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Samenvatting 

 

Er is veel discussie over de effectiviteit van residentiële (24-uurs) zorg, vooral als het gaat om 

(jonge) kinderen. Hoewel er ontwikkelingen gaande zijn om de noodzaak van residentiële 

zorg te verminderen, worden elk jaar nog steeds duizenden kinderen geplaatst bij 

jeugdzorginstellingen. Het is van belang om onderzoek te verrichten naar, en daarmee te 

investeren in de kwaliteit van residentiële jeugdzorg. Lange tijd ging de meeste aandacht uit 

naar de inzet van effectieve interventies, maar in de afgelopen decennia is de aandacht voor 

de basisomstandigheden en het ‘gewone opvoeden’ ook weer toegenomen; evenals hoe het 

leefklimaat (hierna ‘groepsklimaat’, in lijn met de Engelse term ‘group climate’) door  

jeugdigen zelf wordt ervaren binnen residentiële jeugdzorginstellingen. De term 

‘groepsklimaat’ verwijst in deze dissertatie naar de kwaliteit van de sociale en fysieke 

omstandigheden met betrekking tot het voorzien in basisvoorwaarden om ruimte te geven aan 

de psychologische basisbehoeften (verbondenheid, autonomie en competentieontwikkeling) 

van de kinderen in de groep. Er is toenemende evidentie dat een positief of open 

groepsklimaat, zoals ervaren door jeugdigen zelf, gerelateerd is aan betere uitkomsten van de 

zorg. Onderzoek naar residentieel groepsklimaat was echter tot nu toe vooral gericht op de 

doelgroep van adolescenten. 

Het hoofddoel van de huidige dissertatie was om bij te dragen aan de 

wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis met betrekking tot het bouwen aan een positief 

groepsklimaat in de residentiële zorg voor 4-15 jaar oude kinderen. De subdoelen om dit 

hoofddoel te bereiken waren: 1) het onderzoeken van de huidige stand van de wetenschap met 

betrekking tot de uitkomsten van institutionele/residentiële zorg voor jeugdigen in de 

basisschoolleeftijd en vroege adolescentie, 2) het ontwikkelen van vragenlijsten met 

betrekking tot het groepsklimaat, geschikt voor jeugdigen tussen 4 en 15 jaar, 3) het 

onderzoeken van de samenhang tussen hoe kinderen het groepsklimaat ervaren en de 

therapeutische alliantie met hun mentor, en 4) een verkenning naar aanleiding van de vraag 

hoe de monitoringsinstrumenten met betrekking tot het groepsklimaat een bijdrage 

kunnen leveren aan een leer- en verbeterproces in de residentiële jeugdzorg, waarbij de 

uitkomsten van en ervaringen met het project ‘Jij mag er zijn!’ worden gedeeld. Dit project 



was gericht op het ontwikkelen van een Plan-Do-Check-Act cyclus rondom het werken aan 

een positief groepsklimaat. 

In de eerste studie, een multi-level meta-analyse over de uitkomsten van 

institutionele/residentiële zorg voor kinderen in de basisschoolleeftijd en vroege adolescentie, 

werden iets betere uitkomsten gevonden (d = 0.342) voor kinderen in niet-institutionele 

reguliere zorg (‘care as usual’, hierna CAU), die met name bestond uit pleegzorg, in 

vergelijking met kinderen in institutionele CAU. De laatste categorie verwijst naar reguliere 

groepsbehandeling in een leefgroep. Deze uitkomst bevestigt eerder onderzoek waaruit naar 

voren komt dat een meer stabiele (gezins-)omgeving betere omstandigheden biedt voor een 

positieve behandeling en ontwikkeling van kinderen. Er werden echter geen significante 

verschillen in uitkomsten gevonden tussen ‘evidence-based’ institutionele en niet-

institutionele behandeling. Evidence-based treatment (hierna EBT) verwijst naar behandeling 

die gebaseerd is op gestructureerde en goed omschreven behandelmethoden op basis van 

empirisch ondersteunde theorieën over de oorzaken van probleemgedrag. Deze laatste 

uitkomst leidt tot de veronderstelling dat institutionele/residentiële behandeling ook de 

voorkeur kan hebben, bijvoorbeeld wanneer problemen te ernstig of complex zijn om te 

behandelen in een pleeggezin of met evidence-based interventies in de thuissituatie. 

Studies twee en drie in deze dissertatie beschrijven hoe twee korte instrumenten 

zijn ontwikkeld om het groepsklimaat te monitoren; het gaat om het Group Climate 

Instrument for Children (GCIC), respectievelijk voor kinderen van 8 tot 15 jaar en kinderen 

van 4 tot 8 jaar. In beide studies bevestigde een Confirmatieve Factor Analyse (CFA) dat een 

model met twee factoren een goede fit had. Het gaat om de schalen positief (open) klimaat en 

negatief (gesloten) klimaat. Hiermee werd de constructvaliditeit van de instrumenten 

aangetoond. De betrouwbaarheid van de schalen was voldoende tot goed. Cronbach’s alpha 

voor de positieve klimaatschaal was .91 bij de GCIC 8-15 en .72 bij de GCIC 4-8. Wat betreft 

de negatieve klimaatschaal was Cronbach’s alpha .71 voor beide leeftijdsgroepen. In de 

valideringsstudie van de GCIC 8-15 werd concurrente validiteit aangetoond aan de hand van 

een positieve correlatie tussen open klimaat en behandelmotivatie. Deze studies hebben geleid 

tot valide en betrouwbare instrumenten om bij kinderen in residentiële behandeling na te gaan 

hoe zij het groepsklimaat ervaren. 

De vierde studie in deze dissertatie betrof de relatie tussen het groepsklimaat en de 

therapeutische alliantie met de mentor, zoals ervaren door kinderen zelf. Hieruit kwam naar 

voren dat er een stabiliteit was tussen twee meetmomenten (zes maanden tussentijd), wat 

betreft de beleving van het positief en negatief leefklimaat en de alliantie. Deze stabiliteit was 



in de leeftijdsgroep van 8 tot 15 jaar sterker dan in de leeftijdsgroep van 4 tot 8 jaar. Ook 

kwam er, in beide leeftijdsgroepen, binnen de meetmomenten een negatief verband naar voren 

tussen een positief en negatief klimaat, en een positief verband tussen positief klimaat en 

alliantie met de mentor. In de leeftijdsgroep 8-15 jaar werden er door jongens hogere scores 

op positief klimaat gerapporteerd dan door meisjes. Tegen de verwachtingen in, werden er 

geen effecten over de tijd (twee meetmomenten, met zes maanden tussentijd) gevonden tussen 

de beleving van groepsklimaat enerzijds en alliantie met de mentor anderzijds. 

De laatste studie in deze dissertatie heeft zich gericht op de vraag hoe 

monitoringsinstrumenten (in dit geval de GCIC 4-8 en 8-15) kunnen helpen om het  

groepsklimaat te verbeteren wanneer deze zijn ingebed in de dagelijkse residentiële zorg voor 

kinderen tussen 4 en 15 jaar oud. Hierbij worden de uitkomsten van en ervaringen met het 

project ‘Jij mag er zijn!’ gedeeld. De algemene conclusie van deze studie was dat het 

monitoren van groepsklimaat waardevol lijkt te zijn. Er werden voorzichtige eerste 

aanwijzingen gevonden voor een positieve ontwikkeling, aangezien de scores op ‘negatief 

groepsklimaat’ significant waren gedaald (dus waren verbeterd) over twee jaar tijd. Het 

monitoren heeft tevens nieuwe informatie opgeleverd over wat kinderen belangrijk vonden in 

het groepsklimaat en heeft pedagogisch medewerkers geholpen om zich hiervan meer bewust 

te worden en blijven. Onderwerpen die kinderen onder andere noemden, waren: reacties van 

pedagogisch medewerkers op boosheid en agressie, het belang van ondersteuning bieden op 

de juiste momenten om negatieve incidenten te voorkomen, de mate waarin kinderen en 

medewerkers zich aan de regels houden, onderling vertrouwen, grootte van de groep, en 

aandacht voor het doen van leuke dingen. De studie heeft echter nog relatief weinig 

informatie opgeleverd over de groep 4-8 jarige kinderen. Aan hen hebben we via de 

vragenlijst geen open vragen gesteld en er was geen significante verbetering te zien in hun 

scores op het groepsklimaat over twee jaar tijd. Daarnaast blijkt er nog winst te behalen in het 

proces; onder andere door het verder optimaliseren van de monitoringsinstrumenten 

en -systemen en het creëren van meer mogelijkheden voor teams om, met elkaar en 

met de kinderen, te reflecteren over de uitkomsten bij elke meting. 

Deze dissertatie heeft ten eerste bijgedragen aan nieuwe inzichten over de ‘relevantie’ 

van residentiële zorg voor kinderen binnen het totale systeem van jeugdzorgvoorzieningen. 

Hoewel een residentiële plaatsing zou moeten worden voorkomen wanneer er een beter 

alternatief is voor een kind en zijn of haar gezinssysteem, kan residentiële zorg nog steeds 

voor een bepaalde groep kinderen (bijvoorbeeld wanneer de problematiek te ernstig is om 

deze in een ‘reguliere’ opvoedsetting te behandelen) de voorkeur hebben. We stellen dat 



residentiële zorg voor kinderen er nog steeds toe doet, en des te meer wanneer er structureel 

aandacht is voor het (samen) werken aan een positief groepsklimaat, en wanneer het 

verbonden is met alternatieven die de duur van een plaatsing kunnen verkorten en terugval 

voorkomen. Het monitoren van het groepsklimaat zoals dit door kinderen wordt ervaren, is 

mogelijk geworden met de nieuwe vragenlijsten (GCIC 4-8 en GCIC 8-15), die nog verder 

geoptimaliseerd kunnen worden met behulp van participatief onderzoek samen met kinderen. 

Verdere aanbevelingen voor de praktijk en toekomstig onderzoek zijn om het 

monitoringssysteem meer flexibel en ‘gepersonaliseerd’ te maken, waardoor het naar 

verwachting nog meer ondersteunend zal zijn voor zowel de professionals als de kinderen. 

Verder wordt geadviseerd om voor professionals de mogelijkheden uit te breiden om te 

kunnen blijven leren en reflecteren ten aanzien van het creëren van positieve 

leefomstandigheden voor de kinderen die zij begeleiden, o.a. via training en (team)coaching 

op dit gebied.  

Tot slot, met deze dissertatie is geprobeerd een bijdrage te leveren aan ‘de weg 

vooruit’ in de residentiële jeugdzorg, dus echt ‘group work in progress’, zoals de titel 

aangeeft. De slot-aanbeveling is om dit opbouwende perspectief voort te zetten in 

toekomstige beleidsontwikkelingen, praktijken en onderzoeksprojecten; waarbij elke 

(grote of kleine) stap vooruit wordt gewaardeerd, net als in de levens van de kinderen 

om wie het gaat. 


