12 V - Continueerder neutraal hmmhmm 
- Uiting geoord ja en vraag om mening 

(hoe denk je) 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal hmm 

JR neemt het woord over. 

13 V - Uitnodigend Ja? 
- Continueerder neutraal nee (uiting M 

ontkennend geformuleerd) 
- Continueerder neutraal Ja 
- Non-verbaal, knikken 
- Uiting gehoord Ja en parafrase 
- Continueerder neutraal nee (uiting M 

ontkennend geformuleerd) 

Uiting gehoord Ja oké en gaat over op 
nieuw onderwerp. 

14 M - Spiegelen 
- Continueerder neutraal hmmhmm met 

vraag om concreet maken 
- Herhaling uiting met toevoeging 

herhaling uiting M 
 

Uiting gehoord hmmhmm ander 
onderwerp. 
 
 
Zoals, je zei slechte dingen 

15 M - Uiting gehoord Ja, bevestiging en vraag 
om uitbreiding. 

- Continueerder neutraal hmmhmm 

JR geeft daarna zijn eigen mening 
weer. 

16 M - Uitnodigend Ja? met expliciete Uiting gehoord hmm en eigen 
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uitnodiging (kun je daar wat meer over 
vertellen?) 

- Vraag om concreet maken 
- Continueerder neutraal hmmhmm 

conclusie ter afsluiting. 

17 V - Samenvatting 
- Samenvatting 

Uiting gehoord Ja. JR gaat over op 
beschrijving nieuwe situatie. 

18 V geen JR kapt af door afwijzend antwoord 
(Maar als ik jouw verhaal hoor…)  

19 V - Continueerder neutraal ja 
- Vraag om mening 
- Vraag om mening 

JR gaat  over op ander onderwerp. 

20 M - Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 

 

21 M - Uiting gehoord ja met reflecievraag 
- Vraag om concreet maken 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal en pauze (3.5) 

Wanneer M na 3.5 sec nog niets 
gezegd heeft gaat JR over op uitleg van 
regel. 

22 M - Continueerder neutraal hmmhmm  
23 M - Pauze (1.4) 

- Uiting gehoord ja met parafrase 
- Continueerder neutraal ja met vraag 

om uitleg 
- Continueerder neutraal ja 
- Reflectievraag 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal hmmhmm 

JR gaat over op nieuw onderwerp 

24 M - Pauze (2.0) 
- Uiting gehoord oké en parafrase 

 

25 M - Continueerder neutraal ja 
- Pauze (3.8) 
- Uitnodigen tot vertellen (ja, probeer 

maar) 

Exploratie eindigt wanneer JR ingaat 
op iets in de uiting van M en hem 
daarover uitlegt. 

26 M - Pauze (1.2) 
- Pauze (2.0) 
- Spiegelen 
- Pauze (1.2) 

Exploratie eindigt wanneer JR ingaat 
op iets in de uiting van M en hem 
daarover uitlegt. 

27 M vervallen  
28 M - Continueerder gekleurd ja precies 

- Reflectievraag 
- Samenvatting 

JR gaat over tot advies. 

29 M - Continueerder neutraal hmm 
- Reflectievraag 
- Continueerder neutraal hmm 
- Non-verbaal, knikken 

Naar verschillende pogingen tot 
aanmoediging gaat JR over op een 
ander onderwerp. 

30 V - Continueerder neutraal ja Uiting gehoord oké, JR gaat over op 
ander onderwerp. 

31 V - Vraag om uitleg (hoezo?) 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal oké 
- Uiting gehoord ja en mening vraag 

JR gaat over tot vragen over feitelijke 
gebeurtenis. 
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- Continueerder neutraal ja 
- Uiting gehoord nee en begin 

afwijzende constatering 
- Begin uitleg 
- Parafrase mening M (met dus) 

32 V - Geeft mogelijke invullingen 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 

 

33 V - Continueerder neutraal ja 
- Uiting gehoord ja met parafrase 

JR gaat over op ander aspect van 
onderwerp. 

34 V - Continueerder neutraal ja 
- Pauze (2.6) 
- Parafrase met tag toch 
- Continueerder neutraal ja 
- Pauze (1.6) 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Pauze (2.4) 
- Invulling antwoord voor M 
- Pauze (2.2) 
- Continueerder neutraal ja 
- Pauze (1.0) 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Uiting gehoord ja. 

JR gaat over op uitleg. 

35 V - Pauze (0.5) 
- Uiting gehoord oké en eigen conclusie 

Uiting gehoord ja en gaat over op 
informatievragen. 

36 V - Informatievraag 
- Continueerder neutraal oké 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 
- Pauze (1.0) 
- Informatievraag 
- Vraag om mening 
- Pauze (1.6) 
- Pauze (1.1) 
- Conclusie uiting M, vragend 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Vraag om uitleg 
- Continueerder neutraal hmmhmm 

Exploratie eindigt wanneer JR 
informatievraag stelt over ander 
aspect van het onderwerp. 

37 V - Parafrase en invulling 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Pauze (2.9) 
- Vraag om mening 
- Pauze (2.3) 
- Pauze (1.2) 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Continueerder neutraal ja 

Uiting gehoord ja en gaat verder op 
ander aspect van onderwerp. 

38 V - Pauze (2.3) 
- Eigen conclusie uiting M 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
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- Pauze (1.8 
- Vraag om mening 

39 V - Continueerder  
- Uiting gehoord ja met conclusie uiting 

M 
- Uiting gehoord ja met vraag naar 

mening met keuzemogelijkheden 
- Invulling antwoord voor M 
- Vraag om concreet maken 
- Continueerder neutraal hmmhmm 

 

40 V - Vraag om concreet maken met een 
sturende uitleg 

- Informatievraag 
- Pauze (1.1) 
- Uiting gehoord ja met parafrase 

JR vult daarna in voor M. 

41 V - Pauze (3.1) 
- Pauze (0.9) 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Gevoelsvraag 
- Gevoelsvraag 
- Invulling antwoord voor M 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Pauze (3.8) 

Wanneer M na pauze nog niets gezegd 
heeft gaat JR over op ander aspect van 
onderwerp. 

42 V - Uiting gehoord ja, oké en pauze (1.1) 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Pauze (0.9) 

Exploratie stopt wanneer JR begint 
samen te vatten wat M tot nu toe 
allemaal gezegd heeft en wat dat 
betekent voor zijn toekomst. 

43 V - Continueerder neutraal ja 
- Pauze (2.5) 
- Pauze (1.1) 
- Vraag om mening 
- Continueerder neutraal ja 
- Pauze (1.8) 
- Continueerder neutraal ja 

JR geeft haar mening weer ter invulling 
van M 

44 V - Conclusie uiting M 
- Continueerder neutraal ja 
- Uiting gehoord ja:a ja en vraag om 

mening 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Invulling antwoord voor M 
- Pauze (2.4) 
- Gevoelsvraag 
- Pauze (1.4) 
- Concreter maken gevoelsvraag met 

keuzemogelijkheden 
- Weergeven eigen mening 
- Continueerder neutraal ja 
- Weergeven mening M 
- Pauze (0.7) 
- Pauze (2.6) 
- Advies 

Exploratie eindigt wanneer JR haar 
eigen ervaringen deelt over 
spijbelende klasgenoten. 
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45 V - Pauze (4.4) 
- Vraag om concreet maken 
- Pauze (1.8) 
- Reflectievraag 
- Pauze (1.9) 
- Continueerder neutraal hmm 
- Pauze (1.1) 
- Reflectievraag 
- Continueerder neutraal hmm 
- Vraag om uitleg (waarom is dat zo) 
- Newsmaker a:ah 
- Gevoelsvraag 
- Pauze (2.7) 
- Informatievraag 
- Pauze (4.6) 

Eindigt met conclusies die JR trekt uit 
uitingen M, daarna wordt het een 
vraag-antwoordpatroon waarbij JR 
grotendeels aan het woord is. 

46 V - Pauze (0.8) 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Pauze (2.2) 
- Vraag om concreet maken 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Newsmaker oh en informatievraag 

Hierna gaat het over op vraag-
antwoordpatroon 

47 V - Uiting gehoord hmm en dan expliciete 
controlevraag (vind jij of heb je dat van 
je ouders gehoord?) 

Uiting gehoord hmm, ja en gaat na een 
pauze van 2.8 sec over op vraag-
antwoordpatroon. 

48 M - Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja/nee 

(formulering M ontkennend) 
- Continueerder neutraal ja 

Exploratie eindigt als JR hem 
waarschuwt voor zijn gedrag. 

49 M - Bevestiging ja? Vraag om uitleg (op wat 
voor manier dan?) 

- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 
- Informatievraag 
- Uiting gehoord ja en informatievraag 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder oké 

Exploratie eindigt als JR vragen over de 
praktische kant gaat stellen. 

50 M - Continueerder neutraal ja  
51 M - Vraag om uitleg (waarom?) 

- Continueerder neutraal hmm 
- Continueerder neutraal ja 

Exploratie wordt afgesloten met eigen 
mening opmerking van JR. 

52 M - Bevestiging ja?  
- Continueerder neutraal ja en 

informatievraag 
- Bevestiging nee? (formulering M is 

ontkennend) 
- Continueerder neutraal ja 
- Informatievraag (x3) 
- Bevestigingsvraag ja? 

Uiting gehoord oké en gaat over op 
nieuw onderwerp. 

53 M - Eigen aanvulling 
- Vraag om concreet maken 
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- Continueerder neutraal ja 
- Gevoelsvraag 
- Uiting gehoord hmm en conclusie uit 

uiting M 
54 M - Informatievraag (x2) 

- Continueerder neutraal ja 
- Halve aanvulling 
- Eigen mening JR 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Uiting gehoord, probeert sturing te 

geven (ja oké, maar…) 

 

55 M - Continueerder neutraal nee (uiting M 
ontkennend geformuleerd) 

- Continueerder neutraal ja 
- Uiting gehoord ja weergeven mening 

M 
- Continueerder neutraal ja 
- Mening JR (ik denk ook dat je het zelf 

kunt) 
- Continueerder neutraal ja 

 

56 M - Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Continueerder neutraal hmm 
- Informatievraag 
- Continueerder neutraal hmmhmm 

Exploratie eindigt als JR naar vraag-
antwoordpatroon toe gaat. 

57 M - Advies 
- Continueerder neutraal ja 
- Constatering (je baalt een beetje) 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 

Exploratie eindigt met advies JR. 

58 M - Continueerder neutraal ja 
- Advies (met nadruk op toch) 
- Advies, doordrukkend (maar) 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 

Exploratie eindigt als JR zijn advies 
uitgebreid toelicht.  

59 M - Informatievraag 
- Bevestiging ja?  
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal ja 
- Gevoelsvraag 
- Uiting gehoord ja en gevoelsvraag 
- Uiting gehoord hmm 
- Informatievraag 
- Continueerder neutraal ja 

M gaat over op ander onderwerp. 

60 M - Continueerder neutraal ja(24x) 
- Continueerder neutraal nee 

(formulering M ontkennend) (6x) 
- Eigen mening (3x) 

Erg lang fragment, volgorde 
aanmoedigingen achterwege gelaten, 
alleen geconstateerd en geturfd. 
Uiteindelijk gaat JR over op ander 
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- Informatievraag (6x) 
- Continueerder neutraal ja met begin 

aanvulling 
- Uiting gehoord ja en eigen verwachting 
- Gevoelsvraag 
- Continueerder neutraal nee 

(formulering M ontkennend) met begin 
conclusie 

- Continueerder neutraal hmm(2x) 
- Aanvulling op M’s uiting 
- Advies vragen aan M (Hoe zou ik daar 

mee om moeten gaan) 

onderwerp. 

61 M - Continueerder neutraal ja  
62 V - Continueerder neutraal hmmhmm 

- Uiting gehoord ja en vraag om 
concreet maken 

- Informatievraag (3x) 
- Uiting gehoord hmm en wijst M terecht 

(nou ja, ook al zeg je geef, dat wil niet 
zeggen dat iemand dat ook wil doen) 

- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Vraag om concreet maken 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Uiting gehoord ja en aanvulling met 

mening 
- Informatievraag 
- Continueerder neutraal ja (4x) 
- Uiting gehoord hmmhmm en aanzet 

tot reflectie. 
- Continueerder neutraal hmm 

JR gaat over tot bedenken oplossing 
voor besproken pobleem. 

63 V - Informatievraag 
- Continueerder neutraal oké 
- Continueerder neutraal hmmhmm (2x) 

Exploratie eindigt wanneer JR de 
uitingen van M parafraseert.  

64 V - Continueerder neutraal hmmhmm 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal oké 

Exploratie eindigt als JR het voldoende 
vindt, ze geeft M gelijk met precies en 
ze samenvat wat er in het vorige 
gesprek gezegd is. 

65 V - Uiting gehoord ja oké en maakt de 
situatie concreet. 

- Informatievraag 
- Continueerder neutraal ja 
- Uiting gehoord, reflectievraag (3x) 
- Informatievraag 
- Continueerder neutraal oké 
- Herhaalt M’s mening 

 

66 V - Continueerder neutraal ja 
- Parafraseren 
- Reflectievraag 
- Bevestiging ja?  
- Parafraseren (2x) 
- Reflectievraag 

Exploratie eindigt wanneer het gesprek 
in een vraag-antwoordpatroon vervalt, 
waarbij JR grotendeels aan het woord 
is.  
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- Parafraseren 
- Bevestigingsvraag Nee? (formulering M 

is ontkennend) 
- Parafraseren 
- Continueerder neutraal ja 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Continueerder neutraal ja (2x) 
- Herhaling eerdere uiting M 

67 V geen JR behandelt het antwoord als 
voldoende. 

68 V - Pauze (5.4) 
- Uiting gehoord ja en vraag om 

concreet maken 
- Parafraseren 
- Begin antwoord M (dan probeer je dat 

wel duidelijk te maken, maar dan…) 
- Reflectievraag 

Exploratie stopt wanneer JR het de 
jongen op laat schrijven. 

69 V - Bevestiging ja? en informatievraag 
- Herhaling uiting M (maar het heeft 

geen zin, zeg je?) 
- Gevoelensvraag (heeft die agressie te 

maken met dat je het niet eerlijk vindt) 

Exploratie eindigt als M niet uit zijn 
woorden komt en lacht, waarop JR 
grapt of M interessant wilde doen voor 
de camera. 

70 V - Continueerder neutraal hmmhmm Afgekapt door grapje JR (omdat ik wat 
groter ben dan jij?) 

71 V - Continueerder neutraal hmmhmm 
- Verkapt advies en parafrase 

 

72 V - Continueerder gekleurd precies 
Continueerder gekleurd precies en 
informatievraag 

- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Informatievraag 

Exploratie eindigt wanneer de jongen 
vraagt of dat was wat JR wilde horen. 
JR vraagt dan wat hij volgens M zou 
willen horen. M legt uit, JR geeft aan 
dat dat niet is wat hij het belangrijkste 
vindt en begint instruerend. 

73 V - Vraag om concreet maken 
- Reflectievraag 
- Continueerder neutraal ja 

 

74 V - Continueerder gekleurd precies 
- Bevestiging nee? (Formulering M is 

ontkennend) 
- Newsmaker Oh (nou vertel je me 

helemaal iets nieuws) 
- Conclusie uit uiting M 
- Continueerder neutraal hmmhmm 
- Continueerder neutraal ja (2x) 

Uiting gehoord oké, JR neemt over en 
er volgt een monoloog.  


