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Message from the United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
 

Committed to harness the power of data as a change strategy, I welcome 
this report on Violence Against Children (VAC) in Suriname.  In 
partnership with the Parliament and the Institute for Graduate Studies 
(IGSR), UNICEF has supported this national quantitative and qualitative 
research to collect data and to understand the underlying causes of 
violence. 

VAC is a silent epidemic.  Social stigma, lack of services and prevailing 
attitude that violence is acceptable in some forms – all contribute to the 
hidden nature of crimes against children.  In Suriname, the prevalence of 
violence children face is high.  As per MICS 2010, 86 % of children (2-14 
y) are subjected to at least one form of violent psychological or physical 

punishment by a household member.  6 out of 10 children are subjected to any physical punishment.  

Such study is a milestone for the country and a critical step to break the silence on VAC.  Engaged in a 5-
year programme of cooperation with the Government covering 2017-2021, UNICEF promotes a “safe 
and just” Suriname with a focus to address the alarming rate of violence, exploitation, abuse and neglect 
of children to promote a child-friendly environment where children can develop and thrive. 

One of 17 Sustainable Development Goals (SDGs), overcoming violence calls attention to protect 
children from violence as a cross-cutting priority.  Five goals and eleven targets address violence or 
abuse, trafficking, sexual -and other types of- exploitation, harmful practices and child labour, along with 
promotion of safe space, non-violent learning environment and birth registration.  I believe the findings 
will initiate discussions and commitments to tackle violence and to ensure every child feels safe at 
home, in school and in their communities. 

I thank mothers, children, teachers and participants for their time and critical part in generating 
evidence and sharing their experiences.  A special thanks to the chair of the Parliament, Mrs. Jennifer 
Geerlings-Simons for her countless efforts to generate knowledge and have this issue high on the 
agenda.  I also thank the IGSR research team for carrying out this ground-breaking work with 
professionalism under the lead of Dr Julia Terborg and Director Danny Lachman. 

The full report will be soon available on our website or hardcopies. 

Violence against children is never justifiable. We all have a role to play - private companies, student and 
youth organizations, community members, parents and every Surinamese citizen cannot be passive 
bystanders; meanwhile must be involved in changing behaviours, reducing inequalities, rebuilding a 
social fabric to protect children’s rights. 

Let us join forces to create a safe and secure Suriname for every child to develop to its fullest potential! 

 

 

Ms. Sylvie Fouet  

Country Representative of UNICEF Guyana & Suriname 
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Message from the Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) 
 
Dear Friends, 
 
It is with great pride to formally present to you the report on Violence against 

Children (VaC) conducted in Suriname. The study has been very ambitious 

given the fact that it encompassed the entire country and lasted several 

months. This feat has been impossible without the impeccable support by 

Unicef and The National Assembly (De Nationale Assemblee, DNA), i.e. the 

Parliament of Suriname. The latter – most notably 
 
the chair, viz. Mrs. Jennifer Geerlings- Simons – actually was the driving force behind this initiative, 

while the former went beyond its financial support and proved itself to be a formidable partner in 

steering and brainstorming about project management, scientific approaches, and practical issues. 

 

Suriname unique beauty stems forth from a hodgepodge of different contexts: there are numerous 

languages spoken, different cultures expressed, differences in the built environment, etc., all spread out 

rather unevenly over the coastal zone, major urban areas, various districts / rural areas and the heavy-

forested interior. The downside of this is that well-established instruments in one setting, are difficult to 

use in another. Hence, one of the main methodological challenges was to create the right instruments 

for each setting. Fortunately, the experience within the Institute for Graduate Studies and Research 

(IGSR) of the Anton de Kom University of Suriname and its network could undertake this task, and apply 

it on a country-wide scale. This has resulted in instruments, both quantitative and qualitative, a research 

set-up, and findings which might be very well suitable for application in other (parts of) countries. 

 

To this end, I would like to express my utmost gratitude to the researchers, headed by Dr. Terborg, 

Unicef, Parliament, but in particular to parents, institutes, grass root organizations, NGOs, etc., that all 

contributed towards this effort. Last but certainly not least, the greatest expression of respect goes to 

the true heroes: the girls and boys who were willing and able to tell their stories, just because they have 

sky-high aspirations and they are seeking the right conditions for them to flourish. 

 

Going through this report, one might get depressed by some of the horror stories (as I call them) that 

surfaced during this research; I’m sure that I was, several times (especially during progress and 

finalization meetings). However, as this study is an assessment of existing conditions – a timestamped 

country-wide picture along geographical and socio-economic parameters – I know that it should give 

the impetus for action. And that is exactly what the IGSR is beginning to look at right now: given the 

VaC report, what is it that we can do now? I can lift the veil a bit by telling you we’re cooking 

something interesting. 

 

I hope therefore that everyone takes good note of this excellent piece of research, and want to invite 

everyone to team-up in a concerted manner to tackle, counter, eradicate and prevent all forms of 

violence against children. This call for action is directed to all (educational) institutes, government 

agencies, multilateral institutions, grassroots organizations, strategy and policy makers, and parents. 

With the publication of this report the time is now, since it regards our children who are the future.  
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And the future is just around the corner… 
 

 

Daniël A. Lachman, Ph.D. MBA CMRP 
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1. Introductie 
 
Wereldwijd geweld tegen kinderen  
Het wereldwijde onderzoek van de Verenigde Naties (Pinheiro 2006) concludeert dat geweld 
tegen kinderen overal in de wereld voorkomt, in diverse vormen en locaties, en dat het geweld 
vaak plaatsvindt door bekende personen die deel uitmaken van de directe huis-, woon-  en 
schoolomgeving van kinderen, zoals familie, kennissen, vrienden, partners, schoolgenoten en 
leerkrachten. Voorts is er voldoende bewijs voor de ernstige en ingrijpende gevolgen van 
geweld, niet alleen op de ontwikkeling van kinderen, maar ook op de nationale ontwikkeling. 
Lichamelijk letsel dat in de ergste gevallen resulteert in overlijden van kinderen of pyschisch- en 
seksueel geweld dat tot uiting komt in allerlei mentale stoornissen die kunnen variëren van 
depressies, angsten, negatief zelfbeeld tot levenslang trauma en zelfdoding.  
Alhoewel het Internationaal Verdrag over Kinder Rechten (IVKR) door het overgrote deel van de 
landen is geratificeerd, zijn kinderen over de hele wereld nog steeds slachtoffer van 
aanhoudend geweld in alle vormen en diverse contexten zoals de thuisomgeving, op school, in 
instellingen, op de werkvloer en in de gemeenschap.  
In 1993 heeft Suriname het Internationaal Verdrag voor Rechten van het Kind (IVRK), afgekort 
het ‘Kinderverdrag’, geratificeerd. Dit verdrag omvat 54 artikelen over rechten van kinderen 
waaronder ook artikel 19, dat gaat over bescherming van kinderen tegen alle vormen van 
geweld. Voor de harmonisatie van onze nationale wetgeving met het Kinderverdrag zijn sinds 
1993 diverse aanpassingen gepleegd om binnen de Surinaamse context rechten van kinderen te 
waarborgen. Tegelijkertijd is er niet alleen in Suriname maar wereldwijd een groeiend besef dat 
er behoorlijk wat obstakels zijn in de naleving van het Kinderverdrag. Een van de grote barrières 
is de discrepantie tussen de principes en voorschriften van het verdrag en de specifieke lokale 
culturele, sociale, economische en politieke contexten. Ook in Suriname is er nog onvoldoende 
inzicht en begrip over hoe mensen in diverse culturele en sociaaleconomische contexten 
denken over opvoeding en bescherming van kinderen. Een belangrijke vraag is hoe 
internationale definities van verschillende vormen van geweld tegen kinderen, en daaraan 
gerelateerde wetgeving, aansluiten bij de belevingswereld en concrete leefomstandigheden 
van diverse populaties. 
Met de ratificatie van het IVRK heeft de Surinaamse overheid niet alleen een wettige plicht 
maar ook een morele plicht op zich genomen om een eind te maken aan alle geweld tegen 
kinderen. In het streven om geweld tegen kinderen effectief te voorkomen en aan te pakken is 
het van het hoogste belang dat de overheid zich laat leiden door ‘evidence based’ beleid, dat 
gebaseerd is op degelijke, betrouwbare en representatieve data en informatie. Tegen deze 
achtergrond is door ‘De Nationale Assemblee’ (DNA) het initiatief genomen om, met technische 
ondersteuning van het UNICEF, nationaal onderzoek te laten uitvoeren naar dit vraagstuk, en 
het ‘Institute for Graduate Studies and Research’ (IGSR) deze opdracht te laten uitvoeren. 
Het rapport dat voor u ligt, presenteert uitgebreide en unieke resultaten over geweld tegen 
kinderen in Suriname. Het is de eerste keer dat het vraagstuk van geweld tegen kinderen op 
deze grondige en gedetailleerde wijze is onderzocht. In lijn met het kinderverdrag waarin het 
recht van participatie van kinderen in besluiten die hun leven beïnvloeden sterk wordt 
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benadrukt, staat in dit onderzoek het kindperspectief centraal. Kinderen zijn uitgebreid 
gehoord over hun ervaringen en hun meningen. Dat is niet alleen gebeurd met vragenlijsten die 
kinderen zelf mochten invullen, maar ook door hun actieve participatie in 
focusgroepgesprekken. Kinderen hebben overtuigend gedemonstreerd dat ze over hun leven 
nadenken, dat ze mooie, maar ook hele vervelende en nare gebeurtenissen meemaken. 
Kinderen hebben ook al op jonge leeftijd hele belangrijke voorstellen over hoe het anders 
moet, en wat volwassenen kunnen doen om ertoe bij te dragen dat ze op een gezonde en 
veilige wijze hun volle potentie kunnen ontwikkelen.  
 
Het onderzoek  
Deze studie naar ‘Gezondheid, Bescherming en Veiligheid van kinderen’ heeft plaatsgevonden 
op nationaal niveau, in alle 10 districten, waarbij zowel kwantitatieve (enquêtes) als 
kwalitatieve dataverzamelingsmethoden (groeps- en individuele gesprekken) zijn toegepast. De 
hoofd-populaties van het onderzoek worden gevormd door kinderen en volwassenen. Naast de 
algemene populatie van kinderen,  11-18 jaar, die via de scholen zijn bereikt, werden ook 
specifieke populaties van kinderen onderzocht, namelijk: kinderen in kindertehuizen, kinderen 
in justitiële instellingen voor pre-detentie van kinderen, met name Opa Doeli en JOG, alsook  
kinderen met een licht verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs. De volwassen 
onderzoekspopulatie is samengesteld uit ouders, leerkrachten en relevante dienstverleners. In 
totaal zijn er meer dan 3000 respondenten bij het onderzoek betrokken.  
Het onderzoek beschrijft en analyseert de omvang en de kenmerken van het geweld tegen en 
tussen kinderen in verschillende contexten, met name in het gezin, op school en in residentiële 
kinderopvang instellingen. Verschillende vormen van geweld zijn onderzocht: psychisch geweld, 
lichamelijk geweld, seksueel geweld, alsook het getuige zijn van kinderen van geweld tussen 
ouders/verzorgers. In het onderzoek is er veel aandacht voor statistieken, maar er worden ook 
‘Hoe’? en ‘Waarom’? vragen beantwoordt. Hoe denken kinderen, maar ook volwassenen over 
de verschillende vormen van geweld, wat is acceptabel en niet acceptabel, en welke 
argumenten worden aangedragen om bepaalde gedragingen wel of niet te rechtvaardigen.  
Behalve primaire data zijn er ook secundaire data verzameld, met name geregistreerde data  
van geweld tegen kinderen. In dit verband is gewerkt met databestanden van de twee 
belangrijkste formele instanties als het gaat om registratie van geweld tegen kinderen, namelijk 
de Afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname, en de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het 
Academisch Ziekenhuis Paramaribo.   
De primaire kwantitatieve resultaten zijn middels steekproefonderzoek verkregen en mogen als 
representatief worden beschouwd. Dat wil zeggen dat dit onderzoek de mogelijkheid biedt om 
te generaliseren, zodat de omvang van de verschillende  vormen van geweld tegen kinderen 
ook in betrouwbare absolute aantallen kan worden uitgedrukt. Met het beschikbaar komen van 
deze data en informatie worden vooral beleidsmakers voorzien van concrete handvatten om 
doelgericht beleid te ontwikkelen, niet alleen op landelijke niveau, maar in het bijzonder op 
regionaal en districtsniveau. Nu de omvang en kenmerken van het geweld tegen kinderen in 
detail bekend zijn, en een baseline beschikbaar is, kunnen systematische interventies 
uitgevoerd worden, gericht op preventie en terugdringen van geweld waarbij aansluiting kan 
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plaatsvinden op lokale contexten. De totale samenleving heeft de plicht om ertoe bij te dragen 
dat kinderen in Suriname zich optimaal kunnen ontplooien. Daartoe is het noodzakelijk dat 
kinderen van jongs af opgroeien in een ondersteunende en liefdevolle omgeving, omringd door 
mensen die over de kennis, vaardigheden en juiste begeleiding beschikken om het kind op een 
adequate manier te stimuleren in haar of zijn ontwikkeling. De centrale boodschap is dat geen 
enkele vorm van geweld tegen kinderen te rechtvaardigen is, en dat al het geweld tegen 
kinderen kan worden voorkomen. 
 
Onderzoeksteam 
Het onderzoek is uitgevoerd door een interdisciplinair team, samengesteld uit onderzoekers 
van verschillende disciplines die belast waren met specifieke deelonderzoeken: 

 Dr. Julia Terborg, socioloog: Projectleider, en belast met de algemene coördinatie, en twee 
deelonderzoeken onder de algemene populatie, namelijk het ‘Scholierenonderzoek’ en het 
‘Moederonderzoek’ 

 Dr. Manon Sanches, orthopedagoog: deelonderzoeker ‘Geweld tegen kinderen in Kinder-
tehuizen 

 Cindy Lalai, Msc., orthopedagoog: deelonderzoeker ‘Geweld tegen kinderen met een licht 
verstandelijke beperking in het Speciaal Onderwijs’ 

 Drs. Sabine de Vries/IMWO, socioloog: deelonderzoeker ‘Geweld tegen kinderen in (pre) 
Detentie 

 Mr. Maya Manohar, jurist: deelonderzoeker ‘Nationale respons in relatie tot GC13: Beleid 
en Wetgeving’ 

 Drs. Josta Nieuwendam, antropoloog: deelonderzoeker ‘Percepties en ervaringen van 
Dienstverleners op gemeenschapsniveau over geweld tegen kinderen’  

 Rudi Benschop, statisticus: Coordinatie statische verwerking 

 Shonima Gangaram Panday, Msc., neuropsycholoog: Coördinatie dataverzameling en invoer 

 Karishma  Harnam, Bsc. milieu wetenschappen:  Logistieke en administratieve support. 
 
Opbouw van het rapport 
Het rapport is opgebouwd uit zes hoofdonderdelen. In het eerste deel wordt het theoretisch 
kader en de algemene onderzoeksopzet gepresenteerd. Vervolgens worden in het tweede- en 
derde deel de resultaten gepresenteerd van de twee hoofdonderzoeken, namelijk het 
scholierenonderzoek en het moederonderzoek. Beide  onderzoeken zijn gebaseerd op 
represen-tatief steekproefonderzoek en kwalitatief onderzoek. Resultaten kunnen worden 
gegenera-liseerd naar de algemene populatie van enerzijds scholieren/kinderen 11-18 jaar en 
anderzijds moeders in Suriname. In deel vier van het onderzoek worden de resultaten 
gepresenteerd van specifieke kinderpopulaties, namelijk kinderen in justitiële instellingen, 
kinderen in kindertehuizen en kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen het 
Speciaal Onderwijs.  Het vijfde deel geeft specifieke aandacht aan het proces van hulpverlening 
bij geweld tegen kinderen, waarbij gepoogd is meer inzicht te verkrijgen in perspectieven en 
ervaringen van dienstverleners in de sociale-, justitiële- , en gezondheidssector, die direct of 
indirect betrokken zijn bij de preventie en hulpverlening aan slachtoffers.  
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Het zesde en laatste deel gaat over de nationale response. Hoe wordt de preventie en het 
terugdringen van geweld tegen kinderen aangepakt en wat zijn de tekortkomingen? Bij het 
beantwoorden van deze centrale vraag is gekeken naar de response op nationaal niveau, 
uitgaande van de internationaal vastgestelde richtlijnen, met name General Comments 13 
(GC13) van het Kinderverdrag.  
 
Theoretisch raamwerk 
 
Socio-ecologisch model 
In de internationale discussie en het onderzoek naar kindermishandeling is het ecologisch 
raamwerk een van de meest gebruikte kaders (WHO 2002, Worldbank 2003, Unicef 2008,) bij 

het analyseren van geweld tegen kinderen op 
verschillende niveaus en sociale contexten. 
Dit raamwerk is  gebaseerd op het werk van 
Belsky (1993), die voortborduurt op 
Bronfenbrenner (1984). Belsky onderscheidt 
vier ecologische niveaus, namelijk het 
ontogenetisch (familie en gezinsgeschiedenis 
van de ouders), micro- (eigen gezinssituatie), 
exo- (uitleg; wat is exo?) en macroniveau (de 
sociociaal-economische en culturele context: 
waarden en normen als ook materiele 
condities), die simultaan invloed uitoefenen 

op de opvoeding en behandeling  van kinderen door ouders/verzorgers. Het ecologisch 
raamwerk biedt de mogelijkheid om de intersectionele werking van het macro-, het 
interpersoonlijke- en het persoonlijke niveau in nauwe samenhang met elkaar te bestuderen. 
Hoe beïnvloeden deze actoren de dagelijkse behandeling en opvoeding van kinderen? Hoe 
wordt door actoren die deel uitmaken van deze niveaus gedacht over geweld tegen kinderen? 
Deze brede en complexe combinatie van risico- en beschermende factoren werkt gelijktijdig op 
verschillende niveaus en in gevarieerde contexten waarin diverse groepen kinderen geweld 
ervaren.  
In een recente studie naar structurele determinanten van geweld tegen kinderen (Bernacchi 
et.al. 2016) wordt in dit model op het macroniveau uitdrukkelijk een additioneel niveau 
benoemd, namelijk een ‘institutional and community level’. Hierbij wordt verondersteld dat een 
uitgebreid en holistisch kinderbeschermingssyteem noodzakelijk is,  maar dat het succes sterk 
afhangt van de mate waarin er samenwerkingsverbanden tot stand kunnen worden gebracht 
tussen formele overheidsorganisaties en informele groepen in gemeenschappen. 
Gemeenschappen spelen een cruciale rol in het veranderen of bevinden van de werking van 
culturele factoren. Zij bepalen in belangrijke mate hoe verandering zich voltrekt en of culturele 
tradities of opvattingen gehandhaafd blijven of veranderen (Bernacchi et.al. 2016). 
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Invloed van structurele factoren op geweld tegen kinderen 
Meta-analyses van studies naar kindermishandeling bevestigen inderdaad de werking van 
meerdere risico- en beschermende factoren op verschillende niveaus. Armoede, lage opleiding, 
mentale gezondheidsproblemen, alcohol en drugsmisbruik of een geschiedenis van 
kindermishandeling  zijn factoren die geassocieerd worden met ouders/verzorgers die kinderen 
mishandelen (Gershhow 2010, Gilbert et.al. 2009, Slotboom et.al. 2012). Sociaal economische 
kenmerken van ouders, in het bijzonder hun opleiding en werkstatus, zijn factoren die 
kindermishandeling sterk beïnvloeden. (Lancet 2009, Slotboom et.al. 2012, UN 2006, Coulton 
et.al. 2007). Naast analyse van structurele determinanten, wordt in recente studies ook 
uitgegaan van een levensfasebenadering, waarbij wordt verondersteld dat  de mate van 
blootstelling van kinderen aan geweld ook wordt beïnvloed door de levensfase waarin ze 
verkeren. (Ogando, Portela and Pells, 2015). Zo blijkt dat vooral jonge kinderen slachtoffer 
worden van huiselijk geweld (Unicef 2012), terwijl andere studies uitwijzen dat de mate van 
risico’s van diverse vormen van geweld ook afhangt van de leeftijd van het kind.  
Hoewel geweld in alle lagen van de bevolking voorkomt, blijkt dat in contexten van armoede en 
marginalisering kinderen nog kwetsbaarder worden en relatief meer blootstaan aan geweld. 
Het blijkt ook dat kinderen vaak niet één vorm, maar vaak meerdere vormen van geweld 
meemaken in verschillende contexten. (UNICEF 2012). Wereldwijde meta-analyses waarbij 
grote aantallen studies over kindermisbruik worden geëvalueerd, bevestigen het simultaan 
functioneren van verscheidene risico en beschermende factoren. Armoede, lage 
opleidingsniveaus, geestelijke gezondheidsproblemen, alcohol en  drugsgebruik of een  
geschiedenis van kindermisbruik zijn factoren die van invloed zijn als ouders of verzorgers 
kinderen mishandelen. (Gilbert et.al. 2009, Slotboom et.al. 2012).  
Gender speelt ook een belangrijke rol, aangezien meisjes en jongens onderhevig zijn aan  
verschillende risico’s op verschillende soorten geweld. Zo zijn er aanwijzingen dat jongens 
groter risico hebben op lichamelijk geweld dan meisjes, terwijl meisjes groter risico lopen op 
verwaarlozing en seksueel geweld. (UNICEF 2014, WHO 2015)  
 
Invloed van cultuur 
Ook als er gewerkt wordt vanuit een gedeeld theoretisch kader, treden er grote verschillen op 
in  manifestaties en werking van geweld. Wereldwijde onderzoeksresultaten tonen aan dat 
culturele contexten zowel tussen als binnen samenlevingen zeer divers zijn en grote invloed 
hebben op het kunnen identificeren van geweld tegen kinderen. De hardnekkigheid waarmee 
geweld tegen kinderen voortduurt, draagt bij aan een groeiend besef dat het ontwikkelen en/of 
herzien van wetgeving en of beleid nog zeer onvoldoende is om dit geweld terug te dringen. 
Nog belangrijker is dat er vergroot inzicht wordt ontwikkeld in cultureel gerelateerde 
percepties, interpretaties van geweld, en hoe dat doorwerkt in de mate waarin mensen geweld 
herkennen, het bespreekbaar willen maken of erover willen melden. (Shafe en Hutchinson 
2014,  Rock 2013) 
Of geweld tegen kinderen wel of niet herkend en gemeld wordt, is niet alleen afhankelijk van 
individuele personen, maar nog meer van de waarden, normen en praktijken die er spelen 
binnen de gemeenschap waar het individu deel van uitmaakt. Studies wijzen uit dat veel geweld 
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tegen kinderen, in het bijzonder seksueel geweld, niet gemeld wordt vanwege het ontbreken 
van adequate wetgeving, maar ook vanwege percepties en attituden van mensen zoals: angst, 
taboe, vooroordelen, apathie, interpretaties van geweld, wat is wel en niet sociaal acceptabel 
(Jones en Trotman-Jemmott 2009). 
Daarom wordt in onderzoek steeds meer de nadruk gelegd op het begrijpen van lokale 
perspectieven en het identificeren van mogelijkheden voor preventie en terugdringen van 
geweld tegen kinderen, die haalbaar zijn binnen specifieke sociaal-culturele contexten. 
In een multiculturele samenleving als Suriname is het van belang om rekening te houden met 
diverse opvoedingsstijlen, die ook cultureel gebonden zijn. Evenwel, cultuur is niet statisch, en 
niet perse gebonden aan één culturele groep, omdat er constant interactie en vermenging is 
van opvattingen en tradities. Daarnaast gaat er ook een sterke invloed uit van globale trends 
door toenemend gebruik van sociale media en andere internationale bronnen.  
 
Kwetsbare kinderen 
Het niveau van kwetsbaarheid voor verschillende vormen van geweld is ook verwant met 
specifieke categorieën van kinderen. Dat is ook de reden waarom in het kinderverdrag speciale 
aandacht wordt geschonken aan deze kwetsbare groepen kinderen. Hoog risico op geweld is in 
de literatuur vooral gerelateerd aan kinderen met een beperking (Stoltenborg et.al 2011, 
Slotboom et.al. 2012, Commissie Samson 2012, Lund et.al. 2012, Smith Engelse Harrell 2013), 
kinderen in instellingen en kinderen in detentie (V.N. 2006, Commissie Samson 2012), alsook 
kinderen die wonen in gemeenschappen met grote sociale ongelijkheid, werkloosheid en 
armoede (Lancet 2009, Alink et.al. 2011, Slotboom et.al. 2012, de V.N. 2006, Coulton et.al. 
2007).  In Suriname is de bestudering van deze groepen vooralsnog braak terrein. Om een 
aanzet hiertoe te geven, zal in dit onderzoek exploratieve dataverzameling plaatsvinden onder 
drie kwetsbare kinderpopulaties, namelijk kinderen in kindertehuizen, met name tehuizen voor 
kinderen zonder (of met inadequate) ouderlijke zorg, kinderen in (pre)detentie en kinderen met 
een licht verstandelijke beperking in het Speciaal Onderwijs. 
 
Locaties van geweld tegen kinderen 
De discussie over geweld tegen kinderen is toegespitst op verschillende vormen van geweld. 
Het wereldrapport over geweld tegen kinderen (UNICEF, 2006) maakt een onderscheid tussen 
geweld tegen kinderen in verschillende locaties: 1. het huis en het familiemilieu, 2. de school, 3. 
de instellingen waar kinderen opgevangen worden, 4. de gemeenschap/buurt, 5. werkplaatsen. 
Veel van het geweld tegen kinderen vindt in huiselijke en familieomgeving plaats, en vaak als 
onderdeel van een ouderlijke discipline. Toenemend onderzoek wereldwijd naar de mate van 
veiligheid op school wijst uit dat voor een groeiend deel van leerlingen de school geen veilige 
plek is. Pesten, inclusief ‘cyber’ pesten, seksueel geweld, psychisch geweld, lijfstraffen, 
bedreigingen met wapens, schoolgevechten, groepsgeweld, worden geïdentificeerd als 
belangrijke manifestaties van geweld tegen kinderen die aan de school als opvoedingsinstituut 
gerelateerd zijn. In dit onderzoek is de aandacht gericht op drie hoofdlocaties, namelijk geweld 
in huis, op school en in instellingen.  
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Diverse vormen van geweld tegen en tussen kinderen  
In dit onderzoek ligt het accent op een aantal hoofdvormen van geweld, namelijk lichamelijk, 
psychisch en seksueel geweld. In mindere mate wordt ook indirect psychisch geweld 
beschouwd, namelijk als kinderen getuige zijn van geweld tussen ouders of verzorgers. 
In de volgende paragrafen wordt een algemeen overzicht gegeven van de stand van de 
discussie met betrekking tot de diverse vormen van geweld. 
 
Lichamelijk geweld  
Lichamelijk geweld tegen kinderen op school en in huis is sterk gerelateerd aan disciplinering 
van kinderen. De stelling ‘Spare the rod, spoil the child’ staat symbool voor een disciplinaire 
praktijk waarbij lijfstraffen als noodzakelijk worden gezien om kinderen op het juiste spoor te 
houden. Wereldwijd is er een voortdurend debat over het effect van lijfstraffen op school en in 
huis als vorm van ouderlijke disciplinering van kinderen. Zo stelt Gershoff (2002), een van de 
voorlopers in de discussie over lijfstraffen: ‘Parental use of corporal punishment is the single 
most controversial and emotionally charged topic in parent–child relationships’. Conflict on the 
topic is pervasive at multiple levels: Pediatricians hold divergent attitudes; husbands and wives 
disagree over its use; communities and states dispute it; and even countries debate whether to 
outlaw the practice.’ Gershoff’s meta-analyse, evenwel, van 88 studies die in 50 jaar tijd zijn 
verricht, voorziet in bewijs dat lijfstraffen geen goed doen en zelfs schadelijk zijn. Desondanks 
blijft het belangrijk om bij het ontwikkelen van strategieën ter voorkoming en terugdringen van 
deze vorm van geweld tegen kinderen, culturele percepties mee te nemen. Daarom is dit 
onderzoek tevens gericht op het ontwikkelen van een goed begrip van de specifieke contexten 
van school en thuis waar deze straffen als disciplineringsmaatregelen worden toegepast, en 
zowel ouders, leerkrachten als kinderen te horen over hun ervaringen en percepties met 
betrekking tot het effect van lijfstraffen op kinderen. 
 
Psychisch Geweld 
In de discussie over geweld tegen kinderen gaat de meeste aandacht uit naar lichamelijk 
geweld en seksueel geweld. Vooralsnog is het vraagstuk van psychisch geweld nog weinig 
belicht. Ook in nationale wetgeving is deze vorm van geweld nog onvoldoende geïntegreerd, 
niet operationeel gedefinieerd en vooralsnog ook moeilijk te vervolgen omdat het nog 
onvoldoende uitgewerkt is hoe bewijslast aan te dragen. 
 
Seksueel geweld 
Aansluitend op de cruciale rol van omgevingsfactoren, is vooral bij onderzoek naar seksueel 
geweld en seksueel misbruik, onder invloed van de wereldwijde vrouwenbeweging, veel 
aandacht gekomen voor de noodzaak van de integratie van een genderperspectief en mensen 
(vrouwen- en kinder)rechtenperspectief (Parker en Aggleton 2006, WHO 2015). Rekening 
houdende met het wereldwijde patroon waarbij vooral vrouwen en meisjes slachtoffer worden 
van seksueel geweld, en in toenemende mate er bewijs komt dat ook jongens seksueel misbruik 
ervaren, is vooral vanuit het sociaal constructionisme gepleit voor bestudering van seksualiteit 
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en seksuele (machts)relaties als constructies. In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat  
(seksueel) geweld niet los gezien kan worden van ongelijke genderrelaties en andere 
ordeningsprincipes, o.a. SES (sociaal–economische status) en etniciteit, die binnen specifieke 
lokale contexten betekenissen geven aan genderrollen, dus ook vrouwelijke en mannelijke 
seksualiteit, en daardoor ook de behandeling, opvoeding en (seksuele) ontwikkeling van 
kinderen beïnvloeden. (Kempadoo 2006, Jones en Trotman 2009, Bassani 2009, Bott et.al. 
2012, Stoltenborgh et.al. 2011, Terborg 2013 en 2014).  
Gemeenschapsstudies en scholierenstudies bevestigen dat de percentages aanmerkelijk hoger 
liggen maar ook dat de meeste slachtoffers meerdere vormen van geweld meemaken 
(MVG/ProHealth 2008, Van den Berg et.al. 2011, Van de Kooye et.al. 2014), waaronder ook 
seksueel geweld. Deze studies bevestigen ook de ernst van het vraagstuk van seksuele agressie 
en geweld onder jongeren (DICV 2013, Van Arkel/PAHO 2015). Jongeren verkeren in een 
levensfase waarin enerzijds seksueel gedrag en relaties hun sociale status beïnvloeden en 
anderzijds het experimenteren met seks en de onervarenheid met onderhandeling en 
beoordeling hen blootstellen aan risico’s, waaronder ook seksueel geweld.  
 
Geweld tussen kinderen 
In dit onderzoek is ook aandacht besteedt aan pesten op school. ‘Pesten’ kan worden 
gedefinieerd als: herhaaldelijk en langdurig blootstaan aan negatieve, antisociale of agressieve 
handelingen verricht door één of meer andere personen’ (Olweus 1997). 
Een recent artikel van de IDB, op basis van een secundaire analyse van de ‘Global School Health 
Survey (2009)’ geeft aan dat 29 procent van de tieners in het Caribisch gebied ervaringen heeft 
met pesten op school. Slachtoffers van pesten zijn eenzamer, hebben last van slapeloosheid, en 
hebben minder vrienden dan tieners die niet gepest worden (Ruprah, IDB, 2014). 
Resultaten van Mooij et.al. (2013) in Nederland tonen aan dat pestgedrag vooral voorkomt in 
het basis- en secundair onderwijs onder jongeren in de leeftijdscategorie 10-14 jaar. Wat cyber 
pesten betreft blijkt dat vooral oudere jongeren in de leeftijdsgroep 12-17 jaar hiermee te 
maken kunnen krijgen.  
Een andere vorm van geweld tussen kinderen, die internationaal veel aandacht krijgt is seksueel 
geweld en misbruik tussen jongeren. Dit geweld wordt gekenmerkt door gedrag of 
toenaderingen die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer, al dan niet fysiek, 
overschrijden (WHO 2015). Meer recente vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
onder jongeren, wereldwijd en ook in Suriname gerapporteerd, betreffen nieuwe vormen van 
seksueel geweld waarbij vooral moderne foto- en videotechnologie op mobieltjes wordt 
ingezet, onder andere: ongevraagd toezenden van pornografische afbeeldingen, plaatsen van 
seksuele filmpjes op social media, of versturing van seksueel getinte berichten, maar ook 
gedwongen seks, transactionele seks/jeugdprostitutie en gang gerelateerde gedwongen 
groepsseks. (WHO 2015, Rutger 2014, Jones en Trotman 2009). 
 
Ontwikkeling van een beschermend milieu  
Door UNICEF (2008) zijn strategieën ontwikkeld voor het versterken van een geïntegreerd en 
uitgebreid kinderbeschermingssysteem. Voor een gedegen begrip van de werking van dit 
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kinderbeschermingssysteem op zowel nationaal, districts- als gemeenschapsniveau is het van 
belang om een overzicht te  hebben van de beschikbare dienstverlening op het gebied van 
preventie en aanpak van geweld tegen kinderen en het identificeren van hiaten. De aanpak sluit 
aan bij het macroniveau van het Bronfenbrenner’s Ecologisch model, dat vooral gericht is op 
het bestuderen van risico- en beschermende factoren die te maken hebben met de juridische, 
medische, sociale en psychische hulpverlening vanuit formele en informele sectoren.  
De dienstverlening dient aan bepaalde normen en kwaliteiten te voldoen. In dit verband heeft 
de Verenigde Naties, in opvolging van artikel 19 van het Kinderverdrag, de zogenoemde 
‘General Comments 13’ (GC13) ontwikkeld als richtlijn voor overheden bij het ontwikkelen van 
beleid en programma’s.   
Met ondersteuning van UNICEF is de Surinaamse overheid, in deze geleid door het ministerie 
van Sociale Zaken, in 2013 van start gegaan met het in kaart brengen van het bestaand 
kinderbeschermingssysteem in Suriname, en het identificeren van hiaten in de dienstverlening. 
Het uiteindelijke doel is versterking van alle relevante instituten en te komen tot een 
geïntegreerde aanpak van geweld tegen kinderen (Terborg 2014). Ook in deze studie zullen ze 
als referentiekader worden gehanteerd bij de beoordeling van de kwaliteit van dienstverlening 
in zowel rurale als urbane gebieden, alsook het verloop van het hulpverleningsproces.  
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2. Definities 
 
Definitie van Kind  
In overeenstemming met het Kinderrechten Verdrag, artikel 1, wordt een kind gedefinieerd als 
elke persoon beneden de leeftijd van 18 jaar. Deze definitie van het IVKR zal ook in dit 
onderzoek als richtlijn gelden, met het besef dat er binnen het Surinaams wetssysteem en het 
overheidsapparaat verschillende leeftijdscategorieën gelden bij het definiëren van kinderen en 
de jeugd.  
 
Definitie van geweld  
Een belangrijk referentiekader voor de definiëring van geweld tegen kinderen is artikel 19 van 
het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), dat in 1993 door Suriname is 
geratificeerd. Met deze ratificatie heeft Suriname zich de verplichting opgelegd om de 
noodzakelijke maatregelen te treffen om kinderen tegen geweld te beschermen. 
 
Wereldwijd is het besef dat er geen eenduidige definitie is van geweld, en ook geen eenduidig 
en consistent gebruik van begrippen. Ook in artikel 19 van het Kinderverdrag wordt bij de 
omschrijving van geweld geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de begrippen  ‘geweld’, 
‘misbruik’ en ‘mishandeling’. Ook in deze studie wordt een vergelijkbare aanpak gehanteerd 
waarbij de begrippen allemaal synoniem staan voor geweld tegen kinderen. 
 
Artikel 19. Kinderrechten Verdrag:  
 
 
19.1 De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en 
maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van 
lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of 
nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het kind 
onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft. 
 
19.2 Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende procedures te 
omvatten voor de invoering van sociale programma’s om te voorzien in de nodige ondersteuning van 
het kind en van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures voor andere vormen 
van voorkoming van en voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van 
gevallen van kindermishandeling zoals hierboven beschreven, en, indien van toepassing, voor 
inschakeling van rechterlijke instanties. 
 
Bron: Unicef. Verdrag Inzake de rechten van het Kind. (Officiële Nederlandse vertaling). 
 

 
Geweld tegen kinderen, is inclusief geweld door kinderen tegen kinderen 
In deze studie gaat de definitie van geweld verder dan zoals omschreven in artikel 9, omdat het  
ook geweld tussen kinderen onderling omvat. Daarom zal deze studie de uitgebreidere 
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definities volgen van geweld tegen kinderen, zoals die in recente documenten van de WHO en 
UNICEF zijn vastgelegd (WHO 2002, UNICEF 2006, UNICEF 2008, WHO 2014, WHO 2015).  Deze 
definitie die ook in de Studie van de V.N. over Geweld tegen Kinderen (2006) wordt gebruikt, is 
een bredere benadering op geweld tegen kinderen dan in IVRK. In deze overeenkomst wordt 
het geweld tegen kinderen hoofdzakelijk gedefinieerd als kindermisbruik, met nadruk op een 
context waar de dader-slachtoffer verhouding volwassen-kind is. In het geval van geweld tegen 
kinderen, is de dader-slachtoffer verhouding breder bepaald en omvat zowel volwassen-kind als 
kind-kind.   
 
Definitie geweld (WHO 2002): ‘Het opzettelijke gebruik maken van fysieke kracht of macht, als 
bedreiging of feitelijk, tegen zichzelf, een andere of tegen een groep of gemeenschap, dat 
resulteert of hoogstwaarschijnlijk kan resulteren in verwonding, dood, psychologische schade, 
slechte ontwikkeling of ontbering’.  
Zoals toegelicht door de WHO (2002) wordt in deze definitie  bewust gekozen voor gebruik van 
het concept ‘macht’, in aanvulling op ‘gebruik van fysieke kracht’ om aan te geven dat het 
belangrijk is om geweld te relateren aan een machtsrelatie, en dat ook bedreigingen en 
intimidatie deel uitmaken van geweld. Dus bij het gebruik van fysieke kracht of macht, gaat het 
ook om verwaarlozing en alle vormen van fysieke, seksuele en psychisch geweld, en ook om 
zelfmoord en andere zich zelf beschadigende handelingen.  
 
In dit onderzoek zullen niet alle vormen van geweld tegen kinderen worden onderzocht, maar 
wel de meest voorkomende vormen van geweld, namelijk: 

1. Lichamelijk geweld 
2. Psychisch geweld 
3. Seksueel geweld 

In mindere mate wordt ook aandacht besteedt aan een indirecte vorm van geweld, namelijk 
psychisch geweld als gevolg van getuige zijn van geweld tussen ouders of verzorgers. 
 
Geweld thuis: Als een kind tot slachtoffer wordt gemaakt terwijl onder hij/zij nog onder de 
(wettelijke) supervisie van een ouder of verzorger staat. Het geweld vindt thuis plaats, ongeacht 
de identiteit van de dader.  
 
Geweld bij school/instelling: Als een kind tot slachtoffer wordt gemaakt terwijl hij/zij onder de 
(wettelijke) supervisie staat van een leraar of ander schoolpersoneel, tijdens school of daarmee 
verband houdende activiteiten, of op weg naar en van school. Het geweld vindt op school 
plaats, ongeacht de identiteit van de dader. 
 
Definities van relevante concepten volgens internationale en nationale wetgeving 
Er zijn geen eenduidige definities van geweld tegen kinderen en daaraan gerelateerde 
concepten (UNICEF 2012), niet op internationaal niveau en ook niet op nationaal niveau. Toch is 
het belangrijk om bij het verzamelen en interpreteren van data enige houvast te hebben. In de 
onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de  meest erkende en actuele internationale 
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definities van centrale concepten, met name van de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) en 
UNICEF. In navolging van het Kinderverdrag, en andere hieraan gerelateerde internationale 
verdragen, zoals het Vrouwenverdrag, is een aanvang gemaakt met ontwikkeling en aanpassing 
van de Surinaamse wetgeving. Bij het presenteren van de nationale definities is het accent 
gelegd op de definities zoals die zijn opgenomen in de ‘Wet op Huiselijk Geweld’ (2012) en 
aanpassing van de ‘Zedenwet’ (2009). Deze nationale definities zijn niet uitputtend omdat in 
andere wetsproducten, bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht of Burgerlijk Wetboek, deze 
concepten ook worden gedefinieerd. In de bespreking van de specifieke vormen van geweld zal 
nader worden ingegaan op nationale definities. 
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3. Opzet van het onderzoek 
3.1. Doel, vraagstellingen en centrale thema’s 

 
Doel onderzoek:  
Verzamelen, verwerken en analyseren van data over geweld tegen en tussen kinderen, en het 
doen van aanbevelingen voor ontwikkeling en implementatie van beleid, wetgeving, en 
programma’s die kunnen bijdragen aan effectieve preventie en terugdringen van verschillende 
vormen van geweld tegen kinderen in diverse contexten in Suriname. 
 
Subdoelen: 

 Schatten van incidentie en prevalentie van lichamelijk, psychisch  en seksueel geweld 
tegen en tussen kinderen in huis, op school, alsook kinderen met een lichtverstandelijke 
beperking, en kinderen die verblijven in justitiële instellingen en kindertehuizen. 
 

 Beter begrip ontwikkelen van de ervaringen en percepties bij kinderen en volwassenen  
(ouders en dienstverleners) met betrekking tot diverse vormen van geweld onder 
kinderen in diverse sociaal culturele en geografische contexten.  

 Beter begrip ontwikkelen van de werking van risico- en beschermende factoren die een 
rol spelen in het vraagstuk van geweld tegen kinderen. 

 Beter begrip ontwikkelen van de werking van het kinderbeschermingssysteem 
(preventie en response) op zowel nationaal als gemeenschapsniveau, waarbij zowel 
wetgeving, beleid, als programma’s, diensten en interventies op lokaal niveau zullen 
worden beschouwd. 

Vragen probleemstelling: 

 Wat is de incidentie en prevalentie van geweld tegen en tussen kinderen en jongeren in 
huis en op school, en in sociale- en justitiële kinderopvanginstellingen, in de 
leeftijdsgroep 11-18 jaar? 

 Welke vormen en manifestaties van geweld kunnen worden geïdentificeerd in de 
eerdergenoemde locaties, en welke risicofactoren spelen hierbij een rol? 

 Wat zijn de ervaringen en percepties van kinderen en volwassenen m.b.t. de 
verschillende vormen van geweld tegen en tussen kinderen. 

 In welke mate hebben kinderen en hun ouders/verzorgers toegang tot hulpverlening? 

 In welke mate voldoet de nationale response aan de GC13 richtlijnen van de Verenigde 
Naties bij de implementatie van artikel 19 van het Kinderverdrag? 

 
       Centrale onderzoekonderwerpen onder kinderen  
1. Sociale en demografische kenmerken (onafhankelijke variabelen) van kinderen/jongeren: 

leeftijd, geslacht, etniciteit, geografisch woongebied, basiskenmerken ouders.    
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2. Ervaringen van kinderen met verschillende vormen van fysiek, psychisch en seksueel geweld 
gedurende hun leven en in het huidige en afgelopen jaar.  

3. Locatie van geweld en kenmerken van de dader (e.g. mannelijk of vrouwelijk, kind of 
volwassen en relatie dader en kind). 

4. Ervaringen met schoolveiligheid, houding van leraren, pesten en ander geweld tussen 
kinderen. 

5. Percepties van kinderen over diverse vormen van geweld, en disciplinering door 
volwassenen, inclusief ouders en verzorgers. 

6. Kennis en vaardigheden bij kinderen om hulp te zoeken. 
7. Barrières in de toegang tot hulpverlening. 

 
Centrale onderzoekonderwerpen onder volwassenen: ouders of verzorgers, leerkrachten 
en dienstverleners 

1. Sociale en demografische kenmerken: leeftijd, geslacht, etniciteit, geografisch woongebied, 
onderwijsniveau, economische/van de inkomensstatus.  

2. Ervaringen van volwassenen met verschillende vormen van lichamelijk, psychisch en 
seksueel geweld tegen kinderen.  

3. Percepties van volwassenen over diverse vormen van geweld. 

4. Kennis en vaardigheden bij volwassenen om geweld tegen kinderen te melden en hulp te 
zoeken. 

5. Barrières van volwassenen in de toegang tot hulpverlening.  

3.2. Onderzoekspopulaties  
De onderzoekspopulaties bestaan uit zowel kinderen als volwassenen.  
In overeenstemming met het IVRK (1989) van de Verenigde Naties, wordt naar kinderen 
verwezen als personen onder de leeftijd van 18 jaar. Suriname heeft een inwonerstal van 
541.638 personen waarvan 193.875 vallen in de leeftijdsgroep 0-19 jaar (8e Volkstelling, GBS 
2013). De schatting van het aantal kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar bedraagt: 76,472, 
ongeveer 15% van de totale Surinaamse bevolking.  
Volwassenen zijn  gedefinieerd als personen die 18 jaar zijn en ouder, en die een rol vervullen 
als ouder en/of verzorger, leerkracht of dienstverlener. De laatste groep volwassenen betreft 
dienstverleners die betrokken zijn bij de preventie en aanpak van geweld tegen kinderen. 
 
Kinderen 
Er zijn diverse onderzoekspopulaties van kinderen, leeftijd 11-18 jaar, in het onderzoek 
betrokken, namelijk: 
 

1. Scholieren: De algemene populatie van kinderen bestaat uit scholieren in de 
leeftijdsgroep 11-18 jaar. De dataverzameling heeft plaatsgevonden onder 1458 
scholieren op 74 scholen, verspreid over verschillende onderwijsniveaus, namelijk GLO, 
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LBO en MULO, en verspreid over alle 10 districten. Het totaal aantal kinderen op 
betreffende drie onderwijsniveaus wordt geschat op 61.177. Het aandeel van 
schoolgaanden, 11-18 jaar, op de totale nationale populatie van kinderen, 76.472, kan 
hiermee geschat worden op rond de 80%.  

2. Kinderen in kindertehuizen; Kinderen die vanwege het ontbreken van ouderlijke zorg of 
inadequate ouderlijke zorg verblijven in 10 geselecteerde kindertehuizen in Paramaribo, 
Wanica en Nickerie. Het totaal aantal kinderen in dit type zorginstellingen wordt geschat 
op circa 800. 

3. Kinderen in justitiële instellingen: Kinderen die vanwege betrokkenheid bij een 
strafbaar feit in voorarrest zijn ingesloten in het cellenhuis ‘Opa Doeli’ alsook kinderen 
die vanwege veroordeling voor een misdrijf in detentie zijn opgenomen in het Jeugd 
Opvoeding Gesticht (JOG). Het gemiddeld aantal kinderen dat per tijdseenheid kan 
worden opgevangen in deze instellingen bedraagt ongeveer 100.  

4. Kinderen met een beperking: Kinderen met een licht verstandelijke beperking, die 
deelnemen aan het speciaal onderwijs op 10 diverse scholen in Paramaribo. Het 
geschatte aantal kinderen in het speciaal onderwijs bedraagt ongeveer 718. 

 
Volwassenen: 

1. Ouders en/of verzorgers van kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar: In navolging van 
het landelijk MICS onderzoek (MICS, 2013) dat elke vijf jaar in Suriname wordt 
gehouden, zijn moeders of vrouwelijke verzorgers geselecteerd voor dit onderzoek. De 
moeders zijn verspreid over het gehele land. Het aantal vrouwelijke verzorgers wordt 
geschat op: 108.328. 

2. Leerkrachten: Leerkrachten van GLO, LBO en MULO scholen in 10 districten van alle 
deelnemende scholen waar selectie van scholieren heeft plaatsgevonden. Het geschatte 
aantal leerkrachten op deze onderwijsniveaus bedraagt circa 7.313. 

3. Dienstverleners: Dienstverleners die op diverse bestuursniveaus in urbaan en ruraal 
gebied, direct of indirect betrokken zijn bij het vraagstuk van geweld tegen kinderen en 
vanuit verschillende overheids- en niet overheidsposities, in de sociale-, gezondheids-, 
justitiële-, en gemeenschapssector (formeel en informeel), diensten verlenen op het 
gebied van preventie en aanpak van geweld tegen kinderen. 

 
Onderzoeksgebieden 
De onderzoeksgebieden variëren naar deelonderzoek. De algemene onderzoeken, met name 
het scholieren-, moeder- en leerkrachtenonderzoek, zijn landelijk uitgevoerd in alle tien 
districten van Suriname. Bij de opzet van deze onderzoeken is rekening gehouden met de 
diversiteit in geografische gebieden en met de etnische culturele spreiding van de bevolking. De 
resultaten van deze drie onderzoeken worden gedifferentieerd naar drie grote geografische 
gebieden, namelijk urbaan gebied, ruraal kustgebied en ruraal binnenlandgebied, waarbij de 
indelings-criteria van het laatste landelijke MICS onderzoek zijn toegepast. Bij het 
Dienstverleners-onderzoek is rekening gehouden met de diversiteit in het voorzieningen niveau 
en wordt een breder onderscheid gemaakt naar dienstverlening in urbaan en ruraal gebied, 
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waarbij de stedelijke districten Paramaribo, Wanica en Nickerie vallen onder urbaan en de 
overige districten gerekend worden tot ruraal gebied. 
De onderzoeken naar specifieke kinderpopulaties in kindertehuizen, (pre)detentie en in het 
Speciaal Onderwijs zijn beperkt tot de twee dichtstbevolkte districten, namelijk Paramaribo en 
Wanica. Het overgrote deel van deze instellingen is ook gevestigd in deze twee districten. 
 

3.3. Dataverzamelingsmethoden 
Dataverzamelingsmethoden waren zowel kwantitatief als kwalitatief. 
 
Bij de kwantitatieve dataverzameling is gebruik gemaakt van: 

 Een semigestructureerde hoofdvragenlijst kinderen: er is een hoofd zelfinvulvragenlijst 
ontwikkeld voor scholieren, die waar nodig is aangepast voor de specifieke deel-
populaties kinderen in kindertehuizen en kinderen in justitiële instellingen. Bij de 
kinderen met een lichtverstandelijke beperking is de inhoud van de vragenlijst 
ongewijzigd gebleven, maar is er wel een andere methode van afname toegepast: de 
lijst is niet door kinderen zelf ingevuld maar mondeling afgenomen door speciaal 
hiervoor getrainde enquêteurs. 

 Een semigestructureerde vragenlijst voor moeders of vrouwelijke verzorgers: deze 
vragenlijst kon zowel face to face worden afgenomen als zelf worden ingevuld. 

 Een semigestructureerde zelfinvul vragenlijst voor leerkrachten. 

 Een semigestructureerde zelfinvul vragenlijst voor dienstverleners. 
De vragenlijsten van de volwassenen (ouders, leerkrachten en dienstverleners) hebben deels 
identieke vragen, waardoor bepaalde variabelen, met name houdingen en percepties voor de 
volwassengroep als totaliteit kunnen worden gemeten. 
 
Bij de kwalitatieve dataverzameling is gebruik gemaakt van: 

 diepte-interviews en focusgroepen met kinderen/jongeren,  

 diepte-interviews en focusgroepen met moeders/vrouwelijke verzorgers,  

 diepte-interviews en focusgroepen met leerkrachten, 

 diepte-interviews en focusgroepen met dienstverleners, 

 diepte-interviews met sleutelinformanten. 
 

3.4. Steekproefontwerp 
De selectie van respondenten is niet voor alle deelonderzoeken hetzelfde. Bij de drie 
hoofdpopulaties van scholieren, moeders en leerkrachten zijn de eenheden geselecteerd door 
een meervoudig gestratificeerde steekproef waarbij de databestanden van de geselecteerde 
scholen als steekproefkader zijn gebruikt. Bij de selectie van kinderen in kindertehuizen en in 
speciaal onderwijs zijn respectievelijk eerst de tehuizen en speciale scholen geselecteerd 
waarna binnen deze instellingen aselect respondenten zijn getrokken. Bij het onderzoek naar 
kinderen in predetentie (Opa Doeli) en in detentie (JOG) is geen steekproef getrokken, maar is 
de gehele populatie die ten tijde van het onderzoek in de instelling verbleef bij het onderzoek 
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betrokken. In het onderzoek onder dienstverleners is gebruik gemaakt van een doelgerichte 
steekproef (‘purposive sampling’), waarbij vooraf via sleutelinformanten en in het veld via een  
sneeuwbalmethode relevante dienstverleners zijn geselecteerd. 
 

3.5. Onderzoeksinstrumenten  
Zoals eerder aan de orde gesteld zijn er geen eenduidige definities van geweld en zijn er ook 
heel veel verschillende instrumenten, die diverse gedragingen meten alsook opvattingen en 
attituden. Er zijn veel overeenkomsten in het pakket van gedragingen van verschillende 
vragenlijsten. In veel vragenlijsten komen elementen terug van een wereldwijd en van oudsher 
toegepast instrument bij het meten van kinderdiscipline, namelijk de ‘Parent-Child Conflict 
Tactics Scale’ (CTSPC), waaronder ook in de MICS vragenlijst.   
 
De belangrijkste instrumenten, die als referentie hebben gediend bij het ontwikkelen van de 
vragenlijsten voor kinderen en volwassenen zijn: 
 

1. International Child Abuse Screening Tool1 (ICAST): de ICAST omvat diverse zelfinvul 
vragenlijsten:  ICAST-P; voor ouders, de ICAST-R; een retrospectief instrument voor 
jongvolwassenen, en de ICAST-C; voor kinderen (11-18 jaar). Deze vragenlijsten zijn in 
2006 ontwikkeld en wereldwijd getest door een team van de ‘International Society for 
the Prevention of Abuse and Neglect (ISPCAN) en UNICEF. De instrumenten worden 
vooral gebruikt voor het meten van de omvang en de aard/kenmerken van verschillende 
soorten geweld tegen kinderen. Bij het ontwikkelen van de vragenlijsten zijn 130 
deskundigen van 43 landen betrokken geweest terwijl de instrumenten zijn vertaald 
naar minstens 20 talen. In ons onderzoek hebben wij vooral gebruik gemaakt van 
elementen uit de ouder- en kindervragenlijst. Hoewel de oudervragenlijst in de ICAST-
opzet als zelfinvullijst is ontwikkeld, is in dit onderzoek de vragenlijst afgenomen in ‘face 
to face’ gesprekken. Een groot deel van de geselecteerde ouders was laagopgeleid en 
gaven de voorkeur aan een interview. Voor het gebruiken van de ICAST vragenlijsten is 
er door het  IGSR een formeel verzoek om toestemming gericht aan de ISPCAN. Deze 
goedkeuring is ook verstrekt. Stellingen over  psychisch geweld, lichamelijk en seksueel 
geweld zijn vooral gehaald uit de ICAST vragenlijst. 

 
1. PAOQ (de Vragenlijst van Waarnemingen, van Houdingen en van Adviezen): Deze 

vragenlijst werd vooral ontworpen voor onderzoek naar seksueel misbruik in het 
Caraïbisch gebied, en bedoeld om percepties en attituden bij volwassenen (leeftijd 18 
jaar en ouder) over seksueel misbruik van kinderen te meten (Allen en Trotman, 2009). 
Het instrument is getest en toegepast  in 8 Oostelijke Caraïbische landen. De vragenlijst 
bestaat vooral uit stellingen over thema’s die hoofdzakelijk gerelateerd zijn aan 

                                                 
1 (ISPCAN. ICAST-C: Survey of Children's experiences with Discipline V3.0 (c) 2015 by 

ISPCAN. 
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seksualiteit en seksueel misbruik van kinderen. Rekening houdende met de vele 
overeenkomsten in sociale, culturele en economische contexten, zijn een aantal van 
deze stellingen overgenomen in de vragenlijsten voor volwassenen, wat ook de verge-
lijkbaarheid met dit onderzoek  mogelijk maakt. 

 
2. Vragenlijst Vervelende en Nare Gebeurtenissen (VVNG): Deze vragenlijst is ontwikkeld 

en toegepast in Nederland en voor een groot deel gebaseerd op het internationaal wijd 
toegepaste instrument ‘Conflict Tactics Scales Parent-Child (CTSPC)’ van Straus et.al. 
(1998). Er zijn  veel overeenkomsten met de operationele definities van verschillende 
vormen van geweld in de ICAST vragenlijst, evenwel met een meer kindvriendelijker 
opmaak en taalgebruik. De VVNG is, met minimale aanpassingen, als instrument 
gebruikt in eerdere schoolonderzoeken aangaande geweld tegen kinderen in Suriname 
(Holberg et.al. 2011; van der Kooij et.al. 2014). In dit onderzoek is de VVNG vooral 
toegepast bij de stellingen die betrekking hebben op seksueel geweld. 

 
3. GSHS Vragenlijst (WHO): De ‘Global School-based Student Health Survey’ (GSHS) is een 

wereldwijd steekproefonderzoek met gebruik van een zelfinvul gestructureerde 
vragenlijst (uitsluitend gesloten vragen) die op regelmatige basis in een groot aantal 
landen in de wereld, onder leiding van de ‘World Health Organisation’ (WHO) wordt 
uitgevoerd. In Suriname is deze survey twee keer uitgevoerd, namelijk in 2009 en in 
2015, onder scholieren van het voortgezet onderwijs in de leeftijdsgroep 13-17 jaar. Het 
gaat in deze survey om het meten van de prevalentie van diverse en uiteenlopende 
gezondheidsgedragingen bij jongeren, waarbij onderscheid is gemaakt tussen risico- en 
beschermende factoren. Uit deze vragenlijst zijn vooral vragen overgenomen die 
betrekking hebben op geweld tegen kinderen op school, inclusief pesten. 
 

Ontwerp van de vragenlijsten 
Er zijn twee hoofdvragenlijsten ontwikkeld: 

1. Hoofdvragenlijst voor kinderen, 11-18 jaar: Dit is een zelfinvul semigestructureerde 
vragenlijst met 56 vragen, voornamelijk geprecodeerd, en een aantal open vragen. Deze 
vragenlijst is bij alle kwantitatieve dataverzameling onder alle kinderpopulaties gebruikt, 
weliswaar waar nodig aangepast. Zo is de vragenlijst lichtelijk aangepast aan kinderen in 
de instellingen, met name de kinderen in kindertehuizen en kinderen in (pre)detentie. 
Onder kinderen in het speciaal onderwijs is de hoofdvragenlijst niet aangepast maar wel 
in een ‘face to face’ setting afgenomen van de kinderen. Bij deze laatste groep was het 
niet mogelijk de lijst zelf te laten invullen vanwege de cognitieve beperkingen van de 
kinderen. 
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Tabel 1:  Thema’s hoofdvragenlijst Kinderen 

Thema’s Aantal vragen 

Sociaal-demografische kenmerken 9 
Algemene veiligheid en geweld op school 8 
Pesten op school: frequentie en aard van pesten 8 
Algemene veiligheid thuis 7 
Positieve stimuli 5 
Psychisch geweld thuis 7 
Lichamelijk geweld volwassenen thuis 6 
Lichamelijk geweld door andere kinderen thuis 2 
Getuige van geweld tussen ouders/volwassenen thuis 3 
Seksueel geweld door volwassenen binnen en buiten het gezin 6 
Seksueel geweld door kinderen binnen en buiten het gezin 3 
Seksueel gedrag 6 
Kennis over definitie kind en wetgeving 2 
Kennis over hulp zoeken  5 
Attitude m.b.t. pak slaag ouders en leerkrachten 2 
Attitude m.b.t. gewenste straffen 1 
Alle andere vormen van geweld 1 
Totaal aantal vragen  87 

 
2. Vragenlijsten voor volwassenen: er zijn drie vragenlijsten ontwikkeld voor drie groepen 

van volwassenen, namelijk: 
a. Ouders zelfinvullijst/face to face interview. 

b. Leerkrachten zelfinvullijst: Deze vragenlijst voor leerkrachten bestond uit 49 
meerkeuze-, open en casevragen en twee stellingenclusters.  

c. Dienstverleners zelfinvullijst.  

In tegenstelling tot de vragenlijst voor kinderen, zijn er relatief veel verschillen tussen de 
vragenlijsten voor volwassenen, evenwel met behoud van een gemeenschappelijke 
basis.  
 
 
 
 
 

 
  



Deel 1  J. Terborg, R. Benschop en S. Gangaram Panday  Introductie 

 
 
 

22 
 

 Tabel 2: Thema’s hoofdvragenlijst Volwassenen 

Thema’s  Aantal items 

Sociaal-demografische kenmerken 9 
Opvoedingspraktijken 14 
Definitie van kindermishandeling 4 
Definitie van seksueel geweld tegen kinderen 3 
Positieve stimuli 3 
Psychisch geweld thuis 5 
Lichamelijk geweld volwassenen thuis 6 
Getuige van geweld tussen ouders/volwassenen thuis 1 
Seksueel geweld door volwassenen binnen en buiten het gezin 6 
Seksueel geweld door kinderen binnen en buiten het gezin 3 
Seksuele opvoeding 7 
Kennis over hulp zoeken  2 
Ervaringen en percepties m.b.t. eigen mishandeling 5 
Rapportage over geweld kind op school 3 
Kennis over geweld tegen kinderen in directe omgeving 
(familie/buurt) 

3 

Geweld ervaren van kind 1 
Attitude m.b.t. geschikte straffen 1 
Kennis over melden en eigen meldgedrag 3 
Definitie geweld tegen kinderen 1 
Totaal aantal vragen  80 

 
 
Testen van de vragenlijsten 
Alle vragenlijsten zijn binnen het onderzoeksteam uitvoerig besproken en waar nodig 
aangepast. Op basis van het pilotonderzoek en de teambespreking zijn enkele vragen en 
stellingen gewijzigd en/of verwijderd. Ook zijn er enkele vragen en stellingen bijgeplaatst.  
De semifinale vragenlijsten werden ook binnen het team van veldwerkers getest in de praktijk, 
waarna uiteindelijke finalisering van de vragenlijsten plaatsvond. 
 

3.6. Ethische criteria  
De studie volgt ethische richtlijnen zoals die door internationale organisaties (Save the Children 
2008, UNICEF 2014) zijn ontwikkeld op basis van de meest succesvolle onderzoekpraktijken bij 
het bestuderen van geweld tegen kinderen. De belangrijkste principes die ook in dit onderzoek 
zijn toegepast:  

 Onderzoeksmethoden zijn kindvriendelijk: de vragenlijst is opgesteld in kindvriendelijke 
taal en gemakkelijk te begrijpen. 

 De interviewers zijn grondig getraind in de mondelinge toelichting van het onderzoek aan 
zowel kinderen als volwassenen, waarbij voorafgaand aan elk interview of zelfinvulsessie 
informatie is verstrekt over het doel van het onderzoek, de verwachte duur en een 
beschrijving van het interviewproces.   
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 Bij elk moment van dataverzameling is toegelicht hoe de vertrouwelijkheid en de 
anonimiteit van de data is verzekerd, en benadrukt dat het gaat om vrijwillige participatie 
in de studie en dat elk kind het recht heeft om op elk moment het interview te beëindigen. 

 Voor de verzameling van data en informatie op scholen, instellingen en justitiële 
instellingen is steeds schriftelijke formele toestemming verzocht, waarbij uitgebreid het 
onderzoek werd toegelicht en ondersteuning werd gevraagd. 

 Op alle scholen zijn ouders van leerlingen door middel van een algemene bekendmaking of 
door brieven naar ouders geïnformeerd over het onderzoek en is aan hen passieve 
toestemming gevraagd. Dat wil zeggen dat zij alleen konden reageren bij uitdrukkelijke 
weigering.  

 Er zijn speciale protocollen ontwikkeld over hoe te reageren bij emotionele respons naar 
aanleiding van de vragenlijst, voor zowel kinderen als facilitators. Hierbij is ook aangegeven 
hoe te handelen indien kinderen hulp nodig hebben, in een gevaarlijke situatie verkeren of 
verwijzing noodzakelijk is. Alle veldwerkers zijn getraind in het toepassen van deze 
protocollen en hebben ook tijdens het onderzoek begeleiding ontvangen. 

 Aan schoolleiders is schriftelijke informatie verstrekt over te nemen stappen in geval van 
emotionele respons van kinderen. 

 Alle kinderen die hebben meegedaan aan de zelfinvullijst hebben als waardering een 
pennenetui cadeau gehad, waarin een informatiefolder over ‘wat is geweld tegen 
kinderen’ alsook een duurzame leeswijzer met daarop vermeld alle belangrijke 
telefoonnummers van hulpdiensten in geval van ervaren geweld, of voor vragen over het 
onderzoek. 

 Alle kinderen die mee hebben gedaan aan focusgroepen hebben uitdrukkelijk toestemming 
gegeven voor opname van het vraaggesprek, en hebben aan het eind van het gesprek een 
snack en drankje ontvangen als blijk van waardering. 

 In navolging van internationale onderzoeken en veiligheidsaanbevelingen is op alle 
locaties,  scholen, instellingen en huishoudens, waar dataverzameling heeft 
plaatsgevonden het onderzoek niet geïntroduceerd als ‘geweld tegen kinderen’, maar is 
het gepresenteerd met een breder thema, namelijk: Gezondheid, veiligheid en 
bescherming van kinderen’ (GBVK) in Suriname (UNICEF, 2014). 
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3.7. Verloop van de datacollectie 
 
Resultaten kwantitatieve dataverzameling 
 
Tabel 3: Kwantitatieve dataverzameling met semigestructureerd interview 

Populatie Aantal 
interviews 
uitgevoerd 

Aantal 
interviews  

gepland 

Populatie Kinderen (N=1830)   
 Scholieren GLO, MULO, LBO 1458 1500 
 Kinderen in kindertehuizen 99 100 
 Kinderen in justitiële instellingen 86 100 
 Kinderen in speciaal onderwijs 98 100 
Populatie Volwassenen (N=758)   
 Moeders/verzorgers, met kinderen 11-18 jaar 473 600 
 Leerkrachten 221 225 
 Leerkrachten Speciaal onderwijs 10 0 
 Dienstverleners 54 100 

 
 
Tabel 4:Kwalitatieve dataverzameling door Focusgroepen en diepte-interviews 

Populatie Aantal 
Focusgroepen 

Aantal diepte-
interviews 

Populatie Kinderen   
 Scholieren GLO, MULO, LBO 65 3 
 Kinderen in kindertehuizen 8 7 
 Kinderen in justitiële instellingen 3 7 
 Kinderen in speciaal onderwijs 1 3 
Populatie Volwassenen   
 Moeders/verzorgers, met kinderen 11-18 jaar 11  
 Leerkrachten 27  
 Dienstverleners (Par., Wan., Nick.) 4 18 
 Dienstverleners overige districten 4 12 

 

3.8. Data-invoer, verwerking en analyse 
Data invoer 
Eerder is aangegeven dat het onderzoek bestond uit verschillende vragenlijsten voor diverse 
onderzoekspopulaties van kinderen en volwassenen. De kwantitatieve data uit al deze  
gestructureerde vragenlijsten, in totaal 8 verschillende lijsten, zijn centraal ingevoerd op het 
IGSR. De dataverzameling en data-invoer voor het onderzoek vond plaats in de periode van 18 
juli tot en met 19 december 2016. Het team van data-invoerders bestond voornamelijk uit 
studenten van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom 
Universiteit. Voorwaarde voor deelname aan de data-invoer was basiservaring met het 
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programma SPSS en training in invoer van vragenlijsten. Andere voorwaarden waren flexibele 
beschikbaarheid gedurende het project en nauwkeurigheid tijdens de data-invoer.  
Alle data-invoerders kregen bij hun eerste data-invoersessie individuele begeleiding. In deze 
eerste sessie werd de instructie uit de training opnieuw gepresenteerd, waarbij de data-
invoerders deze onder toezicht ofwel begeleiding van de supervisor uitvoerden. Waar nodig, 
werd de instructie ook herhaald bij de tweede sessie.  
De supervisor was bij de helft van de data-invoer sessies aanwezig voor begeleiding en 
controle. Tijdens de controle sessies werden per data-invoerder willekeurig tien vragenlijsten 
geselecteerd en gecontroleerd op onnauwkeurigheden, waarna eventuele fouten werden 
gecorrigeerd. Bij het beschikbaar komen van de separate databestanden van het kwantitatief 
gedeelte -in eerste instantie het bestand van de scholieren per invoerder op naam-, zijn deze 
samengevoegd tot één geheel en volledig gescreend op unieke codering der ingevoerde 
vragenlijsten.  Waar nodig is er gecorrigeerd. 
Kwalitatieve data zijn, waar nodig, getranscribeerd en door de onderzoekers zelf handmatig 
verwerkt en geanalyseerd, en zijn vooral gebruikt als uitdieping c.q. illustratie van kwantitatieve 
bevindingen.  
 
Data-analyse 
Hoofdonderzoeken: Scholieren- en Moederonderzoek 
Gelet op de steekproefmethode vooraf (meervoudig gestratificeerde tweefasen steekproef) en 
de toepassing van post-stratificatie op basis van het woonadres (bij de scholieren en ouders) en 
de weerspiegeling van de diversiteit in de steekproefsamenstelling in vele relevante kenmerken 
van de scholieren- en moeders populatie, is het mogelijk om te generaliseren en betrouwbare 
schattingen te maken van de omvang van geweld tegen kinderen op zowel landelijk, 
geografisch, als districtsniveau. 
Het percentages ‘missing values’ per gemeten vraagstelling voorgehouden aan de scholieren 
ligt tussen 0.1% en 2.7%; wat niet buitenproportioneel is. Dit betekent dat de ‘responses’ per 
vraagstelling goed bruikbaar zijn voor verdere analyses. Verder blijkt dat het aantal ‘missing 
values’ groter is uitgevallen bij gevoeliger vragen, in het bijzonder gerelateerd aan seksueel 
geweld.  Metingen met een percentage ‘missing values’ boven de 10% zijn als niet bruikbaar 
voor de verdere analyse aangemerkt. Bij het vaststellen van betrouwbaarheidsintervallen voor 
schattingen omtrent populatiegrootheden op basis van steekproefuitkomsten, is de 
steekproefomvang -althans het gerealiseerd aantal respondenten- mede van belang.  
Strikt genomen moeten betrouwbaarheidsintervallen per geval geconstrueerd worden. 
Desalniettemin is in onderstaande tabel de maximale 95%-betrouwbaarheidsmarge 
opgenomen als indicatie bij het generaliseren van steekproefuitkomsten -zijnde proporties 
waarin verschillende vormen van geweld binnen de doelgroep zijn ervaren- op landelijk, 
geografisch gebieds- en districtsniveau. 
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Tabel 5: Maximale 95% betrouwbaarheidsmarges voor schattingen van populatie proporties in %) 

Doelgroep 
Op landelijk niveau Urbanisatiegebiedsniveau Districtsniveau 

Responses Max 95%-
b.b.h.marge 

Responses Max 95%-
b.b.h.marge 

Responses Max 95%-
b.b.h.marge 

Scholieren 1458 2.6% 151 - 811   8.0% - 3.4% 72 - 423 11.5% - 4.8% 

Ouders 473 4.5%   63 - 231 12.3% - 6.4% 24 - 135 20.0% - 8.4% 

 
Het is duidelijk te zien dat de maximale 95% betrouwbaarheidsmarges afnemen als het aantal 
responses toeneemt. Dit betekent dat de bandbreedte waarin de ‘onbekende’ populatie-
parameter -in dit geval proporties in percenten uitgedrukt-  zich kan bewegen nauwer wordt 
naarmate er meer responses bij betrokken zijn; daarmee worden de schattingen nauwkeuriger 
bij een gegeven betrouwbaarheid van 95%.  
    
Deelonderzoeken onder ‘Kwetsbare Kinderen’ 
In de deelonderzoeken onder specifieke kinderpopulaties, de zogenoemde ‘kwetsbare 
kinderen’, heeft het accent niet gelegen op de kwantitatieve dataverzameling (zelfinvullijst) 
maar op de kwalitatieve datacollectie door focusgroepen en diepte-interviews. Ook omdat deze 
deelonderzoeken vooral verkennende studies zijn geweest onder relatief kleine aantallen 
kinderen, en vooral dienen als aanzet tot nader onderzoek.  
Hoewel ook onder deze populaties de zelfinvullijsten aan kinderen zijn aangeboden, lenen de 
resultaten zich niet goed voor generalisatie. Er zijn in het veld  invloedrijke barrières 
opgetreden bij het verzamelen van data, waardoor er sterke twijfels zijn bij de 
betrouwbaarheid van deze data uit de zelfinvullijsten. Zo was er geen toestemming van de 
justitiële leiding om de onderzoeker belast met ‘Kinderen in (pre) detentie’ de zelfinvullijsten 
onder deze groep kinderen zelf te faciliteren. Hiervoor waren medewerkers van de detentie-
instellingen aangewezen. Hoewel deze werkers vooraf door de onderzoeker zijn geinstrueerd, 
kan hun aanwezigheid ervoor hebben gezorgd dat kinderen minder open waren in de 
beantwoording van vragen. Dezelfde situatie heeft zich voorgedaan bij het invullen van de 
lijsten in de kindertehuizen. Ook hier was het vrijwel onmogelijk om kinderen in een privé en 
confidentiële setting te interviewen, zonder aanwezigheid van groepsleiders. Bij het onderzoek 
onder kinderen in het speciaal onderwijs hebben de kinderen de zelfinvullijst niet zelf ingevuld 
maar is de informatie verzameld middels een ‘face to face’ interview. Omdat het hier gaat om 
een groep van kinderen met een verstandelijke beperking met sterk variërende cognitieve 
vaardigheden, is de kans op vertekening groot.  Het kan zijn dat de kinderen de vragen niet 
goed begrepen hebben en/of ook niet op een consistente manier zijn bevraagd door de 
interviewers. 
Ondanks het verkennend karakter van de deelonderzoeken komt er belangrijke informatie naar 
boven waar verder onderzoek op kan voortborduren. Zo is in het onderzoek onder kinderen in 
Opa Doeli en het ‘Jeugd Opvoedings Gesticht (JOG) de kwalitatieve dataverzameling uitgebreid 
naar een groep van ‘ex gedetineerde’ jongeren die in een confidentiële en veilige setting 
hebben gereflecteerd op hun periode in detentie. Op deze manier is het wel gelukt om een 
kindperspectief te integreren en aan deze jongeren een stem te geven.  



Deel 1  J. Terborg, R. Benschop en S. Gangaram Panday  Introductie 

 
 
 

27 
 

3.9. Beperkingen van het scholieren en moederonderzoek 
Bij de ontwikkeling van de hoofdvragenlijst voor kinderen is bij de opmaak en het taalgebruik 
rekening gehouden met de specifieke doelgroep van kinderen, in de leeftijdsgroep 11-18 jaar, 
en met internationaal instrumenten die zijn getest op kindvriendelijkheid. Er is bewust voor 
gekozen om het taalgebruik simpel te houden, met geprecodeerde vragen en zonder 
ingewikkelde verwijzingen. De vragenlijst is vooraf ook getest onder deze leeftijdsgroep, en 
waar nodig aangepast. Voorts is bij de aanvang van het invullen van de vragenlijst toelichting 
gegeven door getrainde facilitators, die ook individuele ondersteuning verleenden aan kinderen 
die bepaalde vragen niet goed begrepen, zonder de confidentialiteit te schaden. Ondanks deze 
maatregelen is het niet uitgesloten dat bepaalde vragen door sommige kinderen niet goed 
begrepen zijn. Hoewel op alle scholen het Nederlands de voertaal is, en alle scholieren, zeker in 
de zesde klas, bekend zijn met toetsen in het Nederlands, kan het zijn dat bepaalde vragen niet 
goed begrepen werden door kinderen, die het Nederlands niet als thuistaal hebben.  
De algemeen erkende beperking bij het gebruik van een zelfinvullijst is over- of 
onderrapportage. Jonge kinderen kunnen zich misschien de frequentie van bepaalde vormen 
van geweld niet zo goed herinneren, hebben misschien toch een zekere terughoudendheid om 
hierover te melden, ook als het formulier anoniem is. Het ontbreken van eenduidigheid bij de 
interpretatie van geweld kan ook vertekening geven. Als kinderen ‘tikken’ hebben ervaren is 
het moeilijk vast te stellen of het ‘zware, ernstige tikken’ waren of ‘lichte tikken’. Volwassenen 
hebben, misschien meer dan kinderen, sociaal wenselijk gereageerd over de frequentie en 
ernst van het geweld, in het bijzonder ernstig geweld, rekening houdende met de wettelijke 
strafbaarheid van bepaald geweld alsook vrees voor sociale afkeuring. 
Diverse studies wijzen uit dat jonge kinderen, in het bijzonder in de leeftijdsgroep 5-10 jaar, 
vaker bloot staan aan lichamelijk- en seksueel geweld dan oudere kinderen en dat dit geweld 
verhuld blijft juist omdat deze jongen kinderen er nog niet goed over kunnen praten. Omdat 
deze studie beperkt is tot de 11-18 jarigen, is over de jongere kinderen geen actuele informatie 
verzameld. Dat ook in Suriname deze jongere leeftijdsgroep kwetsbaar is, werd bevestigd in de 
focusgroepen met kinderen, die ook melding deden van geweld op jongere leeftijd. 
Hoewel de groep van niet-schoolgaande jongeren in het onderzoek is opgenomen, is het 
traceren van deze jongeren via de scholen niet succesvol gebleken vanwege het ontbreken van 
betrouwbare contactgegevens, en de moeilijkheid om deze jongeren te identificeren en te 
traceren. Waar deze jeugdige schoolverlaters wel werden gevonden, met name in een aantal 
districten, lukte het afnemen van een interview vaak niet omdat ze niet kwamen opdagen op 
afgesproken tijdstippen.  
De deelonderzoeken over de specifieke kinderpopulaties (kinderen in (pre)-detentie, in kinder-
tehuizen en kinderen met een beperking) kunnen niet zondermeer onder één noemer worden 
gebracht met de algemene scholierenpopulatie, ook al zijn de meeste vragen hetzelfde, 
vanwege de verschillen in steekproefmethode. Dat is ook de reden waarom de analyses per 
soort kinderpopulaties hebben plaatsgevonden. De steekproefuitkomsten kunnen wel met 
elkaar vergeleken worden, waarbij kan worden nagegaan of optredende verschillen wel of niet 
significant zijn. 
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Executive Summary  
This report presents quantitative and qualitative dates which have been collected in a 
population of children in school, in the age group 11-18 years, on three school levels, namely 
the primary education (GLO) and the secondary education for Juniors. The date collection has 
taken place from a nationwide multiple stratified random sample of 1458 schoolchildren in 74 
schools. This studies population covers the majority, approximately 80%, of all children in the 
age group 11-18 years, and is representative for all children in school in this age group. The 
research is aimed at providing data for the development of adequate responses on both 
national and district level to prevent and reduce violence against children in the home and in  
school.   
 
Main Research questions:  

 What is the incidence and prevalence of several forms of violence against children in the 
home and in school?  

 Which forms and manifestations of violence can be identified in these locations, and how  
this can be differentiated by age, sex, living area and ethnicity?  

 Which factors influence violence against children?  

 What are the experiences and perceptions of children with regard to the different forms of 
violence?  

 To what extent do children have access to help? 
 
KEY FINDINGS 
Violence in school  

 17% of children do not always feel safe in school, mainly due to fear for dangerous and 
violent behavior of other children, in particular to be bullied or to be a victim of fighting.   

 One in ten children, 11%, carried some sort of weapon for protection against possible 
violence in school.   

 15% of the children reported they were wounded due to fighting in the past 12 months. 

 42% of has been a victim of robbery in the last school year.  

 58% used verbal violence, and 39% used physical violence against other children in school. 
 
Bullying 

 About 27 percent of children have been bullied at school in the last 12 months. 

 The seriousness of bullying varies for incidental bullying to regular, repeatedly and 
extensive bullying, including verbal and or physical violence. 

 Approximately 9% of children experienced regular bullying in the last year. 

 Of the children with bullying experience (27%), more than half (14%) was bullied by 
peers/members from their own class. 

 One third of the victims was bullied by children from other classes, which suggest that 
bullying is also a general issue at school. 

 Reported bullying actions are diverse, regard mainly verbal bullying, including ‘humiliation’, 
‘insulting’, ‘degrading’, ‘scolding’, ridiculing’. Only a minority reports that verbal bullying is 
accompanied by psychical violence. 
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 The occurrence and frequency of bullying varies per school level. 

 Bullying is mostly reported by children in primary schools, and less reported by children in  
MULO schools. More than one third, 35%, of children in primary school experienced 
bullying in the last year, followed by children in LBO schools, 26%, and in MULO schools 
about one in five children reported bullying: 20%. 

 More girls than boys experience bullying: 31% and 23%.  

 Main reasons for bullying were related to personal characteristics of the victim, i.e.:  the 
name, ethnicity, economic status, `different behavior’, school performances and (homo) 
sexual characteristics.   

 Most children have the knowledge and skills to report experiences with bullying to the 
teacher, and the parent.  

 Approximately a third of the children doesn’t see the use of reporting and solve the 
problem themselves by bullying back or hitting. About 9% of the children stated that they 
will not respond to bullying. 

 
Scope of violence by teachers in school 

 Experiences with psychological violence and physical violence by teachers is reported  by 
respectively 17% and 14% of the children.   

 1 in 4 children, 25%, in primary education experienced corporal punishment by their 
teacher. This percentage is lowest at the MULO schools: 7%. 

 Boys report more corporal punishment by teachers than girls, 16% against 13%. 

 Experiences with psychological violence and physical violence by teachers is most reported  
by children who live in the interior.    

 
Violence in the Home 
General safety at home 

 The major part of the children, 84% feel safe at home. 1.3% believes it is not safe at home, 
whereas 14% say that sometimes they feel unsafe.   

 Most mentioned reasons for feeling unsafe are related to risks of violence in the 
neighborhood (house robbery, fighting in the street, etc.), and violence in the home, 
especially physical violence of parents and children with whom they live.   

 14% of the children relate their fear at home to alcohol abuse.  

 Experiences with use of drugs and alcohol abuse by family members is reported in by 
respectively 6% and 8% of the children. 

 
Magnitude of violence in the Home 
The magnitude of violence was measured based on ‘prevalence’ (life time) and ‘incidence’ (last 
year). In this summary, only incidence data are presented, which refer to the most actual 
occurence of experienced violence. 

 81% of the children, in the age group 11-18 years, have experienced at least one form of  
violence in the home.  

 Psychological and physical violence against children by adults in the home are the most 
reported forms of violence and usually part of  violent disciplinary practices. 
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Psychological violence 

 Almost three fourth of children, 74%, experienced psychological violence. Most reported 
form is ‘shouting and screaming’ (67%) 

 Other more severe forms of psychological violence included  ‘scholding’ (35%),  humiliating 
(22%), ‘wishing the child death’ (10%),  ‘treathening to abandon the child’ (16%), 
‘destruction of goods of the child’ (10%) 

 
Physical violence  

 46% of children were subjected to at least one form of physical violence in the home, in the 
last year 

 Corporal punishment with objects was reported by 35% of the children. 

 About 1 in 5 children, 21%, were subjected to corporal punishment which included ‘Hitting, 
kicking, severe shaking’ . 

 The most severe forms of physical violence such as corporal punishment resulting in 
wounds (9%), punishment by no food (8%) and punishment by tying the child (3%). 

 Perpetrators of physical violence against children in the home are mainly adults/parents. 
This physical violence by adults is reported by 43% of the children while physical violence by 
other children is much less: 12%. 

 
Witnessing violence against parents  

 About one in four children, 28%, witnessed verbal or physical violence against parents.   

 Mothers are twice more reported than fathers as victims of physical violence in the home: 
respectively by 8% and 4% of the children. 

 
Sexual experience 

 22% of children ever had sex. 

 The share of children with sexual initiation is the highest in the interior (31%), followed by 
children living in urban areas (22%) and the rural coast (19%).  

 Unsafe first sex is the highest in the interior, namely 11%. In the urban areas and rural coast 
respectively 9% and 6% of the children reported no use of condom at the first time having 
sex. 

 3% of girls was pregnant at least once. 0.7% experienced 2 or more pregnancies. 

 2% of boys reported to have made someone pregnant at least once. 1% reported their 
share in two or more pregnancies. 

 The highest prevalence of experience with pregnancy has been reported by children in the 
interior: 5%, followed children living in urban areas (3%), and lowest in the rural coast  (1%). 

 
Sexual violence  

 1 in 6 children, 13%, has experienced  at least one form of sexually violence. 

 10% of children reported sexual violence by adults.  

 7% of children reported sexual violence by other children 
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 Children experience more sexual violence of adults than of other children, namely 10% 
against 7%.   

 The incidence of violence against children experienced within their own family hardly differs 
from sexual violence that children experience outside their family, namely 8.2% for 8.6%.  

 Sexual violence against children is the highest in the interior, 29%, followed by children in 
the rural areas (12.4%) and the lowest under children who live in urban areas: 11.5%.    

 The incidence of reported child perpetrators of sexual violence in the interior is almost  
three times larger than in the  urban area, namely 17% against 5%. 

 Most children stated that they would be reluctant to report sexual violence against 
themselves or others because of fear for stigma and discrimination. Children also expressed 
distrust, and believe that reports of sexual violence will not remain private and confidential. 

Identified forms of sexual violence that are legally forbidden and sanctioned, however socially 
accepted by both children and adults, are:   

1. Transactional sex: sex for money or other material commodities by minors.  
2. Intimate (co habiting) partner relations between adults and minors (married or 

consensual unions).  
3. Sexual harrasment of children on public spaces: street, public events. 
4. Child pronography: Het betreft hier het vooral gedwongen en/of vrijwillig in aanraking 

komen met seksfoto’s of seksvideos die via internet aan kinderen worden gestuurd. 
 
Registered violence against children is the tip of the iceberg 
In past year: % Absolute 

Physical violence with wounds 8.7% 5.322 

Sexual violence by adults 10.3% 6.301 

Three forms of violence 16.1% 9.849 

Four forms of violence 5.5% 3.364 

 

 Registered data of the Emergency Room (ER) of the Academic Hospital Paramaribo shows 
that in the period 2010-2016, the annually average number of seriously abused children,  
including sexual abuse amounted approximately 500 children.   

 If the self reports of serious physical violence (9%) and sexual violence by adults (10%) are 
translated into absolute numbers, we can estimate that nationwide approximately 12,000 
children are victims of serious violence, which indicate that the average formally registered 
child victims are about 4% of the real size of violence against children. 

 About one in four children have experienced a combination of 3 (16%) and 4 forms (6%) of 
violence in the past year. In absolute numbers the estimation is that about 13.000 children 
are suffering annually from 3-4 combinations of  violence. 

 
Perpetrators of violence  

 Most reported perpetrators of physical violence and mental violence in the home are 
parents, mainly the mother. 

 Perpetrators of sexual violence are both adults and children.   

 Adult perpetrators of sexual violence are mainly men.  
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 Child perpetrators of sexual violence are both boys and girls. 
 
Combinations of violence  

 About one third of children, 30%, experienced one form of violence. In 24% of the reports 
this was psychological violence. 

 The share of children that reported experiences with two forms of violence is 30%. The 
most common combination of two forms of violence, is (welke vormen) reported by 21% of 
the children. 

 A second most reported combination of violence is physical violence and witnessing  
violence between and against parents: 6%.  

 16% children experienced a combination of three forms of violence, mainly physical 
violence, mental violence and witnessing of violence between parents (11%).  

 6% of the children experienced 4 forms of violence in last year, namely physical, mental, 
witnessing of violence as well as sexual violence. 
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Samenvatting 
Dit rapport ‘Scholierenonderzoek’, is onderdeel van het landelijk onderzoek ‘Geweld tegen 
Kinderen in Suriname’, presenteert de kwantitatieve en kwalitatieve data die zijn verzameld 
onder een populatie van kinderen, in de leeftijdsgroep 11-18 jaar, op drie schoolniveaus, 
namelijk het basisonderwijs (GLO) en het secundair onderwijs voor junioren (VOJ) waarbij zowel 
LBO scholen als MULO scholen zijn betrokken. Het landelijk totaal aantal kinderen op 
betreffende drie onderwijsniveaus wordt geschat op: 61.177. De dataverzameling heeft 
plaatsgevonden onder een meervoudig gestratificeerde aselecte steekproef van 1458 
scholieren op 74 scholen, verspreid over verschillende onderwijsniveaus, en verspreid over alle 
10 districten. Deze onderzochte populatie vormt de overgrote meerderheid, ongeveer 80%, van 
alle kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar, woonachtig in Suriname, en kan als representatief 
worden beschouwd voor alle schoolgaande kinderen in deze leeftijdsgroep. Het onderzoek 
heeft als doel bij te dragen aan effectieve preventie en terugdringen van geweld tegen kinderen 
in huis en op school. 
 
Vragen probleemstelling: 

 Wat is de incidentie en prevalentie van verschillende vormen van geweld tegen kinderen in huis 
en op school? 

 Welke vormen en manifestaties van geweld kunnen worden geïdentificeerd in de eerder 
genoemde locaties, en hoe verschillen deze naar woongebied, leeftijd, sekse en etniciteit? 

 Welke factoren beïnvloeden geweld tegen kinderen? 

 Wat zijn de ervaringen en percepties van kinderen m.b.t. de verschillende vormen van geweld? 

 In welke mate hebben kinderen toegang tot hulpverlening? 
 
Onderzoeksmethoden 
Voor de kwantitatieve dataverzameling is een semigestructureerde zelfinvul vragenlijst 
ontwikkeld waarbij zoveel mogelijk is aangesloten op eerder toegepaste en erkende 
vergelijkbare internationale vragenlijsten voor deze specifieke doelgroep. De vragenlijst was 
opgebouwd uit verschillende onderdelen, voornamelijk bestaande uit geprecodeerde stellingen 
en vragen.   
Aan de hand van een flexibele themalijst zijn 65 focusgroepsgesprekken gehouden, vrijwel 
allemaal  school- en genderspecifiek. Dat wil zeggen dat er op elke school aparte gesprekken 
zijn gevoerd met jongens- en meisjes groepen, waarbij de centrale thema’s uit de vragenlijst 
verder zijn uitgediept, waardoor denk –en gedragspatronen beter konden worden blootgelegd 
en geïllustreerd. In de presentatie van de resultaten zullen de kwantitatieve en kwalitatieve 
data op een geïntegreerde wijze worden gepresenteerd.  
Behalve primaire data zijn ook secundaire data bestudeerd van twee formele instanties, 
namelijk de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis en de Afdeling 
Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname (KPS). Bij de bestudering van geregistreerde data ligt 
het accent op de omvang van het geweld tegen kinderen en de basiskenmerken van dit geweld. 
De geregistreerde data zijn beperkt tot lichamelijk en seksueel geweld. Psychisch geweld wordt 
helaas niet geregistreerd en formele cijfers zijn dan ook niet beschikbaar. 
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Samenstelling van de onderzoekspopulatie 

 Het overgrote deel van de onderzochte populatie van scholieren, namelijk 70%, woont 
in de dichtstbevolkte urbane gebieden, met grootste respondenten concentraties in 
Paramaribo, Wanica en Nickerie. Twintig procent heeft haar domicilie in de ruraal 
urbane gebieden terwijl 10% deel uitmaakt van de bevolking in het binnenland.  

 De sekseratio is 94 jongens op 100 meisjes, en een representatieve spreiding naar 
leeftijden, met 60% in de leeftijdsgroep 11-14 jaar en 40% in de leeftijdsgroep 15-18 
jaar.  

 De onderzoekspopulatie is verspreid over de drie grootste onderwijsniveaus, namelijk 
het GLO niveau, het LBO niveau en het MULO niveau, respectievelijk 37%, 23% en 40%. 
Het aandeel van scholieren op openbare of overheidsscholen is 59% terwijl 41% van de 
geselecteerde leerlingen een school in het bijzonder onderwijs bezoekt. 

 Wat spreiding van respondenten naar etnische groep betreft, identificeert 1 op de 4 
kinderen (25%) zich als  ‘Gemengd’, op de voet gevolgd door kinderen die zichzelf 
identificeren als Creool: 23%. De derde en vierde grootste groepen worden gevormd 
door respectievelijk kinderen van Hindoestaanse afkomst, namelijk 20% en Marron 
afkomst: 18%. Kinderen die zichzelf identificeren als Javaan hebben een aandeel van 9% 
terwijl 5% van de onderzoekspopulatie zichzelf ‘Inheemse’ noemt.  

 Jongeren van christelijk afkomst maken de meerderheid uit, 61%, terwijl jongeren die 
aangeven dat ze Hindoe of Moslim zijn, respectievelijk 16% en 10% uitmaken van het 
totaal. Ongeveer 4% van de jongeren zegt dat ze geen ‘geloof’ hebben en 8% geeft aan 
het niet te weten. 

 Scholieren komen uit diverse gezinnen, die zowel qua grootte als samenstelling variatie 
vertonen. De meeste kinderen, 48% van de kinderen, geeft aan dat het aantal personen 
in hun huishouden varieert van 5-7 personen, terwijl 19% woont in een huishouden dat 
10 of meer gezinsleden telt.  

 Ongeveer twee derde van de kinderen, 62%, woont met vader en moeder onder één 
dak, waaronder 12% behalve ouders ook andere familie inwonend heeft. 39% woont 
niet met beide ouders, waarvan 22% alleen met de moeder woont, of alleen met de 
vader (4%), soms met de moeder en soms met de vader (3%). Het aandeel van kinderen 
dat helemaal niet met ouders woont is 8%, waarvan 1% in een residentiele kinder-
opvangsinstelling woont. 

 De gevonden demografische kenmerken en verhoudingen binnen de onderzochte 
populatie zijn grotendeels in overeenstemming met de resultaten van de laatste, 8ste 
census, en bevestigen de representativiteit van de getrokken steekproef.1 

 
Kenmerken van seksueel gedrag 
Seksuele ervaring neemt toe met leeftijd. Jongens beginnen eerder met seks en melden ook 
vaker dat ze seksueel actief zijn. Op 15 jarige leeftijd is één op de vier scholieren al seksueel 
actief. Het aandeel van scholieren dat ooit seks heeft gehad is 22%, waarbij het volgende 
opvalt. 

                                                                 
1 8ste Census (2012), Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). 
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1. Meer jongens dan meisjes zeggen dat ze ooit seks hebben gehad: Bijna tweemaal zoveel 
jongens als meisjes, respectievelijk 29.2% om 15%, rapporteren dat ze eerder seks hebben 
gehad. 

2. Seksuele ervaring neemt toe met de leeftijd. In de leeftijdsgroep 10-14 jaar heeft geen van de 
10 jarigen nog seks gehad. Het percentage kinderen met seksuele ervaringen varieert van 2% 
onder 11 jarigen tot 15% bij 14 jarigen. Het aandeel van kinderen dat ooit seks heeft gehad 
varieert in de leeftijdsgroep 15-18 jaar van 24% onder 15 jarigen tot 70% onder 18 jarigen. 

3. Het aandeel van kinderen dat seksuele initiatie meldt is het hoogst in het binnenland (31%), 
gevolgd door kinderen wonend in urbane gebieden (22%) en de rurale kustvlakte (19%). 

4. Onveilige eerste seks, dat is geen gebruik van een condoom bij de eerste keer seks, blijkt het 
hoogst in het binnenland, namelijk 11%. In de urbane gebieden en ruraal kustvlakte rapporteert 
9% om 6% van de kinderen dat ze bij de eerste keer seks geen condoom hebben gebruikt.  

5. Er zijn duidelijke verschillen in seksueel gedrag van scholieren als de verschillende  
onderwijstypen worden vergeleken.  

 Het aandeel van kinderen dat ooit seks heeft gehad is het laagst op het basisonderwijs 
niveau: 8%. Deze kinderen variëren in leeftijd tussen de 11 en 13 jaar, wat in 
overeenstemming is met de eerdere bevinding dat er in deze jongere leeftijdsgroep de 
minste meldingen zijn van seksuele initiatie.  

 In het VOJ onderwijs rapporteren leerlingen van het LBO onderwijs tweemaal zoveel 
seksuele initiatie dan MULO leerlingen, respectievelijk 44% om 22%. Het grotere 
aandeel van LBO leerlingen dat ooit seks heeft gehad, kan deels worden toegeschreven 
aan de relatief hogere gemiddelde leeftijd van deze leerlingen. 

 
Ervaring met zwangerschap 
Aan alle scholieren, meisjes en jongens, is gevraagd ‘hoeveel keren ze zwanger zijn geweest of 
iemand zwanger hebben gemaakt’.  

 Van de meisjes geeft 2.5% aan dat ze een zwangerschap hebben ervaren, waarvan 1.8% 
zegt dat ze 1 keer zwanger zijn geweest en 0.7% aangeeft 2 keren of meer zwanger te 
zijn geweest. Jongens die iemand zwanger hebben gemaakt vormen 2.2% van het totaal 
aantal jongens, waarvan 1% aangeeft dat er 2 keren of meer een zwangerschap is 
opgetreden.  

 Het overgrote deel van de scholieren dat ervaring met zwangerschap rapporteert is in 
de leeftijdsklasse 16-18 jaar.  

 De meeste ervaring met zwangerschap is gerapporteerd door scholieren in het 
binnenland: 4.7%, gevolgd door scholieren wonend in urbane gebieden (2.8%), en het 
laagst in de rurale kustvlakte (1.1%). 

 
Kind perspectief op seksueel misbruik 
 
Opvattingen over seks tussen volwassenen en kinderen 
Op de vraag aan kinderen op welke leeftijd volwassenen seks mogen hebben met een kind 
antwoord het overgrote deel, 73%, dat volwassenen nooit seks mogen hebben met een kind, 
ongeacht de leeftijd. En ook als ongeveer 1 op de 5 kinderen, 21%, seks met een volwassene 
goedkeurt dan zijn ze nog van mening dat het kind 18 jaar moet zijn of ouder dus meerderjarig. 
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Deze bevindingen laten zien dat kinderen terdege weten van het verbod op seks tussen 
volwassenen en kinderen. Er is maar een klein deel van de kinderen dat van mening is dat seks 
met volwassenen geen probleem is als het kind het zelf wilt (3%) of als het kind ouder is dan 16 
jaar (2%). 
  
Opvattingen over seksueel misbruik 
Hoewel jongeren van alle leeftijden in eerste instantie seks tussen een volwassene en een kind, 
afwijzen blijkt bij doorvragen toch een ambivalente houding: enerzijds is er afkeuring van deze 
seksuele relaties, anderzijds blijkt dat  jongeren geen vaststaande definitie hebben van seksueel 
misbruik, maar de beoordeling sterk laten afhangen van de omstandigheden, de kenmerken en 
het gedrag van het slachtoffer en de dader. Zo zijn de meeste jongeren, jongens en meisjes, de 
mening toegedaan dat als een meisje vrijwillig seks heeft met een volwassen man, er geen 
sprake hoeft te zijn van seksueel misbruik, dus ook geen noodzaak voor optreden. 
 
Barrières bij melden van seksueel misbruik 
Zowel jongens als meisjes geven blijk van terughoudendheid als het gaat om melden van 
seksueel gebruik. Vooral schaamte en vrees voor stigma en discriminatie worden genoemd als 
belangrijke redenen waarom ze seksueel misbruik niet als vanzelfsprekend zouden aangeven.  
De meeste kinderen twijfelen ook aan het confidentieel blijven van verstrekte informatie.  
 
GEWELD OP SCHOOL 
 
Redenen voor onveilig gevoel op school 
Ongeveer 17% van de scholieren zegt dat ze zich niet altijd veilig voelen op school, waarbij 
diverse redenen worden genoemd. Een onveilig gevoel of vrees om naar school te gaan houdt 
vooral verband met negatief gedrag van medeleerlingen. Kinderen zijn bang voor gevaarlijk en 
gewelddadig gedrag van andere leerlingen, waarbij het vooral gaat om pesten en vechtpartijen.  
 
Omvang van geweld op school 
Iets meer dan 1 op de tien leerlingen, 11%, meldt dat ze één of ander voorwerp als wapen bij 
zich hadden met als doel om zichzelf te beschermen tegen eventueel geweld op school. 15% 
van de leerlingen geeft aan dat ze in de afgelopen 12 maanden gewond zijn geraakt door een 
gevecht met een medeleerling. Blootstelling aan diefstal op school van persoonlijke eigendom 
komt naar voren als een serieus probleem, in aanmerking genomen dat 42% van de scholieren 
meldt dat ze in het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden van diefstal. 
Verontrustend is voorts dat een groot deel van de kinderen aangeeft dat ze verbaal geweld 
(58%) en/of fysiek geweld (39%) hebben gebruikt tegen andere leerlingen.  
 
Toegang tot hulp bij geweld op school 
Bij geweld tegen kinderen op school wordt de leerkracht gezien als de belangrijkste bron van 
advies en hulp. Op de tweede plaats noemen kinderen familie, terwijl het bellen van de 
kindertelefoon of aangifte doen bij de politie, als adviezen zouden worden gegeven aan 
kinderen die problemen hebben. Oudere kinderen, op VOJ niveau, zijn wat terughoudender als 
het gaat om advies en hulp vragen bij leerkrachten. Vooral als het gaat om moeilijk 
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bespreekbare onderwerpen die gerelateerd zijn aan seksueel gedrag. De vrees die er bij tieners 
bestaat is dat hun ‘probleem’ niet confidentieel blijft. 
 
Pesten 
Het aandeel van kinderen dat zegt in de afgelopen 12 maanden last te hebben gehad van 
pesten door medeleerlingen bedraagt 27%. De ernst van het pesten varieert van incidentele 
pesterijen tot langdurig pesten, en van verbaal geweld tot fysiek geweld of een combinatie.  
Het aandeel van leerlingen dat ervaringen heeft met herhaaldelijk en langdurig pesten is 9%. 
Van de 27% leerlingen met pestervaringen geeft meer dan de helft, 14.3%, aan dat ze vooral 
zijn gepest door leerlingen uit de eigen klas. Opvallend is dat een derde van deze leerlingen 
aangeeft dat de pesters uit verschillende klassen komen, wat suggereert dat het pesten ook 
schoolbreed plaatsvindt.  
Pesten vindt op verschillende manieren tegelijkertijd plaats en betreft vooral verbale 
pesterijen, waaronder vooral ‘belachelijk maken’, ‘beledigen’ , ‘verstoting’ als ook ‘uitschelden’. 
Een minderheid, 4%, rapporteert pesten met fysiek geweld.  
De intensiteit van pesten varieert naar schoolniveau: 

 Pesten komt vooral voor op basisscholen en het minst op MULO scholen. Op GLO 
scholen heeft meer dan een derde van de leerlingen, 35%, in het afgelopen jaar last 
gehad van pesters. Op LBO en MULO niveau is het aandeel van leerlingen dat in het 
afgelopen jaar is gepest respectievelijk 26% en 20%. 

 Meer meisjes dan jongens melden dat ze worden gepest, respectievelijk 31% om 23%.  
 
Vooral op GLO scholen kan het pesten er heftig aan toegaan, waarbij kinderen hele onplezierige  
emotionele reacties rapporteren. 
Meest genoemde redenen voor pesten zijn gerelateerd aan persoonlijke kenmerken van het 
slachtoffer: de naam, het uiterlijk, etnische afkomst, economische status, ‘afwijkend’ gedrag, 
schoolprestaties en (homo)seksuele kenmerken.  
De meeste kinderen hebben wel de kennis en vaardigheid om pesten te melden aan de 
leerkracht op school en op de tweede plaats aan de ouder. Ongeveer een derde van de 
kinderen geeft aan dat ze het recht in eigen handen nemen en bij pesten terugslaan of terug 
pesten. Een minderheid, 3%, geeft aan dat ze niet zullen melden terwijl 6% zegt niets te zullen 
doen uit vrees voor tegenacties. 
 
Omvang van het geweld door leerkrachten 
Ervaringen met verbaal geweld en fysiek geweld door leerkrachten wordt gemeld door 
respectievelijk 17% en 14% van de scholieren.  
Het niet consistent opvolgen van het formele verbod op slaan van leerlingen wordt vooral 
gerapporteerd voor leerkrachten in het basisonderwijs. 1 op de vier GLO leerlingen heeft in het 
afgelopen jaar een of andere vorm van lijfstraf ervaren. Op de tweede plaats volgen leerlingen 
van LBO scholen: 11%. Jongens melden meer lijfstraffen dan meisjes: 16% om 13%. Op MULO 
scholen wordt het minst lichamelijk geweld door leerkrachten ervaren: 7%.   
Geweld door leerkrachten wordt het meest gemeld door kinderen die wonen in het 
binnenland.  
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Opvattingen over geweld door de leerkracht 
Drievierde van de bevraagde kinderen, 75%, is van mening dat de leerkracht nooit mag slaan. Er 
treden wel significante verschillen op naar schoolniveau. Deze mening wordt het meest erop na 
gehouden door leerlingen van de MULO school (84%) terwijl veel minder leerlingen op GLO 
niveau (63%) deze mening delen.  
Hieruit volgt dus ook dat vooral op GLO niveau kinderen vinden dat leerkrachten soms wel een 
reden hebben om kinderen te slaan. Van de 25% leerlingen die menen dat slaan door de 
leerkracht soms gerechtvaardigd is, is de meest genoemde reden: ‘Als kinderen vrijpostig of 
brutaal zijn’.  
Vrijwel alle kinderen weten dat lijfstraffen op school verboden zijn en de meerderheid zal 
gewelddadig optreden van de leerkracht melden, het meest bij het schoolhoofd (48%) en/of 
ouders (28%). 
 
GEWELD IN HUIS 
 
Algemene veiligheid thuis 
Het overgrote deel van de kinderen, 84% geeft aan dat ze zich thuis veilig voelen. Slechts 1.3% 
is van mening dat het thuis niet veilig is, terwijl 14% zegt dat ze zich doorgaans wel veilig voelen 
maar soms niet.  
De meest voorkomende redenen voor een onveilig gevoel in huis hebben betrekking op het 
ontbreken van veiligheid in de buurt (diefstal, woninginbraken, geweld in de buurt) en het 
blootstaan aan risico op geweld, vooral lichamelijk geweld van ouders en kinderen met wie ze 
samenwonen. 14% van de kinderen geeft aan dat ze bang worden van mensen bij hen thuis die 
alcohol gebruiken, terwijl 13% van kinderen zegt bang te worden omdat volwassenen bij hen 
thuis veel schelden. Ervaringen met druggebruik in hun gezin en vechtpartijen tussen 
volwassenen in het gezin worden gemeld door respectievelijk 6% en 8% van de kinderen.   
 
Omvang van het geweld in huis 
 
Ervaringen met minstens 1 vorm van geweld 
81% van de kinderen, in de leeftijdsgroep 11-18 jaar, heeft in het afgelopen jaar één of 
meerdere vormen van geweld in huis ervaren terwijl 88% aangeeft dat ze ooit in hun leven 
minstens één vorm van geweld heeft ervaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat alle vormen 
van geweld hieronder vallen, inclusief relatief minder ernstige vormen van geweld zoals 
‘schreeuwen en gillen tegen kinderen’. Het grootste deel van het geweld kan worden 
gecategoriseerd als ‘gewelddadige disciplinering’. Ook uit internationale studies blijkt dat 
kinderen vooral psychisch en lichamelijk geweld ervaren (UNICEF 2008, 2012, 2014). 
 
Psychisch geweld 
Als het onderdeel ‘het geven van een tik’ buiten de analyse wordt gehouden dan is het meest 
voorkomende geweld het psychisch geweld. 74% van de jongeren rapporteert psychisch geweld 
in het afgelopen jaar en 81% heeft het ooit in het leven ervaren. Het schreeuwen en gillen 
(67%), uitschelden (35%), beledigen (22%) zijn de meeste voorkomende vormen van psychisch 
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geweld. In mindere mate ervaren kinderen doodverwensingen (10%), bedreigingen met 
achterlating of uit huis zetting (16%) en vernietiging van spullen (10%).  
 
Lichamelijk geweld 
De tweede meest voorkomende vorm van geweld is lichamelijk geweld. Als ‘de tik’ buiten 
beschouwing wordt gelaten, heeft 46% van de kinderen in het afgelopen jaar minstens 1 keer 
lichamelijk geweld ervaren, terwijl 58% het ooit heeft ervaren. Lichamelijk geweld betreft 
‘’schoppen, klappen, hard door elkaar schudden’ (21%) ‘pak slaag’ met handen of voorwerpen 
(35%), verwonden (9%), vastbinden/opsluiten(3%), en/of geen eten geven (8%).  
Het lichamelijk geweld (zonder tik) dat kinderen ervaren van volwassenen is aanmerkelijk 
groter dan het lichamelijk geweld door andere kinderen, namelijk 43% om 12%. 
 
Getuige van geweld tegen ouders 
Ongeveer een op de vier scholieren, 28%, is in het afgelopen jaar getuige geweest van verbaal 
of fysiek geweld tegen ouders. Het aandeel van kinderen dat dit huiselijk geweld ooit eerder 
heeft ervaren is 34%. Fysiek geweld tegen de moeder en de vader wordt gemeld door 
respectievelijk 8% en 4% van de kinderen. 
 
Seksueel geweld 

 Ongeveer 1 op de 6 kinderen, 13%, heeft in het afgelopen jaar seksueel geweld ervaren 
terwijl 15% deze vorm van geweld ooit in het leven heeft ervaren.  

 Eén op de tien kinderen, 10%, meldt actuele ervaringen van seksueel geweld door 
volwassenen. Kinderen  ervaren meer seksueel geweld van volwassenen dan van andere 
kinderen,  namelijk 10% tegen 7%.  

 Het actuele seksueel geweld dat kinderen binnen het eigen gezin ervaren, verschilt 
nauwelijks van het seksueel geweld dat kinderen buiten het gezin hebben ervaren, 
namelijk 8.2% om 8.6% 

 De omvang van het gerapporteerd seksueel geweld over het afgelopen jaar, is het 
hoogst onder kinderen in het binnenland, 29%, en het laagst onder kinderen die wonen 
in urbane gebieden: 11%.  van de kinderen in de rurale kustvlakte meldt 12% dat ze in 
het afgelopen jaar seksueel geweld hebben ervaren. 

 Het seksueel geweld door kinddaders in het binnenland is bijna drie keer zo groot als in 
urbaan gebied, namelijk 17% tegenover 5%. 
 

Specifieke vormen van seksueel misbruik, die zijn geïdentificeerd tijdens groepsgesprekken met 
kinderen zijn:  

 Gedwongen seksuele handelingen, inclusief geslachtsgemeenschap, met personen 
binnen of buiten gezin of familie.  

 Transactionele seks: seks voor geld of andere materiele goederen door minderjarigen.  

 Partnerrelaties tussen volwassenen en minderjarigen (wel/niet samenwonend): deze 
relaties kunnen gebracht worden onder de noemer van ‘vroege huwelijken’. Het betreft 
meisjes die, vaak met kennis en toestemming van ouders, trouwen of samenwonen met 
een (gearrangeerde) meerderjarige partner. 
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 Seksueel molest van kinderen in publieke ruimtes: seksueel molest van kinderen, 
vooral meisjes, op straat en andere publieke ruimtes zoals schoolterreinen. Dit gebeurt 
door verbaal molest maar ook door ongewenste (intieme) aanraking. Het molest begint 
al op jonge leeftijd, waarbij daders zowel jonge als oudere mannen zijn.  

 Kinderpornografie: het betreft hier het vooral gedwongen en/of vrijwillig in aanraking 
komen met seksfoto’s of seksvideos die via internet aan kinderen worden gestuurd. 

 
Omvang van geregistreerd geweld versus geschatte absolute omvang ernstig geweld 
Geregistreerde data van de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo 
laten zien dat in de periode 2010-2016, jaarlijks gemiddeld ongeveer 500 kinderen worden 
aangemeld vanwege kindermishandeling, inclusief seksueel misbruik.  
Daarentegen wijzen onze onderzoeksresultaten uit dat circa 12.000 kinderen jaarlijks 
lichamelijke verwonding of seksueel misbruik door volwassenen ervaren. Als we dit aantal 
afzetten tegen de geregistreerde data voor vergelijkbaar geweld bij de SEH, dan is de conclusie 
dat de SEH slechts 5% registreert van het werkelijke aantal gevallen van ernstig geweld tegen 
kinderen.  
Met dit onderzoek is aangetoond dat er bij formele instanties een sterke onderrapportage is 
van ernstige geweldservaringen van kinderen.  
 
In afgelopen jaar: % Absoluut 

Lichamelijk geweld met verwonding 8.7% 5.322 
Seksueel geweld door volwassene 10.3% 6.301 
Drie vormen van geweld 16.1% 9.849 
Vier vormen van geweld 5.5% 3.364 

 
Frequentie van geweld 

 De hoogste frequentie geweld is gemeld voor psychisch geweld. Binnen de groep van 
kinderen die psychisch geweld in  het afgelopen jaar heeft ervaren, meldt 43% een hoge 
frequentie, dat zijn kinderen die melden dat ze in het afgelopen jaar 8 keren en meer 
psychische geweldservaringen hebben gehad.  

 36% van de kinderen heeft een hoge frequentie lichamelijk geweld ervaren, namelijk 5 
keren en meer.   

 Bij lichamelijk geweld is de hoogste frequentie gemeld voor ‘een tik gekregen’: 39%. De 
meer ernstige vormen van lichamelijk geweld zoals schoppen, ‘pak slaag’ met voorwerp, 
slaag met verwondingen, geen eten gegeven, zijn door ongeveer een derde van de 
kinderen met een hoge frequentie ervaren.  

 Van de kinderen die seksueel geweld hebben meegemaakt, heeft 28% een hoge 
frequentie ervaringen, namelijk 3 of meer ervaringen in het afgelopen jaar.  

 Hoewel meer kinderen seksueel geweld ervaren van volwassenen dan van kinderen, is 
de frequentie van het seksueel geweld door kinderen wel hoger.  

 
Daders van geweld 

 De meeste kinderen identificeren vooral hun ouders, moeder en vader, als dader van 
lichamelijk geweld en psychisch geweld in huis.  
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 Van de ouders wordt de moeder het meest aangewezen als dader. Dit resultaat is niet 
verrassend als in aanmerking wordt genomen dat het vooral moeders zijn die in de 
dagelijkse praktijk belast zijn met de opvoeding en disciplinering van kinderen.  

 Daders van seksueel geweld zijn zowel volwassenen als kinderen.  

 Volwassen daders van seksueel geweld zijn vooral mannen 

 Kinddaders van seksueel geweld zijn zowel jongens als meisjes. 
 
Combinaties van geweld  

 Ongeveer een derde van de kinderen, 30%, heeft in het afgelopen jaar één vorm van 
geweld ervaren, waarbij vooral psychisch geweld de boventoon voert, namelijk: 24%.  

 Het aandeel van kinderen dat in het afgelopen jaar twee vormen van geweld heeft 
meegemaakt bedraagt 30%. De combinatie psychisch geweld en lichamelijk geweld 
komt het meest voor, en is door 21% van de kinderen ervaren. Een tweede meest 
voorkomende combinatie van geweld is lichamelijk geweld en getuige zijn van geweld 
tussen en tegen ouders: 6%. 

 Het aandeel van kinderen dat in het afgelopen jaar drie vormen van geweld heeft 
meegemaakt is 16%, met als meeste genoemde combinatie: lichamelijk geweld, 
psychisch geweld en getuige van geweld tussen ouders. Deze laatste combinatie van 3 
vormen wordt gemeld door 11% van de kinderen.  

 Ongeveer 6% van de kinderen meldt ervaringen met 4 vormen van geweld in het 
afgelopen jaar, namelijk lichamelijk, psychisch, getuige van geweld alsook seksueel 
geweld. 

 
Risico factoren 
Uit de incidentie- en prevalentiecijfers kan worden geconcludeerd dat het grootste deel van de 
kinderen één of andere vorm van geweld heeft ervaren, en dat geweld tegen kinderen dus in 
alle groepen en lagen van de bevolking voorkomt. Toch zijn er ook kinderen die meer dan 
andere kinderen te maken krijgen met geweld. Om zicht te krijgen op de kenmerken van 
kinderen met een verhoogd risico op geweld, is voor een beperkt aantal variabelen nagegaan in 
welke mate er statistisch aantoonbare samenhang is met incidentie van verschillende vormen 
van geweld.  
De data-analyse wijst uit dat vooral het geografisch woongebied (urbaan, ruraal, binnenland), 
etnische afkomst en gezinstype/gezinssituatie invloed uitoefenen op zowel het algemene 
geweld als de specifieke vormen van geweld. Deze invloeden variëren van zeer sterk significant 
(P ≤ 0.001) tot zwak significant (0.01  < P ≤ 0.05). Leeftijd en sekse blijken vooral van invloed te 
zijn wanneer specifieke vormen van geweld worden beschouwd.  
 
Kinderen over geweld als onderdeel van ouderdisciplinering 

 Ruim een derde van de kinderen,  68%, vindt dat er goede redenen zijn die slaan door 
ouders rechtvaardigt. De meeste kinderen vinden ‘pak slaag’ op zijn plaats, als: ‘kinderen 
brutaal en vrijpostig zijn’, ‘niet luisteren’, ‘kinderen jokken’, ‘vechten’ of ‘slechte 
schoolprestaties hebben’. 
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 De redenen die kinderen opgeven voor hardhandige lijfstraffen van ouders zijn van tweeërlei 
aard, en hebben betrekking op zowel probleemgedrag van kinderen als probleemgedrag van 
ouders.  

 Tweederde van de kinderen geeft aan dat ‘pak slaag’, onder bepaalde omstandigheden en 
voorwaarden, hoort bij de disciplinering van kinderen.  

 Kinderen zijn voorstander van niet gewelddadige straffen: de overgrote meerderheid van de 
kinderen, 79%, noemt ‘praten’ als beste aanpak wanneer kinderen regels overtreden. 
Verder, worden ook genoemd: ‘niet laten uitgaan’ (26%), ‘de telefoon afpakken’ (36%), 
‘verbod op gebruik van internet’ (11%).  

 Vooral adolescenten herkennen de negatieve gevolgen van psychisch geweld, en zijn van 
mening dat psychisch geweld schadelijker effecten heeft dan lichamelijk geweld. 

 Vrijwel alle kinderen zijn tegen de invoering van een wet die lijfstraffen thuis verbiedt.  

 Als kinderen ergens problemen mee hebben, gaan ze het liefst naar hun ouders, of nabije 
familieleden. Drie kwart van de kinderen, ongeacht de leeftijdsgroep, noemt ouders als bron 
van hulp. Meest genoemd zijn voorts broers/zusters (25%) en vrienden (21%).  

 Buiten de ouders en familie om, zijn de meer formele hulpinstanties, inclusief de 
Kindertelefoon, minder goed bereikbaar en toegankelijk voor kinderen. Vooral jonge 
kinderen zijn in de dagelijkse praktijk toch heel erg afhankelijk van volwassenen en bang  om 
zelfstandig te handelen. 

 Op school wordt de leerkracht gezien als de belangrijkste bron van advies en hulp. Op de 
tweede plaats noemen kinderen familie, terwijl het bellen van de Kindertelefoon of aangifte 
bij de politie worden gezien als belangrijkste bronnen als kinderen hulp nodig hebben. 
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1. Introductie 
Dit deelrapport ‘Scholieren’ presenteert de kwantitatieve en kwalitatieve data die zijn 
verzameld onder een populatie van kinderen, in de leeftijdsgroep 11-18 jaar, op drie 
schoolniveaus, namelijk het basisonderwijs (GLO) en het secundair onderwijs voor junioren 
(VOJ). Het landelijk totaal aantal kinderen op betreffende drie onderwijsniveaus wordt geschat 
op: 61.177. De dataverzameling heeft plaatsgevonden onder 1458 scholieren op 74 scholen 
verspreid over verschillende onderwijsniveaus, en verspreid over alle 10 districten. Zij vormen 
de overgrote meerderheid, ongeveer 80%, van de hoofdpopulatie  van kinderen in de 
leeftijdsgroep 11-18 jaar, en kunnen in elk geval als representatief worden beschouwd voor alle 
schoolgaande kinderen in Suriname in deze leeftijdsgroep.   
 
Omvang van de kinderpopulatie, 11-18 jaar, in Suriname  
De eenheden die deel uitmaken van de kinderpopulatie zijn verspreid over het gehele 
bewoonde grondgebied van Suriname. Om de spreiding van deze kinderpopulatie over de 10 
districten waarin Suriname bij wet is verdeeld, goed in kaart te brengen zijn de cijfers van de 8e 
Volkstelling (ABS, 2012) geraadpleegd. In onderstaande tabel is een schatting gepresenteerd 
van de omvang van hoofdpopulatie ‘kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar’.     
 
Tabel 1: De bevolking van Suriname ingedeeld naar district versus een schatting van de omvang van 
de hoofdpopulatie kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar 
District Aantal 

inwoners 
Aantal kinderen, leeftijd 

11-18 jaar 
In % van het inwonerstal 

01 Paramaribo 240,924 32,195 13.4% 
02 Wanica 118,222 16,730 14.2% 
03 Para 24,700 4,086 16.5% 
04 Commewijne 31,420 4,236 13.5% 
05 Saramacca 17,480 2,607 14.9% 
06 Coronie 3,391 502 14.8% 
07 Nickerie 34,233 4,899 14.3% 
08 Marowijne 18,294 3,289 18.0% 
09 Brokopondo 15,909 2,311 14.5% 
10 Sipaliwini 37,065 5,617 15.2% 
Landelijk 541,638 76,472 14.1% 

 
In overeenstemming met het Internationaal Verdrag Rechten van het Kind (IVRK, 1989) van de 
Verenigde Naties, wordt naar kinderen verwezen als personen onder de leeftijd van 18 jaar. 
Suriname heeft een inwonerstal van 541.638 personen, waarvan 193.875 vallen in de 
leeftijdsgroep 0-19 jaar (8e Volkstelling, ABS 2013). Middels lineaire interpolatie wordt het 
aantal kinderen in de leeftijdsgroep 0-18 jaar geschat op 184,853 personen (34.1% van de 
bevolking van Suriname). De schatting van het aantal kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar 
bedraagt: 76.472. Uit de cijfers in de laatste kolom blijkt, dat met uitzondering van de districten 
Para en Marowijne, de geschatte proportie van kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar min of 
meer 14% tot 15% uitmaakt van de totale Surinaamse bevolking. Eerder is de totale 
schoolpopulatie waarover dit onderzoek uitspraken wilt doen geschat op 61.177 scholieren.  Dit 
aantal ligt lager dan de totale populatie kinderen 11-18 jaar omdat een deel van de kinderen 
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niet zit op de onderzoeksscholen of de school niet meer bezoekt vanwege allerlei redenen 
waaronder ook vroegtijdige schooluitval of beëindiging schoolcarrière. 
 
Steekproefontwerp scholieren 
In dit onderzoek zijn scholen als locatie gebruikt om zowel scholieren, moeders als leerkrachten 
te selecteren. Vóórdat deze selectie kon plaatsvinden moest er eerst een aselecte steekproef 
van scholen worden getrokken. Bij de selectie van scholieren is een meervoudig 
gestratificeerde steekproef toegepast, waarbij er is gestratificeerd naar verschillende niveaus:  

1. District; Aangezien relevante elementen van het te onderzoeken vraagstuk overal in 
Suriname in mindere of meerdere mate kunnen voorkomen, zijn alle districten in het 
onderzoek betrokken. Dit betekent dat de onderzoekspopulatie ten eerste naar district 
is gestratificeerd.   

2. Urbanisatiegraad; Vervolgens heeft er een stratificatie naar  urbanisatiegraad 
plaatsgevonden. Bij het rekening houden met verschillen in geografische kenmerken is  
onderscheid gemaakt naar urbane, rurale kustvlakte en binnenlandgebieden, in 
navolging van het landelijk onderzoek ‘Multi Indicator Cluster Survey (MICS) dat in 
Suriname elke vijf jaar wordt gehouden (zie o.a. MICS 2010). Wordt uitgegaan van de 
classificatie van MICS-2010, dan blijkt dat met uitzondering van de districten 
Commewijne en Nickerie, alle overige districten voor de volle honderd procent 
geclassificeerd zijn als urbaan-, ruraal kust- of ruraal binnenlandsgebied. De volgende 
kruistabel verschaft inzicht in hoe de bevolking is verdeeld naar district en geografisch 
gebied. Uit tabel 2 blijkt dat 72,2% van de bevolking in de urbane, 18.0% in de rurale 
kustvlakte en 9.8% in het rurale binnenland van Suriname woont. Voor de 
hoofdpopulatie, kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar, zijn deze percentages als volgt: 
69.7% woont in stedelijke gebieden, 19.9% in kustgebieden en 10.4%  in het binnenland. 
 
Tabel 2: Verdeling van de omvang van de kinderpopulatie naar geografisch gebied 

District Urbaan Ruraal kustvlakte Ruraal 
binnenland 

Totaal 

01 Paramaribo 32,195   32,195 
02 Wanica 16,730   16,730 
03 Para  4,086  4,086 
04 Commewijne Meerzorg  

1,672 
Overig 
1,674 

 
4,236 

 Tammanredjo  
890 

  
 

05 Saramacca  2,607  2,607 
06 Coronie  502  502 
07 Nickerie Nw. Nickerie 1,834 Overig 

 3,065 
 4,899 

08 Marowijne  3,289  3,289 
09 Brokopondo   2,311 2,311 
10 Sipaliwini   5,617 5,617 
Totaal 53,321 15,223 7,928 76,472 
Totaal in % 69.7% 19.9% 10.4% 100% 

 



Deel 2  J. Terborg  Scholieren onderzoek    

 

22 
 

3. Onderwijsaanbodniveau; Binnen geografische gebieden en districten heeft er een 
willekeurige selectie plaatsgevonden van scholen, verspreid over drie onderwijsniveaus: 
GLO, LBO en MULO. In 10 districten zijn 75 scholen at random geselecteerd. Bij de 
selectie van onderzoekseenheden op onderwijsaanbod niveau, zijn er meerdere 
steekproefkaders in gebruik genomen om uiteindelijk scholieren en ouders te 
selecteren. Het betreft de lijsten van scholen op GLO, LBO en MULO niveau. 

• De GLO-lijst (339) moest ingevoerd en bijgewerkt worden.  
• De LBO-lijst (50) was al beschikbaar in digitale vorm. 
• De MULO-lijst (68) was al beschikbaar in digitale vorm en moest bijgewerkt worden. 

 
Tabel 3: Aantal geselecteerde scholen naar district en onderwijsniveau 
District  GLO LBO MULO Totaal 

01 Paramaribo  8 8 12 28 
02 Wanica  4 2 4 10 
03 Para  2 1 1 4 
04 Commewijne  2 2 2 6 
05 Saramacca  2 1 1 4 
06 Coronie  2 1 1 4 
07 Nickerie  3 1 2 6 
08 Marowijne  2 1 1 4 
09 Brokopondo  2 1 1 4 
10 Sipaliwini  3 1 1 5 
Totaal  30 19 26 75 

 
4. Schooldenominatie: In Suriname zijn er behalve overheidsscholen, de zogenaamde 

‘Openbare Scholen’, ook een groot aantal scholen die vallen onder de noemer van 
‘Bijzondere Scholen’. Deze laatste groep scholen is opgezet door religieuze organisaties 
en heeft een religieuze oriëntatie, maar is vaak niet beperkt tot kinderen van die 
betreffende religieuze groep, terwijl het basisonderwijsprogramma verder identiek is 
aan dat van de overheidsscholen. Vanwege de relatief grote omvang van deze categorie 
scholen is bij de selectie van scholen ook rekening gehouden met deze religieuze 
diversiteit in onderwijsinstellingen. Van de 75 scholen was er slechts 1 school die 
participatie weigerde. In onderstaande tabel een overzicht van de 74 scholen naar 
school niveau en naar openbaar en bijzonder onderwijs.  
 
Tabel 4: Aantal participerende scholen naar openbaar onderwijs en soort denominatie 

Soort onderwijs GLO LBO MULO Totaal 

Openbaar Onderwijs 13 15 18 46 

     

Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) 4 1 3 8 

Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) 8 1 1 10 

Zevende Dag Adventisten (AMEC) 1 0 0 1 

Sanatan Dharm 1 1 2 4 

Arya Dewaker 0 2 1 3 

Surinaamse Muslim Associatie (SMA) 1 0 1 2 

Bijzonder Onderwijs  15 4 7 26 

Totaal scholen Openbaar en Bijzonder Onderwijs 28 20 26 74 



Deel 2  J. Terborg  Scholieren onderzoek    

 

23 
 

 
5. Etnische spreiding van de bevolking in Paramaribo. Van oudsher zijn de verschillende 

etnische groepen over het gehele land verspreid, waarbij sommige woongebieden 
worden gekenmerkt door etnisch specifieke concentratie. Daarom is bij de selectie van 
ressorten, waarbinnen scholen zijn getrokken, binnen het dichtstbevolkte district 
Paramaribo tevens rekening gehouden met de spreiding van etnische  groepen over dit 
woongebied. 

 
Op de geselecteerde 74 scholen zijn aselecte steekproeven getrokken van leerlingen, ouders en 
leerkrachten. Wat de scholieren betreft is op elke school een aselecte steekproef van 20 
scholieren getrokken. Op de GLO scholen zijn vanuit de leerlingenlijsten aselect 20 scholieren 
getrokken uit de zesde klassen en waar nodig 5de klassen mits ze 11 jaar of ouder waren en op 
de VOJ scholen uit de vier leerjaren, dus 1ste, 2de, 3de, en 4de klassen.  
 
Onderzoeksinstrument en thema’s 
Voor de kwantitatieve dataverzameling onder alle onderzochte kinderpopulaties is een 
semigestructureerde vragenlijst ontwikkeld waarbij zoveel mogelijk is aangesloten op eerder 
toegepaste en erkende vergelijkbare internationale vragenlijsten voor deze specifieke 
doelgroep (zie algemeen hoofdstuk voor de details). Bij de scholierenpopulatie is deze 
vragenlijst aangeboden als een zelfinvullijst, die onder begeleiding is ingevuld. De vragenlijst 
was opgebouwd uit verschillende onderdelen, voornamelijk bestaande uit geprecodeerde 
stellingen en vragen, en enkele open vragen. De concept hoofdvragenlijst voor kinderen is 
getest op drie pilotscholen: een GLO-school (Mohamed Taus school), een LBO-school (LBO 
Balona) en een MULO-school (Anton Resida school), en waar nodig aangepast. Zie in 
onderstaande tabel de thema’s in de vragenlijst en het aantal gerelateerde vragen. 
 
Tabel 5:Thema’s hoofdvragenlijst Kinderen 
Thema’s Aantal vragen 

Sociaal-demografische kenmerken 9 
Algemene veiligheid en geweld op school 8 
Pesten op school: frequentie en aard van pesten 8 
Algemene veiligheid thuis 7 
Positieve stimuli 5 
Psychisch geweld thuis 7 
Lichamelijk geweld volwassenen thuis 6 
Lichamelijk geweld door andere kinderen thuis 2 
Getuige van geweld tussen ouders/volwassenen thuis 3 
Seksueel geweld door volwassenen binnen en buiten het gezin 6 
Seksueel geweld door kinderen binnen en buiten het gezin 3 
Seksueel gedrag 6 
Kennis over definitie kind en wetgeving 2 
Kennis over hulp zoeken  5 
Attitude m.b.t. ‘pak slaag’ ouders en leerkrachten 2 
Attitude m.b.t. gewenste straffen 1 
Alle andere vormen van geweld 1 
Totaal aantal vragen  87 
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Verloop kwantitatieve datacollectie 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleende mondeling en schriftelijk 
toestemming voor het onderzoek. Voorafgaande aan de training van de facilitators en de 
datacollectie werden alle geselecteerde scholen telefonisch en via mail op de hoogte gesteld 
van het onderzoek. Ouders van leerlingen werden schriftelijk geïnformeerd of indirect via 
algemene bekendmakingen op school. Ouders hadden de mogelijkheid om weigering voor de 
deelname van hun kind aan het onderzoek kenbaar te maken door het retourneren van een 
ondertekende ‘weigeringsstrook’.  
Voor een efficiënte uitvoering van de kwantitatieve data in het veld werden de veldwerkers 
voorzien van gedetailleerde instructies, die bij de trainingssessies uitvoerig werden besproken.  
Alle schoolleiders zijn schriftelijk, veelal via de mail, geïnformeerd over het onderzoek, de 
verleende toestemming van het Ministerie van Onderwijs, en het verzoek om medewerking te 
verlenen. 
 
Training veldwerkers 
De datacollectie op de scholen werd gedaan door een groep van 25 facilitators, die flexibel 
konden worden ingezet. De facilitators waren allemaal studenten of pas afgestudeerden, met 
interviewervaring, van de bacheloropleidingen van de Anton de Kom Universiteit, met name 
sociologie, psychologie, en onderwijskunde. Ter voorbereiding van de datacollectie zijn er twee 
trainingsdagen gehouden, waarbij zowel inhoudelijke- als organisatorische aspecten zijn 
besproken. In aanvulling op de trainingsdagen zijn er ook ‘refreshments’ of ‘terugkom’sessies 
geweest waarop veldervaringen werden gedeeld en besproken. 
 
Verloop van de datacollectie op de scholen 
Alle facilitators werden voorzien van een begeleidend schrijven en waren bij het bezoek aan de 
school gestoken in een speciaal t-shirt met de titel van het onderzoek als opdruk. Na 
aanmelding bij de schoolleiding werden alle geselecteerde leerlingen uit verschillende klassen 
opgehaald en samengebracht in één leslokaal. De klassikale afname duurde gemiddeld een half 
uur en verliep bij de meeste scholen vlot. De facilitator controleerde de vragenlijsten na afname 
op volledigheid. Onvolledig ingevulde vragenlijsten werden teruggegeven aan de leerling, die 
vervolgens de ontbrekende antwoorden invulde. Alle leerlingen kregen na de afname een 
pennenetui met daarin een strook met belangrijke telefoonnummers. De leerlingen konden 
deze telefoonnummers bellen als zij meer informatie wilden over het onderzoek of als het 
onderzoek emoties bij hen opriep, die zij wilden bespreken. Op een klein aantal scholen zijn in 
de periode juli minder derde en vierde klassen leerlingen geselecteerd, omdat de eindexamens 
waren afgelopen en veel leerlingen de school niet meer bezochten. Onder deze 
omstandigheden heeft de willekeurige selectie plaatsgevonden onder beschikbare klassen. In 
sommige kleine gemeenschappen, waren er niet voldoende leerlingen in de zesde klas van de 
GLO school, en moest geselecteerd worden uit de vijfde klas, wel nog steeds rekening houdend 
met de beneden leeftijdsgrens van 11 jaar. Ondanks deze voorwaarde zijn er toch enkele 10 
jarigen in het onderzoek betrokken (ongeveer 1%) 
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Verloop kwalitatieve datacollectie  
Focusgroepen met scholieren waren vooral genderspecifiek en leeftijdsspecifiek. Over het 
algemeen verliepen de gesprekken vlot en was er een actieve participatie van deelnemers. Niet 
elk thema was overal goed bespreekbaar. Zo was er in sommige traditionele contexten, bijv. op 
scholen in de polders van Nickerie, best wel een drempel om over seksualiteit gerelateerde 
onderwerpen te praten, terwijl meisjes bij dit onderwerp meer terughoudendheid toonden dan 
jongens. Aan alle deelnemers werd vooraf het doel van het gesprek verteld, alsook dat het 
geheel vrijwillig was en anoniem, en het werd luchtig en informeel gebracht. Bij jonge 
scholieren was vooraf via het schoolhoofd toestemming verleend door de ouders voor 
participatie aan de focusgroep. Aan alle deelnemers werd aan het einde van het gesprek een 
snack en drankje aangeboden. Elke focusgroep werd geleid door een moderator die werd 
bijgestaan door een notulist die een eerste schematisch verslag maakte van het gesprek voor 
de eerste analyse. In een later stadium werden de gesprekken getranscribeerd. De duur van de 
gesprekken varieerde van 50 minuten tot anderhalf uur. De focusgroepen zijn zoveel als 
mogelijk door de onderzoekers zelf geleid. 
De meeste gesprekken met kinderen vonden plaats in een ruimte die de school beschikbaar 
had gesteld, veelal een leslokaal of de bibliotheek. Van de meeste gesprekken is het geluid 
opgenomen, nadat de deelnemers aan de focusgroep hierover waren geïnformeerd en hun 
toestemming hadden gegeven. 
 
Verzameling geregistreerde data 
In dit scholierenonderzoek is de belangrijkste bron van informatie het kind zelf. Kinderen 
komen zelf aan het woord door het anoniem beantwoorden van vragen in een zelfinvullijst. In 
toenemende mate bevestigen studies het belang en de hoge waarde van deze werkwijze van 
zelfrapportage door kinderen (UNICEF 2014, Jackson, S. et.al., 2015). Tegelijkertijd wordt ook 
het belang van het gebruik van meerdere bronnen benadrukt, met name door data van 
kinderen te complementeren met geregistreerde data van dienstverleners en andere 
sleutelinformanten. Twee instellingen met een landelijk bereik, namelijk de Spoed Eisende Hulp 
van het Academisch Ziekenhuis, alsook de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname 
verzamelen systematisch landelijke cijfers over geweld tegen kinderen. Op basis van de 
databestanden van deze instellingen, is een secundaire analyse gemaakt van de omvang en 
kenmerken van geweld tegen kinderen zoals die worden geregistreerd bij eerdergenoemde 
formele instanties. 
 
Opbouw van het rapport 
Bij de bespreking van de resultaten van het scholierenonderzoek wordt allereerst een algemeen 
beeld gegeven van de omvang van de drie onderzochte hoofdvormen van geweld, namelijk 
psychisch geweld, lichamelijk geweld en seksueel geweld, en wordt ook nader ingegaan op de 
frequentie van het geweld, de soort daders en de meest voorkomende combinaties van geweld. 
Na deze algemene presentatie volgt een meer gedetailleerde analyse van de  drie hoofdvormen 
van geweld, waarbij kwantitatieve en kwalitatieve data in nauwe samenhang met elkaar  
worden gepresenteerd. In twee aparte hoofdstukken wordt expliciet aandacht besteedt aan 
respectievelijk het kindperspectief op geweld, in het kader van ouderdisciplinering alsook het 
kindperspectief op seksueel geweld. Tenslotte volgen conclusies en aanbevelingen. 
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2. Geregistreerde data over geweld tegen kinderen 
Met de ratificatie van het Kinderverdrag heeft de Surinaamse overheid zich verplicht tot het 
regelmatig rapporteren over de vorderingen en obstakels bij de uitvoering van het  
Kinderverdrag. Van alle overheden wordt verwacht dat ze nationale datasystemen ontwikkelen 
die het mogelijk maken om op een betrouwbare en eenduidige manier landelijke data te 
registreren, gericht op het volgen van de situatie van kinderen. In Suriname zijn er een groot 
aantal instanties betrokken bij de preventie en aanpak van geweld tegen kinderen, en ook 
verantwoordelijk voor de formele registratie van data. Voor de monitoring van artikel 19 van 
het Kinderverdrag zijn er internationaal twee grote groepen indicatoren vastgesteld, namelijk:  
1. Indicatoren die de mate van geweld tegen kinderen meten: wat is de omvang van het 

geweld tegen kinderen en wat is de aard (hoe ziet het geweld eruit, wat zijn de kenmerken). 
2. Indicatoren die de werking van beschermende factoren meten: in welke mate worden 

kinderen op verschillende niveaus beschermd tegen geweld. 
In dit onderzoek ligt, bij de bestudering van geregistreerde data,  het accent op de ‘omvang van 
het geweld tegen kinderen en basiskenmerken van dit geweld’. In Suriname is er vooralsnog 
weinig formele systematische registratie van geweld tegen kinderen. Om toch een globaal 
beeld te verkrijgen zijn de beschikbare databestanden van twee formele instanties verder 
verwerkt en aan een secundaire analyse onderworpen. Deze twee instanties zijn geselecteerd 
op basis van hun landelijk bereik en formele registratie van landelijke data over geweld tegen 
kinderen, en zijn met name: 

1. de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis, 
2. de Afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname (KPS). 

De gepresenteerde data betreffen twee hoofdvormen van geweld tegen kinderen, namelijk: 
lichamelijk geweld en seksueel geweld. Psychisch geweld wordt helaas niet geregistreerd en 
formele cijfers zijn dan ook niet beschikbaar. De strafbaarstelling van lichamelijk geweld en 
seksueel geweld is in verschillende onderdelen van de Surinaamse wetgeving geregeld. In 
tegenstelling tot psychisch geweld vindt er wel formele registratie plaats van lichamelijk en 
seksueel geweld tegen kinderen, in het bijzonder door justitiële en gezondheidszorginstanties.  
Op basis van deze nadere verwerking en secundaire analyse van beschikbare geregistreerde 
data, kan worden vastgesteld in welke mate gevonden omvang (is er onder- of  
overrapportage?) en kenmerken van geweld in het primaire onderzoek wel of niet 
overeenkomen met patronen in de formele registratie.  
 
Geregistreerd geweld tegen kinderen op de SEH 
Kindermishandeling is erkend als een vraagstuk van de openbare gezondheidszorg en in dat 
kader zijn door internationale organisaties richtlijnen ontwikkeld voor de surveillance van 
kindermishandeling. In Suriname is de ‘Spoed Eisende Hulp’ van het Academisch Ziekenhuis de 
enige formele gezondheidsinstelling die op een systematische wijze kindermishandeling 
registreert. Bij de registratie van kindermishandeling werkt de SEH met richtlijnen die 
internationaal in de gezondheidssector zijn vastgesteld voor het ‘Child maltreatment syndrome’ 
en deel uitmaken van de ICD-10 coderingslijst, gebaseerd op  richtlijnen van het ‘Center for 
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Disease Control and Prevention’ (CDC)2. Conform deze richtlijnen worden er niet alleen data 
verzameld over het soort geweld en letsel maar ook basisdata over het slachtoffer, die meer 
zicht geven op de sociodemografische kenmerken van zowel kind als dader, met name: sekse, 
leeftijd, etniciteit, woonplaats, locatie van de mishandeling, de wijze van aanmelding, 
kenmerken van de dader, o.a. relatie tot het kind, alsook wat het gezondheidseffect is geweest 
van de mishandeling. Volgens CDC is er een brede benadering van kindermishandeling die 
omvat (2008): 

 Kindermishandeling door ouder. 

 Kindermishandeling door andere, gespecificeerde persoon. 

 Kindermishandeling door andere, niet gespecificeerde persoon. 
Vanwege deze brede benadering hebben de geregistreerd data van de SEH niet alleen 
betrekking op mishandeling, inclusief seksueel misbruik,  van kinderen in een ouder-kind relatie 
maar betreffen deze cijfers ook gevallen waarbij kinderen door andere personen dan ouders of 
verzorgers, verwond zijn geraakt of het leven hebben gelaten. In de data over 
kindermishandeling zijn alle vormen van geweld opgenomen, inclusief seksueel geweld. Om 
een gedetailleerd beeld te verkrijgen van de specifieke omvang en kenmerken van seksueel 
geweld, worden door het SEH ook aparte databestanden opgemaakt voor seksueel geweld.  
 
Nu eerst een overzicht van de resultaten van alle registraties van kindermishandeling bij de 
SEH, waarbij door ons de data verder zijn gedifferentieerd naar een aantal basiskenmerken, 
met name jaartal, sekse, leeftijd, etniciteit en wijze van aanmelding. 
 
Omvang en kenmerken van geregistreerde kindermishandeling, inclusief seksueel geweld 
 

 
Figuur 1: Geregistreerde kindermishandeling SEH, 2010-2016 

                                                                 
2 Physical abuse is defined as the intentional use of physical force against a child that results in, or has the potential 
to result in, physical injury. 
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Als de periode 2010-2016 in beschouwing wordt genomen is er duidelijk een snel stijgende 
trend waar te nemen van 290 gevallen in 2010 naar 752 gevallen in 2014, wat een stijging is van 
160% meer geregistreerde kindermishandeling in 5 jaar. In 2015 is er een afname te zien, die 
ook in 2016 wordt voortgezet. In dat jaar bedraagt het aantal gevallen: 571. Het is niet duidelijk 
wat de redenen zijn voor deze daling. Door de leiding van SEH is aangegeven dat de daling geen 
verband houdt met registratiewijze omdat er hierin geen veranderingen zijn opgetreden. Een 
mogelijke verklaring is de opening van een tweede nationale SEH post in 2015, die evenwel in 
2016 weer is gesloten vanwege gebrek aan middelen om de post open te houden. 
 
Tabel 6: Geregistreerde Kindermishandeling op de SEH naar geslacht 
Jaar M V Totaal 

2010 181 109 290 

2011 162 86 248 

2012 201 123 324 

2013 405 287 692 

2014 430 322 752 

2015 358 259 617 

2016 314 207 521 

Totaal 2051 1393 3444 

Percentage 59.6% 40.4% 100% 

 
Kinderen die vanwege mishandeling worden aangemeld op de SEH zijn vooral van het mannelijk 
geslacht. Het aandeel van jongens bedraagt 59.6% tegenover 40.4% meisjes. Vermeldenswaard 
is dat een belangrijk deel van de geregistreerde mishandeling van kinderen niet alleen plaats 
vindt in huis, maar ook in openbare ruimtes zoals de straat. Dat verklaart deels het grote 
aandeel van jongens dat vanwege mishandeling wordt aangemeld. Er kan dus sprake zijn van 
mishandeling door ouder of andere huisgenoot, maar ook van gevechten met anderen op 
straat, school of andere locatie. Soms is het slachtoffer ook mishandeld vanwege betrokkenheid 
bij criminele activiteiten. Helaas is het niet mogelijk om op een betrouwbare wijze de locatie 
van de mishandeling te achterhalen omdat er bij de SEH nog geen consistente registratie van 
deze informatie plaatsvindt. Het overgrote deel van de mishandelde meisjes is aangemeld 
vanwege seksueel misbruik. Bij de bespreking van geregistreerd seksueel geweld zal nader op 
deze cijfers worden ingegaan.  
 
Tabel 7: Geregistreerde Kindermishandeling op de SEH naar leeftijdsklasse 
Leeftijdsklasse 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal Perc. 

<1 7 3 22 38 29 14 11 124 2.5% 

01-04 24 22 16 38 24 28 9 161 3.6% 

05-09 87 61 75 67 105 72 45 512 14.9% 

10-14 172 162 157 198 195 153 120 1157 33.6% 

15-19   54 351 399 350 336 1490 43.3% 

Totaal 290 248 324 692 752 617 521 3444 100.0% 
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SEH registratie laat zien dat de meeste mishandelde kinderen deel uitmaken van de  
leeftijdsgroepen 10-14 jaar en 15-19 jaar, respectievelijk 33.6% en 43.3%. Zij maken samen 77% 
uit van het totaal aantal kinderen dat in de periode 2010-2016 op de SEH werd gezien. De 
derde meest geziene groep op de SEH zijn kinderen in de leeftijdsgroep 0-9 jaar, die circa 23% 
uitmaken van het totaal.  
 
Tabel 8: Geregistreerde Kindermishandeling op de SEH naar etniciteit 
Etniciteit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal Perc. 
Creool 140 111 152 307 344 294 245 1593 46.2% 
Hindostaan 61 47 41 123 111 110 82 575 16.6% 
Inheems 1  4 9 12 8 4 38 1.1% 

Javaan 4 4 7 21 13 15 7 71 2.1% 

Marron 38 38 65 102 147 87 71 548 15.9% 

Chinees 4 4 2 12 8 6 7 43 12.5% 

Europeaan    1   3 4 0.01% 

Onbekend   1 1    2 0.05% 

Overige 42 44 52 116 117 97 102 570 16.5% 

Totaal 290 248 324 692 752 617 521 3444 100% 

 
Als de data worden gedifferentieerd naar etniciteit blijkt dat de meeste kinderen van Creoolse 
afkomst zijn en de lijst aanvoeren met een aandeel van 46%, in de periode 2010-2016. 
Mishandelde kinderen van Hindostaanse en Marronafkomst maken een min of meer gelijk deel 
uit van het totaal, respectievelijk 17% om 16%. Deze cijfers naar etniciteit kunnen een 
vertekend beeld geven omdat de hulpverlening van de SEH vooral gericht is op de districten 
Paramaribo en Wanica. In de verafgelegen districten en het binnenland wordt ook bij vraag 
naar spoedeisende hulp doorgaans meer gebruik gemaakt van dichtstbijzijnde lokale 
poliklinieken of gezondheidscentra van de Regionale Gezondsheids Dienst (RGD) of de 
Medische Zending. 
 
Tabel 9: Geregistreerde Kindermishandeling op de SEH naar wijze van aanmelding 
Aard  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tot. Perc. 
Ambulance 3 2 3 7 11 5 3 34 1.0% 
Ambulance/Politie 2 3 7 28 57 29 31 157 4.6% 
D.B.G.    1 1   2 0.05% 

Helikopter      1  1 0.03% 

Politie 211 161 205 495 486 426 340 2324 67.5% 

School     6   6 0.07% 

Verwezen 4 1 7 5 11 5 7 40 1.2% 

Walk-Inn 68 79 100 150 176 150 138 861 25.0% 

Onbekend 2 2 2 6 4 1 2 19 0.5% 

Totaal 290 248 324 692 752 617 521 3444 100% 
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Bijna driekwart, 72%, van de kindermishandeling wordt op de SEH aangemeld door 
tussenkomst van de politie, waarvan 5% in de periode 2010-2016 met een ambulance is 
binnengekomen. De tweede grootste groep wordt gevormd door de zogenaamde ‘walk inns’, 
met een aandeel van 25%. Dat zijn gevallen van kindermishandeling waarbij de ouder of andere 
volwassene het kind rechtstreeks aanmeldt. Veelal blijkt na doorvragen dat er sprake is van 
kindermishandeling. Vooral bij deze categorie ‘walk inns’ zijn ouders geneigd om de ware 
toedracht te verbergen en valse redenen aan te dragen voor letsel van het kind. Als de SEH 
sterke vermoedens heeft dat er sprake is van kindermishandeling vanwege de aard van de 
letsels en/of beweringen van het kind, wordt de aanmelding gecodeerd als kindermishandeling, 
en wordt de politie in kennis gesteld.  
 
Tabel 10: Ziekenhuisopname van kinderen als gevolg van geweld  
Jaar  M V Totaal 

2010 4 6 10 

2011 13 16 29 

2012 12 19 31 

2013 19 33 52 

2014 27 22 49 

2015 28 50 78 

2016 21 28 49 

Totaal 123 174 298 

 
Jaarlijks is er een zorgwekkend aantal kinderen dat vanwege de ernst van de mishandeling in 
het ziekenhuis  wordt opgenomen voor verdere behandeling en herstel. De meeste kinderen 
worden opgenomen op de afdeling kindergeneeskunde. In de periode 2010-2016 moest 
ongeveer 9% van de aangemelde kinderen worden opgenomen. Er is een duidelijke stijging 
waar te nemen, van 10 opnames in 2010 naar een piek van 78 kinderen in 2015. In 2016 is er 
daling opgetreden naar 49 kinderen. 
 
Omvang en kenmerken van geregistreerd seksueel geweld tegen kinderen 
Registratie van seksueel geweld tegen kinderen door dienstverleners in diverse sectoren is 
fragmentarisch  en vindt niet consistent plaats. Er is onvoldoende kwaliteitsdata die een 
betrouwbaar inzicht geven in de prevalentie, de diverse vormen van seksueel geweld, 
kenmerken slachtoffers, daders en andere kenmerken (Bakboord 2008, MICS 2010, Terborg 
2014). De algemene indruk is dat de bestaande registratie van seksueel geweld tegen kinderen 
slechts een tipje van de ijsberg is. Seksueel misbruik is de meest gerapporteerde vorm van 
geweld tegen kinderen. Desalniettemin zijn de indicaties dat het overgrote deel van seksueel 
misbruik ongerapporteerd blijft vanwege tekorten op het gebied van de vroege detectie van 
signalen, rapportage en een ernstig tekort aan gekwalificeerde dienstverleners om counseling 
en behandeling te bieden aan kinderslachtoffers.  
Twee formele instanties die uit hoofde van hun directe betrokkenheid bij seksueel geweld 
systematisch data verzamelen zijn de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de afdeling Jeugdzaken van 
het Korps Politie Suriname.  
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Geregistreerd seksueel geweld SEH 
Op de SEH worden kindslachtoffers van seksueel misbruik aangemeld voor het verkrijgen van 
een ‘medisch visum’. Dat is een verklaring van de gezondheidsinstelling over het gevonden 
bewijs van seksueel misbruik. Door de behandelende arts wordt het kind eerst onderworpen 
aan een globaal lichamelijk onderzoek en verder verwezen naar de gynaecoloog, die de 
uiteindelijke diagnose stelt. Op basis van het verkregen medisch visum - de bewijslast - gaat de 
aangever terug naar de politie, die de vervolging inzet. In onderstaande tabel zijn de 
geregistreerde data over seksueel misbruik tegen kinderen in de periode 2010-2016  van de 
SEH weergegeven. In deze cijfers van de SEH zijn de 18 jarigen en 19 jarigen ook meegeteld. Het 
overgrote deel van de slachtoffers, 90%, wordt via de politie aangemeld. Opmerkelijk in de 
tabel is het relatief grote aantal ‘walk-inns’, 9%, bestaande uit slachtoffers die rechtstreeks bij 
de SEH worden aangemeld zonder voorafgaande aangifte bij de politie.   

 
Tabel 11: Geregistreerd Seksueel geweld op de SEH naar wijze van binnenkomst 
Aard 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal % 

Ambulance/Politie 2  1 2 4 3 4 16 1.6% 

Walk-Inn 10 11 12 14 8 21 16 92 9.1% 

Politie 148 96 77 140 120 140 162 883 88.1% 

Verwezen 2 1 1   1 3 8 0.7% 

Onbekend    1 1 1  2 0.2% 

Totaal 162 108 91 157 133 166 185 1002 100% 

 

De trend in het seksueel misbruik is schommelend, wel met een duidelijke stijging sinds 2014. 
Vanaf dit jaar is er naar 2016 toe een toename van 133 slachtoffers naar 185 slachtoffers. Het 
jaarlijks gemiddelde aantal geregistreerde gevallen van seksueel misbruik van kinderen 
bedraagt 143. 
 

Tabel 12: Geregistreerd Seksueel geweld op de SEH naar geslacht 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal Perc. 

M 13 19 14 14 18 16 17 111 11.1% 

V 149 89 77 143 115 150 168 891 88.9% 

Totaal 162 108 91 157 133 166 185 1002 100% 
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Meisjes maken de overgrote meerderheid uit, 89%, van het aantal kinderen dat wordt 
aangemeld vanwege seksueel misbruik. Dit patroon is niet nieuw, maar herhaalt zich in alle 
jaren, niet alleen in de periode 2010-2016, maar ook in de jaren daarvoor. Ook internationaal 
wordt bevestigd dat gender een belangrijke factor is die seksueel geweld tegen kinderen 
beïnvloedt, gezien het wereldwijde patroon waarbij vooral meisjes slachtoffers worden van 
seksueel geweld (UNICEF 2017).  
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Tabel 13: Geregistreerd Seksueel geweld op de SEH naar leeftijdsgroep, 2010-2015 
 Abs. Perc. 

0-9 jaar:  220 26.9 
10-14 jaar: 340 41.6 
15-17 jaar: 205 25.1 
18-19 jaar:  52 6.3 
Totaal 817 100% 

 
Alarmerend is het groot aandeel van seksueel misbruik van kinderen in de leeftijdsgroep 0-9 
jaar. In de periode 2010-2015 maken zij 27% uit van het totaal. Het aandeel van 10-14 jarigen is 
het grootst, met 42%.  Kinderen in de leeftijdsgroep 15-17 jaar vormen 25% van de slachtoffers. 
Jongeren, 18-19 jaar, vormen de kleinste groep, namelijk 6.3%. 
 
Tabel 14: Geregistreerd Seksueel geweld op de SEH naar etniciteit 
Etniciteit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal Perc. 

Creool 64 43 38 70 66 74 95 450 44.9 
Hindoestaan 37 24 21 26 19 29 25 181 18.1 
Javaan 6 5 6 7 5 7 7 43 4.3 
Marron 26 15 12 20 17 35 25 150 14.9 
Inheems 3 3 1 4 3 1 5 20 2.0 
Overige 26 18 13 30 23 20 28 158 15.7 
Totaal 162 108 91 157 133 166 185 1002 100% 

 
Kinderen van Creoolse afkomst vormen het grootste deel van de slachtoffers, 45%, van 
seksueel misbruik. Op de tweede plaats staan kinderen van Hindostaanse afkomst, 18%, 
gevolgd door kinderen van Marron afkomst: 15%. Het aandeel van Javaanse en Inheemse 
kinderen dat op de SEH wordt aangemeld in verband met seksueel misbruik is relatief klein, 
respectievelijk 4% om 2%. 
 
Tabel 15: Geregistreerd Seksueel geweld op de SEH naar district 

District 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal 

Brokopondo  1  3 1 1 4 10 

Commewijne 1 2 2 5  5 9 24 

Marowijne 1  1   2 1 5 

Nickerie      1  1 

Para  9 5 1 3 6 5 6 35 

Paramaribo 107 62 63  87 88 108 515 

Saramacca 1 1 3    1 6 

Sipaliwinie 1  1 2    4 

Wanica 39 36 17 138 21 36 35 322 

Onbekend 3 1 3 6 18 28 21 80 

Totaal 162 108 91 157 133 166 185 1002 
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Ook hier geldt dat de data naar etniciteit een vertekend beeld kunnen geven omdat, zoals 
eerder aangegeven, de meeste aanmeldingen van seksueel misbruik op de SEH afkomstig zijn 
van personen die woonachtig zijn in Paramaribo en Wanica.  Deze districten hebben samen een 
aandeel van 84% in de totale registraties. 
 
Geregistreerd seksueel geweld bij de afdeling Jeugdzaken, Korps Politie Suriname (KPS) 
Alle aangiftes betreffende geweld worden op de politie posten, verspreid over het gehele land, 
geregistreerd middels de opmaak van Proces Verbalen (PV) welke vervolgens worden 
opgestuurd naar de ‘Dienst Informatie en Communicatie Voorziening’ (DICV), die binnen het 
KPS belast is met de dataproductie. Na een eerste globale verwerking worden alle 
Proceserbalen die betrekking hebben op kinderen door het DCIV verder doorgestuurd naar de 
afdeling Jeugdzaken van het KPS.  Dit departement is verantwoordelijk voor alle  strafzaken die 
kinderen betreffen en verzamelt in die functie ook landelijk cijfers over de omvang van geweld 
tegen kinderen, inclusief seksueel geweld. Ten tijde van ons onderzoek waren er bij de politie 
alleen data beschikbaar over slachtoffers van seksueel geweld. Hoewel de politie formeel elke 
aangifte registeert, inclusief meldingen over lichamelijk geweld tegen kinderen, waren deze 
data niet te destilleren uit de beschikbare databronnen.  
Een sterke overeenkomst tussen de SEH en Jeugdzaken is dat bij beide instanties meisjes het 
overgrote deel vormen van de slachtoffers: bij de SEH is het gemiddeld aandeel van meisjes 
89%, terwijl bij Jeugdzaken over de periode 2010-2015 gemiddeld 91% van de kind slachtoffers 
van seksueel misbruik een meisje is. Het gemiddelde jaarlijkse aantal gevallen seksueel 
misbruikte meisjes is over deze periode 224. De trend is licht fluctuerend. Opvallend bij de 
meldingen van jongens is dat er in 2014 een behoorlijke piek optreedt van 44 gevallen van 
seksueel misbruik. In 2015 is het aantal weer gedaald naar 10 gevallen. 
 
Tabel 16: Geregistreerd Seksueel geweld bij KPS, 0-17 jaar, 2010-2015 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal % 

Jongen  26 12 14 13 44 10 119 8.8% 
Meisje 220 207 241 251 220 210 1349 91.1% 
         

 

 
 

Figuur 2: Seksueel geweld tegen kinderen, geregistreerd bij KPS,  2010-2015.  

Bron: Afdeling Jeugdzaken, KPS, 2016 
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De afdeling Jeugdzaken is ook verantwoordelijk voor de preventie van jeugdcriminaliteit, en 
heeft in dit verband ook een afdeling ‘Voorlichting’ die belast is met voorlichting aan het 
algemene publiek via radio- en tv programma’s, en voorlichting op scholen. Daarnaast is er ook 
een afdeling ‘Maatschappelijke Dienst’, die begeleiding biedt aan kinderen met 
gedragsproblemen die dreigen te ontsporen. Deze kinderen worden veelal aangemeld door 
ouders en/of familie met het verzoek dat de kinderen worden ‘aangesproken’ door de 
maatschappelijk werker. Het gaat vooral om een eerste opvang en begeleiding, waarna de 
kinderen, indien nodig, worden doorverwezen naar andere meer gespecialiseerde 
hulpinstanties. Van 2011-2014 is er jaarlijks een duidelijke stijging te bemerken van 290 
kinderen in 2011 naar 669 in 2014.  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal kinderen aangemeld bij de 
Maatschappelijke dienst 

764 290 498 325 669 

 
Tekortkomingen in de landelijke registratie van geweld tegen kinderen 
De SEH van het Academisch Ziekenhuis en de afdeling Jeugdzaken van het KPS zijn de twee 
enige instanties in Suriname die op landelijk niveau data verzamelen over geweld tegen 
kinderen.  
Van deze twee instanties heeft het SEH de meest betrouwbare data. Er worden, op basis van de 
ICD 10 Codering, systematische en geautomatiseerde data verzameld en opgeslagen in  
databestanden die makkelijk toegankelijk en bewerkbaar zijn, waardoor data-analyse mogelijk 
is.  
Toch zijn er een aantal tekortkomingen geconstateerd in de dataregistratie bij deze instantie: 

1. De dataregistratie bij de SEH is niet volledig en ook niet consistent: er is geen eenduidige 
registratie van de locatie waar het geweld tegen het kind plaats vindt. 

2. Monitoring van het geweld tegen kinderen, dus het op een betrouwbare en consistente 
wijze van verzamelen van data ten behoeve van ontwikkeling van beleid, is vooralsnog 
niet het belangrijkste motief achter de registratie bij de SEH. Dat verklaart ook waarom 
er geen nadere verwerking is van de data en ook geen verdere verspreiding naar 
relevante (hulp) instanties. Een tekortkoming is voorts dat er bij de dataregistratie geen 
afstemming is tussen de afdeling Jeugdzaken en het SEH, wat ertoe leidt dat er 
significante discrepanties optreden in dataregistratie.  

3. Het is niet verwachtbaar dat de SEH alle geweld tegen kinderen kan registreren omdat 
het hier specifieke dienstverlening betreft die uitsluitend betrekking heeft op kinderen 
die vanwege de ernst van het geweld bij de SEH worden aangemeld. Maar ook als er 
sprake is van een ernstige case die op de SEH moet worden aangemeld, is er geen 
garantie voor registratie vanwege de volgende redenen: 

a. Niet alle aangiftes van seksueel geweld tegen kinderen worden strafrechtelijk 
vervolgd. De werkwijze verschilt van politiepost tot politiepost.  Niet altijd is er 
een verwijzing naar het SEH. Indien de melder geen strafrechtelijk vervolging wil 
is er geen doorverwijzing naar de SEH, mits de case ambtshalve vervolgd wordt. 

b. Ook als er besloten is tot strafrechtelijk onderzoek en de politie de aangever 
verwijst naar de SEH voor het medisch visum, de ‘bewijslast’, is er geen garantie 
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dat het slachtoffer inderdaad wordt aangemeld bij de SEH. De melder kan, 
vanwege verschillende redenen, besluiten de SEH niet te bezoeken en verdwijnt 
verder uit het zicht van de politie.  

c. Het kan ook voorkomen dat slachtoffers de SEH niet bezoeken maar via een 
andere gezondheidsinstelling, of bij de gynaecoloog een medisch visum 
verkrijgen.  

d. De groep van ‘walk inns’ die zich op eigen houtje aanmeldt bij de SEH valt buiten 
het zicht van de politie. Een informele afspraak is dat de SEH de politie 
informeert indien er vermoedens bestaan van een misdrijf, wat veelal ook 
gebeurt. Toch is het niet uitgesloten dat sommige gezondheidswerkers zich 
beroepen op het ‘beroepsgeheim’ en er geen melding van maken.   

 
Bovengenoemde redenen dragen ertoe bij dat er behoorlijke verschillen optreden in data. Als 
de geregistreerde cijfers van seksueel misbruik van de afdeling Jeugdzaken van het KPS worden 
vergeleken met die van de Spoed Eisende Hulp voor de periode 2010-2015, blijkt dat de  
registratie bij de SEH aanmerkelijk lager is. Is bij Jeugdzaken het jaarlijkse gemiddelde 224 
gevallen, bij de SEH is dit jaarlijks gemiddelde 136 gevallen, inclusief ‘walk inns’, dat zijn 
gevallen die niet eerst bij de politie zijn gemeld. 
 
Ten tijde van het onderzoek waren bij het KPS de minimale voorwaarden voor het verzamelen 
van betrouwbare data niet of niet in voldoende mate aanwezig.  

 Vanwege vooralsnog niet opgeloste problemen met het computernetwerk van de 
afdeling DCIV is er een hele grote achterstand in het verwerken van data die door de 
politieposten wordt verzameld.  

 In vergelijking met de SEH, is er bij de afdeling Jeugdzaken van het KPS nog geen 
volledige automatisering van de datainvoer. De invoer is deels in ‘Word’, wat verdere 
dataverwerking  en analyse bemoeilijkt. Data van de afdeling Jeugdzaken worden ook 
ingevoerd in een algemeen datasysteem van het ministerie van Justitie en Politie 
(JusPol), genaamd AISIDA, dat speciaal is opgezet om elke jeugdige die in aanraking 
komt met het justitieel systeem adequaat te volgen. Helaas is er vanuit het centraal 
punt waar deze data worden gelinkt, geen terugkoppeling naar Jeugdzaken. 

 Er zijn verschillende afdelingen en personen die data verwerken over jeugdigen, zonder 
dat er voldoende afstemming is, wat resulteert in uiteenlopende verslagen die niet 
eenduidig en niet consistent registreren. 

 Veel data voor de productie van jaarverslagen worden nog handmatig geregistreerd in 
cahiers, waarbij belangrijke kenmerken niet worden opgenomen. 

 De belangrijkste bron van data is het Proces Verbaal (PV) dat bij elke aangifte wordt 
opgemaakt. Helaas biedt dit PV formulier niet de mogelijkheid voor strakke 
standaardisatie van data, waardoor relevante basiskenmerken van slachtoffers en 
daders zoals etniciteit, leeftijd, woondistrict of relatie slachtoffer tot dader, niet 
consistent worden geregistreerd en derhalve ook niet beschikbaar zijn. De huidige 
opmaak van het PV formulier is vooral ingegeven door juridische motieven, namelijk het 
registreren van data die belangrijk zijn voor het strafrechtelijk onderzoek en 
vervolgingsproces.  
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 Bij de registratie van data ligt het accent op het type misdrijf waar jeugdigen bij 
betrokken zijn, waarbij er geen eenduidige en betrouwbare registratie is van 
slachtoffers naar leeftijd en sekse.  

 Data over kinderen die in verzekering zijn gesteld worden wel goed bijgehouden en 
gedifferentieerd naar leeftijd, etniciteit, en sekse, maar zijn helaas niet terug te vinden 
in de jaarverslagen en worden ook niet verder verwerkt en geanalyseerd. 

 Vooral data over kindermishandeling, inclusief seksueel misbruik, is zeer onvolledig. Er 
zijn geen duidelijke richtlijnen voor classificatie en daarom ook geen eenduidigheid in 
dataregistratie. 

 Er is geen informatie over het verloop en het resultaat van casussen van geweld tegen 
kinderen die bij Jeugdzaken worden aangemeld. 
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3. Algemene Resultaten  

3.1. Sociaal demografische kenmerken  

 
Scholieren naar geografisch woongebied, district, sekse en leeftijd 

Tabel 17: Omvang, 11-18 jarigen, in algemene populatie, naar geografisch woongebied  
 Omvang algemene 

populatie 
Absolute Omvang 

kinderenpopulatie, 
11-18 jaar 

Percentage van 
algemene populatie 

Urbaan 390,970 53,321 69.7 
Ruraal kustvlakte 97,694 15,223 19.9 
Ruraal binnenland 52,974 7,928 10.4 
Totaal 541,638 76,472 100% 

 
 
Suriname is bij wet opgedeeld in tien districten: Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, 
Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo, en Sipaliwini, die weer zijn 
onderverdeeld in 62 ressorten. De variabele woondistrict geeft informatie over het district waar 
de scholier ten tijde van het onderzoek verblijf had. Deze variabele geeft een betrouwbaarder 
beeld van de woonomgeving van het kind dan het district waar de school gevestigd is. Het komt 
namelijk vaak voor dat kinderen de school in Paramaribo bezoeken, maar in een ander district 
wonen. Zo wijzen de cijfers uit dat veel scholieren, die scholen in Paramaribo bezoeken, in 
Wanica wonen.  
Bij de opzet van het landelijk onderzoek naar de situatie van moeders en kinderen ‘Multi 
Indicators Cluster Survey’ MICS dat elke vijf jaar wereldwijd wordt uitgevoerd worden de tien 
districten opgedeeld in globale geografische gebieden die per gebied een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken hebben (MICS 2010):  
 

 Een urbaan gebied: Paramaribo, Wanica, Nw. Nickerie en Commewijne (inclusief 
Meerzorg and Tamanredjo) 

 Een ruraal gebied in de kuststrook: Nickerie, Commewijne, Coronie, Saramacca, Para, 
en Marowijne. 

 Een ruraal binnenland gebied: Brokopondo en Sipaliwini 
 
Dezelfde geografische stratificatie in de MICS studie is ook in onderhavig onderzoek toegepast 
om de vergelijkbaarheid van resultaten naar geografisch gebied mogelijk te maken. De 
onderzochte steekproef populatie van 11-18 jarigen is een goede weerspiegeling van de 
verdeling van deze populatie naar district en hoofd geografisch gebied. Het overgrote deel van 
de onderzochte populatie van scholieren, namelijk 70%, woont in urbaan gebied. Twintig 
procent heeft haar domicilie in de ruraal urbane gebieden terwijl 10% deel uitmaakt van de 
bevolking in het binnenland. Als deze verhouding wordt vergeleken met de verdeling van 
huishoudens naar geografisch gebied in de MICS studie, alsook met de geografische verdeling 
van de bevolking in de laatste (8ste) Census,  zijn er geen significante verschillen. 
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Tabel 18: Scholieren, 11-18 jaar, naar geografisch woongebied 
Geografisch gebied Percentage 

Onderzoek 
Census 8, 2012* Huishouden 

MICS 2010** 

  Abs. Perc. 11-18  

Urbaan 69.6 53,321 69.0 73.5 

Ruraal Kust 19.9 15,223 19.0 17.1 

Ruraal Binnenland 10.4 7,928 10.0 9.4 

Totaal 100% 76,472 100.0 100% 

*bron: 8ste Census, 2012. **bron: MICS , 2010 

 
Ook als de spreiding van de onderzoekspopulatie naar district wordt bekeken, is de verdeling 
goed in overeenstemming met de gegevens van de laatste census (Census 8, ABS 2012). Het 
grootste deel van de kinderen, 70.4 % , is woonachtig in de dichtstbevolkte districten, namelijk 
Paramaribo, Wanica en Nickerie. Het aandeel van Coronie is het kleinst, 0.7%, terwijl in de 
overige districten het aandeel varieert van 3% tot 7%. 
In deze tabel is ook weergegeven wat de absolute schatting is van de onderzoekspopulatie van 
11-18 jarigen per district. Uitgaande van de representativiteit van de onderzochte populatie is 
het mogelijk om de resultaten te generaliseren en een realistische schatting te maken van het 
absolute aantal jongeren dat de steekproef per district vertegenwoordigd.  
 
Tabel 19: Scholieren, 11-18 jaar, naar woondistrict 
Woon district Percentage 

8ste Census 
Percentage 
Onderzoek 
(gewogen) 

Geschatte absolute 
omvang 11-18 jarigen 

o.b.v.  Census 8 

Paramaribo 44.5 42.0 32,195 
Wanica 21.8 22.1 16,730 
Nickerie 6.3 6.3 4,086 
Coronie 0.6 0.7 4,236 
Saramacca 3.2 3.4 2,607 
Commewijne 5.8 5.6 502 
Marowijne 3.4 4.4 4,899 
Para 4.6 5.4 3,289 
Brokopondo 2.9 2.9 2,311 
Sipaliwini 6.8 7.3 5,617 
Totaal 100% 100% 76,472 
 
Scholieren naar sekse 
Differentiatie van de landelijke cijfers naar sekse wijst uit dat er een lichtelijk hoger aandeel is 
van meisjes, namelijk 51%, tegenover 48% jongens, wat mogelijk toegeschreven kan worden 
aan de relatief grotere uitval van jongens uit het onderwijs, die vooral in het secundair 
onderwijs manifest wordt. Overal het algemeen is er geen significant verschil in de man-vrouw 
verhouding als deze wordt afgezet tegen de resultaten van de laatste census. Sex ratio in de 
onderzochte  populatie is 94 jongens op 100 meisjes. In de 8ste Census is dat 99.9 mannen per 
100 vrouwen. 
Scholieren naar leeftijd 
Hoewel bij de selectie van respondenten op scholen strikt de hand werd gehouden aan de 
leeftijdsgrenzen van 11 jaar als beneden grens en 18 jaar als bovengrens, blijkt dat in de praktijk 
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toch enkele 10 jarigen (1.1%) en kinderen ouder dan 18 jaar (1.7%) aan het onderzoek hebben 
deelgenomen. Voor de scherpstelling van de boven leeftijdsgrens is besloten om scholieren 
ouder dan 18 jaar uit het bestand te verwijderen. Hoewel kind is gedefinieerd als nul tot en met 
zeventien jaar, maken 18 jarigen wel deel uit van het bestand omdat kinderen zijn bevraagd 
over hun ervaringen met geweld in het afgelopen jaar. De assumptie is dat ze ten tijde van het 
geweld nog 17 jaar kunnen zijn geweest. De 11 jarigen vormen de kleinste groep (9.8%). Er is 
een min of meer gelijke spreiding naar leeftijden. De meerderheid, 96%, voldoet aan de 
definitie van kind, conform het Kinderverdrag en was ten tijde van het onderzoek 17 jaar of 
jonger.  
 
Tabel 20:. Scholieren naar leeftijd 
Leeftijd Percentage 

10 jaar 1.1 
11 jaar 9.8 
12 jaar 15.2 
13 jaar 15.9 
14 jaar 17.7 
15 jaar 14.3 
16 jaar 13.0 
17 jaar 8.9 
18 jaar 4.0 
Totaal N=1429 100.0 
 
Wat de bereikte leeftijdsgroepen betreft, is er een goede spreiding naar leeftijd. De jongere 
kinderen, 10-14 jaar, veelal deel uitmakend van de basisschool en de benedenbouw van het 
secundair onderwijs, vormen landelijk de meerderheid, wat ook weerspiegeld is hun aandeel 
van 59.7%. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de jongere leeftijdsgroep het aantal 10 
jarigen verwaarloosbaar klein is, omdat het onderzoek gericht was op de respondenten vanaf 
11 jaar. Dat er toch enkele 10 jarigen in het onderzoek zijn opgenomen heeft te maken met 
misinformatie over leeftijd van deelnemers. Het aandeel van de ‘oudere kinderen, in 
leeftijdsgroep 15-18 jaar, allen scholieren in het secundair onderwijs, is 40.2%. Deze groep 
wordt internationaal gedefinieerd als de groep van adolescenten. 
 
Schooldenominatie  
In Suriname zijn er behalve overheidsscholen, de zogenaamde ‘Openbare Scholen’, ook een 
groot aantal scholen die vallen onder de noemer van ‘Bijzondere Scholen’. Deze laatste groep 
scholen is opgezet door religieuze organisaties en heeft een religieuze oriëntatie, maar is vaak 
niet beperkt tot kinderen van de betreffende religieuze groep terwijl ook het basisonderwijs 
programma identiek is aan dat van de overheidsscholen. Vanwege de relatief grote omvang van 
deze scholen is bij de trekking van scholen ook rekening gehouden met deze religieuse 
diversiteit in onderwijsinstellingen. Van de 75 scholen was er slechts 1 school die participatie 
weigerde. In onderstaande tabel een overzicht van de 74 scholen die uiteindelijk hebben 
meegedaan in het onderzoek naar denominatie.  
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Tabel 21: Aantal participerende scholen naar soort denominatie 
Soort onderwijs GLO LBO MULO Totaal 

Openbaar Onderwijs 13 15 18 46 
Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) 4 1 3 8 
Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) 8 0 0 10 
Zevende Dag Adventisten (AMEC) 1 0 0 1 
Sanatan Dharm 1 1 2 4 
Arya Dewaker 0 2 1 3 
Surinaamse Muslim Associatie (SMA) 1 0 1 2 
Totaal 28 19 25 74 

 
In het onderzoek hebben scholen deelgenomen van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs 
(RKBO), de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS), de Ary Dewaker en Sanathan 
Dharm gemeenten (Hindoe), Surinaamse Muslim Associatie en AMEC gemeente (Zevende Dag 
Adventisten). 
 
Scholieren naar opleidingsniveau, soort onderwijs en klas 

Tabel 22: Scholieren naar opleidingsniveau en soort onderwijs 
Opleidingsniveau Percentage 

GLO 37.2 
LBO 23.3 
MULO 39.5 

 
De onderzoekspopulatie is verspreid over de drie grootste onderwijsniveaus, namelijk het GLO 
niveau, het LBO niveau en het MULO niveau, respectievelijk 37%, 23% en 40%. De meerderheid 
van de scholieren is geselecteerd op openbare of overheidsscholen, namelijk 62%, terwijl de 
scholieren op scholen voor bijzonder onderwijs 38%  uitmaken van het totaal. Bij de categorie 
bijzonder onderwijs gaat het om de zogenaamde ‘religieuze scholen’, die worden geleid door 
religieuze organisaties.  
 
Tabel 23: Scholieren naar klas 
Klas Percentage 

Vijfde klas GLO 6.6 
Zesde klas GLO 29.8 
1e klas LBO of MULO 21.0 
2de klas LBO of MULO 14.5 
3e klas LBO of MULO 16.0 
4e klas LBO of MULO 10.0 
 
Op GLO niveau komt het leeuwendeel van de leerlingen, 30%, uit de zesde klas. In 
uitzonderlijke situaties, op kleine scholen in verre districten en in het binnenland met kleine 
aantallen leerlingen in de zesde klas, zijn ter compensatie 11 jarige leerlingen uit de vijfde klas 
bij het onderzoek betrokken. Op het totaal vormen deze 5de klasse leerlingen een aandeel van 
7%. Op het VOJ niveau hebben alle vier klassen van de school meegedaan. Het overgrote deel, 
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namelijk 62%, komt uit een van de vier klassen van het voortgezet onderwijs voor junioren, met 
het kleinste aandeel uit de vierde klas. 
 
Scholieren naar etniciteit en geloof  
 
Tabel 24: Scholieren naar etniciteit 
Etniciteit Percentage 8ste Census Perc. Onderzoek 

Gemengd 13.4 25.1 
Creool 15.7 22.4 
Hindoestaan 27.4 20.0 
Marron 21.7 17.2 
Javaan 13.7 8.7 
Inheems  5.0 
Anders 7.6 1.4 

 
Wat etnische afkomst betreft, identificeren de meeste kinderen, 25%, zich als ‘Gemengd’. De 
groep van gemengden wordt in dit onderzoek op de voet gevolgd door kinderen die zichzelf 
identificeren als Creool, 22%. De derde en vierde grootste groep worden gevormd door 
respectievelijk kinderen van Hindoestaanse afkomst, namelijk 20% en Marron afkomst: 17%. 
Kinderen die zichzelf identificeren als Javaan hebben een aandeel van 9% terwijl 5% van de 
onderzoekspopulatie zichzelf ‘Inheemse’ noemt. Als de verdeling van de scholierenpopulatie 
naar etniciteit wordt afgezet tegen de resultaten van de 8STE Census, dan blijkt dat er 
interessante verschillen optreden. Deze verschillen hebben uiteraard te maken met het verschil 
in populatie. Waar de census de totale bevolking dekt, gaat het in dit onderzoek om een 
subpopulatie van kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep 11-18 jaar. Opvallend is het groot 
verschil tussen het aandeel van de categorie ‘Gemengd’, respectievelijk 13% bij de census en in 
deze studie bijna twee keer zo groot, namelijk 25%. Een aannemelijke verklaring is dat kinderen 
meer etnisch gemengd zijn dan hun ouders. De spreiding van scholieren naar etnische groep en 
woondistrict is ook een betrouwbare weerspiegeling van de resultaten van de laatste census, 
met name de verschillen in etnische concentraties naar district. 
  

 
Tabel 25: Scholieren naar etnische groep en woondistrict 
 Parbo Wan Para Com Sar Cor Nick Mar Brok Sipal 

Hindoestaan 39.6 30.2 1.4 10.5 7.0 .4 9.5 .0 .4 1.1 
Creool 51.1 23.1 7.8 1.2 .9 1.6 4.7 .9 3.1 5.6 
Marron 30.6 19.0 6.1 .8 .4 .0 .0 20.0 10.2 12.7 
Javaan 29.3 21.1 .8 22.8 5.7 .8 17.9 .8 .0 .8 
Gemengd 48.7 19.9 5.6 4.2 3.1 .8 6.7 .8 .6 9.5 
Inheems 31.0 9.9 18.3 .0 7.0 .0 1.4 8.5 1.4 22.5 
Anders 65.0 15.0 .0 .0 5.0 .0 0.0 .0 10.0 5.0 

Totaal 42.0 22.1 5.4 5.6 3.4 .7 6.3 4.4 2.9 7.3 
 
Wat religieuze achtergrond betreft maken jongeren van christelijk afkomst meer dan de 
meerderheid uit, 61.3%, van de onderzochte populatie, wat ook in overeenstemming is met de 
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dominante positie van het Christendom in Suriname.3 Jongeren die aangeven dat ze Hindoe of 
Moslim zijn, maken respectievelijk 16.1% en 10.3% uit van het totaal. Ongeveer 4% van de 
jongeren zegt dat ze geen ‘geloof’ hebben en 7.5% geeft aan het niet te weten. 
 
Scholieren naar kenmerken van gezin 
De meerderheid van de respondenten woont met andere kinderen. 31.6% van de respondenten 
zegt enig kind in huis te zijn. De rapportage van gezinnen met 2 kinderen is 23 %. De meeste 
kinderen, 43%, komen uit gezinnen met 3 of meer kinderen. Het aandeel van gezinnen met 4 of 
meer kinderen inclusief zichzelf is 32.2%. Van dit totaal geeft 18.9 % van de kinderen aan dat er 
bij hen thuis 4-5 kinderen wonen, 7.3% noemt een totaal van 6-7 inwonende kinderen terwijl 
4.6% deel uit maakt van gezinnen met 8 en meer kinderen. Deze kinderen zijn niet alleen broers 
en zusters, maar veelal ook neven en nichten. 
 
De meeste kinderen wonen in relatief grote huishoudens. 34% meldt dat er vier of minder 
personen, inclusief zichzelf, deel uitmaken van het gezin. 48% van de kinderen geeft aan dat het 
aantal personen in hun huishouden varieert van 5-7 personen, terwijl 19% woont in een 
huishouden dat 8 of meer gezinsleden telt. Het relatief groot aantal kinderen in de gezinnen 
waar de respondenten deel van uitmaken, wordt deels verklaard door de samenstelling van de 
gezinnen.  
 
 
Tabel 26. Scholieren naar soort gezin 
Soort gezin Percentage 

Kerngezin: woont met moeder en vader  50.4 
Uitgebreid kerngezin 11.9 
Alleen moeder 22.1 
Alleen vader 4.0 
Soms moeder, soms vader 2.7 
Woont niet met ouders 7.5 
Woont  in tehuis 1.2 

 
Om een indruk te krijgen van het type gezin waar kinderen deel van uitmaken, is aan hen 
gevraagd of ze met hun ouders wonen (zie resultaten in bovenstaande tabel). De helft van de 
kinderen, 50%, woont in een zogenoemd kerngezin, dat wil zeggen woont met vader en 
moeder onder één dak. Twaalf procent van de kinderen geeft aan dat ze met beide ouders 
wonen en andere familie: het uitgebreide kerngezin. 39% van de overige kinderen rapporteert 
een gezinssituatie, waar ze niet met beide ouders wonen. In deze gevallen wonen de kinderen 
alleen met de moeder (22%), of alleen met de vader (4%), soms met de moeder en soms met 
de vader (3%). Er is ook een groep van kinderen die helemaal niet met ouders woont, en 8% 
uitmaakt van deze laatste groep. Hieronder vallen ook kinderen die in een residentiële 
kinderopvanginstelling wonen: 1%. 

                                                                 
3 8ste Census laat zien dat het grootste deel van de bevolking zichzelf identificeert met een van de vijf grootste 
religieuse groepen, namelijk: RK, Hindoe, Volle Evangelie, EBG en Islam. Volle Evangelie en EBG hebben een vrijwel 
gelijk aandeel. 
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3.2.  Algemene veiligheid op School 

Voorafgaande aan de vragen over concrete geweldservaringen op school en in huis, is in een 
inleidend gedeelte van de vragenlijst aandacht gegeven aan onderwerpen die verband houden 
met de algemene veiligheid, zowel op school als in huis. In deze paragraaf worden de resultaten 
over de algemene veiligheid van kinderen op school gepresenteerd.  
 

Definitie Geweld bij school/instelling: Als een kind tot slachtoffer wordt gemaakt terwijl hij/zij 
onder de (wettelijke) supervisie staat van een leraar of ander schoolpersoneel, tijdens school of 
daarmee verband houdende activiteiten, of op weg naar en van school. Het geweld vindt op 
school plaats, ongeacht de identiteit van de dader. 

 
Het recht en belang van toegang tot onderwijs voor elk kind is onbetwist. De school kan worden 
beschouwd als een van de belangrijke socialisatie-instituten waar kinderen worden uitgerust 
met kennis, waarden en normen en vaardigheden die moeten bijdragen aan optimale benutting 
van aanwezige potenties, talenten en kwaliteiten. Het is ook op school dat kinderen centrale 
waarden worden bijgebracht zoals respect, samenwerking, zelfvertrouwen, tolerantie en 
vredevol samenleven. Juist omdat kinderen steeds meer uren doorbrengen in een 
schoolomgeving is het belangrijk dat scholen een veilige plek zijn voor alle leerlingen, voor 
jongens en meisjes van alle leeftijden. Toenemend onderzoek wereldwijd naar de mate van 
veiligheid op school wijst uit dat voor een groeiend deel van leerlingen de school geen veilige 
plek is. Pesten, inclusief ‘cyber’pesten, seksueel geweld, psychisch geweld, lijfstraffen, 
bedreigingen met wapens, schoolgevechten en groepsgeweld worden geïdentificeerd als 
belangrijke manifestaties van geweld tegen kinderen die aan de school als opvoedingsinstituut 
gerelateerd zijn. Het geweld begint al op vroege leeftijd, vanaf kinderen die op 4, 5 jarige de 
school betreden, blijkt dat ze blootgesteld zijn aan interpersoonlijk geweld (Plan 2008, UN SG 
2012, UNICEF 2014). In een in 2006 uitgekomen verslag van een Caribische bijeenkomst 
‘‘Caribbean Child Research Conference’ wordt geconcludeerd:’ The issue of violence in 
Caribbean schools has give rise to levels of discourse that range from the straightforward to the 
complex. The incidence of homicides, wounding, sexual and physical assault in schools has risen 
sharply over the last decade, commanding the attention of most Caribbean governments and 
their citizens’ (UNICEF 2006). 
Ervaringen van kinderen met geweld en onveiligheid op school blijken negatieve effecten te 
hebben op velerlei gebieden. Toenemende studies relateren schoolgeweld aan veelvuldig 
schoolverzuim en verminderde concentratie die uiteindelijk resulteren in verslechterende 
schoolprestaties en vroegtijdige schooluitval. Ernstig schoolgeweld kan ook verregaande 
psychische effecten hebben, waaronder verminderd zelfvertrouwen, angsten alsook zelfdoding 
(Pinheiro, 2006, Child Development agency, 2015, Perezneito et.al. 2010, WHO/GHSS, Lansford 
2010, Portella en Pells, 2015). In sommige landen is het geweld op school van die omvang en 
aard dat het ook directe impact heeft op de nationale economie. Zo wijst een vijf landenstudie 
uit dat in Brazilië en de USA de kosten van geweld op scholen jaarlijks oplopen tot 
respectievelijk 943 miljoen US dollars en  7.9 miljard dollars  
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School is leuk want ze leren ons veel, ook 
hoe we met andere kinderen moeten 
communiceren, we kunnen sporten, met 
vrienden spelen, vrienden maken. 
(Meisje, GLO) 
 

(Perezneito et.al. 2010)4 
Geweld op school staat niet los van geweld in andere sociale contexten. Pinheiro (2006) geeft in 
de UN Study on Violence against Children ook aan: “[w]here the social and physical environment 
of the community is hostile, the school environment is unlikely to be spared. In effect, violence in 
the home, in the school and in the community is a continuum, spilling over from one setting to 
another”. 
 

Algemeen gevoel van veiligheid op school 
Om de algemene veiligheid op school te meten zijn aan kinderen vragen gesteld die gaan over 
eventuele gevoelens van vrees om naar school te gaan, het bij zich dragen van wapens voor 
eventuele bescherming, ervaringen met verwondingen op school alsook de mate van 
blootstelling aan diefstal. Een klein deel van de leerlingen voelt zich onveilig op school: 1.6%. 
Vijftien procent voelt zich niet altijd veilig, waarbij een reden is opgegeven. De overgrote 
meerderheid van scholieren, 82.2%, geeft aan dat ze zich altijd veilig voelen op school. Over het 
algemeen zijn zowel kinderen op de basisschool als jongeren op het VOJ vooral positief over 
hun ervaringen met school. Ze waarderen vooral het contact met andere kinderen en de hechte 
vriendschappen die hieruit zijn ontstaan. Kinderen van de basisschool associëren de school 
vooral met ‘gezelligheid’, ‘spelen’, prettig’, ‘contact met andere kinderen’. Daarnaast is er ook 
waardering voor de meeste onderwijzers, veelal juffrouwen. Scholieren benadrukken de hulp 
die ze krijgen van hun onderwijzers bij het voorbereiden van repetities, toetsten en examens.  

 
 
De juf en meester zijn lief. Ze leren lessen aan ons, zodat we over 
gaan naar de volgende klas. Als je een probleem hebt, gaan ze je 
helpen. Bij de voorbereiding van de toets gingen ze ons ook 
zaterdag en zondag les geven, en soms ook door de week bijles. 
(Jongen, GLO) 

 
 
Ook jongeren op het Voortgezet Onderwijs voor Junioren zijn overwegend positief over het 
gedrag van leerkrachten.  
 
Voor mij is de school heel goed. Ik heb leerkrachten die een luisterend oor voor me hebben. Ik heb vrienden die een 
luisterend oor voor me hebben. Zolang ik een beetje down naar school kom, dan gaan ze de hele tijd achter me oor 
zitten van: praat, wat er is gebeurt, praat, als je niet praat gaan we je niet kunnen helpen enz. En ze hebben me 
vaker geholpen. Ik heb me vaste leerkrachten waar ik altijd ga om problemen te bespreken. (Meisje, VOJ) 
 

Aan kinderen is de concrete vraag gesteld of ze soms bang zijn om naar school te gaan. Op deze 
vraag zegt 17.4% dat ze soms bang zijn om naar school te gaan, waarbij diverse redenen 
worden genoemd. Een onveilig gevoel of vrees om naar school te gaan houdt vooral verband 
met negatief gedrag van medeleerlingen. Kinderen zijn bang voor gevaarlijk gedrag van andere 
leerlingen, waarbij het vooral gaat om:  

 kinderen die pesten  

                                                                 
4, P. C. Harper, B. Clench and J. Coarasa, The Economic Impact of School Violence, 

London, Plan International and Overseas Development institute, p. 47. 
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 kinderen die vechten   

 kinderen die ruzie zoeken 

 kinderen die met wapens op school komen 

 kinderen die in ‘trance’ raken5 
 
Meisje klagen expliciet over ‘lastig’ gedrag van jongens. Een klein deel van de kinderen, 4.8%, 
geeft aan dat ze bang zijn om (alleen) naar en van school te lopen. Enkele kinderen, 2.8%, geven 
als reden op dat ze bang zijn voor straf van de juf.  
 
Tabel 27: Scholieren naar vrees om naar school te gaan en redenen 
 Percentage 

Ik ben nooit bang om naar school te gaan   
Ik ben soms bang dat leerlingen me zullen pesten 

85.6 
5.9 

Ik ben soms bang dat leerlingen me zullen slaan 2.3 
Ik ben bang om op straat te lopen (onderweg naar en van school) 4.8 
Ik ben bang voor een juffrouw of meester 2.8 
Ik ben bang dat er wordt gevochten of gepest 4.5 
Ik ben bang voor iets anders 1.9 

 
Iets meer dan 1 op de tien leerlingen, 11%, meldt dat ze één of ander voorwerp als wapen bij 
zich hadden met als doel om zichzelf te beschermen tegen eventueel geweld. 15% van de 
leerlingen geeft aan dat ze in de afgelopen 12 maanden gewond zijn geraakt door een gevecht 
met een medeleerling. Blootstelling aan diefstal op school van persoonlijke eigendom komt 
naar voren als een serieus probleem, in aanmerking genomen dat 42% van de scholieren meldt 
dat ze in het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden van diefstal op school. 
  
Tabel 28: Mate van veiligheid op school naar onderwijsniveau en sekse 
 
 

Onderwijs niveau Sekse Tot 

In het afgelopen jaar: GLO LBO MULO M V ALG 
Voelde zich altijd veilig op school 82.9% 79.6% 83.0% 86.3 78.4 82.2 
Was soms bang om naar school te gaan 20.2% 11.4 18.6 10.6 24.8 17.4 
Had een wapen op school ter bescherming 8.7% 18.7% 9.0% 14.8 7.5 11.1 
Is verwond geraakt door gevecht 23.7% 12.4% 9.3% 19.3 11.2 15.2 
Is slachtoffer geweest van diefstal  48.5 45.3 34.3 42.0 41.9 42.0 
Heeft vriendelijke leerlingen ervaren 92.4% 94.6% 95.6% 94.4 93.9 94.2 
 
Differentiatie van de resultaten naar onderwijsniveaus en sekse geven een gedetailleerder 
beeld en laten de volgende patronen zien: 

 Meisjes voelen zich minder veilig op school dan jongens: 78% tegenover 86% jongens.  

 Scholieren op het LBO voelen zich het minst veilig: 80% tegenover 83% voor GLO en 
MULO.  

                                                                 
5 In de afgelopen jaren zijn er regelmatige meldingen geweest van kinderen die op GLO en VOJ scholen in trance 
raakten en soms van dien aard dat scholen ontregeld raakten of  voor een paar dagen gesloten werden. Vanwege 
de ernst en de omvang van deze ‘trance golven’ werd door Ministerie van Onderwijs een speciale commissie in het 
leven te roepen om zich met dit vraagstuk bezig te houden  
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 Meisjes en jongens melden evenveel ervaringen met diefstal, namelijk 42%. 

 Diefstal van spullen wordt het meest gemeld op GLO (49%) en LBO (45%) scholen. 

 Tweemaal zoveel jongens (15%) als meisjes (8%) rapporteren dat ze een wapen bij zich 
hadden in het afgelopen jaar om zichzelf te beschermen. 

 Het aandeel van studenten dat op LBO het hebben van een wapen meldt, is 19%, dat is 
meer dan tweemaal zoveel als rapportages van GLO en MULO scholen.  

 Veel meer jongens dan meisjes melden dat ze in het afgelopen jaar verwond zijn geraakt 
op school vanwege gevechten met andere leerlingen, respectievelijk 19% jongens om 
11% meisjes.  

 De meeste verwondingen van leerlingen vinden plaats in het basisonderwijs. Bijna 1 op 
de 4 leerlingen, 23%, van het GLO onderwijs heeft verwondingen ervaren als gevolg van 
vechten op school. Dit onderwijsniveau wordt gevolgd door het LBO niveau (12%) en het 
MULO onderwijs (9%). 

 
Tabel 29: Percentage leerlingen dat verbaal of fysiek geweld heeft gebruikt tegen andere leerlingen 
 Onderwijsniveau Sekse  

In afgelopen jaar: GLO LBO MULO M V Algemeen 
Heeft andere leerlingen geslagen, geduwd, 
geschopt of op ze gespuugd 

46.7% 37.2% 33.9% 44.5% 34.4% 39.2% 

Heeft andere leerlingen uitgescholden 54.4% 61.9% 60.7% 59.5% 57.8% 58.3% 
 
Verontrustend is voorts dat een groot deel van de kinderen aangeeft dat ze zelf verbaal geweld 
(58%) en/of fysiek geweld (39%) hebben gebruikt tegen andere leerlingen. 
 
Als de resultaten over gewelddadig gedrag op school worden gedifferentieerd naar 
onderwijsniveau en sekse, komen de volgende patronen naar boven: 

 Daders van fysiek geweld in de vorm van slaan, duwen, schoppen van andere leerlingen 
zijn vooral jongens (45%).  

 Fysiek geweld wordt vooral gemeld op GLO scholen (47%).  

 Jongens (60%) en meisjes (58%) melden ongeveer even veel gebruik van verbaal geweld.  

 Frequentie van gebruik van verbaal geweld is het hoogst op scholen voor secundair 
onderwijs, en op LBO scholen (62%) en MULO scholen (61%) ongeveer even hoog.  

 Kinderen op GLO scholen melden relatief minder toepassing van verbaal geweld: 54%. 
 
Tabel 30: Percentage leerlingen dat seksfoto’s of films heeft ontvangen en/of verstuurd  
 Onderwijsniveau Sekse  

In afgelopen jaar: GLO LBO MULO M V Algemeen 
Heeft seks foto's of een seks video film via internet 
ontvangen van andere leerlingen 

11.0% 22.6% 22.1% 21.2% 15.2% 18.0% 

Heeft seks foto's of een seks video film via het 
internet gestuurd naar andere leerlingen 

5.5% 11.4% 5.3% 9.8% 4.0% 6.8% 

 
Meer dan tweemaal zoveel jongens (10%) als meisjes (4%) zijn in het afgelopen jaar betrokken 
bij het ontvangen en versturen van seksfoto’s en seksvideo’s via het internet. 
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Scholieren op het LBO melden tweemaal zoveel (11%) het ontvangen en versturen van 
seksfoto’s en seksvideo’s via het internet dan kinderen op GLO (5%) en MULO (5%) scholen. 
 

Pesten 
In de internationale discussie over geweld tegen kinderen is er in de laatste jaren steeds meer 
aandacht gekomen voor het zogenaamd ‘child to child violence’, geweld dat kinderen elkaar 
aandoen en dat vooral manifest wordt in de vorm van pesten.  
Olweus (1997), een belangrijke onderzoeker en voorloper in de discussie over pesten, 
definieert pesten met een aantal basiskenmerken: 1. Het gaat om bewuste agressieve reacties 
(‘intentional harm doing’). De actie is bewust, ook als die gepleegd worden door kinderen, 
omdat ook kinderen wel een minimaal  besef hebben dat de daad pijnlijk of onplezierig is voor 
het slachtoffer. 2. Het slachtoffer wordt herhaaldelijk en langdurig  blootgesteld aan deze 
negatieve reacties van een persoon of een groep.  3. Er is een ongelijke machtsrelatie tussen 
dader en slachtoffer. De dader is vaak iemand met een hogere sociale status of grotere fysieke 
kracht dan het slachtoffer. Het kind dat gepest wordt kan zichzelf niet of onvoldoende 
verdedigen en voelt zich min of meer hulpeloos tegen de dader(s).  
 
Pesten heeft verschillende uitingsvormen:  
1. verbaal pesten zoals bedreigingen, beschuldigingen en bijnamen,  
2. fysiek pesten door lichamelijk geweld of diefstallen,  
3. psychisch pesten door bijvoorbeeld roddelen, isolement of uitsluiting van de persoon, als ook 
4. cyber pesten: sturen van pest berichten via email, app, sms. 
 
Resultaten van het ‘Global School-based Student Health Survey’ (GSHS), ook uitgevoerd in het 
Caribisch gebied inclusief Suriname, laten zien dat ook in onze regio pesten een actueel en 
zorgwekkend vraagstuk is. Een secundaire analyse van deze surveybevindingen laat zien dat 
ongeveer 29% van  Caribische scholieren in het VOJ onderwijs slachtoffer is van pesten, en dat 
deze scholieren vaker melden dat ze eenzaam zijn, onvoldoende slapen en minder vrienden 
hebben dan kinderen die niet gepest worden (Ruprah and Sierra, 2014).  
Ervaren stigma en discriminatie door pesten kan verstrekkende gevolgen hebben, van 
isolement tot aan zelfdoding. Een internationale ‘cross sectional survey’ op scholen in 28 
landen toont aan dat er sterke samenhangen zijn tussen pesten en lichamelijke en psychische 
gezondheidsproblemen bij leerlingen (Due et.al., 2005).  
Pesten op school is een actueel thema, waar meer dan voorheen maatschappelijke aandacht 
voor is, niet alleen vanuit het onderwijsveld, maar ook vanuit maatschappelijke organisaties. Zo 
zijn er in de afgelopen periode meerdere initiatieven genomen om pesten op scholen te 
voorkomen en tegen te gaan. In Suriname zijn er eerder geen uitgebreide systematische data 
verzameld over dit vraagstuk. 
 
Omvang en frequentie van pesten 
Het aandeel van kinderen dat zegt in de afgelopen 12 maanden last te hebben gehad van 
pesten door medeleerlingen bedraagt 27%. Van de 27% leerlingen die in het afgelopen jaar is 
gepest, geeft 9% aan dat ze 6 of meer dagen zijn gepest, waarvan 7%  meer dan 10 dagen last 
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heeft gehad van pesterijen. Dit aandeel van 9% is dus samengesteld uit kinderen die 
waarschijnlijk langdurig en herhaaldelijk worden gepest.  
Vermeldenswaard is dat deze vraag letterlijk is overgenomen uit de vragenlijst die wereldwijd 
wordt gebruikt voor het uitvoeren van de ‘Global School-based Student Health Survey’ (GSHS), 
en die voor het laatst in Suriname in 2016 is uitgevoerd. De resultaten van de vorige GSHS in 
Suriname levert voor dezelfde vraag over omvang van pesten, een gelijk percentage op, 
namelijk 27%. (GSHS fact sheet Suriname 2016). Met dit resultaat ligt Suriname iets onder het 
gevonden gemiddeld percentage voor het Caribisch gebied. De hoogste percentages pesten zijn 
gevonden in Jamaica en Guyana. Een recent landelijk onderzoek in Jamaica wijst uit dat 65% 
van studenten ooit te maken heeft gehad met pesten op school (Child Development Agency, 
2015).  
 
Kenmerken van pesten 
Aan de leerlingen die in het afgelopen jaar ervaringen hebben gehad met pesten is  
doorgevraagd op een aantal kenmerken van het pesten. Zo is gevraagd of de pester iemand is 
uit de eigen klas of uit een andere klas, en wat de redenen zijn voor het pesten. 
 
Tabel 31: Pesters naar klas 
 Percentage 

In mijn eigen klas 14.3 
In een andere klas van hetzelfde leerjaar 3.1 
In een hogere klas 1.7 
In een lagere klas 2.1 
In verschillende klassen 7.5 

 
Van de 27% leerlingen met pestervaringen geeft meer dan de helft, 14.3%, aan dat ze vooral 
zijn gepest door leerlingen uit de eigen klas. Opvallend is dat een derde van deze leerlingen 
aangeeft dat de pesters uit verschillende klassen komen, wat suggereert dat het pesten ook 
schoolbreed plaatsvindt. Op de vraag op welke manieren het pesten plaatsvindt, antwoordt het 
overgrote deel van de bevraagde kinderen dat het pesten op verschillende manieren 
tegelijkertijd plaatsvindt en vooral verbale pesterijen betreft. Slachtoffers van pesten melden 
’belachelijk maken’, beledigen’, ‘verstoting’ als ook ‘uitschelden’. Een minderheid, 3.9%,  
rapporteert fysiek geweld. 
 
Tabel 22: Meest genoemde manieren waarop wordt gepest 
In de afgelopen 12 maanden  Percentage 

Ik ben geslagen 4.0 
Ik ben belachelijk gemaakt, beledigd 9.4 
Ze willen niet met me bemoeien 4.0 
Ze vertellen slechte dingen over me 13.3 
Ze schelden me uit 8.4 
Anders 3.6 
 
De ernst van het pesten varieert van incidentele pesterijen tot dagelijks pesten, en van verbaal 
geweld tot fysiek geweld of een combinatie daarvan. Alle scholieren kunnen een duidelijk 
onderscheid maken tussen plagen en pesten, waarbij plagen meer wordt gezien als spel, 
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gepaard gaande met humor voor beide partijen en van korte duur is: ‘Plagen is even, maar 
pesten duurt langer. Elke dag. Zelf huil je misschien’, ‘Plagen is 1 keer en pesten is voor 
maanden dat je dat kind iets aandoet’.  
Daarentegen heeft pesten geen speels karakter maar is bedoeld om de ander pijn te doen. 
‘Wanneer iemand steeds weer iets tegen je zegt, je bent zo, je bent dat; voor mij is pesten, of 
dat ik elke dag wordt geslagen of bijnamen wordt gegeven’. Scholieren, vooral op de hogere 
onderwijsniveaus, beseffen dat ernstig en langdurig pesten kan uitmonden in ernstige 
psychische schade voor het kind. 
 
Tabel 33: Pesten naar schoolniveau en sekse 

 Onderwijsniveau Sekse  

In afgelopen jaar: GLO LBO MULO M V Algemeen 
Is door andere leerlingen gepest op school 35.1% 25.8% 20.4% 23.0% 31.3% 27.0% 

 
De intensiteit van pesten varieert naar schoolniveau, maar blijkt vooral op de basisschool 
actueel. Onder oudere leerlingen, in de hogere klassen van het secundair vervolgonderwijs, is 
er nog relatief weinig rapportage van pesten.  
Als de resultaten over pestgedrag worden gedifferentieerd naar onderwijsniveau en sekse, 

komen de volgende patronen naar boven: 

 Pesten komt vooral voor op basisscholen en het 
minst op MULO scholen. Op GLO scholen heeft meer dan 
een derde van de leerlingen, 35%, in het afgelopen jaar last 
gehad van pesters.  

 Meer meisjes dan jongens melden dat ze worden 
gepest, respectievelijk 31% om 23%.  
 
Vooral op GLO scholen kan het pesten er heftig aan 
toegaan, waarbij kinderen hele onplezierige  emotionele 
reacties rapporteren. Onderstaand reacties van leerlingen 

van zowel GLO als VOJ scholen die de verregaande effecten van pesten illustreren:  
 
Ik voel me gewoon niet goed hierzo op school. Ik wilde niet hier komen, maar me moeder woont hier. Daarom kom 
ik hier zo op school. Soms schelden ze me gewoon uit. En wanneer ik zit voel ik me gewoon alleen. Ik heb niemand. 
Soms zit ik gewoon te huilen, dan zeggen ze dat ik een ‘bobo’ ben. (Meisje, GLO) 
 
Ze pesten elkaar hierzo op school veel. En ze lachen je gewoon uit. Ze gaan je zoveel dingen zeggen. Als je niet met 
iemand wil vechten gaan ze zeggen je bent bang of je weet niet te vechten. Of wanneer ze vechten krijgen ze 
ongeluk dan huilen ze. Maar ik hou niet van vechten, omdat wanneer ik vecht, alles wat ik zie neem ik om te 
vechten. Ik word snel agressief. Daarom vecht ik niet. (Meisje, GLO) 
 
Ik werd ook gepest over mijn vader omdat mijn vader nog maar 1 oog heeft. En voor me broer en mij moet zorgen. 
Het is hinderlijk en soms wil ik ze slaan, maar ik durf het niet te doen (Jongen, VOJ) 
 
Ze hebben me gezegd, ja je bent niet van deze school hier. En je moet niet hier op school zijn. Je bent wat in het bos 
is, omdat ik mix Indiaan/Creool ben. En ik begon te huilen want die dingen gingen me raken. (Meisje, VOJ) 
 

Pesten is lastig. Het blijft de 
hele dag in je hoofd en je kan 
het niet eruit krijgen. Als ze je 
echt uitschelden dan is het 
heel erg. Als je ook wordt 
gepest kan je je zelf ook dood 
maken, hoe die kinderen je zo 
pesten. (Meisje, VOJ) 

 



Deel 2  J. Terborg  Scholieren onderzoek    

 

52 
 

Daders van fysiek geweld in de vorm van slaan, duwen, schoppen van andere leerlingen zijn 
vooral jongens (45%). Dit patroon wordt ook in de focusgroepen bevestigd. Kinderen geven aan 
dat daders van gewelddadig pesten vooral oudere en grotere jongens zijn, die vaak ook in 
groepsverband pesten. 
 
Vooral die jongens. Zij doen dat vaak. Ze voelen zich groot. Dan denken dat ze iedereen kunnen rammelen. 
Sommigen jongens…. Soms schelden ze die leerkrachten ook uit. (Meisje, GLO) 
 
Hier op school pesten ze kinderen echt veel, ze spelen gangster, ze pesten vooral kleintjes (Meisje, GLO) 
 
We worden vooral gepest door die jongens van mijn klas, de ouderen. Ze gaan aan je haren trekken, ze slaan je, en 
plagen, gaan ze dingen tegen je zeggen die jij niet goed vind. Soms huil ik, soms sla ik soms  zeg ik me moeder dan 
komt me moeder op school. Soms ga ik juffrouw zeggen, komt juffrouw met ze praten maar ze luisteren niet. ik 
waarschuw ze. (Meisje, GLO) 
 
Ik scheld uit, ik sla soms. Ze gaan door. Ze gaan door hoor, want ze hebben geen ‘jeje’ toch, want al zijn  ze zo groot 
toch gaan ze door. Soms wil ik niet meer naar school gaan, soms huil ik, ik word boos. Ik word boos, ik weet niet 
wat ik met ze moet doen. Als ik wat met ze moet doen ga ik ze ongeluk geven. Ik wil zn hoofd in de ton stoppen. 
(Meisje, GLO) 
 

Zowel scholieren als leerkrachten, woonachtig in kleine gemeenschappen, bevestigen dat 
geweld op school nauw verband houdt met geweld op andere locaties. Zo kan het voorkomen, 
dat conflicten tussen families of buren doorwerken op relaties tussen leerlingen.  
 
Meestal is het zo dat het gaat om ruzies binnen een dorp. En dan komen ze daarmee naar school. En dan beginnen 
ze mekaar te pesten. Maar de leiding had al met ouders gesproken over ruzie in het dorp. Dat het eigenlijk niet iets 
moet zijn van de school. En dat die kinderen dat ook niet moeten doen, want als ma niet praat met die en die, dan 
mogen die kinderen ook niet met elkaar bemoeien. En wanneer ze naar school komen dan worden die kinderen 
gepest, geplaagd, uitgescholden. Want dan komt het mee. Dus dat heb je ook hier bij ons op school. (Leerkracht, 
GLO school) 
 

Redenen voor het pesten 
 
Tabel 34: Meest genoemde redenen voor pesten 
In de afgelopen 12 maanden Percentage 

1. Omdat ze denken dat ik een homo of lesbische ben 1.6 
2. Omdat ik arm ben 1.0 
3. Omdat ik niet goed kan leren 2.7 
4. Omdat ze me lelijk vinden 6.2 
5. Een andere reden 9.2 
6. Ik weet niet 7.4 

 
Op de vraag over de reden van het pesten konden geprecodeerde antwoorden worden 
gegeven. De meeste leerlingen gaven er de voorkeur aan om de reden zelf te beschrijven bij de 
antwoord categorie ‘Anders’. Als deze antwoorden nader worden beschouwd dan blijkt dat alle 
hoofdcategorieën ook weer aan de orde komen, maar dan met de meerwaarde dat de kinderen 
de redenen in hun eigen woorden beschrijven.  
In het algemeen kunnen er een aantal typische redenen worden onderscheiden voor het pesten 
die vooral gerelateerd zijn aan de naam, het uiterlijk, etnische afkomst, economische status, 
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‘afwijkend’ gedrag, schoolprestaties en (homo)seksuele kenmerken. Onderstaand worden deze 
kenmerken geillustreerd met citaten van kinderen: 
 

 Naam/Bijnamen: Kinderen melden dat hun voornaam of familie naam aanleiding is voor 
pesten. Wat ook gebeurt is dat kinderen’bijnamen’ krijgen: ‘mijn naam eindigt met "warie" 

plagen ze me ‘awarie’, mijn naam eindigt op ‘ta’ en ze roepen me ‘maskieta’,ze schreeuwen steeds 
vervelende roepnamen naar me’.  

 
 Uiterlijk: het pesten op basis van ‘uiterlijk’ is vooral gericht tegen kinderen die ‘dik’ of 

‘mager’ zijn, of te maken hebben met ‘lichaamsbeperkingen’. Zo geven kinderen aan dat 
ze gepest worden omdat: ‘me hoofd soms kaal is’, ‘ze vinden dat ik mager en lelijk ben, ‘ik een groot 

voorhoofd heb en mager ben’,  ‘ik kromme voeten heb’ , ‘ze vinden dat ik zwaar ruik’. 

 
 Etnische afkomst: Huidskleur en etnische afkomst spelen ook een rol als het gaat om 

pest gedrag. Kinderen melden dat ze worden gepest vanwege hun donkere huidskleur, 
of omdat ze van een bepaalde etnische groep zijn. ‘De creoolse kinderen pesten hindoestaanse 

kinderen of omgekeerd. Dan roepen ze je koelie, of je bent zwart, zeggen ze ‘blaka pingo’. Of ook als 
hindoestanen zwart zijn zeggen ze: ‘blaka koelie’. 

 
 ‘Ander’  gedrag: Kinderen melden dat ze worden gepest omdat ze geen ‘mainstream’ 

gedrag vertonen, bijvoorbeeld zich duidelijk afzetten tegen negatieve invloeden van 
peers: ‘ik niet wil meegaan of doen wat ze verkeerd doen’, ‘ik niet zoveel babbel als die anderen, daarom 

willen ze me pesten’ ,’ze vinden dat ik te schoon ben en netjes speel’.  

 
 Economische status: ‘Als je een goedkope schoen aantrekt, geen merk, dan gaan ze je plagen’, ‘ze 

plagen om de manier van kleden en dragen’, ‘ze jaloers op me zijn van hoe ik ben en wat ik heb’. 

 
 Goede of slechte schoolprestaties: Wel of geen goede schoolprestaties hebben beiden 

invloed op pestgedrag. Kinderen melden dat goede schoolprestaties soms negatieve 
reacties, in het bijzonder jaloezie oproepen van medeleerlingen, terwijl kinderen met 
slechte schoolprestaties, vooral kinderen die veel ouder zijn dan hun klasgenoten te 
maken krijgen met medeleerlingen die hen belachelijk maken: ‘omdat ik een beetje beter dan 

ze ging leren’, ‘ik me best doe en ze vinden het niet leuk’, ’ik iets meer heb of slim ben’, ‘jaloers op me zijn 
dat ik alleen maar goeie cijfers krijg’, ‘ik niet goed kan leren’, ’ik te oud ben voor die klas’, ‘omdat ik 
bepaalde dingen niet kan’.  

 

 (Homo) seksuele kenmerken: Kinderen letten ook al heel vroeg op elkaars seksueel 
gedrag. Meisjes die slachtoffer zijn van pesten vanwege hun seksueel gedrag melden 
vooral dat het pesten gerelateerd is aan vermeende seksueel aandacht en/of relaties 
met jongens. ‘Ze zeggen dat ik een motjo ben’, ’ze pesten omdat ze vinden dat ik met hun vriend ben’. 

Bij jongens die pesten melden gaat het vooral om hun ‘homoseksuele’ gedragingen. ‘ze 

zeggen dat ik maak als een meisje’, ’mijn stem is niet zoals andere jongens’, ‘ze zeggen dat ik een boeler 
ben’. 
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Hulpzoekgedrag bij pesten 
Zowel in de vragenlijst als in focusgroepen is aan kinderen gevraagd wat ze zullen doen als ze 
worden gepest. Het blijkt dat de meeste kinderen wel de kennis en vaardigheid hebben om 
pesten te melden.  
 
Tabel 35: Als leerlingen op school jou zouden slaan of pesten, wat zou jij doen? 
 Percentage 

1. Aan de juf/meester vertellen 50.3 
2. Mijn ouders vertellen 37.3 
3. Terugslaan of terug pesten 32.8 
4. Vrienden om hulp vragen 10.2 
5. Niets, omdat ik bang ben 5.7 
6. Niemand zeggen 3.3 
7. Iets anders doen 7.2 

 

De meest voorkomende respons is dat ze het pesten zullen melden, allereerst aan de leerkracht 
op school en op de tweede plaats aan de ouder. Ongeveer een derde van de kinderen geeft aan 
dat ze het recht in eigen handen nemen en bij pesten terugslaan of terugpesten. Een 
minderheid, 3%, geeft aan dat ze niet zullen melden terwijl 6% zegt niets te zullen doen omdat 
ze bang zijn. 
Leerkrachten zijn bekend met het vraagstuk van pesten en besteden hier aandacht aan in de 
klas en geven ook aan dat ze optreden als er klachten zijn. Kinderen bevestigen deze houding: 
‘het schoolhoofd zegt tegen die kinderen dat ze niet moeten pesten en dat het niet goed is, want 
pesten kan erge dingen veroorzaken’. Veel kinderen, evenwel, geven aan dat ook als er word 
geklaagd bij leerkrachten, deze niet altijd effectief optreden, vooral als het pesten herhaaldelijk 
en langdurig is.   
 
‘We zeggen de leerkracht, dan zegt hij van we zijn al groot, we hoeven niet als kleine kinderen te doen. Hij gaat 
misschien één keer schreeuwen maar als het nog een keer gedaan wordt of hij weet dat je vaak komt om klachten 
te geven dan wil hij niets meer horen. (Meisje GLO)  

 
In focusgroepen met meisjes worden jongens meestal als daders van pesten aangewezen. Op 
één school waren de meisjes zo ontstemd over het gewelddadig pesten van jongens dat ze 
liever geen jongens meer op school wilden. 
 
‘Ze moeten met de jongens praten, laat dit niet meer gebeuren, ze moeten een meisjesschool zoeken, alleen maar 
meisjes geen jongens. Ga je niet meer geplaagd worden. Jongens school en wij blijven hier. Zijn die jongens toch, 
erg hoor. (Meisje, GLO) 

 
Sommige kinderen waren zo boos over de pesters dat ze drastische maatregelen voorstelden: 
 
Ze moeten dood gaan. Ze moeten in de gevangenis. Ze moeten na blijven. Naar Opa Doeli. Ze moeten in een hoekje 
staan voor een dag, zonder te eten. Ze moeten naar het schoolhoofd. Schorsing krijgen. (Jongen, VOJ) 
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Tabel 36: Meeste genoemde acties bij pesten van andere leerlingen? 
 Percentage 

1. Niets, is niet mijn zaak, ik zou niet bemoeien 22.0 
2. Niets, omdat ik bang ben 4.8 
3. Dat kind zelf helpen 35.0 
4. Aan de juf/meester vertellen 54.3 
5. Ik zou iets anders doen 5.2 

 
De meeste kinderen geven aan dat ze bij pesten van andere kinderen zullen optreden door het 
pesten te melden aan de leerkracht (54%), of het gepeste kind zelf bij te staan (35%).  
Ook in focusgroepen geven kinderen aan dat ze anderen bijstaan als die worden gepest. 
 
Er is een jongen, we kennen hem al heel lang, hij doet als een meisje, hij loopt anders, hij praat anders, en die 
jongens gingen hem echt pesten. Maar we zeggen hem je moet niet luisteren naar die jongens, doe alsof je niet 
hoort. Hij doet wel zn best op school, maar als die jongens die dingen zeggen dan wordt hij anders, dan begint hij 
zich verlegen te voelen. Dan is hij niet meer hoe hij moet zijn. Maar dan we zijn er toch voor hem’. (Meisje, GLO) 
 
Hier op school pesten ze kinderen echt veel. Ik hou niet ervan. Als ik een kleintje zie huilen ga ik je vragen wat er is. 
En ik hou niet ervan wanneer ze kleintjes pesten. (Meisje, GLO) 

 
Een kleiner, maar significant deel, 27%, is van mening dat ze geen actie zullen ondernemen, 
waarbij ze vooral als reden opgeven dat ze niet willen bemoeien (22%) en dat ze bang zijn (5%).  
 
 

Disciplinering door leerkrachten 
In de vragenlijst is bij het thema ‘Veiligheid op school’ ook aandacht besteedt aan 
leerkrachtendisciplinering en de mate waarin straffen gewelddadig zijn. 
Over het algemeen hanteren alle scholen duidelijke regels, veelal vastgelegd in een 
schoolreglement, waar scholieren zich aan dienen te houden. Formele sancties op overtreding 
van regels zijn uiteenlopend. 
Kinderen beseffen dat evenals thuis ook de school regels oplegt waar scholieren zich aan 
moeten houden. Op de vraag welke straffen worden opgelegd bij overtreding van regels komen 
hele verschillende antwoorden, waaronder: 

 Soms laten ze je buiten staan, of in de hoek staan. Soms moet je in de zon staan, misschien 15 minuten, of 
tafels schuren, of rennen in de zon. 

 Ik moest voor de klas knielen. 

 Geschiedenis boek helemaal overschrijven.  

 Straf is dat je uit de klas wordt gezet of na school nablijven.  

 Meisjes moeten achter deur staan en jongens in de hoek. 

 Erf harken of tafels schuren  

 
Ook op het VOJ krijgen scholieren te maken met sancties bij overtreding van regels. Zo staan er 
straffen op: 

 Kledingkeuze die afwijkt van het voorgeschreven schooluniform. 

 Uitschelden van leerkrachten. 

 Brutaal taalgebruik. 

 Flirten op school. 
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 Een jacket aan hebben of met een pet komen.  

 Verzuimen zonder reden.  

 Kleuren in je haar. Jongens mogen niet met lang haar, meisjes mogen geen opvallende 
kleuren in hun haar. 

Straffen omvatten onder andere: 

 Taakstraffen: schoolerf harken, vuil opruimen. 

 Schorsing met oproepingsbrief aan ouders. 
 
 
Verbaal geweld door leerkrachten 
 
Tabel 37: Percentage leerlingen dat verbaal geweld van de leerkracht heeft ervaren 
 Onderwijsniveau Sekse  

In afgelopen jaar GLO LBO MULO M V Algemeen 
Uitgescholden door leerkracht 16.4% 22.3% 15.3% 17.7% 17.0% 17.2 

 
Om de incidentie van verbaal geweld te meten is aan scholieren gevraagd of ze in het afgelopen 
jaar zijn uitgescholden door een leerkracht. Ervaringen met verbaal geweld wordt gemeld door 
17% van de scholieren, waarvan 8% het één keer heeft meegemaakt, 4% spreekt over 2-3 
keren, terwijl ongeveer 5% meldt dat ze meer dan 4 keren door leerkrachten zijn uitgescholden.  
Wat psychisch geweld betreft, met name uitgescholden worden door een leerkracht, scoort het 
LBO onderwijs het hoogst: 22%. Op de GLO en MULO scholen hebben respectievelijk 16% en 
15% van de leerlingen ervaringen gehad met schelden door leerkrachten. In de focusgroepen 
waren het vooral leerlingen van GLO scholen die klaagden over het onvriendelijk taalgebruik 
van leerkrachten. 
 
Soms zijn ze onbeleefd, dan zeggen ze: zet je R op die stoel, of krul je staart op die stoel. Zet je droge op die stoel, of 
houd je vieze mond dicht. (Jongen, GLO) 
 
Een jongen had z’n schrift gevallen en erop getrapt en toen zei de juf, je leeft in een toilet, je bent echt slordig. Ik 
vind het erg dat ze zo behandeld worden, maar ze zeggen het niet tegen mij, maar wel tegen andere kinderen. 
(Meisje, GLO) 

 
Tabel 38: Percentage leerlingen dat psychisch geweld van de leerkracht  heeft ervaren naar 
woongebied 
 Woongebied 

In afgelopen jaar Urbaan Rurale kustvlakte Binnenland 
    
Is uitgescholden door leerkracht 14.0% 13.6% 33.8% 

 
Opmerkelijk is dat vooral kinderen in het binnenland melden dat ze in  het afgelopen jaar door 
leerkrachten zijn uitgescholden. Meldingen over psychisch geweld zijn het hoogst in het 
binnenland: 34%, gevolgd door kinderen die wonen in de rurale kustvlakte en urbane gebieden 
met een gelijk aandeel van 14%.   
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Lichamelijk geweld door leerkrachten: Lijfstraffen 
Door de Verenigde Naties is aan alle landen de 
oproep gedaan om lijfstraffen op school uiterlijk 
2009 te formeel te verbieden. Van de 197 landen 
zijn er nu nog 90 landen waar overheden nog steeds 
toestaan dat kinderen op school geslagen worden. 
Ook in landen waar lijfstraffen bij wet al verboden 
zijn, duurt de praktijk van slaan voort (Global 
Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 
Portella en Pells, 2015). In Suriname zijn lijfstraffen 
op school verboden, wat geheel in 
overeenstemming is met de bepalingen van het 

Kinderverdrag.6 Dit schoolverbod werd al in 1954 door het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen ingesteld, en wordt jaarlijks opnieuw onder de aandacht van alle schoolleiders 
gebracht middels een circulaire. De verantwoordelijkheid voor controle op naleving van deze 
maatregel is bij de afdeling ‘Inspectie’, die ook aan ouders de gelegenheid biedt om bij 
lijfstraffen tegen hun kinderen een formele klacht in te dienen. In het kader van preventie van 
lichamelijke straffen zijn er in de loop der jaren door het ministerie ook diverse programma’s 
ontwikkeld en uitgevoerd gericht op het versterken van de capaciteit van leerkrachten bij het 
aanbieden van kindvriendelijk onderwijs, dat vrij is van zowel psychisch als lichamelijk geweld. 
 
Tabel 39:  Percentage leerlingen dat fysiek geweld van de leerkracht  heeft ervaren naar 
onderwijsniveau en sekse 
 Onderwijsniveau Sekse  

In afgelopen jaar GLO LBO MULO M V Algemeen 
Is geslagen door een leerkracht 24.0% 10.8% 7.3% 15.6% 12.8% 14.2 

 
De voortdurende discrepantie tussen gewijzigde norm en hardnekkige praktijk blijkt uit 
rapportages van kinderen die nog steeds lichamelijk geweld ervaren van leerkrachten. 
Ongeveer 14% van de leerlingen meldt dat ze in het afgelopen jaar door leerkrachten is 
geslagen, waarvan 7% aangeeft dat het een incidentele ervaring was. 3% van de leerlingen is 2-
3 keren geslagen, terwijl 5% meldt dat ze meer dan 5 keren lichamelijk geweld van de 
leerkracht hebben ervaren. Het is duidelijk dat het formele verbod op slaan van leerlingen niet 
altijd consistent wordt opgevolgd, in het bijzonder door leerkrachten in het basisonderwijs.  
Fysiek geweld door leerkrachten wordt vooral gemeld door leerlingen van de GLO scholen: 1 op 
de vier leerlingen heeft in het afgelopen jaar een of andere vorm van lijfstraf ervaren.  
Op de tweede plaats volgen leerlingen van LBO scholen: 11%.  
 
Tabel 230: Percentage leerlingen dat fysiek geweld van de leerkracht  heeft ervaren naar woongebied 
 Woongebied 

In afgelopen jaar Urbaan Rurale kustvlakte Binnenland 
Is geslagen door een leerkracht 10.6% 17.1% 34.2% 

                                                                 
6 UN Committee on the Rights of the Child, CRC/C/GC/8, “General Comment No 8 (2006). The right 
of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment”, 

Leerkrachten zeggen: je bent een koe, 
ezel, varken. Je leeft in een toilet, je bent 
echt slordig, lummel. We vinden het niet 
leuk dat leerkrachten dat zeggen. Als ik 
stom was zou ik op een speciale school 

zijn voor stomme kinderen, die niet 
kunnen praten. Of als ik een ezel of een 
koe was zou ik nu niet hier zijn maar in 
de stalweide. Iedereen is gelijk. Wij zijn 
ook mensen. Wij kunnen deze dingen 

ook niet zeggen tegen de leerkrachten. 
(Meisje, GLO) 



Deel 2  J. Terborg  Scholieren onderzoek    

 

58 
 

Als we slecht werken dan slaan ze je op 
je armen, of ze knijpen, en als ze echt 
boos zijn dan gaan ze je echt schudden, 
en slaan met de hand, je oren trekken, 
slaan op je handen, benen en rug, maar 
niet op je hoofd. (Jongen, GLO)  

Ook bij ervaringen met lijfstraffen op school scoort het binnenland het hoogst: tweemaal zo 
hoog als in de rurale kustvlakte en vergeleken met urbane gebieden zelfs drie maal zo hoog. 
Opmerkelijk is voorts dat ervaringen met lijfstraffen meer worden gerapporteerd door 
scholieren in het bijzonder onderwijs (16.4%) dan scholieren op overheidsscholen (12.9). 
Jongens melden meer lijfstraffen dan meisjes: 16% om 13%. Op MULO scholen wordt het minst 
lichamelijk geweld door leerkrachten ervaren: 7%.  
 
Tabel 41: Mening van leerlingen over fysiek geweld door leerkracht 
 Onderwijsniveau Sekse  

 GLO LBO MULO M V Algemeen 
De juf of meester mag kinderen nooit 
slaan 

62.9% 80.7% 83.7% 77.6% 73.2% 75.3% 

 
Drievierde van de bevraagde kinderen, 75%, is van mening dat de leerkracht nooit mag slaan. Er 
treden wel significante verschillen op naar schoolniveau. Deze mening wordt het meest erop na 
gehouden door leerlingen van de MULO school (84%) terwijl veel minder leerlingen op GLO 
niveau (63%) deze mening delen. Hieruit volgt dus ook dat vooral op GLO niveau kinderen 
vinden dat leerkrachten soms wel een reden hebben om kinderen te slaan. Van de 25% 
leerlingen die menen dat slaan door de leerkracht soms gerechtvaardigd is, is de meest 
genoemde reden: ‘Als kinderen vrijpostig of brutaal zijn’ (17.8%). 
Vrijwel alle kinderen weten dat lijfstraffen op school verboden zijn. Op de VOJ scholen zijn 
studenten daar heel alert op en zeggen ook met nadruk dat ze niet zullen accepteren als ze op 
school geslagen worden. Onder kinderen die nog het basisonderwijs bezoeken is er ook een 
sterk besef dat de juf of meester niet mag slaan. Ze geven tegelijkertijd aan dat sommige 
onderwijzers toch slaan, en geven daar ook voorbeelden van: 
 
Als die leerkrachten die kinderen slaan dan worden ze ontslagen, dus ze slaan niet hard, misschien een mep achter 
je hoofd. (Jongen,GLO) 

 
Kinderen hebben soms begrip voor dit optreden van leerkrachten, omdat straffen vaak bedoeld 
zijn om schoolprestaties van leerlingen te verbeteren.  
 
‘Op school moeten er regels zijn voor kinderen, leerkrachten zijn soms streng, te streng, maar niet zomaar. (Jongen, 
GLO) 
 

Uit de ervaringen van leerlingen, met name op de GLO 
scholen, blijkt dat op sommige scholen leerkrachten 
zich niet zoveel aantrekken van het verbod.  
 
Ik ging praten, ik had niets gedaan, had juffrouw me twee keren 
geslagen. Met een dikke, grote lat. Op me handen, ‘t doet pijn. 
(Meisje, GLO) 

 
Eens had juf me op mn borsten geslagen. Het deed pijn. Dan huil ik. Elke dag huil ik wanneer ik op school ben. Juf 
slaat me waar ze je krijgt, je voet, maakt niet uit. Ze kijkt niet als het op je ogen komt. Ze slaat je gewoon prap 
prap. (Meisje, GLO) 
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Ouders hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen als leerkrachten deze regel 
overtreden.  
 
Ik heb me moeder niet gezegd, als ik me moeder zeg, ik zeg dr soms dat juffrouw me geslagen heeft, maar ze weet 
niet dat ik elke dag geslagen wordt. Als ik dr ga zeggen gaat ze op school komen, gaat ze komen flashen op 
juffrouw.  Daarom zeg ik dr niet. (Meisje, GLO) 

 
Het doet pijn hoor. Ik heb respect voor juffrouw toch, ik zie juffrouw als me moeder toch daarom zeg ik niets dan 
neem ik rustig. Juf mag wel slaan hoor maar niet de hele dag zo. De hele dag. Er kan iets met de leerlingen hun 
lichaam gebeuren. (Meisje, GLO) 
 

In enkele gevallen worden lijfstraffen van de leerkracht ondersteund door de ouder: 
 
Hier was een vader gekomen, heeft hij z’n zoon gezweept voor de klas, moest die jongen zijn broek zakken. 
 
Mijn  moeder zegt is goed voor me. Ze heeft gezegd omdat ik niet wil leren. 

 
In geen van de groepen werd fysiek geweld tegen leerkrachten gerapporteerd. Eén leerling van 
de basisschool vertelde over zijn ervaringen op een vorige school, waar het geweld van de 
leraar werd beantwoordt door geweld van de leerling. 
 
Op m’n vorige school had de juf een bordenwisser gegooid, die jongen was echt lastig, hij ging veel babbelen, is hij 
boos geworden, heeft hij stoel op juf gegooid en toen ging juf huilen, is ze bij schoolhoofd gaan klagen, zijn ze met 
politie terug gekomen, juf is fout want ze kan geen bordenwisser gooien, maar die jongen is ook fout. 
 
 

Hulpzoek gedrag van kinderen bij lijfstraffen 
 

Tabel 42: Meest genoemde acties bij ervaring fysiek geweld leerkracht 
 Precentage 

Niets 15.8 
Ik zou mijn ouders thuis vertellen 28.4 
Ik zou het schoolhoofd vertellen 47.5 
Ik zou iets anders doen 7.3 
Totaal 100.0 
 

Op de vraag aan kinderen naar hun reactie bij lichamelijk geweld door de leerkracht is het 
meest gegeven antwoord dat het schoolhoofd hierover wordt gemeld. Iets minder dan de helft 
van de kinderen, 47.5%, kiest voor deze aanpak. 28.4% van de kinderen kiest voor een tweede 
meest genoemde optie, namelijk de ouders melden over het optreden van de leerkracht. Een 
kleiner deel, 15.8%, zegt dat ze niets zullen doen. In de rest categorie van ‘ik zou iets anders doen’ 
komen verschillende antwoorden naar voren. Een deel van de kinderen zou zich vooral wenden 
tot andere formele instanties dan de school, met name het Ministerie van Onderwijs, afdeling 
Inspectie, en de Politie. Opmerkelijk is dat de meeste commentaren in de rest categorie ‘zou 
iets anders doen’ gerelateerd zijn aan een agressieve reactie, waarbij de leerling aangeeft de 
leerkracht hardhandig aan te zullen aanpakken: ‘de leraar waarschuwen dat ik gek kan worden’, ‘ dr 
dood slaan of schieten,  ‘dr terug slaan, want ze mogen niet slaan’, ‘ze met een mes steken’, ‘een ongeluk 
geven, dan doet ze het nooit meer’. 
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Preventie en aanpak seksueel geweld  
Bij geweld tegen kinderen op school wordt de leerkracht gezien als de belangrijkste bron van 
advies en hulp. Op de tweede plaats noemen kinderen familie, terwijl het bellen van de 
Kindertelefoon of aangifte bij de politie als adviezen zouden worden gegeven aan kinderen die 
problemen hebben. Oudere kinderen, op VOJ niveau, zijn wat terughoudender als het gaat om 
advies en hulp vragen bij leerkrachten. Vooral als het gaat om moeilijk bespreekbare 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan seksueel gedrag. De vrees die er bij tieners bestaat is dat 
hun ‘probleem’ niet confidentieel blijft. 
  
Focusgroep Jongens, VOJ 
I: Stel je bent seksueel actief en je hebt onveilig seks gehad met een meisje en nu blijkt dat meisje zwanger te 
zijn. Met wie praat je erover?  
R: sowieso thuis met je ouders. Misschien op school.  
I: Zouden jullie het durven of zouden jullie het toch liever geheim houden?  
R: ik zou het vertellen.  
R: ik denk niet dat ik het zou durven. 
 R: ik zou het vertellen. Omdat kijk het is jouw toekomst en je gaat ook aan de toekomt van een ander. Dus ik zou 
een oplossing zoeken. Om het toch goed te maken.  
R: ik zou het liever aan mijn ouders zeggen dan dat ik het aan die leerkrachten zou vertellen.   
I: Waarom zou je het niet met de leerkracht willen bespreken?  
R: ik vertrouw me ouders meer. Ik weet dat ze dus ook een oplossing voor mij gaan zoeken. Maar als ik het aan 
leerkracht zeg misschien gaan ze ook aan iemand anders zeggen.  
I: Je denkt dat het niet geheim blijft?  
R: Ja. Ik heb ook zoiets meegemaakt bij me zusje enzo. En bijna elke leerkracht wist er van. Dus wat hij zei van als je 
het aan de leerkracht zou gaan vertellen zouden bijna alle leerkrachten het gelijk weten.  

 
Seksuele voorlichting op school 
Zowel op basisscholen als op MULO en LBO scholen zijn kinderen en jongeren vooral 
voorstander van seksuele voorlichting op school. Op de meeste scholen zijn er geen aparte 
seksuele voorlichtingssessies maar praten sommige leerkrachten wel over seksueel 
gerelateerde onderwerpen met leerlingen, vooral in het kader van preventie van 
tienerzwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen. 
 
Soms praat de juf over seks, maar niet altijd, meestal bij een thema over voortplanting. Hoe een vrouw 
een kindje baart. En hoe een jongen en een meisje hoe ze eruit zien, hun geslachtsorganen. Ik vind het is 
goed, om bescherming en bepaalde ziekten te voorkomen. (Jongen, GLO) 
 
Soms zeggen die leerkrachten ons van je moet dat niet doen want je moet nog je school afmaken. En al 
doe je dat je moet de pil gebruiken, of condoom moet je gebruiken. Ze hebben gezegd als je het al doet 
en je niet van plan bent te stoppen liever gebruik je voorbehoedsmiddelen om te voorkomen dat je 
zwanger wordt. Ik vind het goed hoor. Want bijvoorbeeld als je het niet wist krijg je het te horen. Want 
me moeder praat niet met me over zulke dingen. Ik was alleen maar bij haar gegaan één keer om haar te 
zeggen dat ik verliefd was. Me moeder was zo boos op me. Ik was geschrokken. Ik was direct ook boos. 
Maar me zusters adviseren me wel en ik vind het goed want als het niet voor me zusters was zou ik echt 
niet weten wat het inhoudt. (Meisje, VOJ) 
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3.3.  Algemene veiligheid in huis 

In deze paragraaf worden resultaten gepresenteerd die betrekking hebben op de algemene 
veiligheid in huis. De vragen in deze sectie van de vragenlijst hadden betrekking op de mate 
waarin kinderen thuis geconfronteerd worden met drugs- en alcoholgebruik, verbaal geweld 
door gezinsleden of andere risicosituaties. Bij de vragen is sterk het accent gelegd op algemene 
gevoelens van veiligheid zonder dat nog perse de relatie is gelegd met direct ervaren geweld, 
dus geweld dat door anderen aan kinderen is toegebracht. 
  
Tabel 43:  Gevoel van veiligheid en onveiligheid in huis 
Indicatoren van veiligheid en onveiligheid in huis   Percentage 

Ik voel me veilig 83.6% 
Ik voel me wel veilig, maar soms  niet omdat........ 14.1% 
Ik voel me niet veilig 1.3% 

 
Het overgrote deel van de kinderen, 84%, geeft aan dat ze zich thuis veilig voelen. Slechts 1.3% 
is van mening dat het thuis niet veilig is, terwijl 14% zegt dat ze zich doorgaans wel veilig voelen 
maar soms niet. Op de vraag aan de kinderen waarom ze zich (soms) niet veilig voelen, komen 
er uiteenlopende antwoorden. De meest voorkomende antwoorden hebben betrekking op het 
ontbreken van veiligheid in de buurt en het blootstaan aan geweld, vooral lichamelijk geweld 
van ouders en kinderen in huis. Bij het gevoel van onveiligheid in de buurt hebben kinderen het 
vooral over het grote risico op woninginbraken, waarbij velen verwijzen naar eigen ervaringen 
met inbraak maar ook naar veelvuldige inbraken in hun buurt.  
 
Tabel 44: Behandeling thuis door ouders, volwassenen of andere kinderen 
 Ooit Nooit 

Word je thuis slecht behandeld door je ouders of andere volwassenen? 4.5 95.0 
Vind je dat je thuis slecht behandeld wordt door je broers of zusters of andere 
kinderen? 

5.1 94.4 

 
In aansluiting op vragen over veiligheid is aan kinderen ook gevraagd of ze wel of niet goed 
behandeld worden door volwassenen en kinderen met wie ze samenwonen, en bij bevestiging 
van slechte behandeling daar ook een reden voor te geven.  
Het overgrote deel van de kinderen, 95%, antwoord ontkennend op deze vraag. Het aandeel 
van kinderen dat een slechte behandeling thuis bevestigd, 5%, noemt zowel volwassen- als kind 
daders. Onderstaand de meest genoemde redenen die kinderen aandragen om hun antwoord 
‘ik voel me (soms) onveilig’ te onderbouwen: 
 
1. Onprettige buurt: molest, vechten, schelden van buren. 
2. Woning inbraken. 
3. Vaak alleen thuis en bang. 
4. Onveilig in huis door ervaren geweld van huisgenoten: ouders en/of verzorgers of 

kinderen. 
 
Bij elke soort reden is een selectie gemaakt van  antwoorden van kinderen ter illustratie van de 
meest voorkomende ervaringen van kinderen. 
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Onprettige buurt: Molest, vechten, schelden van buren 

 
Een deel van de kinderen schrijft gevoelens van onveiligheid toe aan algemene onveiligheid in 
hun buurt. Ze ervaren dat ze op straat lastig gevallen worden, dat er wordt gevochten of 
gescholden, of voelen zich bedreigd. 
 er gebeuren soms rare dingen in me buurt  

 het is eng in me straat  

 er zijn verschillende  vervelende jongens in de buurt  

 er wordt gevochten 

 er wonen veel zwervers en junkies in m’n buurt  

 er zijn pedofielen in de buurt  
 

In een aantal focusgroepen met kinderen werd bevestigd dat in sommige buurten kinderen 
dagelijks geconfronteerd worden met buurtgeweld. Hoewel deze vorm van geweld tegen 
kinderen geen centraal thema vormt van het onderzoek, blijkt het een vraagstuk te zijn waar 
vooralsnog weinig aandacht voor is. In het onderstaand fragmenten uit een gesprek met jongens 
van een basisschool wordt geïllustreerd hoe kinderen geweld in een buurt kunnen ervaren:  

 

Juf ze hebben me gestoken. R: Juf ik ook. I: Wie? R: Juf, een jongen. Juf ben ik boos geworden heb ik een 
Heineken fles genomen heb ik het op hem gegooid. I: Hoe oud was je toen het gebeurde? R: Juf negen. I: 
Heeft die jongen je met een mes gestoken? R: Ja juf. Juf een brood mes. Heeft hij me gestoken ermee, 
hebben ze me naar ziekenhuis gebracht juf. I: Gebeurd dat veel in je buurt dat ze zo vechten met 
wapens? R: Ja juf, bijna elke dag hoor je dat ze mensen schieten. R: Juf waar ik woon komt de politie hele 
dag daar. Mensen komen halen. Ze verkopen hasj, marihuana enz. Kinderen, 14 jaar, roken ook. Ze 
vechten met pistool hoor, niet met hand. Juf, ik word soms bang wanneer ik die grote jongens zie, dan 
lopen ze langs. Ik ren weg, juf ze lopen met pistool. Je ziet het gewoon. Ze zetten het hier (wijst op zn 
rug). (Jongen, GLO)  

 
 

Woninginbraken 

 
Kinderen melden een onveilig gevoel thuis vanwege het gepercipieerde risico op criminaliteit. 
Sommige kinderen melden dat er eerder bij hen is ingebroken, terwijl anderen geen directe 
slachtoffers zijn van criminaliteit maar zich wel bezorgd en angstig voelen vanwege ervaringen 
van anderen en/of berichten over toegenomen criminaliteit in hun woonomgeving. 
 
 er worden soms overvallen gepleegd in de buurt  

 soms kunnen rovers in je huis inbreken  

 er lopen te veel rovers op straat  

 er was iemand komen stelen en nu ben ik bang 

 niet overal zijn deuren geplaatst in mijn huis  

 er wordt veel beroofd in mijn buurt 
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Vaak alleen thuis en bang 

 
Tegen de achtergrond van het risico op criminaliteit worden gevoelens van onveiligheid in huis 
versterkt als het kind alleen thuis wordt achtergelaten. Kinderen melden dat ze langdurig alleen 
thuis worden achtergelaten, veelal omdat ouders werken. 
 als ik alleen ben voel ik me niet veilig thuis 

 ik soms alleen thuis ben met me hondje in dat groot huis  

 ik meestal alleen ben en bang ben dat er een dief komt  

 ik soms alleen woon en ik ben soms bang dat dingen van me ouders gestolen gaan worden  

 me moeder soms laat werkt en we alleen thuis zijn 

 me vader en mijn moeder in het bos gaan 

 

Onveilig in huis door geweld ouders 

 
Gevoelens van onveiligheid in huis zijn vooral gerelateerd aan: 
1. Lichamelijk geweld door ouders of verzorgers,  
2. Psychisch geweld door ouders of verzorgers,  
3. Getuige zijn van geweld tussen ouders,  
4. Lichamelijk geweld door andere kinderen in huis   
 

1. Lichamelijk geweld door moeder, vader of verzorgers  
 

ik voel me onveilig in huis omdat............ 
 ik bang ben dat me moeder me gaat slaan als ik verkeerde dingen doe 

 me moeder me soms slaat en ik moet na  school zelf koken 

 ik geen moeder heb en me vader ons slaat   

 ik word afgetakeld thuis  

 wanneer ik met een ‘rood’ naar huis ga, slaat me moeder me  

 ik soms word geslagen en ik ook ongeluk krijg    

 ik soms niets te eten vind en ook eet ik rijst met water 

 ik telkens gerammeld word om kleine fouten  

 ik van school kom en niets vind om te eten 

 ik als straf geen eten krijg van mijn moeder en blijf ik hele dag in de kamer 

 ze geen eten voor me laten hoe ik werk 

 

 
 

2. Psychisch geweld 
 

ik voel me onveilig in huis omdat............ 
• ik voel dat mij moeder niet van mij houdt  
• ik soms wordt uitgescholden 
• ik vaak het gevoel krijg dat ze me niet nodig hebben  
• me moeder me laat stressen en hoofdpijn krijgen 
• me tante niet van me houdt 
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• me vader vaker agressief wordt en uitscheldt 
• mijn moeder me uitscheldt om gekke dingen 
• soms praten ze negatieve dingen over mij 
• ze me de schuld altijd geven  
• ik niet goed kan studeren en uitrusten 
• geen bloedeigen kind van stiefvader bent 

 
3. Veel ruzie in huis tussen ouders en andere familieleden 
 

ik voel me onveilig in huis omdat............ 
• ik nergens ga, altijd ruzie thuis  
• er teveel ruzie daar gebeurt  
• het soms niet goed gaat thuis  
• er mensen komen om te vechten met mijn ouders  
• altijd ruzie thuis, oma en opa krijgen ruzie  
• omdat mijn ouders vechten en soms uit elkaar willen gaan  
• ouders vechten en gooien dingen naar elkaar  
• veel familieproblemen  

 
4. Onveilig in huis door geweld kinderen 
 

ik voel me onveilig in huis omdat............ 
 sommige van mijn broers en zussen doen lastig  

 ik word beledigd door mijn oudste broer, hij is 24 jaar  

 me broer me altijd met ruzie zoekt me  

 broertje ieder keer weer met scherpe voorwerpen op me afkomt 

 mijn broer mij vaak voor geen redenen slaat  

 mijn vader zijn eerste kinderen mij slecht behandelen omdat ik blank ben  

 ze me altijd uitschelden of rammelen waardoor ik geen rust heb 

 ze zomaar liegen en dan slaat me moeder me  

 ze me slaan of schoppen 

  wanneer me vader weg is mishandelt m'n broer me 

 
 

 
Onveilig gedrag van mensen in huis 
Bij de paragraaf over veiligheid in huis is ook rekening gehouden met omstandigheden in huis 
die kinderen een gevoel van onveiligheid of angst kunnen bezorgen, met name alcohol- en 
druggebruik van gezinsleden, ervaringen met verbaal en lichamelijk geweld tussen gezinsleden. 
14% van de kinderen geeft aan dat ze bang worden van mensen bij hen thuis die alcohol 
gebruiken, terwijl 13% van kinderen zegt bang te worden omdat volwassenen bij hen thuis veel 
schelden. Ervaringen met drugsgebruik in hun gezin en vechtpartijen tussen volwassenen in het 
gezin worden gemeld door respectievelijk 6% en 8% van de kinderen.   
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Tabel 45: Gezinsomstandigheden die gevoelens van onveiligheid, angst oproepen 
 Ooit Nooit 

Zijn er mensen bij jou thuis die alcohol gebruiken, waardoor je soms bang wordt? 13.6 86.1 
Zijn er mensen bij jou thuis die drugs gebruiken, waardoor je soms bang wordt? 5.5 93.9 
Zijn er volwassenen bij jou thuis die je bang maken omdat ze veel schelden? 12.5 86.8 
Zijn er volwassenen bij jou thuis die met elkaar vechten, dus elkaar hard slaan, 
schoppen en/of klappen? 

7.9 91.5 

 
Aan het eind van de vragenlijst is aan kinderen gevraagd of ze andere vervelende dingen 
hebben meegemaakt die niet in de vragenlijst aan de orde zijn gekomen. Deze vraag is door 
ongeveer 25% van de respondenten beantwoord met het expliciet benoemen van een 
vervelende ervaring. Soms waren deze ervaringen wel al aan de orde gekomen in bijvoorbeeld 
de stellingen, maar kinderen rapporteerden ook over ervaringen waarover er geen vragen 
waren gesteld in de  vragenlijst. 
 
Welke andere vervelende ervaringen heb je meegemaakt? 

Vervelende ervaringen van kinderen 

Slechte behandeling  
door volwassenen 

 ik kreeg minder aandacht, ik kreeg geen aandacht en liefde van me ouders 
waardoor ik het buiten ben gaan zoeken 

Verwaarlozing  ik denk dat jullie me niet hebben gevraagd of ik alleen woon of niet, maar ik 
wil wel jullie zeggen dat ik alleen woon en het is heel moeilijk  

 ouders maken niet altijd moeite voor me 

Slechte behandeling 
door kinderen 

 de kinderen van me tante vechten met me. Ze slaan me hard.  

 ik word thuis gepest  

Verdriet  de juf een hekel aan je heeft en niet van je houdt en je niet wil helpen 

Mishandeling  een nicht van mij die wordt mishandeld 

 ja me vader scheldt me uit en slaat me ook en vernietigt me spullen  

 soms mishandeld me moeder me 

 mijn tante had mij bij mijn hoofd gekapt 

 meestal gaat het goed, maar soms word ik mishandeld 

Molest  een keertje was ik naar de winkel voor me moeder gegaan en de straat daar  
was donker en een dronken man stond daar gekke dingen te praten en dan 
komt hij me aan mijn bil raken, ik heb hem gewoon geklapt 

Doodverwensing/ 
bedreiging 

 mijn vader bedreigt me dat hij me dood gaat maken  

 ik was in een internaat dan werd ik vaak ziek. Een keertje was ik erg ziek toen 
heeft die directrice gezegd laat ze me laten om dood te gaan  

Psychisch geweld  mijn moeder scheldt me soms uit 

 leerlingen worden door leerkrachten beledigd 

Getuige van geweld 
tussen ouders 

 echtscheiding ouders  

 me pa heeft me moeder geslagen 

 mijn oom drinkt alcohol en hij is ook al in de gevangenis geweest. hij heeft 
mijn moeder gezegd dat hij haar dood gaat maken.  

Geweld met wapens  een paar keren met wapens geschoten 

 omdat ik iemand bijna dood heb gemaakt  

 me tante heeft een man dood gestoken 

 neef had gevochten met iemand en is bijna overleden 

Zelfmoord  er is niet gevraagd hoeveel keren je bijna zelfmoord heb gepleegd 
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Kinderarbeid  ik ben sinds kleinsaf gedwongen om te werken  

Sterfte ouders  ik erge ding meegemaakt dat me moeder vlak voor me stierf  

 ik heb me vader verloren  

 mijn moeder was overleden toen ik 8-9 jaar was en mijn zusje toen ik 6-7 was 

 ik vind het zwaar dat ik 13 jaar ben en ik me vader verloren heb 

Abortus  ik heb ooit meegewerkt aan abortus en dat was helemaal niet prettig 

Vervelende dingen, 
zonder toelichting 

 ik heb vervelende dingen meegemaakt  

 ja ik heb wel vervelende dingen meegemaakt toen ik een paar jonger was ja 
maar ik ga niets vertellen  

 dat kan ik niet vertellen, het is te verdrietig 

Mist ouders  ik woon met me oma en me vader en moeder wonen aan de Jarikaba, zo ver 
en ik mis me vader en me moeder  

Gedwongen seks, 
verkrachting 

 mijn buurman heeft zijn overkleindochter verkracht 

 mn vader probeert me soms seksueel te misbruiken 

 me moeder vindt dat ik met me vader seks heb, maar dat is niet waar   

 me oom wilde me lang terug gebruiken 

 ja, een meisje probeerde omgang te hebben met mij zonder toestemming  

 ja, ik was bijna misbruikt geworden door mijn neef 

 wat ik vervelend vind is dat wanneer oudere mannen kleine meisjes zoeken  

 als je verkracht ben 

 ze vragen me om omgang met ze te hebben 

 
 

3.4.  Incidentie en prevalentie van geweld tegen en tussen kinderen 

In de vorige paragraaf zijn de ervaringen van kinderen met geweld op school en in huis vooral in 
verband  gebracht met algemene gevoelens van veiligheid, en vooral afgeleid uit ‘open vragen’ 
waarin kinderen vanuit hun eigen subjectieve beleving het begrip ‘veiligheid’ hebben 
gedefinieerd. In deze paragraaf gaat het vooral om de schatting van de incidentie en 
prevalentie van geweld tegen kinderen op basis van standaarddefinities van geweld. Zoals bij 
de bespreking van de onderzoeksopzet al is aangegeven, is bij het meten zoveel als mogelijk 
gebruik gemaakt van internationaal toegepaste standaardinstrumenten en operationele 
definities van verschillende vormen van geweld (UNICEF 2014, IPSCAN 2015), om internationale 
vergelijkbaarheid van resultaten mogelijk te maken. Om de omvang en aard van verschillende 
vormen van geweld tegen kinderen te schatten, zijn in de zelfinvul vragenlijst drie blokken met 
een totaal van 32 stellingen aan kinderen gepresenteerd.  
 
In navolging van internationale gebruiken is onderscheid gemaakt tussen: 

1. ‘Actueel geweld’ of Incidentie: geweld dat in het afgelopen jaar is ervaren. In 
internationale Engelstalige literatuur, aangeduid als ‘year prevalence’. 

2. ‘Geweld dat ‘Ooit’ in het leven van het kind heeft plaatsgevonden’ of Prevalentie: 
geweld dat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden aangevuld met geweld dat langer 
geleden is ervaren. In internationale Engelstalige literatuur aangeduid als ‘life-time 
prevalence’  

De informatie over de verschillende vormen van geweld tegen kinderen in de leeftijdsgroep 11-
18 jaar is in samengestelde vragen aan de respondenten voorgehouden. Behalve dat de 
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respondent op de vragenlijst moest aangeven of hij/zij de voorgehouden daad heeft ervaren en 
de soort dader noemen, moest ook worden aangegeven hoe vaak zoiets hem/haar is 
overkomen. Er zijn dus bij elke stelling twee gezichtspunten tegelijkertijd gemeten: de dader(s) 
betrokken bij en de frequentie van de ervaring. Bij de analyse zijn de gemeten 
ervaringsfrequenties getransformeerd naar een 3-punten ordinale schaal en gehercodeerd in 
de volgorde: Nooit, Langer geleden of Actueel. Dit laatste, ‘Actueel’, heeft betrekking op het 
lopend schooljaar ten tijde van de meting en het schooljaar daaraan voorafgaand.  
 
Er zijn drie groepen van stellingen aan scholieren voorgehouden, waarbij verschillende soorten 
geweld zijn onderscheiden, namelijk: 

1. psychisch geweld, waaronder apart ook is gemeten ‘getuige zijn van geweld tussen 
ouders’,  

2. lichamelijk geweld, 
3. seksueel geweld.   

Binnen elke groep zijn de diverse stellingen genummerd met een volgnummer. De stellingen 
over lichamelijk geweld, psychisch geweld en getuige van geweld tussen volwassene hebben 
betrekking op geweld in huis, terwijl de stellingen over seksueel geweld gerelateerd zijn aan  
zowel geweld binnenshuis als geweld buitenshuis. 
 

Definitie Geweld thuis: Als een kind tot slachtoffer wordt gemaakt terwijl onder hij/zij nog 
onder de (wettelijke) supervisie van een ouder of verzorger staat. Het geweld vindt thuis plaats, 
ongeacht de identiteit van de dader.  

 
 

3.4.1.  Omvang van het geweld 

Prevalentie Algemeen geweld 
Bij de bepaling van de omvang van het algemeen geweld  is gewerkt met twee benaderingen:  

1. In de eerste benadering is het resultaat op de stelling  ‘Mijn moeder/vader/andere 
volwassene heeft me een tik gegeven’, meegenomen, dat wil zeggen er is een brede 
benadering van geweld toegepast, inclusief de zogenaamde ‘corrigerende tik’. In deze 
benadering wordt ervan uit gegaan dat de gewelddadigheid van de tik sterk kan variëren 
van een corrigerende tik naar een gewelddadige tik. Om geen enkele vorm van geweld 
uit te sluiten is daarom het algemeen geweld ook berekend, inclusief deze ‘tik’. 

2. In de tweede benadering is het algemeen geweld gemeten exclusief stelling ‘Mijn 
moeder/vader/andere volwassene heeft me een tik gegeven’. 
 

Alle vormen van geweld Actueel Ooit 

Geweld exclusief ‘Tik’  81.3 86.4 
Geweld inclusief ‘Tik’ 87.6 92.3 

 
Antwoord gevend op één van de centrale vragen van het onderzoek wat de omvang is van het 
geweld dat kinderen in Suriname ervaren, kan worden gesteld dat:  88% van de kinderen, in de 
leeftijdsgroep 11-18 jaar, in het afgelopen jaar één of meerdere vormen van geweld heeft 
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ervaren en dat 92% het geweld ooit in zijn of haar leven heeft ervaren. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat alle vormen van geweld hieronder vallen, inclusief relatief minder ernstige 
vormen van geweld zoals ‘geven van een ‘tik’ en ‘schreeuwen en gillen tegen kinderen’. Het 
grootste deel van het geweld kan worden gecategoriseerd als ‘gewelddadige disciplinering’. 
 

• Als er een engere benadering van geweld wordt toegepast, exclusief ‘een tik’, dan is het 
resultaat iets lager, namelijk 81% van de kinderen die het geweld recent heeft ervaren en 86% 
van de kinderen die het ooit in het leven heeft ervaren. Dit kleine verschil tussen brede en enge 
benadering impliceert dat de meeste kinderen zowel lichte vormen als meer ernstige vormen 
van geweld ervaren. De gevonden percentages over de omvang van het algemeen geweld zijn 
min of meer in overeenstemming met resultaten van MICS studies van UNICEF in een groot 
aantal landen,7 waaruit blijkt dat geweld thuis vaak in het kader van ouderdisciplinering varieert 
van 39% tot 95% , waarbij er geen grote verschillen optreden tussen lage en hoge 
inkomenslanden. De laatste twee landelijke MICS in Suriname, hebben de prevalentie van 
gewelddadige disciplinering vastgesteld op 84% in 2006 en op 86% in 2010.  
Een andere UNICEF studie over geweld tegen kinderen in landen in Oost Azië en de Pacific 
regio, komt op een gemiddeld percentage van ongeveer 75% kinderen die gewelddadige 
discipline ervaart (UNICEF 2014). Studies in Europese landen, waarbij de ISPCAN vragenlijst is 
toegepast, komen op vergelijkbare percentages. Zo is de incidentie in Georgia (2008) ongeveer 
80% (ISPCAN, UNICEF, 2008).  
 
Meest voorkomende vormen van geweld 
Wat het meest voorkomende geweld tegen kinderen is, hangt af van het wel of niet includeren 
van het onderdeel ‘het geven van een tik’. Indien het geven van een tik wordt meegenomen is 
het lichamelijk geweld het meest voorkomende geweld, dat door 72.4% van de kinderen 
recent, in het afgelopen jaar is ervaren en voor 84.3% heeft het minstens 1 keer in het leven 
plaatsgevonden.  
 
Meest voorkomende geweld exclusief ‘de tik’ 
Als het onderdeel ‘het geven van een tik’ buiten de analyse wordt gehouden dan is het meest 
voorkomende geweld het psychisch geweld. 73.9% van de jongeren rapporteert psychisch 
geweld in het afgelopen jaar en 80.6% heeft het ooit in het leven ervaren. Het schreeuwen, 
gillen, uitschelden of beledigen zijn de meeste voorkomende vormen van psychisch geweld. In 
mindere mate ervaren kinderen doodverwensingen, bedreigingen met achterlating of uit huis 
zetting en vernietiging van spullen. De tweede meest voorkomende vorm van geweld is 
lichamelijk geweld. 45.9% van de kinderen geeft aan in het afgelopen jaar minstens 1 keer 
lichamelijk geweld te hebben ervaren terwijl 58.2% het ooit heeft ervaren. Lichamelijk geweld 
betreft ‘pak slaag’ met handen of voorwerp, vastbinden, geen eten geven of verwonden. Ook 
uit internationale studies blijkt dat kinderen vooral psychisch en lichamelijk geweld ervaren 
(UNICEF 2008, 2012, 2014). 
                                                                 
7 Deze UNICEF studie (2012) is een secundaire analyse gebaseerd op MICS en Demographic Health Surveys (DHS) in 
35 lage- en middeninkomenslanden, en gebaseerd op vragen aan vrouwelijke verzorgers over toepassing van 
disciplinaire methoden bij kinderen 2-14 jaar in de afgelopen maand. 
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Het getuige zijn van ouders of andere volwassenen in huis die tegen elkaar schelden, en de 
moeder of vader tegen wie geweld wordt gebruikt, zijn allemaal onderdelen die deel uitmaken 
van de categorie ‘getuige van het geweld tussen ouders’. Meer dan een op de vier scholieren, 
27.5%, heeft deze vorm van indirect geweld ervaren in het afgelopen jaar en het aandeel van 
kinderen dat dit geweld ooit eerder heeft ervaren is 34.4%. Wat seksueel geweld betreft zegt 
13.1 % daar in het afgelopen jaar slachtoffer van te zijn geweest, terwijl 15.2% deze vorm van 
geweld ooit in het leven heeft ervaren. 
 

 
Figuur 3: Incidentie en prevalentie per soort geweld 

 
Lichamelijk Geweld 
De stellingen die onderdeel uitmaakten van categorie ‘Lichamelijk geweld’ hebben betrekking 
op het geweld dat het kind in huis ervaart. Er is gevraagd naar geweld dat hen is aangedaan 
door volwassenen en geweld door kinderen met wie zij samenwonen. Bij het presenteren van 
de omvang van lichamelijk geweld is onderscheid gemaakt tussen ‘geweld met ‘Tik’ en ‘geweld 
‘zonder Tik’. 
 
Tabel 246: Daders van lichamelijk geweld 
Lichamelijk Geweld Actueel Ooit 

Lichamelijk Geweld door Volwassenen en Kinderen incl. ‘Tik’ 72.4 84.3 
Lichamelijk Geweld door Volwassenen en Kinderen excl. ‘Tik’ 45.9 58.2 
Lichamelijk Geweld door Volwassenen inclusief ‘Tik’ 71.3 83.7 
Lichamelijk Geweld door Volwassenen exclusief ‘Tik’ 43.4 56.1 
Lichamelijk Geweld door Kinderen 11.8 14.0 
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Figuur 4: Incidentie en prevalentie van Lichamelijk geweld 

De actuele ervaringen van kinderen met lichamelijk geweld wijzen op een aantal patronen: 
1. Bijna drie kwart van de kinderen, 72%,  heeft in het afgelopen jaar lichamelijk geweld 

ervaren, waarbij de ‘tik’ is geïncludeerd. 
2. Als de ‘tik’ buiten de analyse wordt gehouden, heeft 46% van de kinderen actuele 

ervaringen met ernstiger vormen van lichamelijk geweld, inclusief ‘pak slaag’ met 
voorwerpen en/of met verwondingen. 

3. Het lichamelijk geweld (zonder tik) dat kinderen ervaren van volwassenen is 
aanmerkelijk groter dan het lichamelijk geweld door andere kinderen, namelijk 43% om 
12%. 

Bij de gedetailleerde bespreking van de resultaten over lichamelijk geweld zullen deze patronen 
worden toegelicht.  
 
Seksueel Geweld 
Het stellingenblok dat betrekking had op seksueel geweld bestond uit 8 stellingen die 
betrekking hadden op verschillende vormen van seksueel geweld door volwassenen en 
kinderen, en op seksueel geweld door een dader binnen het gezin of buiten het gezin. Op basis 
van deze indeling zijn er vijf grote categorieën van seksueel geweld tegen kinderen 
onderscheiden die in de onderstaande tabel zijn weergegeven. 
 
Tabel 47: Daders van seksueel geweld 
Seksueel Geweld Actueel Ooit 

Seksueel Geweld door Volwassenen en Kinderen 13.1 15.2 
Seksueel Geweld door Volwassenen 10.3 12.0 
Seksueel Geweld door Kinderen 6.6 7.9 
Seksueel Geweld binnen het gezin 8.2 9.7 
Seksueel Geweld buiten het eigen gezin 8.6 10.2 
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Figuur 5: Incidentie en prevalentie van seksueel geweld 

 
De actuele ervaringen van kinderen met seksueel geweld wijzen op een aantal patronen: 

1. Ongeveer 1 op de 6 kinderen, 13%, heeft in het afgelopen jaar seksueel geweld 
ervaren. 

2. Eén op de tien kinderen, 10%, meldt actuele ervaringen van seksueel geweld door 
volwassenen. 

3. Kinderen  ervaren meer seksueel geweld van volwassenen dan van andere kinderen,  
namelijk 10% tegen 7%. 

4. Het actuele seksueel geweld dat kinderen binnen het eigen gezin ervaren, verschilt 
nauwelijks van het seksueel geweld dat kinderen buiten het gezin hebben ervaren, 
namelijk 8.2% om 8.6%. 

In het hoofdstuk over seksueel geweld zal nader worden ingegaan op de gedetailleerde 
resultaten naar soort seksueel geweld. 
 

3.4.2.  Frequentie geweld  

Bij de stellingen is ook gevraagd om de frequentie van het soort ervaren geweld in het 
afgelopen jaar aan te geven. De frequentieschaal varieerde van 1 keer, 2-3 keren, 4-6 keren, 7-9 
keren, 10-12 keren, tot meer dan 12 keren in het afgelopen jaar. Op deze manier is geprobeerd 
een indruk te krijgen van de intensiteit van de daad en op een genuanceerde wijze de 
geweldservaringen van kinderen in beeld te brengen. Immers, een kind dat in het afgelopen 
jaar 1 keer uitgescholden is, heeft een geheel andere ervaring dan een kind dat deze ervaringen 
in dezelfde periode meer dan 12 keren heeft meegemaakt. Op basis van de frequenties die 
door kinderen zijn aangegeven zijn per stelling gemiddelde frequenties berekend voor drie 
niveaus, namelijk: 

1. lage frequentie,  
2. medium frequentie en  
3. hoge frequentie. 
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De gemiddelde frequentie is niet voor elke stelling hetzelfde maar varieert naar aard van het 
geweld. Zo is de gerapporteerde gemiddelde frequentie van psychisch geweld door schreeuwen 
en gillen van de ouder aanmerkelijk hoger dan de gemiddelde frequentie van seksueel geweld.  
Als de verschillende categorieën geweld met elkaar worden vergeleken dan blijkt dat de 
frequentie van het psychisch geweld het hoogst is. Binnen de groep van kinderen die psychisch 
geweld in het afgelopen jaar heeft ervaren, meldt 43% een hoge frequentie. Dat zijn kinderen 
die melden dat ze in het afgelopen jaar 8 keren en meer psychische geweldservaringen hebben 
ondergaan. Wat de categorie lichamelijk geweld betreft blijkt dat 36% van de kinderen die 
lichamelijk geweld melden een hoge frequentie, namelijk 5 keren en meer, heeft ervaren.  
Van de kinderen die seksueel geweld hebben meegemaakt, heeft 28% een hoge frequentie 
ervaringen, namelijk 3 of meer ervaringen in het afgelopen jaar. 
 
Geweldshandelingen met een hoge frequentie meldingen  
Bij de categorie psychisch geweld worden de hoogste frequenties gemeld voor schreeuwen, 
gillen en uitschelden. Van de 73%  kinderen die deze ervaringen melden, blijkt dat lichtelijk 
meer dan de helft, 52%, deze ervaringen in het afgelopen jaar met een hoge frequentie heeft 
ervaren. Onder kinderen die melden dat ze zijn beledigd (22%) of dood zijn gewenst ( 10%) is 
het aandeel van kinderen dat een hoge frequentie ervaringen meldt respectievelijk 40% om 
37%. Wat het getuige zijn van geweld tegen ouders betreft, rapporteert 35% van de kinderen 
met deze ervaring een hoge frequentie.  Bij lichamelijk geweld is de hoogste frequentie gemeld 
voor ‘een tik gekregen’: 39%. De meer ernstige vormen van lichamelijk geweld zoals, schoppen, 
‘pak slaag’ met voorwerp, slaag met verwondingen of geen eten gegeven, zijn door ongeveer 
een derde van de kinderen met een hoge frequentie ervaren. 
 

3.4.3 Daders van geweld  

Bij de stellingen is aan kinderen gevraagd om niet alleen het soort ervaren geweld aan te geven, 
maar ook de dader(s). Afhankelijk van het soort geweld konden kinderen verschillende en 
meerdere daders aangeven, waaronder: moeder, vader, andere volwassene in huis, volwassene 
buiten het huis en/of kind in huis of buiten het huis. 
Het blijkt dat, ondanks de aanwezige begeleiding bij het zelfinvullen, relatief veel kinderen de 
daders niet hebben aangegeven. Daarnaast zijn er respondenten die tegenstrijdig zijn geweest 
in hun respons, namelijk enerzijds hebben aangegeven een omschreven gebeurtenis (daad) 
‘nooit’ te hebben ervaren, en vervolgens wel een dader hebben aangegeven. Alle gevallen 
waarbij er sprake is van ‘missings’, met name het ontbreken van dadergegevens of 
tegenstrijdigheid, zijn bij de analyse uitgesloten. Om toch resultaat uit deze vragen te halen is 
besloten om de analyse te beperken tot die categorieën waar het aandeel van ‘missings’, lager 
was dan 10%. Dit was goed mogelijk voor alle gemelde daden die betrekking hebben op 
lichamelijk geweld en psychisch geweld. Helaas was dit niet goed mogelijk voor seksueel 
geweld omdat vooral hier kinderen ervoor hebben gekozen om de dader niet te identificeren. 
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Tabel 48: Meest genoemde daders van psychisch en fysiek geweld 
 Moeder Vader And. volwassen Totaal 

Psychisch geweld 50.1 28.4 21.5 100% 
Lichamelijk geweld 50.0 30.7 19.3 100% 

 
Bij de rapportage van lichamelijk geweld en psychisch geweld in huis blijkt dat de meeste 
kinderen vooral hun ouders, moeder en vader, als dader identificeren. Van de ouders wordt de 
moeder het meest aangewezen als dader. Dit resultaat is niet verrassend als in aanmerking 
wordt genomen dat het vooral moeders zijn die in de dagelijkse praktijk belast zijn met de 
opvoeding en disciplinering van kinderen. Meerdere studies, waaronder een internationale 
studie uitgevoerd in 9 landen (Lansford et al. 2010), waaronder ook USA, China, Kenya en 
Colombia, en studies in het Caribisch gebied (Barrow 2008, UNICEF 2013), bevestigen dit 
patroon waarbij moeders meer lijfstraffen en psychische agressie uitoefenen op kinderen dan 
vaders. In de detailbespreking van de diverse soorten geweld zal nader op de kenmerken van 
daders worden ingegaan. 
 

3.4.4.  Combinaties van geweld 

Internationale studies wijzen uit dat kinderen vaak meerdere vormen van geweld tegelijkertijd 
ervaren (UNICEF). In deze studie is ook nagegaan welke combinaties van geweld het meest door 
jongeren worden gerapporteerd. Om een scherper beeld te verkrijgen is de analyse over 
combinaties van geweldvormen beperkt tot actuele ervaringen, dus die hebben 
plaatsgevonden in het afgelopen jaar, waarbij de relatief lichtere vorm van geweld, namelijk ‘de 
tik’, buiten beschouwing is gelaten. Indien uitgegaan wordt van het afgelopen jaar, dan blijkt 
dat 29.5% van de kinderen 1 vorm van geweld heeft ervaren, terwijl 71.5% combinaties van 
geweld heeft meegemaakt, waarvan 30.3% twee combinaties meldt, 16.1% drie combinaties en 
5.5% vier combinaties heeft meegemaakt in het afgelopen jaar. 
 
Tabel 49: Aantal ervaren combinaties van geweld in het afgelopen jaar 

0 1 vorm 2 combinaties 3 combinaties 4 combinaties 

18.6% 29.5% 30.3% 16.1% 5.5% 
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Als de actuele situatie wordt bekeken, dan blijkt dat in totaal 30% van de kinderen één vorm 
van geweld heeft gemeld, waarbij vooral psychisch geweld de boventoon voert, namelijk: 24%. 
Het aandeel van kinderen dat in het afgelopen jaar twee vormen van geweld heeft 
meegemaakt bedraagt 30%. De meest voorkomende combinatie van twee vormen van geweld 
is de combinatie psychisch geweld en lichamelijk geweld. Deze combinatie is door 21% van de 
kinderen ervaren. Een tweede meeste voorkomende combinatie van geweld is lichamelijk 
geweld en getuige zijn van geweld tussen ouders: 6%. 
Het aandeel van kinderen dat in het afgelopen jaar drie vormen van geweld heeft meegemaakt 
is 16%, met als meest genoemde combinatie: lichamelijk geweld, psychisch geweld en getuige 
van geweld tussen ouders. Deze laatste combinatie van 3 vormen wordt gemeld door 11% van 
de kinderen. Ongeveer 6% van de kinderen meldt 4 vormen van geweld te hebben ervaren in 
het afgelopen jaar, namelijk lichamelijk, psychisch, getuige van geweld alsook seksueel geweld. 
 
Tabel 50: Percentage kinderen met 3-4 combinaties van geweld naar woongebied, sekse, leeftijd en 
etniciteit 
Woongebied 3 combinaties geweld 4 combinaties geweld 

Urbaan 15.5% 4.6% 

Rurale kustvlakte 16.2% 5.3% 

Binnenland 20.7% 12.7% 

Sekse 3 combinaties geweld 4 combinaties geweld 

Jongen 46.8% 47.4% 

Meisje 53.2% 52.6% 

Leeftijd 3 combinaties geweld 4 combinaties geweld 

10-14 jaar 59.7% 51.2% 

15-18 jaar 40.3% 48.8% 

Etniciteit 3 combinaties geweld 4 combinaties geweld 

Hindostaan 13.0% 5.0% 

Creool 22.1% 27.5% 

Marron 24.7% 32.5% 

Javaan 7.4% 6.3% 

Gemengd 24.2% 17.5% 

Indiaan 6.1% 11.3% 

Gezinstype: Woont met 3 combinaties geweld 4 combinaties geweld 

Vader en moeder 15.3% 4.7% 

Vader, moeder en andere familie 21.1% 6.4% 

Vader (alleen of met andere familie) 24.6% 3.5% 

Moeder (alleen of met andere fam) 14.6% 6.6% 

Soms met moeder, soms met vader 13.2% 7.9% 

Niet met mijn ouders, maar andere familie 17.8% 5.6% 

Niet met mijn ouders,niet met familie 17.6%  

In een internaat of tehuis  22.2% 

Woont wel/niet met drug/alcoholgebruikers: 3 combinaties geweld 4 combinaties geweld 

Woont niet met druggebruikers 15.8% 4.8% 

Woont wel met drugsgebruikers 23.1% 19.2% 

Woont niet met alcohol gebruikers 14.8% 4.1% 

Woont wel met alcohol gebruikers 25.3% 14.4% 
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Kinderen die in hun gezin 3-4 combinaties van geweld hebben meegemaakt in het afgelopen 
jaar kunnen worden beschouwd als kinderen die verhoogd risico lopen op ernstige gevolgen 
van geweld. De veronderstelling is voorts dat deze kinderen meer dan andere kinderen zijn 
blootgesteld aan een gewelddadige context. Als de groep van kinderen die 3-4 combinaties van 
geweld meldt nader wordt beschouwd, dan blijkt dat verschillende factoren van invloed zijn. Zo 
blijkt uit bovenstaande tabel dat deze categorie kinderen vooral woonachtig is in het 
binnenland, meer meisjes dan jongens omvat, meer jongere kinderen in de leeftijdsgroep 10-14 
jaar en meer kinderen die zichzelf identificeren als Marron, Creool en/of Gemengd.   
De gemiddelde leeftijd van kinderen die in het afgelopen jaar 3-4 combinaties van geweld heeft 
meegemaakt ligt rond de 14 jaar. Opvallend is voorts dat de ervaringen met meerdere 
combinaties van geweld toeneemt naarmate het aantal gezinsleden stijgt. Zo is het gemiddeld 
aantal gezinsleden het hoogst, 6.9 personen, in gezinnen waar kinderen wonen die vier 
combinaties van geweld mee hebben gemaakt in het afgelopen jaar. Het aantal combinaties 
van geweld neemt toe met aantal personen in huis. Zo blijkt dat bij kinderen die geen enkele 
tot 1 vorm van geweld hebben ervaren het gemiddeld aantal huishoudleden 5.5 bedraagt. Bij 
kinderen die 2, 3, en 4 vormen van geweld hebben ervaren in het afgelopen jaar loopt het 
aantal personen in huis op van respectievelijk 6.0 naar 6.3 naar 6.9. Deze samenhang tussen 
grote gezinnen en geweld tegen kinderen is ook in andere studies aangetoond (zie ook Alink 
et.al., 2011). Onze studie wijst voorts uit dat kinderen die in huishoudens verblijven waar er 
volwassenen zijn die drugs of alcohol gebruiken, een groter risico lopen op het ervaren van 
meerdere vormen van geweld dan in gezinnen waar dat niet het geval is. Vier combinaties van 
geweld wordt 5 maal zoveel gerapporteerd door kinderen die in gezinnen wonen met 
drugsgebruikers dan kinderen die geen druggebruik in hun gezin hebben meegemaakt, 
respectievelijk 19% om 5%. Dezelfde samenhang zien we ook bij alcohol gebruik: Ervaren met 
vier combinaties geweld wordt gemeld door 14% van de kinderen in gezinnen met alcohol 
gebruik tegenover 4% van de kinderen zonder alcoholgebruik in gezin. De gevonden samenhang 
in onze studie tussen gezinsomstandigheden zoals alcohol- en drugsgebruik en geweld wordt 
bevestigd door vergelijkbare studies in andere landen, inclusief het Caribisch gebied (Aldrie and 
Gardner, 2006). 
 

3.4.5.  Risico factoren 

Uit de incidentie en prevalentiecijfers kan worden geconcludeerd dat het grootste deel van de 
kinderen één of andere vorm van geweld heeft ervaren, en dat geweld tegen kinderen dus in 
alle groepen en lagen van de bevolking voorkomt. Toch zijn er ook kinderen die meer dan 
andere kinderen te maken krijgen met geweld. In een recent grootschalig meerlanden 
onderzoek naar ‘Drivers of Violence Affecting Children’, wordt de simultane werking van 
meerder factoren, conform het ecologisch model, bevestigd (Bernacchi e.a., 2016). Er zijn vele 
factoren op verschillende niveaus (maatschappelijk, gemeenschaps-, interpersoonlijk als ook 
persoonlijk niveau), die simultaan bijdragen aan het veroorzaken of juist voorkomen van 
geweld tegen kinderen.  
Om zicht te krijgen op de kenmerken van kinderen met een verhoogd risico op geweld is voor 
een beperkt aantal variabelen nagegaan in welke mate er statistisch aantoonbare samenhang is 
met incidentie van verschillende vormen van geweld. Het gaat dus om de samenhang tussen 
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een aantal onafhankelijke variabelen en actuele ervaringen, meegemaakt in het afgelopen jaar. 
Om een scherper beeld te verkrijgen is in deze analyse ‘de zogenaamde ‘tik’ buiten 
beschouwing gelaten.  
Zoals in onderstaande tabel is aangegeven, wijst de analyse uit dat vooral het geografisch 
woongebied (urbaan, ruraal, binnenland), etnische afkomst  en gezinstype invloed uitoefenen 
op zowel het algemene geweld als de specifieke vormen van geweld. Deze invloeden variëren 
van zeer sterk significant (P ≤ 0.001) tot zwak significant (0.01 < P ≤ 0.05). Helaas hebben we in 
dit onderzoek geen betrouwbare data kunnen verzamelen over de sociaaleconomische status 
(SES) van de gezinnen waar kinderen deel van uitmaken, en kunnen daarom ook geen harde 
uitspraken doen over deze samenhangen. Toch zouden we kunnen veronderstellen dat  
woongebied, gezinstype en onderwijsniveau indirecte indicatoren zijn van de 
sociaaleconomische positie van gezinnen, en daarmee indirect ook de invloed van de SES 
blootleggen.   
 
Tabel 51: P-waarden per risicofactor op diverse vormen van geweld (landelijkniveau). 
Risicofactor Psychisch 

geweld 
Lichamelijk 
geweld 

Seksueel geweld Getuige van 
geweld 

Algemeen 
geweld 

Woongebied P = .002 P = .0000 P = .0000 P=.610 P= .008 
 

Sekse P = .669 P = .959 P = .928 
 

P = .023 
 

P = .739 
 

Leeftijdsgroep P = .005 
 

P = .186 
 

P = .001 
 

P = .287 
 

P = .020 
 

Etniciteit P = .000 
 

P = .000 
 

P = .000 
 

P = .024 
 

P = .000 
 

Gezinstype P = .000 
 

P = .001 
 

P = .033 
 

P = .453 
 

P = .000 
 

P ≤ 0.001 = Zeer sterk significant. 0.001 <  P ≤ 0.01 = Sterk significant. 0.01 < P ≤ 0.05 = Zwak significant. 
P > 0.05 = Niet significant. 
 

Woongebied 
Jongeren die wonen in het binnenland hebben aanmerkelijke grotere kans op geweld dan 
kinderen in urbane en rurale gebieden. Geweld tegen kinderen in het afgelopen jaar, ongeacht 
de vorm van geweld, is het hoogst in het ruraal binnenland (91%), gevolgd door de rurale 
kustvlakte (81%) en is relatief het laagst in de urbane gebieden (80%). De gevonden p waarde is 
sterk significant, namelijk .008. Ook als de resultaten over het geweld op school worden 
beschouwd blijkt dat het aandeel van kinderen die psychisch en fysiek geweld ervaren van 
leerkrachten het hoogst is in het binnenland.  
Voorts blijkt ook dat kinderen die drie tot vier combinaties van geweld ervaren vooral 
woonachtig zijn in het binnenland. Al bij al kan worden geconcludeerd dat kinderen in het 
binnenland, meer dan kinderen in andere woongebieden, blootstaan aan verschillende vormen 
van geweld zowel op school als in huis. De verhoogde kwetsbaarheid van kinderen in een 
specifiek woongebied kan te maken hebben met diverse factoren die kenmerkend zijn voor het 
woongebied, bijvoorbeeld: concentraties van bewoners met een lage economische positie, laag 
gemiddeld opleidingsniveau, gebrekkige toegang tot inkomstenbronnen als ook sociale- en 
gezondheidsvoorzieningen en dienstverlening. In Suriname zijn er meerdere studies die de 
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hogere kwetsbaarheid van kinderen in het binnenland aan gezondheidsrisico’s hebben 
blootgelegd. Uit de laatste MICS (2010) blijkt dat psychisch en lichamelijk geweld het hoogst is 
in het binnenland (91%), vergeleken met rurale kustgebieden (89%) en urbane gebieden (86%). 
En ook het hoogst onder kinderen die wonen in huishoudens met een laag inkomen en lage 
opleiding van het hoofd van het huishouden.  
 
Sekse 
Er is geen significant (P=.739) verschil tussen jongens en meisjes als de mate wordt vergeleken 
van ervaren algemeen geweld in het afgelopen jaar, ongeacht de vorm. Jongens en meisjes 
hebben in dezelfde mate algemeen geweld ervaren: 81%. 
Er treden wel significante verschillen op tussen jongens en meisjes wat seksueel geweld betreft. 
Deze verschillen komen aan de orde bij de meer gedetailleerde bespreking van de verschillende 
vormen van seksueel geweld. 
 
Etniciteit 
De verschillen in de mate waarin kinderen van verschillende etnische afkomst geweld ervaren 
zijn sterk significant, met een gevonden p van .000. Kinderen van Marron afkomst scoren het 
hoogst, 89%, en kinderen van Hindostaanse afkomst hebben de laagste score, 68%. Als ‘tikken’ 
bij Hindostaanse kinderen wordt meegenomen stijgt het percentage ervaren geweld naar 81%, 
wat kan betekenen dat bij een groot deel van de kinderen uit deze groep het geweld beperkt is 
tot ‘tikken’. Kinderen van Marron en Inheemse afkomst melden meer dan jongeren van andere 
etnische groepen ervaringen met alle vormen van geweld, waarbij de samenhang het sterkst is 
met seksueel geweld. Etnisch specifieke culturele contexten spelen een belangrijke rol bij het 
begrijpen van het vraagstuk van geweld tegen kinderen (Horn et.al., 2004, Lansford and Deater, 
2004), waarbij rekening gehouden moet worden met het gegeven dat de variabele ‘etniciteit’ 
een context vertegenwoordigd waarin diverse variabelen in nauwe samenhang en simultaan 
gedrag beïnvloeden.  
Zo kan de invloed van ‘etniciteit’ te maken hebben met familiestructuren, opvoedingsstijlen, 
woonomstandigheden, sociaaleconomische positie of toegang tot voorlichting, bewustwording 
of sociale en gezondheidsdiensten. In Nederland blijkt dat jongeren met een niet- Nederlandse 
achtergrond een bijna twee keer zo grote kans hebben om kindermishandeling mee te maken 
dan autochtone jongeren (Lamers-Winkelman e.a., 2007). In de Verenigde Staten van Amerika 
zijn Afro-Amerikaanse, Inheems-Amerikaanse en Latinokinderen sterk oververtegenwoordigd in 
het kinderbeschermingssysteem (Fontes, Aronson en Plummer, 2010). Factoren die hiertoe 
bijdragen zijn levensomstandigheden die gekenmerkt worden door disproportionele armoede, 
discriminatie, werkloosheid en gebrekkige toegang tot formele en informele 
dienstverleningsnetwerken. Kinderen van minderheidsgroepen, o.a. van Inheemse en 
Marrongemeenschappen in  St. Vincent & the Grenadines, Dominica, Guyana melden meer 
ervaringen met geweld dan kinderen in de algemene populatie (Joseph 2002; Danns 2002, 
Barrow 2008). 
Nationaal onderzoek in Nederland wijst uit dat  het  risico op kindermishandeling ruim 8 keer 
groter is in gezinnen met zeer laag opgeleide ouders, terwijl werkloosheid van beide ouders het 
risico bijna 5 keer vergroot. Voorts blijkt dat de verschillen tussen etnische groepen wegvallen 
als het gemiddeld lagere opleidingsniveau wordt verdisconteerd. Dan blijkt dat er geen 
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significante verschillen zijn tussen allochtonen en autochtonen met een vergelijkbaar 
opleidingsniveau (Alink et.al., 2011).  
Verschillen in gerapporteerd geweld kunnen ook optreden omdat er verschillen zijn tussen 
etnische groepen als het gaat om de bespreekbaarheid van gevoelige thema’s, in het bijzonder 
seksueel geweld. Uit ons onderzoek komt naar voren dat binnen de groep van kinderen die een  
combinatie van 4 vormen van geweld melden, kinderen van Marron en Creoolse afkomst het 
grootste aandeel hebben, respectievelijk 33% en 28%, tegenover Hindostaanse en Javaanse 
kinderen die een veel kleiner aandeel hebben namelijk 5% om 6% (zie tabel 50).  Het is niet 
uitgesloten dat deze grote verschillen ook te maken hebben met de mate van 
bespreekbaarheid van deze onderwerpen. Is er inderdaad meer geweld tegen Marron en 
Creoolse kinderen of zijn ze meer dan Hindostaanse en Javaanse kinderen bereid om geweld te 
melden? Zo is heel opvallend dat geen enkel Hindostaans kind seksueel geweld meldt, terwijl 
de formele geregistreerde data over seksueel geweld van de SEH wel een behoorlijk aandeel 
Hindostaanse kinderen laat zien. Een mogelijke verklaring is dat binnen Hindostaanse gezinnen 
kinderen minder geneigd zijn om het geweld te rapporteren vanwege een sterke taboe op het 
‘uithangen van vuile was’ en van kinderen wordt verwacht dat ze hierover zwijgen. 
Onderzoek wijst uit dat waar er een sterke traditie is om gezinsproblemen binnen huis te 
houden en daarover te zwijgen geweld minder gemeld zal worden dan in gezinnen waar er 
meer ruimte is om over gevoelige onderwerpen te praten. In meer gesloten families of 
gemeenschappen waar het collectief belang voorop staat, is de kans op zwijgen over geweld 
groter dan in open families en/of gemeenschappen. Aziatische ouders in USA blijken minder 
geneigd misbruik te melden dan blanke, zwarte en hispanic gezinnen uit schaamte en vrees 
voor repercussies bij openbaarheid (Shafe and Hutchinson, 2014). Ook uit recent onderzoek 
naar seksueel geweld in Trinidad blijkt dat vooral onder Hindostaanse respondenten er 
weerstanden waren om vertrouwelijke informatie over ervaren geweld te delen met anderen, 
in het bijzonder met vreemden (Pemberton and Joel Joseph, 2018) 
 
Leeftijd 
Ook de leeftijd van jongeren heeft een sterk significante invloed op geweld. Onze studie wijst 
uit dat oudere kinderen, leeftijd 15-18 jaar, meer algemeen geweld ervaren dan jongere 
kinderen, 11-14 jaar.  Dit patroon is ook weerspiegeld in de geregistreerde dataregistratie van 
de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de politie, die aangeven dat er meer adolescenten dan jongere 
kinderen worden aangemeld voor zowel lichamelijk als seksueel geweld. Volgens Lamers-
Winkelman e.a. (2007) neemt met elk levensjaar de kans op kindermishandeling met ongeveer 
een kwart toe.  
Bij de gevonden relatie tussen leeftijd en geweld  moet wel rekening worden gehouden met de 
specifieke leeftijdsgroep die is onderzocht, namelijk 11-18 jaar, de diverse locaties van het 
geweld alsook met de onderzoeksmethoden van zelfrapportages. Studies onder ouders in 
meerdere landen wijzen uit dat vooral kinderen tussen 2 en 9 jaar lichamelijk geweld ervaren 
(Halpenny et.Al., 2009, Portella en Pells, 2015). Deze uitkomst is ook in overeenstemming met 
onze resultaten. Als specifieke vormen van geweld in huis worden beschouwd dan maken jonge 
kinderen vooral lichamelijk geweld mee, terwijl oudere kinderen vooral psychologisch en 
seksueel geweld meemaken. Voor een gedetailleerder inzicht in de invloed van leeftijd is het 
nuttig om uit te gaan van een ‘levensloop’benadering  omdat we kunnen veronderstellen dat 
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kinderen op verschillende leeftijden aan verschillende geweldsrisico’s blootstaan (UNICEF, 
2014).  
 
De gezinssituatie  
De gezinssituatie is van invloed op het risico op geweld. Onze data-analyse wijst op een sterke 
samenhang tussen incidentie en gezinstype. Het verschijnsel van ‘child shifting’, waarbij 
kinderen door niet biologische ouders worden opgevoed, is van oudsher een bekende en 
actuele praktijk in Suriname en het Caribisch gebied, die voordelen biedt maar tegelijkertijd ook 
risico’s in zich meedraagt. (Terborg, 2002, Aldrie and Gardner, 2006). Onze cijfers wijzen uit dat 
kinderen die niet met ouders wonen en in het bijzonder kinderen die in residentiele instellingen 
wonen, een relatief hogere blootstelling hebben aan geweld dan kinderen die met ouders 
wonen. Voorts blijkt dat kinderen die met één ouder wonen, dus alleen bij de moeder, alleen bij 
de vader of afwisselend bij moeder en vader, vaker blootstaan aan lichamelijk en psychisch 
geweld.  Het algemeen geweld is het hoogst bij kinderen die in relatief grote gezinnen wonen, 
waarbij behalve ouders (moeder en/of vader) ook andere familieleden woonachtig zijn. (zie 
tabel  51). Nationaal onderzoek in Nederland komt tot dezelfde bevinding: het risico op geweld 
is het hoogst voor kinderen die bij één ouder, afwisselend bij de moeder of de vader wonen, of 
bij andere niet biologische ouders/verzorgers. Jongeren die alleen met de vader wonen ervaren 
meer geweld dan kinderen die alleen met de moeder wonen (Lamers-Winkelman e.a., 2007, 
Akink et.al., 2011). 
Ook hier is het van belang om de gezinssituatie te begrijpen tegen een sociaal-economische 
achtergrond. Als blijkt dat kinderen die niet met ouders wonen, of alleen met één ouder 
(meestal de moeder) meer geweld ervaren, dan is de kans groot dat het geweld niet zozeer te 
maken heeft met de ouder op zich, maar meer met de leefomstandigheden van deze ouder. 
Huishoudens met alleen een moeder aan het hoofd zijn relatief armer, wat ook gerelateerd is 
aan de relatief lage opleiding van deze alleenstaande moeders.8  
 
Onderwijstype 
Ook het onderwijstype blijkt invloed te hebben. Het blijkt dat kinderen op LBO niveau meer dan 
kinderen op GLO en MULO niveau seksueel geweld van volwassenen ervaren. Kinderen op GLO 
niveau melden significant meer lichamelijk geweld dan kinderen op LBO en MULO niveau. 
Terwijl er wel duidelijke verschillen zijn in ervaringen van lichamelijk en seksueel geweld, is er 
weinig verschil als het gaat om psychisch geweld. Dit laatste is voor alle kinderen hoog, 
ongeacht het onderwijstype. 
 

3.4.6.  Incidentie geweld in absolute cijfers  

Zoals eerder is aangegeven is de onderzoekspopulatie samengesteld uit scholieren in de 
leeftijdsgroep 11-18 jaar. De data-analyse is gebaseerd op 1429 scholieren op 74 scholen 
verspreid over verschillende onderwijsniveaus, namelijk GLO, LBO en MULO, en verspreid over 
alle 10 districten. Het totaal aantal kinderen op betreffende drie onderwijsniveaus wordt 
geschat op 61.177. Uitgaande van de toepassing van de meervoudig gestratificeerde tweefasen 
steekproef en de toepassing van poststratificatie op basis van het woonadres (bij de scholieren 

                                                                 
8 Zie ook: ‘Moedersonderzoek’, deel onderzoek ‘Geweld tegen Kinderen in Suriname’, Julia Terborg, 2018. 
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en ouders) en de weerspiegeling van de diversiteit in de steekproef-samenstelling in vele 
relevante kenmerken van de populatie, is het mogelijk om de bevindingen uit de onderzochte 
steekproefpopulatie van scholieren te generaliseren naar de hele populatie van scholieren.  
In principe zijn  schattingen voor de drie geografische niveaus (landelijk, geografische gebieden 
en district)  zonder meer mogelijk. Op basis van de geschatte scholierenpopulatie op GLO en 
VOJ niveau is in de onderstaande tabel een schatting gemaakt van de absolute omvang van het 
geweld: het aantal scholieren dat geweld, ongeacht de vorm, heeft meegemaakt in het 
afgelopen jaar en het aantal scholieren naar soort geweld dat in het afgelopen jaar is ervaren. 
De schatting is dat ongeveer 50.000 scholieren in het afgelopen jaar minstens 1 vorm van 
geweld hebben ervaren (excl. ‘tikken’).  
 
Vormen van geweld Incidentie Absoluut aantal 

ALLE VORMEN VAN GEWELD   

Geweld exclusief ‘tikken’ 81.3% 49.736 

Geweld inclusief ‘tikken’ 87.6% 53.591 

SEKSUEEL GEWELD   

Seksueel Geweld door Volwassenen en Kinderen 13.1% 8.014 

Seksueel Geweld door Volwassenen 10.3% 6.301 

Seksueel Geweld door Kinderen 6.6% 4.037 

Seksueel Geweld binnen het gezin 8.2% 5.017 

Seksueel Geweld buiten het eigen gezin 8.6% 5.261 

PSYCHISCH GEWELD 73.9% 45.209 

GETUIGE VAN GEWELD TUSSEN OUDERS/VOLWASSENEN 27.5% 16.680 

LICHAMELIJK GEWELD   

Lichamelijk Geweld door Volwassenen en Kinderen excl. ‘tikken’ 45.9% 28.080 

Lichamelijk Geweld door Volwassenen excl. ‘tikken’ 43.4% 26.550 

Lichamelijk Geweld door Volwassenen en Kinderen incl. ‘tikken’ 72.4% 44.292 

Lichamelijk Geweld door Volwassenen incl. ‘tikken’ 71.3% 43.619 

Lichamelijk Geweld door Kinderen 11.8% 7.218 

 
 
Uiteraard gaat het hier om een brede benadering waarin diverse vormen van geweld zijn 
opgenomen die in ernst en impact sterk varieerden. Maar ook als de nadruk zou liggen op de 
ernstiger vormen van geweld, dan nog kan worden geconcludeerd dat de omvang van de door 
kinderen zelf gerapporteerde vormen van geweld, inclusief die bij wet strafbaar zijn gesteld, 
vele malen groter is dan de aantallen zoals die bij formele instanties zijn geregistreerd. Als we 
ervan uitgaan dat ongeveer 10% van de kinderen in het afgelopen jaar seksueel geweld van 
volwassenen heeft ervaren, in absolute cijfers ongeveer 6000 kinderen, en dat afzetten tegen 
de geregistreerde data van het KPS, dan blijkt dat er in 2015 slechts 210 kinderen zijn gemeld    
voor seksueel misbruik. Dat is slechts 3.5%, dus inderdaad maar het tipje van de ijsberg. 
 
Aantal kinderen dat 3-4 combinaties van geweld heeft ervaren in afgelopen jaar 
Het aandeel van kinderen dat in het afgelopen jaar drie vormen van geweld heeft meegemaakt 
is 16.1%, met als meest genoemde combinatie: lichamelijk geweld, psychisch geweld en getuige 
van geweld tussen ouders. Deze laatste combinatie van 3 vormen wordt gemeld door 11.3% 
van de kinderen. Ongeveer 5.5% van de kinderen meldt 4 vormen van geweld te hebben 
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ervaren in het afgelopen jaar, namelijk lichamelijk, psychisch, getuige van geweld alsook 
seksueel geweld. 
 
In afgelopen jaar: % Absoluut 

Lichamelijk geweld met verwonding 8.7% 5.322 
Seksueel geweld door volwassene 10.3% 6.301 
Drie vormen van geweld 16.1% 9.849 
Vier vormen van geweld 5.5% 3.364 

 
Ook als de schattingen van actuele ervaringen met geweld 
worden beperkt tot kinderen die meerdere combinaties van 
geweld hebben ervaren, en wel 3-4 combinaties van geweld, 
dan is duidelijk dat er bij formele instanties een sterke 
onderrapportage is van geweldervaringen van kinderen. 
Onder de het hoofdstuk ‘Geregistreerde data’ zijn eerder 
data gepresenteerd van de Spoed Eisende Hulp, waar 
jaarlijks ongeveer gemiddeld 500 kinderen worden 
aangemeld vanwege lichamelijke mishandeling of seksueel 
misbruik ( Zie onderstaande tabel).  

 
Leeftijdsklasse 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal Perc. 

Totaal 290 248 324 692 752 617 521 3444 100.0% 

 
Als we het jaarlijks geregistreerde gemiddelde van 500 kinderen, die bij de SEH worden gemeld, 
afzetten tegen de geschatte omvang van 5.322 kinderen, die jaarlijks verwond zijn geraakt door 
lichamelijk geweld, plus 6.301 kinderen die seksueel geweld van volwassenen hebben ervaren, 
komen we op een totaal van 11.623 kinderen. Op basis van deze schattingen kan worden 
verondersteld dat slechts circa 4.5% van de kind slachtoffers van ernstig geweld wordt 
geregistreerd: het topje van de ijsberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Terwijl circa 12.000 kinderen 
jaarlijks lichamelijke 

verwonding of seksueel 
misbruik door volwassenen 

ervaren, is de jaarlijkse 
registratie van ernstig geweld 

tegen kinderen bij de SEH 
slechts 5% van dit aantal. 
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4. Resultaten naar soort geweld 

4.1. Psychisch Geweld 

Definities van psychisch geweld 
In internationale literatuur zijn er meerdere begrippen die worden gebruikt voor psychisch 
geweld, waaronder vooral ‘psychologische agressie’, ‘emotioneel geweld’ en ‘mentaal geweld’. 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van recente internationale definities van 
psychisch geweld,9 alsook van nationale definities van psychisch geweld in relatief recente 
nationale wetgeving.    
 

Internationale definitie (UNICEF 2014) 
 

Nationale definitie in Wetgeving ‘Bestrijding 
Huiselijk geweld (2012) 

Geestelijk geweld:  
Psychologische mishandeling, geestelijk 
misbruik, verbaal  misbruik en emotioneel 
misbruik of verwaarlozing. 

Psychisch geweld:  
Een gedragspatroon van welke aard dan ook 
met het doel het emotionele of mentale 
welzijn van een persoon te schaden. 

Operationele definitie: 

 Alle vormen van blijvende schadelijke 
interactie met een kind; 

 Het doen schrikken, het terroriseren en het 
bedreigen; het exploiteren en het 
manipuleren; het afwijzen en het 
verwerpen; het isoleren, het negeren en 
discrimineren; 

 Het ontkennen van emotionele 
ontvankelijkheid; het veronachtzamen van 
geestelijke gezondheid, medische en 
onderwijsbehoeften; 

 Beledigingen, name calling, vernedering, 
ridiculiseren en kwetsen; 

 Blootstelling aan huiselijk geweld; 

 Plaatsing in isolatie, vernederende of 
degraderende omstandigheden van  
detentie;  

 Psychologische intimidatie door 
volwassenen of andere kinderen, ook via 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) zoals mobiele telefoons en Internet 
(cyber-intimidatie). 

Operationele definitie:  

 Aanhoudende intimidatie door het gebruik 
van gewelddadige of bedreigende of 
vernederende taal 

 Het aanhoudend achtervolgen van het 
slachtoffer van plaats naar plaats 

 Het slachtoffer ervan weerhouden om naar 
eigen goedvinden gebruik te maken van 
zijn eigendom 

 Het beschadigen van het eigendom van het 
slachtoffer 

 Het slachtoffer beloeren of de weg 
versperren ongeacht waar hij zich bevindt 

 Het slachtoffer isoleren of dwangmatig 
beperken in zijn bewegingsvrijheid 

 Het aanhoudend bellen van het slachtoffer 

 Het maken van ongewenste en 
herhaaldelijk of intimiderend contact met 
onder andere een lid van het gezin, een 
familielid of een persoon uit de werkkring 
van het slachtoffer. 

                                                                 
9 Zie het recent rapport van UNICEF ‘Hidden in Plain sight’ (2014). Hierin worden aangepaste definities 
gepresenteerd die enerzijds rekening houden met bestaande erkende definities van verschillende vormen van 
geweld (WHO, 2002), en anderzijds met veranderde maatschappelijke omstandigheden en nieuwe vormen van 
geweld, bijv. cybergeweld. 
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In onderzoek naar geweld tegen kinderen is er nog relatief weinig aandacht voor psychisch 
geweld, ook omdat de effecten van de verschillende vormen van psychisch geweld niet zo 
makkelijk te meten zijn en veelal ook longitudinaal onderzoek vereisen. Diverse studies wijzen 
wel duidelijk op negatieve effecten van psychisch geweld (Gilber et.al., 2009, Van der Ploeg, 
2010, Maguire et.al., 2014, American Association of Psychologist, 2014).10 Psychische 
mishandeling kan zich uiten op diverse gebieden, waaronder sociaal (antisociaal gedrag, 
agressiviteit), cognitief (leerachterstanden), affectief (depressiviteit, angststoornissen) en fysiek 
(lichamelijke klachten). Langdurig en ernstige vormen van psychisch geweld kunnen zelf erger 
zijn dan lichamelijk geweld. Kinderen die behalve psychisch geweld ook andere vormen van 
geweld ervaren hebben grotere kans op negatieve gevolgen, terwijl ook de leeftijd waarop het 
psychisch geweld plaatsvindt een rol speelt: hoe jonger het slachtoffer, hoe groter en 
langduriger de negatieve effecten.  
Recente uitkomsten van een langdurig uitgevoerde studie van de American Association of 
Psychologists concluderen: ‘Children who are emotionally abused and neglected face similar 
and sometimes worse mental health problems as children who are physically or sexually abused, 
yet psychological abuse is rarely addressed in prevention programs or in treating victims.’ 
(2014).  
 
In Suriname is het vooralsnog geen gebruik dat burgers aangifte doen van psychisch geweld. 
Deze aangifte zou in principe mogelijk zijn omdat in de nationale wet ‘Wet op Huiselijk geweld’ 
(2012) deze vorm van geweld expliciet is opgenomen. Evenwel, het accent ligt heel sterk op 
psychisch geweld tegen de (vrouwelijke) partner, terwijl er geen rekening is gehouden met 
geestelijk geweld tegen kinderen. Dit in tegenstelling tot de definitie van huiselijk geweld, 
waarbij uitdrukkelijk de persoon ‘kind’ is genoemd. 
Uit gesprekken met diverse dienstverleners, belast met de toepassing van de wet ‘Huiselijk 
geweld’, inclusief die van het Korps Politie Suriname, blijkt dat er nog een aantal barrières zijn 
in de effectieve toepassing van deze wet, die zowel verband houden met de aard en 
samenstelling van de wet, en de geringe mogelijkheden voor het verzamelen en aandragen van 
voldoende bewijs voor het kunnen vervolgen van psychisch geweld. Een belangrijke barrière is 
dat er in Suriname nog geen rechtsbewustzijn is ontwikkeld over deze vorm van geweld: 
psychisch geweld wordt in de praktijk nog niet beschouwd als schending van een mensenrecht, 
dat bij wet strafbaar is, terwijl er ook geen eenduidige kijk is op de definitie van psychisch 
geweld: wanneer is er sprake van grensoverschrijding? Deze tekortkomingen verklaren waarom 
formele geregistreerde data over psychisch geweld tegen kinderen vooralsnog niet beschikbaar 
zijn omdat ze simpelweg niet worden verzameld.   
 
Psychisch geweld Actueel Ooit 

Psychisch geweld  73.9 80.6 

 

                                                                 
10 Unseen Wounds: The Contribution of Psychological Maltreatment to Child and Adolescent Mental Health and 
Risk Outcomes (American Association of Psychologist, 2014, to be published) 
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Ik had mn zusje voor m’n oma gebracht, 
heeft me oma tegenm me geschreeuwd:  
“tjaar eng kong yu blakka beest!!” 
Volgende dag heeft ze me weer iets 
gezegd: “ Go fieg a k…. balkon yere!! 
Now now de.” Juf, ik ben gaan huilen. 
Tranen en tuiten. (Jongen, GLO) 
 

Bij het meten van psychisch geweld of geweld van ouders en of verzorgers, zijn aan de kinderen 
6 stellingen voorgehouden. Deze stellingen hebben betrekking op ouderlijk gedrag gekenmerkt 
door: schreeuwen, gillen, schelden, beledigen, bedreigen, vernietigen van spullen van het kind. 
 
Tabel 52: Incidentie en prevalentie psychische geweldsdaden 
Stelling Actueel Ooit % 

kinderen 
met hoge 
frequentie 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft tegen me geschreeuwd 
en/of gegild 

67.1 75.4 52.0 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me uitgescholden 34.7 39.4 53.9 
Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me voor anderen 
beledigd 

21.6 23.9 39.6 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft gezegd dat ik beter dood 
was of nooit geboren 

10.1 11.4 36.9 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft gedreigd om me achter te 
laten of me uit het huis te zetten. 

15.5 17.5 40.5 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft mijn spullen vernietigd 9.5 11.8 33.8 

 
 

Het schreeuwen en gillen van ouders wordt het meest 
genoemd door kinderen. 67% van de kinderen heeft in 
het afgelopen jaar ervaring hiermee gehad, terwijl 
75.4% dat ooit heeft meegemaakt. Ernstigere vormen 
van psychisch geweld komen in relatief mindere mate 
voor. Uitschelden wordt genoemd door 35% van de 
leerlingen, terwijl 22% in het afgelopen jaar door 

ouders beledigd is voor anderen.  
Het schreeuwen en gillen gaat vaak gepaard met schelden en beledigen. Hierbij is het niet 
ongebruikelijk dat er tegen kinderen krachttermen worden gebruikt. 
 
Misschien heb ik een onvoldoende gehad dan ga ik naar huis. Wijs ik me moeder, zegt ze: “ Yu k….. m….. mi taigi 
tak yu no moe kies deng k….. twee toch.” Dan wordt ik boos toch dan ga ik naar buiten. Dan sla ik de muur van het 
huis toch. Dan ren ik weg naar me tante (Jongen, GLO). 
 

Ongeveer 10% van de jongeren geeft aan dat hun vader of moeder hen in het afgelopen jaar 
dood heeft gewenst of heeft gezegd dat ze liever niet geboren waren. In meerdere focusgroep 
interviews gaven kinderen voorbeelden van de wijze waarop hun ouders of verzorgers hen 
dood wensten: 
 
Misschien doe ik iets stouts toch. Daarna zegt me moeder: “ Dan was je liever dood.” Dan zeg ik me moeder: “Als ik 
dood ga, ga jij huilen.” Dat zeg ik me moeder altijd maar ze wil me niet geloven. (Jongen, GLO) 
 
Mn grote zus ging leugens aan me vader zeggen dan had mn vader gezegd, je bent dood voor me. Mn vader ging 
zoveel vertellen over dood dat ik het ook niet leuk vond. Ik wil eigenlijk niet dood gaan, ik wil jaren blijven leven. 
(Meisje, GLO) 
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Kinderen hebben er ook veel problemen mee als zij niet zelf worden uitgescholden maar hun 
dierbaren: 
 
Ik vind het niet leuk want bijvoorbeeld als je gaat schelden en je gaat niet weten wat je gaat zeggen en je gaat per 
ongeluk een erger ding zeggen, of als je iemand van mn familie, bijvoorbeeld me broer, me moeder of me vader 
uitscheldt dan krijg ik winti, omdat je kan niet bijvoorbeeld gewoon iemands moeder of vader of broer uitschelden. 
En als je dat tegen diegene zegt dan doet het heel erg pijn van binnen. (Jongen, GLO) 
 

Frequentie Psychisch geweld: 
Bij de categorie psychisch geweld worden de hoogste frequenties gemeld voor schreeuwen, 
gillen (52%) en uitschelden (54%). Van de kinderen die deze ervaringen melden, blijkt dat 
lichtelijk meer dan de helft deze ervaringen met een hoge frequentie heeft gehad, dat is 8 
keren en meer in het afgelopen jaar. Onder kinderen die melden dat ze zijn beledigd of dood 
zijn gewenst, is het aandeel van kinderen dat een hoge frequentie ervaringen meldt 
respectievelijk 40% om 37%. 
 

Daders 
Bij de helft van de gerapporteerde ervaringen met psychisch geweld wordt de moeder als dader 
genoemd. De vader wordt als dader genoemd in 28% van deze ervaringen terwijl 22% een 
andere volwassenen in het gezin als dader identificeert. De ernstige psychische geweldsuitingen 
zoals uitschelden, beledigingen of doodverwensingen schrijven de meeste kinderen toe aan de 
moeder. Behalve de ouders worden ook andere volwassenen in het huishouden vaak als dader 
aangewezen. Zo wordt in 55% van de gemelde doodverwensingen de moeder als dader 
genoemd, 27% noemt een andere volwassene terwijl 19% de vader noemt. Ook wat betreft 
‘vernietiging van spullen’ wordt in 34% van de meldingen een andere volwassene het meest 
genoemd na de moeder. 
 
Tabel 53: Genoemde daders van psychisch geweld 
 Moeder Vader Andere 

volwas-
sene 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft tegen me geschreeuwd en/of 

gegild 

50.6 33.6 15.8 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me uitgescholden 49.3 28.5 22.3 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me voor anderen beledigd 46.1 27.8 26.1 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft gezegd dat ik beter dood was of 

nooit geboren 

54.4 21.5 24.1 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft gedreigd om me achter te laten of 

me uit het huis te zetten 

50.3 30.6 19.0 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft mijn spullen vernietigd 41.4 24.3 34.3 

Gemiddeld percentage dadersaandeel in het aandoen van psychisch geweld    50.1 28.4 21.5 

 

Risicofactoren 
Er zijn sterk significante verschillen tussen de gebieden, gegeven de p waarde van .002. 
Kinderen, woonachtig in het rurale binnenland melden het meest ervaren psychisch geweld: 
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86%. Op de tweede plaats komen de kinderen wonend in de rurale kustvlakte, waarvan 74% 
aangeeft in het afgelopen jaar psychisch geweld te hebben ervaren. In urbane gebieden meldt 
72% van de kinderen ervaring met psychisch geweld in het afgelopen jaar. 
De hoogste percentages psychisch geweld worden gerapporteerd door kinderen die zeggen dat 
ze Marron zijn (81%) en kinderen die zich identificeren als Inheems: 80%. Het melden van 
ervaringen met psychisch geweld is het laagst onder kinderen van Hindostaanse afkomst : 61%. 
 
Getuige van geweld tegen ouders of andere volwassenen in huis 
 

Getuige van Geweld Actueel Ooit 

Getuige van Geweld tegen Ouders/Volwassenen 27.7 34.3 

 
Het vraagstuk van huiselijk geweld is in Suriname van alarmerende omvang, wat ook reden is 
geweest voor het instellen van de wet ‘Bestrijding Huiselijk Geweld’ in 2012.  In de afgelopen 5 
jaren (2010-2014) schommelde het jaarlijks geregistreerde aantal slachtoffers van huiselijk 
geweld rond de 1500 (DCIV 2014). Ook als kinderen niet direct slachtoffer zijn van dit huiselijk 
geweld, kan ook het getuige zijn van conflicten tussen of tegen ouders van schadelijke invloed 
zijn (UNICEF 2014). In de definitie van UNICEF (2014) is deze vorm van geweld ondergebracht 
bij ‘psychisch geweld’. Om toch een gedetailleerder beeld te krijgen van deze vorm van geweld 
is in onze studie hier apart aandacht aan besteed. 
 
In de stellingenlijst zijn drie stellingen opgenomen die betrekking hebben op een indirecte vorm 
van psychisch geweld tegen kinderen, namelijk als kinderen getuige zijn van het geweld tussen 
ouders of andere volwassenen waarmee ze samenwonen. De stellingen gaan over conflicten 
tussen ouders en geweld tegen ouders en/of andere inwonende volwassenen, waarbij kinderen 
zijn bevraagd over de mate van zowel verbaal geweld als lichamelijk geweld. Meer dan 1 op de 
vier kinderen, 28%, geeft aan dat ze in het afgelopen jaar getuige zijn geweest van geweld 
tegen ouders of andere volwassenen waar ze mee samenwonen, terwijl 34% deze vorm van 
geweld ooit in het leven heeft ervaren. 
De meeste kinderen, 23%, melden vooral verbaal geweld tussen ouders. Een kleiner percentage 
meldt fysiek geweld. Geweld tegen de moeder wordt tweemaal zo vaak gemeld als geweld 
tegen de vader: 8% meldt dat ze in het afgelopen jaar getuige zijn geweest van lichamelijk 
geweld tegen de moeder terwijl een lager percentage, 4%, zegt dat ze hebben meegemaakt dat 
er fysiek geweld is gebruikt tegen de vader. In focusgroep gesprekken werd vooral gemeld over 
geweld tegen de moeder door de vader. Opmerkelijk is dat deze meldingen uitsluitend door 
meisjes werden gedaan. 
 
M’n vader slaat me moeder soms met een riem. Soms slaat hij met een schop. Haar haren trekken. Harde klap 
geven. Terwijl mn moeder niets heeft gedaan. En wanneer hij dat doet dan is hij dronken. Hij drinkt te veel. Mn 
moeder wordt boos wanneer hij te veel drinkt. En wanneer hij veel drinkt dan gaat hij ruzie zoeken. Soms met ons, 
soms is het mama. Mama let op ons, maar dan krijgt ze ook ‘pak slaag’ van papa. (Meisje, GLO) 

 

Een groot deel van deze kinderen, 40%, meldt een hoge frequentie ervaringen (5 keren of meer 
ervaren in het afgelopen jaar) wat betreft het getuige zijn van ouders die elkaar uitschelden. 
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Het aandeel van kinderen dat een hoge frequentie fysiek geweld tegen moeder en/of vader 
heeft ervaren, bedraagt respectievelijk 35% om 30%. 
 
Tabel 54: Incidentie, prevalentie en frequentie ervaringen met getuige zijn van geweld tegen ouders 
of andere inwonende volwassen gezinsleden  
Stelling Actueel Ooit % kinderen met 

hoge frequentie 

Mijn ouders schelden elkaar uit 22.9 29.9 40.3 
Mijn moeder is hard geslagen, geklapt en/of geschopt door 
mijn (stief) vader of andere volwassene 

7.6 10.0 34.6 

Mijn vader is hard geslagen, geklapt en/of geschopt door mijn 
(stief) moeder of andere volwassene 

3.6 5.1 29.6 

 
Risico factoren 
Meer dan 1 op 4 van de kinderen, 27.4%, meldt dat ze in het afgelopen jaar getuige zijn 
geweest van geweld tegen één ouder of andere volwassene in huis. Inheemse kinderen melden 
het meest deze ervaringen, namelijk 40.3%, gevolgd door Marron kinderen (33.1%) en Javaanse 
kinderen (27.2%). Kinderen die hebben ervaren dat de moeder in het afgelopen jaar is geslagen 
door de vader of ander volwassen lid van de familie hebben een aandeel van 7.7%, waarbij 
opvalt dat Marron en Inheemse kinderen deze ervaringen het meest melden. Het aandeel van 
kinderen dat aangeeft dat de vader is geslagen door de moeder of ander volwassen persoon in 
het gezin is de helft lager, namelijk 3.7%. Ook hier zijn het vooral Marrons en Inheemsen die 
deze ervaring melden. Als het gaat om verbaal geweld tussen ouders zijn het vooral Marron en 
Javaanse kinderen die meer van deze soort ervaring rapporteren. 
 
Effecten van psychisch geweld 
In de literatuur is er minder aandacht voor effecten van geestelijk geweld: het schreeuwen, 
uitschelden, beledigen en vernederen van kinderen. Veel kinderen praten over ‘schreeuwen en 
schelden’ als een vanzelfsprekendheid, alsof het bij de communicatie tussen kind en ouder 
hoort. Het schreeuwen en gillen tegen kinderen wordt in Caribische studies beschreven als een 
vast patroon in de opvoeding. In Jamaica,  geeft 97% van de 11-12 jarigen aan dat ze verbale 
agressie van een volwassene thuis hebben ervaren (UNICEF 2006).  
Aan kinderen is gevraagd wat hun mening is over psychisch geweld en vooral hoe ze deze vorm 
van geweld ervaren. Vooral adolescenten geven aan dat geestelijk geweld, vooral het beledigen 
en vernederen van kinderen, negatieve effecten heeft. Ook het meemaken van conflicten 
tussen ouders onderling kan volgens kinderen resulteren in geestelijke verwondingen. 
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Effecten van psychisch geweld 

 

Ik zeg uitschelden is erger dan slaan. Je gaat dat kind beledigen en een verstandig kind gaat zeggen wat wordt 
er hier gedaan, waarom doet die persoon dat. Ik vind uitschelden erger dan slaan. Misschien, met slaan kan je 
nog beter worden maar uitschelden, het blijft achter in je hoofd. Memories komen en dat is pijnlijker. 
Uitschelden is pijnlijker. (Jongen, VOJ) 

Krachttermen gebruikt iedereen dus beledigen is het ergst. En beledigen door je ouders of door iemand waarvan 
je heel veel verwacht dat is erger. Dus krachttermen ga ik niet zeggen van ja dat kan echt pijnlijk zijn. Beledigd 
worden door een familielid of door je moeder of je vader is het ergst. (Meisje, VOJ) 

Je kan je kind niet zeggen bijvoorbeeld, je bent een varken. Dat kind voelt zich dan anders. Je kan je kind ook niet 
gaan beledigen. Je moet gewoon met dat kind praten. Maar je gaat dat kind niet beledigen of slaan. (Meisje, 
VOJ) 

Als je je kind beledigd gaat dat kind denken van ik heb niet gevraagd om op aarde te zijn. Waardoor dat kind 
soms zelfmoord gaat willen plegen. Als je een kind echt beledigd. Als je een kind zegt God gaat er spijt van 
hebben dat hij je op aarde heeft gezet dan gaat dat kind echt ermee lopen en ermee zitten. Ze gaan denken je 
houdt niet van dat kind. Dat kind gaat zich waardeloos voelen. (Meisje, GLO) 

Als ouder moet je letten op je woorden. Ik denk voor dat je praat, ja, je moet gewoon denken want het is een 
kind. En dat kind heeft ook gevoelens. (Jongen, VOJ) 

Bepaalde ouders…. Ze willen dat kind niet maar het is al gekomen, dus ze denken: ik accepteer het hoe het is, 
maar ze kunnen niet. Dan beginnen ze uitspraken te maken die niet effect op hun hebben, maar op dat kind, 
maar ze weten het niet. En hoe ze niet goed kunnen communiceren weten ze niet. Daarom zeg ik bepaalde 
woorden zijn pijnlijker. Beledigen is pijnlijker dan uitschelden. (Jongen, VOJ) 

Een meisje had vergif gedronken. D’r moeder had ‘r geklapt. Had dr moeder een flesje gramaxone dan heeft ze 
het ingenomen. Gelijk is ze doodgegaan. Ik vind...dr moeder had haar op straat geklapt. Haar moeder kon 
gewoon wachten als ze thuis was aangekomen. Dan kon haar moeder haar schreeuwen of slaan. (Jongen, VOJ) 

Echt beledigen, geestelijk vernederen, kan maken dat dat kind zich ook verstoten gaat voelen of geen zin gaat 
hebben meer om te leven. Dat soort dingen want meestal als kinderen zo vernederd worden dan vragen ze 
zichzelf af van maar dan waarom leef ik als ik zo slecht ben. Waarom leef ik. Wat doe ik hier op aarde, liever ga 
ik dood. Dus dat leidt ook tot zelfmoord. (Meisje, VOJ) 

Bijvoorbeeld die ouders gaan vechten dan gaat dat kind ook zien en dan morgen bijvoorbeeld op school komen 
dan gaat dat kind niet opletten en hele dag aan dat ding denken. En dan gaan ze niet luisteren naar wat 
juffrouw in de klas zegt. Ze gaat denken aan wat thuis was gebeurd met dr ouders. Waarom vechten ze zo. En 
dan gaat dat kind dr studie ook achteruit. (Jongen, GLO) 

En soms drinken die vaders alcohol en slaan de moeders, en dan denken die kinderen ook aan deze dingen en 
dan gaan ze geen aandacht hebben voor wat juffrouw zegt. Dat is gebeurd juf. (Jongen, GLO) 

 

4.2.  Lichamelijk geweld 

Lichamelijk geweld tegen kinderen in huis vindt vooral plaats in het kader van disciplinering 
door ouders of verzorgers. In dit verband wordt dan ook vaak gesproken over de toepassing van 
‘lijfstraffen’. De bekende uitspraak ‘Spare the rod, spoil the child’ staat symbool voor een 
wereldwijde disciplinaire praktijk waarbij lijfstraffen als noodzakelijk worden gezien om 
kinderen op het juiste spoor te houden. Hoewel het vraagstuk van toedienen van lijfstraffen 
nog steeds controversieel is, is er wel een groeiend besef over de mogelijke negatieve effecten 
van gewelddadige disciplinering van kinderen. Een meta-analyse, verricht door een van de 
kopstukken in de discussie over lijfstraffen, Elizabeth Gershoff, waarbij de resultaten zijn 
geevalueerd van 88 studies die in 50 jaar tijd zijn verricht, toont aan dat lijfstraffen kinderen 
geen goed doen en zelf schadelijk zijn voor hun ontwikkeling. Zo is een van de belangrijke 
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conclusies van dit onderzoek: “....there is a substantial body of research from psychology and its 
allied disciplines indicating corporal punishment is ineffective as a disciplinary practice and can 
have unintended negative effects on children” (Gershoff en Bitensky, 2007). 
In deze paragraaf worden de resultaten over de omvang, zowel incidentie als prevalentie, 
gepresenteerd.  
 
Lichamelijk geweld (UNICEF, 2014): omvat lichamelijke straf en alle andere vormen van 
marteling, wrede, onmenselijke of degraderende behandeling of straf evenals fysieke 
intimidatie door volwassenen of door andere kinderen. ‘De lichamelijke' (of fysieke) straf wordt 
gedefinieerd als elke straf waarin fysieke kracht wordt gebruikt en bedoeld is om pijn of 
ongemak te veroorzaken. Fysieke mishandeling omvat slaan (klappen, ‘pak slaag’, smijten) van 
kinderen met de hand of met een instrument: ransel, stok, riem, schoen, houten lepel, enz. 
Maar het kan, bijvoorbeeld, ook omvatten: het schoppen van, het schudden van of het gooien 
van voorwerpen naar kinderen, het krassen, het knijpen, het bijten, het trekken van haar of de 
oren, of kinderen dwingen om in ongemakkelijke posities te blijven, kinderen branden, in de 
zon plaatsen, of gedwongen voeden. 
 
De omvang en aard van lichamelijk geweld 
In de stellingenlijst over lichamelijk geweld hadden 8 stellingen betrekking op geweld in huis, 
waarvan 6 stellingen gingen over geweld door volwassenen (moeder, vader of andere 
inwonende volwassene) terwijl de overige 2 stellingen gerelateerd waren aan geweld door 
kinderen.  
 
Incidentie en prevalentie lichamelijk geweld tegen kinderen 
In de onderstaande tabel is de incidentie en prevalentie van lichamelijk geweld weergegeven. 
Er wordt een onderscheid gemaakt naar het lichamelijk geweld door volwassenen en kinderen 
tegen kinderen, het geweld door volwassenen en het geweld door kinderen. Bij geweld 
gepleegd door volwassenen kan verder onderscheid worden gemaakt naar lichamelijk geweld, 
inclusief ‘de tik’ en exclusief ‘de tik’. Een belangrijk resultaat is dat het lichamelijk geweld dat 
kinderen ervaren van volwassenen aanmerkelijk groter is dan geweld dat kinderen ervaren van 
kinderen: lichamelijk geweld door ouders en/of andere volwassenen, exclusief ‘de tik’ is in het 
afgelopen jaar 43% en door kinderen is dat 12%.  

 

Tabel 55:  Incidentie en prevalentie lichamelijk geweld 
Lichamelijk geweld Actueel Ooit 

Lichamelijk Geweld door Volwassenen en Kinderen excl. ‘Tik’ 45.9 58.2 
Lichamelijk Geweld door Volwassenen excl. ‘Tik’ 43.4 56.1 
Lichamelijk Geweld door Volwassenen en Kinderen incl. ‘Tik’ 72.4 84.3 
Lichamelijk Geweld door Volwassenen inclusief ‘Tik’ 71.3 83.7 
Lichamelijk Geweld door Kinderen 11.8 14.0 
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Figuur 6: Incidentie en prevalentie lichamelijk geweld 

 
Lichamelijk geweld door volwassenen 

Tabel 25: Incidentie, prevalentie en frequentie lichamelijk geweld 
Stellingen Actueel Ooit Hoge 

Frequentie 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me een tik gegeven 63.4 77.8 39.2 
Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me geschopt, geklapt, 
hard door elkaar geschud 

20.9 26.8 35.7 

 
De meest gerapporteerde vorm van lichamelijk geweld is dat het kind een tik heeft gekregen. 
63% van de kinderen meldt dit gedrag van de ouder voor het afgelopen jaar, terwijl 78% 
aangeeft dat het ooit is gebeurd. Lichamelijk geweld met ‘schoppen, klappen, hard door elkaar 
schudden’, is door 21% van de kinderen in het afgelopen jaar ervaren, terwijl 27% het ooit heeft 
ervaren. 
De meer ernstige vormen van lichamelijk geweld zoals, schoppen, ‘pak slaag’ met voorwerp, 
slaag met verwondingen, geen eten gegeven, worden door ongeveer een derde van de 
kinderen die deze ervaringen hebben, met een hoge frequentie ervaren. 
Het is heel moeilijk om de ernst van het geweld in te schatten, enkel en alleen op basis van 
definities, omdat het toch altijd gaat om subjectieve ervaringen, notabene van kinderen die 
voor zichzelf nog geen duidelijk idee hebben ontwikkeld over wat geweld is en wanneer 
grenzen overschreden worden.  
Niet alleen in de zelfinvullijsten, maar ook in de focusgroepgesprekken met kinderen werd 
melding gemaakt van het ervaren lichamelijk geweld door ouders. Op basis van deze 
groepsgesprekken kan worden gesteld dat er bij kinderen geen eenduidig begrip is van 
lichamelijk geweld, en dat er ook geen duidelijk en strikt onderscheid is tussen ‘een tik’ en  
‘klappen’ en ‘een ‘pak slaag’’. De meeste kinderen melden dat ze milde vormen van lichamelijk 
geweld ervaren waarbij ze van de ouders tikken krijgen, die ze ook aanduiden als ‘meppen’, 
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‘baksen’ of klappen’: Mn moeder klapt me soms wel, maar lichtjes. Dat is gewoon als ik toch een beetje 

hardhorend ben en niet goed werk op school. Gewoon een lichte klap. Dat is geen mishandeling. (Jongen, GLO)  
 

Tabel 26: Incidentie, prevalentie en frequentie  ernstige vormen van lichamelijk geweld 
Stellingen Actueel Ooit Hoge 

Frequentie 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me ‘pak slaag’ 
gegeven met riem, stok of ander voorwerp 

34.9 48.4 35.8 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me verwond, als straf 8.7 10.4 35.3 
Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me opgesloten en 
vastgebonden zodat ik me (bijna) niet kon bewegen 

3.1 3.4 32.5 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me geen eten 
gegeven als straf 

7.7 9.2 34.9 

 
• De tweede meest genoemde vorm is ‘pak slaag’: 35% heeft in het afgelopen jaar ‘pak slaag’ 

gehad en 48% zegt dit ooit te hebben meegemaakt. Mishandeling in het afgelopen jaar, waarbij 
het kind door de ouder is verwond als een vorm van straf, wordt gemeld door 9% van de 
kinderen. 10% heeft het ooit ervaren. In de twee laatste MICS studies in Suriname, uitgevoerd 
in 2006 en 2010, is het aandeel van kinderen dat ernstig lichamelijk geweld heeft ervaren 
vastgesteld op respectievelijk 10% in 2006 en 12% in 2010.  Het aandeel van kinderen dat in het 
afgelopen jaar ‘pak slaag’ met voorwerpen heeft ervaren of zegt gewond te zijn geraakt door 
een lichamelijke straf is 44%. Hoewel vrijwel alle kinderen het concept ’‘pak slaag’’ kennen, is er 
veel variatie in de ervaringen met ‘pak slaag’. Er is ‘pak slaag’, waarbij ouders met de hand slaan 
of met voorwerpen. De ernst  van het ‘pak slaag’ hangt niet alleen af van het voorwerp 
waarmee geslagen wordt, maar ook hoe er geslagen wordt. De voorwerpen zijn namelijk van 
uiteenlopende aard. Ouders gebruiken stokken, hangers, bezems, slippers, riemen, lepels, 
kammen om te slaan, maar gooien ook met potten, pannen en andere voorwerpen naar 
kinderen.  Door meerdere kinderen werd gerapporteerd dat ouders metalen voorwerpen, zoals 
lepels en metalen gespen van riemen, eerst boven het vuur houden, voordat ze er ‘pak slaag’ 
mee toedienen. Twee kinderen vertelden dat ze door de ouder zijn gebrand met een strijkijzer.  
Niet alleen het materiaal van het voorwerp varieert maar ook de kracht en intensiteit waarmee 
de ouders slaan. Zo maken kinderen er melding van dat ouders bij het slaan gebruik maken van 
boomtakken, waaronder kersenboomtakken, tamarindetakken, fijne bamboetakken, guave 
takken, maar ook zwaardere materialen zoals charger kabels, waterslangen, ijzeren stokken en 
metalen kettingen. Het min of meer zelfde aandeel komt voor rekening van lichamelijk geweld 
waarbij het kind als straf geen eten krijgt: deze vorm van geweld is door 8% ervaren in het 
afgelopen jaar en ooit door 9%. 
In alle focusgroepen waren er wel één of meer kinderen die vertelden over verwondingen die 
ze hadden opgelopen als gevolg van een ‘pak slaag’. Sommige kinderen verwezen naar littekens 
die er nog steeds waren en die ze soms ook lieten zien. In de onderstaande tabellen wordt een 
overzicht gegeven, ter illustratie van meldingen van ernstige en zeer ernstige vormen van 
geweld, die kinderen thuis hebben ervaren, veelal in het kader van ouderdisciplinering. 
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ERNSTIG TOT ZEER ERNSTIG GEWELD 

Mijn moeder heeft mij geslagen met een hanger. Ik mocht eigenlijk niet op me kamerdeur blaadjes plakken. Omdat 
ik nog klein was dan deed ik alleen maar stoute dingen. En me moeder zag dat ik het deed. Heeft ze me geslagen 
met één van die houten hangers, ik had littekens op me handen, me rug en me voeten. En me buik. (Meisje, GLO) 
 

Mn moeder had me geslagen omdat ik me broertje had laten vallen, maar het was niet met expres. Ik was hem 
gaan baden toen ben ik gevallen. Die kabel was daar zo op de vloer. Ging ik niet opletten, ben ik gevallen. Heeft ze 
me geslagen. I: had je verwondingen? R: ja aan me handen en me voeten. (Meisje, GLO) 
 

Soms slaat me moeder me met een zweep of tak. Dan moet ik naar binnen gaan. Soms moet ik de hele dag in de 
kamer blijven. Soms slaat ze me hoofd zo hard dat ik doof wordt. (Jongen, GLO) 
 

Als ik straf krijg mag ik niet eten. Ik moet twee weken in de kamer zitten. Ik mag wel drinken, pas na zeven uur mag 
ik weer eten. ’s Morgens drink ik thee. Ik eet een halve brood. Dat is wanneer ik iets ergs heb gedaan. Zet me vader 
me in de kamer.(Jongen, GLO) 
 

Mn moeder heeft me gebrand met een strijkijzer op me rug. En ze slaat me ook met bezemstokken. En ook met 
potlepels. Toen ik naar school was gegaan, ze heeft me gebrand en plus geslagen met die kabel van dat strijkijzer. 
(Meisje, GLO) 
 

Mn broer was klein,  laten we zeggen 9 jaar of zo. Hij kende zn les niet, had me moeder me broer geslagen met een 
kapotte Parbo fles. Boii als je mn broer zn lichaam zag toch met kapotte glazen in zn lichaam. Mn broer is ook 
koppig hoor, hij boort gewoon weg, maar een jongen van 9 jaar mag je niet zo mishandelen met een kapotte fles. 
(Meisje, GLO) 
 

Toen ik 5 jaar was, juf mijn straf, die borstels waarmee ze kleren borstelen toch, moest ik met me knieën erop gaan. 
Moest ik me handen in de lucht zetten. Dan gingen ze me slaan met een soort magere bamboestok. Weet u wat ze 
doen, voordat ik ga slapen gaan ze in de kamer dan zetten ze iets op dat bed net als zout. Dan wanneer ik er op ga 
liggen dan brand me rug me. (Jongen, GLO) 

Mn moeder heeft me gestoken met een mes, ik kende tien maal tien niet. Tafels. Heeft ze me hier gestoken, in mn 
dij, het ging bloeden. Ze heeft palm gezet en pleister, moest ik in de kamer gaan slapen. (Jongen, GLO) 
 

Mn moeder zet een riem op vuur en ze slaat me ermee, me moeder gooit alleen met spullen naar me als ik heel erg 
stout doe en mn vader gaat me slaan met een riem als ik ook heel erg stout ben. Maar als ik niet erg stout doe gaat 
ze me gewoon schreeuwen. (Jongen, GLO) 
 

Soms gaan ze je 10 minuten branden met die lepel, en dan gaan ze je dr mee branden. Dat merk blijft 3 dagen, heb 
ik 1 keer meegemaakt. (Jongen, GLO) 
 

Mn moeder had me geslagen met die ‘ko’ van die riem, het was in me hoofd gegaan, het ging bloeden. Ze heeft 
dingen voor me gezet, vicks, zalf , ja het ging bloeden. Maar ik zei mama het bloedt het bloedt en toch gaat ze 
door. Als me moeder boos is kan je dr niet houden. Ik had ook een keertje, ik had paprijst gekookt toch en toen 
heeft ze me met dat rijst gebrand. (Meisje, GLO) 
 

De ergste straf was toen ik door m’n moeder werd geslagen met een hete lepel onder mijn arm. Het deed zo pijn 
dat ik op en neer op het erf rende en ik probeerde het met water te blussen. Het heeft een grote wond 
achtergelaten die pas na een jaar helemaal beter was. Een keer heeft me moeder me ook met een baboe nefie 
(sikkel) geslagen aan m’n enkel en mij daar verwond. Erg is ook als m’n vader me met de tak van een kersenboom 
slaat. (Jongen, GLO) 
 

Ken je die vuilniszakken die grote rollen, ik was nog klein, dan is ze gekomen heeft ze me ermee geslagen is het 
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groot geworden ging het bloeden. Dan is ze weggegaan, ben ik in slaap gevallen is ze terug gekomen heeft ze me 
laten baden, heeft ze me naar de dokter gebracht. (Meisje, GLO) 
 

Mn stiefvader sloeg zonder enige reden. Hij sloeg, hij sloeg hij was iemand die bezig was met Thai boxen dus hij 
sloeg alsof we een van zijn vecht meesters waren. Nu heb ik probleem met me ademhaling omdat hij me een 
keertje, ik was toen dertien geloof ik of twaalf had hij een keertje in me borstkas geschopt en ze vonden dat iets 
hier niet goed zat en ik heb het pas ontdekt. Een paar maandjes geleden, daarom heb ik nu problemen met in en uit 
ademen. (Meisje, VOJ) 

 
Mn moeder heeft me mishandeld. Ze heeft me met een ijzerstok geslagen. Ik ging bloeden. Ze had hier gesneden 
van me en bij me voeten. Ze heeft een stok genomen, ze heeft me hier geslagen, midden van me rug. Ik ging huilen. 
Ze had me hier geslagen dan had ik alleen blauwe plekken op me lichaam. (Meisje, GLO) 
 

Mn tante soms slaat ze me met een kam. Gisteren had ze me met een kam geslagen was het opgezwollen. En dan 
deed het erg pijn. En ze had me ook aan me bil geslagen, hard. Het was een lange streep. Het was gekrabd. Een 
keertje, er was iets gebeurd, een jongen was verdronken bij het strand. En dan die volgende dag was ik in een goot 
gaan zwemmen, met een ander meisje. Dan toen ik naar huis was had ze me geslagen hard. Me hele rug had 
zoveel strepen, strepen. Het was rood. (Meisje, GLO) 
 

Toen ik was gaan baden was me moeder met een lange stok gekomen en ze ging me in de badkamer slaan. Ik kon 
niet meer baden, ik had veel pijn en ik kon niet meer opstaan. Want ik was zwak. (Meisje, GLO) 
 

 

Daders van lichamelijk geweld: 
Bij lichamelijk geweld is de hoogste frequentie gemeld voor ‘een tik gekregen’: 39%.  
Als het gaat om lichamelijk geweld komen vooral de ouders in beeld, overwegend de moeder. 
Opmerkelijk is dat lijfstraffen, in vergelijking met verbaal geweld, in relatief minder mate 
worden toegeschreven aan andere volwassenen in het huishouden.  
 
Tabel 27: Genoemde volwassen daders van lichamelijk geweld 
Stellingen Daders 

 Moeder Vader Andere 
volwassene 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me een tik gegeven 55.8 31.0 13.2 
Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me geschopt, geklapt, hard 
door elkaar geschud 

50.8 32.9 16.3 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me ‘pak slaag’ gegeven met 
riem, stok of ander voorwerp 

55.9 32.9 11.3 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me opgesloten en 
vastgebonden zodat ik me (bijna) niet kon bewegen 

39.8 37.9 22.3 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me verwond, als straf 48.7 32.2 19.1 
Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me geen eten gegeven als 
straf 

54.9 23.6 21.4 

 
Lichamelijk geweld door kinderen  
Het aandeel van kinderen dat meldt dat ze door andere kinderen in huis zijn geslagen of 
geschopt bedraagt 9%. Ernstiger geweld door kinderen, in de vorm van lichamelijke 
verwonding, is in het afgelopen jaar ervaren door ongeveer 5% van de kinderen. Als de omvang 
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van het lichamelijk geweld tussen kinderen wordt vergeleken met het eerder gepresenteerde 
geweld dat kinderen door volwassenen wordt aangedaan, dan is duidelijk dat kinderen vooral 
lichamelijk geweld ervaren van ouders en andere volwassenen met wie zij samenwonen. Dit 
geweld van volwassenen tegen kinderen is ongeveer vier maal zo hoog als het geweld dat 
kinderen ervaren van andere kinderen. 
 
Tabel 28: Genoemde kind daders van lichamelijk geweld 
 Actueel Ooit Hoge 

frequentie 

Kinderen met wie ik samenwoon hebben mij hard geslagen, geschopt 9.1 11.2 37 
Kinderen met wie ik samenwoon hebben mij lichamelijk verwond 5.4 6.3 37.9 
 

Risico factoren 
Door alle etnische groepen heen ervaren kinderen in huis meer lichamelijk geweld van 
volwassenen dan van andere kinderen. Terwijl 43% van de kinderen melden dat ze lijfstraffen 
(exl. ‘tikken’) hebben ontvangen van ouders, is het aandeel van kinderen dat lichamelijk geweld 
heeft ervaren van andere kinderen veel lager, namelijk 12%. Het aandeel van kinderen dat in 
het afgelopen jaar lichamelijk geweld van de ouder heeft ervaren verschilt naar etniciteit bij 
specifieke vormen. Als het gaat om lichamelijk geweld, inclusief tikken, dan blijkt dat de 
ervaringen variëren van  61% (gemeld door kinderen van Inheemse afkomst) tot 76% (gemeld 
door kinderen van Marron afkomst). Als ‘tikken’ niet wordt meegenomen in de ervaringen, dan 
varieert het resultaat van 25% (kinderen van Hindostaanse afkomst) naar 57.6% (kinderen van 
Marron afkomst). Overall, wordt het meeste lichamelijke geweld aangegeven door kinderen die 
zichzelf identificeren als Marron (81.1%) en kinderen van Inheemse afkomst (62%). Kinderen, 
woonachtig in het binnenland, ervaren meer lichamelijk geweld dan kinderen woonachtig in 
andere geografische gebieden. Ze ervaren niet alleen meer geweld van volwassenen, maar ook 
meer geweld van kinderen. Kinderen in urbane gebieden melden minder geweld dan kinderen 
die wonen in de rurale kustvlakte en het binnenland. Er zijn geen significante verschillen tussen 
de incidentie van lichamelijk geweld als jongens en meisjes worden vergeleken. Een gelijk 
aandeel van jongens en meisjes meldt ervaringen met lichamelijk geweld in het afgelopen jaar, 
waarbij het niet uitmaakt of ‘tikken’ wel of niet wordt meegenomen. 
 

4.3.  Kind perspectief op geweld en ouder disciplinering 

Wereldwijd is er een groeiend besef om bij het bestuderen van geweld tegen kinderen niet 
alleen ouders en dienstverleners te horen maar ook kinderen zelf aan het woord te laten. 
(Marshal and Wolff 2007, Nixon and Halpenny 2009, Snoeren 2014). Ook in dit onderzoek heeft 
het kind perspectief centraal gestaan, en is het best tot uitdrukking gekomen bij de kwalitatieve 
dataverzameling. Om zoveel als mogelijk de stemmen van kinderen te horen, is zowel in de 
kwantitatieve als kwalitatieve dataverzameling ruimte gelaten voor een eigen mening van 
kinderen. Zo waren er in de zelf invullijsten verschillende zogenaamde open vragen, waar 
kinderen de mogelijkheid hadden om hun mening naar voren te brengen. De meeste ruimte 
werd geboden in de focusgroepen, samengesteld uit scholieren van verschillende leeftijden, die 
willekeurig via de scholen werden gerekruteerd. Het is vooral in deze focusgroepen dat 
kinderen zich hebben laten horen, en op een verrassend open en ontroerende wijze hun 
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mening en ervaringen hebben willen delen. In totaal zijn er 65 focusgroepen gehouden met 
kinderen in urbane en rurale gebieden en in het binnenland, met jongens en met meisjes, in de 
leeftijdsgroep 11-18 jaar en op verschillende schoolniveaus: GLO, LBO en MULO. Kinderen laten 
zich horen over hun ervaringen met geweld, maar ook hoe ze denken over de verschillende 
vormen van geweld en disciplinering op school en in huis. Het is de eerste keer dat in een 
onderzoek het kindperspectief op deze uitgebreide en systematische wijze weerspiegeld is.  
 
Hoewel er nog weinig vergelijkingsmateriaal is, zeker in het Caribisch gebied, biedt het 
perspectief vanuit het kind zelf op geweld en disciplinering hele belangrijke bevindingen. Het is 
een directe consultatie van kinderen, vanuit de erkenning dat zij, hoe jong dan ook, 
ervaringsdeskundigen zijn, wiens meningen en kennis cruciaal zijn in het begrijpen van deze 
vraagstukken. 
In de gesprekken met kinderen zijn termen als ‘geweld’, ‘misbruik’, ‘mishandeling’, meestal  
niet expliciet gebruikt. Er is bewust een keuze gemaakt om deze zware en beladen termen niet 
perse te gebruiken. Vooral jonge kinderen kunnen deze begrippen nog onvoldoende bevatten, 
en kunnen ook geen duidelijk onderscheid maken tussen normale behandeling en 
geweld/mishandeling. Daarom is in de focusgroepgesprekken het accent gelegd op meningen 
en ervaringen met betrekking tot disciplinaire praktijken van ouders en andere volwassenen.  
 
Discipline ouders 
Ouders worden gezien als autoriteit, die het recht hebben om regels vast te stellen en over 
kinderen te bepalen. Zo geven basisschoolkinderen aan dat ouders altijd moeten weten waar 
hun kinderen zijn, dus regels stellen over hoe laat ze thuis moeten zijn, met wie ze bemoeien of 
gaan spelen. Zij vinden het ook belangrijk dat ouders, al op jonge leeftijd grenzen stellen, en 
duidelijk aangeven wat wel en niet mag. Dus, ouderlijk toezicht wordt gezien als positief, en als 
een manier waarop ouders hun kinderen beschermen tegen gevaar. 
Alle kinderen noemen een aantal standaardregels van ouders, die zij ook belangrijk vinden in de 
opvoeding van kinderen, waarbij zowel geboden als verboden worden genoemd. Waarden 
worden genoemd zoals: iedereen met respect behandelen, anderen vriendelijk en goed 
behandelen, eerlijkheid, vriendschap, niet vechten met broertjes en zusjes. Daarnaast zijn er 
ook concrete gedragsregels zoals: met twee woorden praten, niet vechten, niet roken, geen 
alcohol of drugs. 
 
Ouders leren ons dat we respect moeten hebben voor anderen, anderen goed behandelen, niet 
vechten, niet roken, niet drinken. (Meisje GLO) 
 
Geen stoute dingen doen, geen zusjes en broertjes slaan. (Meisje GLO) 
 
Niet uitschelden, stelen, slaan, zonder toestemming iets doen. Je moet kinderen vanaf kleins af 
goede manieren leren. (Jongen, GLO) 
 
Je moeder en je vader moeten je goede manieren leren zodat je ze geen schande geeft. Je moet 
niet liegen, stelen en uitschelden. (Jongen, GLO) 
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Ervaringen met complimenten van ouders 
Vijf stellingen in de stellingenblokken hadden betrekking op positieve stimulering van ouders.  
 
Tabel 29: Positieve stimulering van ouders of andere volwassenen in huis 
 Actueel Ooit 

Mijn moeder/vader/andere volwassene geven me aandacht en luisteren naar me 87.1 96.5 
Mijn moeder/vader/andere volwassene ondersteunen me en stimuleren me altijd 86.0 95.7 
Mijn moeder/vader/andere volwassene legt me uit wanneer ik iets fout heb gedaan en 
waarom ik het niet meer moet doen 

88.7 96.1 

Mijn moeder/vader/andere volwassene vragen me altijd of ik mijn huiswerk al heb 
gemaakt 

82.9 90.5 

Mijn moeder/vader/andere volwassene geeft me een beloning als ik iets goeds gedaan heb  76.9 84.9 

 
De overgrote meerderheid van kinderen, 96.3%, heeft in het afgelopen jaar minstens 1 keer 
verschillende vormen van positief gedrag van de ouders ervaren, terwijl vrijwel alle 
respondenten, 99.3% aangeeft ooit positieve aandacht van ouders te hebben ontvangen.  
Zo geeft 89% van de kinderen aan dat ze hebben ervaren dat de ouder uitlegt waarom ze iets 
fout hebben gedaan en waarom ze het niet meer moeten doen. 87% heeft ervaren dat de 
ouder aandacht geeft en naar het kind luistert. De ervaring dat ouders stimuleren en 
ondersteunen is gemeld door 86% van de kinderen. 83% zegt dat de ouder in het afgelopen jaar 
minstens één keer heeft gevraagd of ze hun huiswerk hebben gemaakt. Een relatief lager 
percentage kinderen, 77%, heeft in het afgelopen jaar een beloning ontvangen voor iets dat ze 
goed hebben gedaan. 
We zien dat ook als veel kinderen verschillende vormen van geweld ervaren van ouders, ze 
tegelijkertijd ook positieve ervaringen hebben in de relatie met deze zelfde ouders. 
Gewelddadig gedrag van ouders gaat dus samen met positieve aandacht voor kinderen onder 
andere door het geven van complimenten, beloningen en  belangstelling voor schoolzaken. 
Diverse studies in het Caribisch gebied naar ouderlijke opvoedingsstijlen suggereren dat, in 
tegenstelling tot gevestigde theorieën, er geen strikt onderscheid te maken is tussen enerzijds 
een autoritaire (harde discipline) en een positieve impuls, maar dat er veelal sprake is van een 
combinatie van ‘indulgence and punitive control’. Zo stelt Roopnarine (2013): ‘Researchers have 
consistently described parenting practices with young children in the Caribbean region as 
reflecting a mixture of indulgence and punitive control (e.g., Leo-Rhynie, 1997; Leo-Rhynie & 
Brown, 2013). The cultural specificity of such a characterization of both positive and negative 
attributes of parenting practices co-existing runs contrary to most well established frameworks 
on parenting in many developed and developing societies.’  
In een recente studie  naar praktijken van ouderlijke discipline in Guyana en Trinidad komt 
Roopnaraine tot de volgende conclusie:  
‘.......varying levels of parental behavioral control may be used in conjunction with high levels of 
warmth as a childrearing strategy among Guyanese and Trinidadian families and call into 
question the general characterization of Caribbean parents as authoritarian and harsh. This 
deficit view may have risen out of an overwhelming focus on the use of harsh punishment 
among families who are economically stressed, without consideration of the diverse strategies 
and familiaresources (e.g., extendedness and community participation) that Caribbean parents 
draw upon to care for and guide young children (Roopnarine, 2013). 
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Vergelijkbaar onderzoek in Suriname ontbreekt vooralsnog. Door Marshall en Van der Wolf 
(2013) is een aanzet gegeven met een klein onderzoek naar opvoedingsstijlen onder ouders en 
leerkrachten.  
 
Opvattingen over geschikte straffen 
Kinderen noemen verschillende straffen als regels thuis worden overtreden. Een gedeelde 
mening is dat kinderen straf verdienen als ze regels hebben overtreden. Zo zijn kinderen het 
erover eens dat ouders straffen kunnen opleggen als ze liegen, stelen, brutaal zijn, vechten of 
niet luisteren. Opgelegde straffen die door kinderen worden gerapporteerd variëren van 
vrijheids- en activiteitenbeperking en uitschelden tot milde tot ernstige lichamelijke straffen. 
Straffen die gericht zijn op vrijheids- en activiteitenbeperking zijn veelal: verbod op kijken naar 
televisie, spelen van video games, gebruik van internet, in beslagname mobiel, vroeg naar bed, 
in de slaapkamer blijven, geen contact met vrienden, verbod op sporten. In de zelfinvullijst is 
aan kinderen gevraagd wat ze denken dat ouders het beste kunnen doen als kinderen zich niet 
aan regels houden. Op deze vraag konden kinderen meerdere antwoorden geven.  
 
Tabel 30: Geschikte straffen 
 Percentage 

‘Pak slaag’ geven 22.7% 
Een tik geven 29.9% 
Praten/uitleggen 79.3% 
Niet laten uit gaan 26.0 
Uitschelden 1.8 
Telefoon afpakken 35.6 
Verbod op internet 10.8 
Kinderpolitie 16.3 
Anders 2.1 

 
Kinderen zijn het er grotendeels over eens dat ouders vooral gewelddadige straffen niet 
moeten toepassen: de overgrote meerderheid van de kinderen, 79.3% noemt ‘praten’ als beste 
gedrag dat ouders kunnen hebben als kinderen regels overtreden. Bij praten gaat het erom dat 
ouders waarschuwen en vooral uitleggen waarom naleving van de overtreden regel belangrijk is 
en/of waarom wordt gestraft. Verder worden in het rijtje van niet gewelddadige straffen ook 
genoemd: ‘niet laten uitgaan’: 26%, de telefoon afpakken: 35.6%, verbod op gebruik van 
internet: 10.8%.  
Hoewel de meeste kinderen kiezen voor niet gewelddadige straffen, is er ook een deel dat deze 
straffen combineert met lichamelijke straf. Zo zegt 29.9% dat de ouders kinderen een ‘tik ‘ 
moeten geven, terwijl 22.7% de voorkeur geeft aan een ‘pak slaag’. Opmerkelijk is dat een 
behoorlijk deel van de kinderen, 16.3%, kiest voor de optie ‘Kinderpolitie’. Deze laatste optie is 
niet onbekend in Suriname. Een veelvoorkomend gebruik is dat ouders kinderen, al op jonge 
leeftijd, bedreigen met het brengen naar de ‘Kinderpolitie’. De dagelijkse praktijk wijst uit dat 
dit inderdaad ook als straf wordt toegepast. Cijfers van de afdeling Jeugdzaken van het Korps 
Politie Suriname tonen aan dat jaarlijks honderden ouders hun ‘onhandelbare’ kinderen naar 
‘Opa Doeli’ brengen, met de bedoeling dat ze worden afgeschrikt door de politie.  
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De huidige situatie is dat de kinderen met gedragsproblemen die door ouders of verzorgers 
worden aangemeld bij ‘Opa Doeli’, uiteindelijk terecht komen bij de ‘Maatschappelijke Dienst’, 
die begeleidt en eventueel doorverwijst naar andere hulpdiensten. 
Ook in focusgroepen geven de meeste kinderen de voorkeur aan niet gewelddadige straffen. 
Deze meningen worden onderstaand geïllustreerd met diverse citaten waarin kinderen ‘goede 
opvoeding’ associëren met: praten, corrigeren en uitleggen, aandacht geven, niet gewelddadige 
straffen en vertrouwen hebben in het kind.  
 

BESTE OPVOEDINGSPRAKTIJKEN 
 

Praten 

Kinderen moet je niet slaan, je moet praten en uitleggen. Als ze toch niet luisteren dan wel een klap maar niet te 
hard. (Meisje, GLO) 
 

Als kinderen niet luisteren moet je met ze praten. Meer praten met de kinderen zodat ze kunnen luisteren om hun 
lessen te leren. Als het mijn kind was zou ik praten. Ik zou mijn kinderen niet slaan. Slaan is niet goed. (Meisje, GLO) 
 

Als ik kinderen heb, ga ik niet slaan, want hoe meer je slaat… hoe koppiger ze worden, hoe pijnlijker het is en hoe 
eerder er angst komt en dan voelen ze zich niet veilig bij ouders. Want wanneer je een kind hebt, je moet met je 
kind kunnen praten. Goed kunnen communiceren. Je kind moet zich vrij kunnen voelen bij de ouders. Dus als je 
eerder praat, meer met je kind zit en communiceert….. denk dat het altijd zal lukken. (Jongen, VOJ)  
 

Corrigeren en uitleggen 

Ja, een tikje kan helpen maar het hangt ook af van de manier hoe dat gebeurd. Daarom vind ik het ook belangrijk 
dat als je een kind gaat slaan dat je ook uitlegt waarom je dat kind geslagen hebt. Zodat dat kind kan begrijpen 
waarom dat kind geslagen wordt en dat zo een kind dat niet meer doet. (Meisje GLO)  
 

Aandacht geven aan je kind 

Wanneer je een kind hebt is het vanaf kleins af dat je kinderen goed moet opvoeden. Niet laten tot het misschien 
vier of vijf jaar is, dan ga je beginnen het aan te pakken. Het is van kleins af. Want bepaalde mensen, ze maken een 
kind en ze schenken geen aandacht. Ze geven niet genoeg tijd. Dus ik zeg van als ik me kinderen krijg, ik zal 
proberen om genoeg tijd te besteden om te weten hoe mijn kinderen gaan zijn. Ik zal me uiterste best doen om 
positief te  blijven. (Jongen, VOJ) 
 

Goede straffen zijn niet naar tv kijken, mobiel of laptop afpakken 

De beste straf vind ik dat je moet thuis blijven, lessen leren, geen tv kijken. Die straffen helpen bij mij wel. Andere 
keer doe ik het niet meer. (Jongen GLO) 

Ik moet de hele dag in de kamer blijven. Ik mag zelf niet naar buiten komen, ik mag niet tot me moeder praten. Me 
moeder wil niet dat ik met haar moet praten. (Jongen GLO) 
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Opvattingen over een ‘pak slaag’ 
 
Tabel 31: Wanneer mogen ouders hun kinderen slaan? 

 Percentage 

1. Nooit 31.7 
2. Als ze jokken 20.1 
3. Als ze vrijpostig of brutaal zijn 57.4 
4. Als ze vechten 16.3 
5. Als ze niet luisteren 28.7 
6. Als ze hun best niet doen op school 12.6 
7. Andere redenen 2.3 

 
Het thema van ‘pak slaag’ en wat kinderen hiervan vinden is zowel in de zelfinvullijsten als in de 
focusgroepen aan de orde gekomen. Ongeveer twee derde van de kinderen, 68.3%,  geeft aan 
dat een ‘pak slaag’, onder bepaalde omstandigheden mag, het hoort bij de disciplinering van 
kinderen. De meeste kinderen, 57%, vinden ‘pak slaag’ op zijn plaats, als: ‘kinderen brutaal en 
vrijpostig zijn’. Een andere meeste genoemde reden is als kinderen ‘niet luisteren’: 28.7%. 
Ongeveer 1 op de 5 kinderen vindt dat als ‘kinderen jokken’, ze ‘pak slaag’ verdienen. 16.3% 
noemt ‘vechten’, terwijl 12.6% aangeeft dat de ouder mag slaan als kinderen slechte 
schoolprestaties hebben.  
Veel kinderen zijn ook geneigd om het ‘pak slaag’ niet te beoordelen op de ernst van het ‘pak 
slaag’, dus of er wel of geen letsel is, maar op de mate waarin het een straf is die het kind 
verdient. Deze denkwijze kan worden geïllustreerd met de volgende gedachtewisseling met 
kinderen van een basisschool: 
 
I: wat heb jij mee gemaakt aan mishandeling? R1: we gingen djoel spelen dan in eens zo horen we:  
“waahh mama stop, please mama laat me los.” Dan zijn we gaan kijken. Dan heeft die mevrouw gezegd 
hou je bek en ga van hier jongen. I: wat deed ze met dat meisje dan? R1: gewoon met een riem slaan. 
R2: dat is geen mishandeling. R1: wie heeft je dat gezegd?. Nog erbij met die ijzeren kop hoor!  
I: wanneer is het geen mishandeling? R2: juf als je iets ergs hebt gedaan, je hebt iemand zijn hoofd 
gescheurd dan slaan ze je met een riem, juf is geen mishandeling. Is straf. I: omdat je iets hebt gedaan? 
R: ja juf. I: dat is gewoon straf? R: ja juf. (Jongens, GLO) 
 

En ook als oudere kinderen van het VOJ terugkijken op het ‘pak slaag’ dat ze hebben gehad, 
komen sommigen tot de conclusie dat het geen mishandeling was: 
 
I: vinden jullie dat jullie ooit mishandeld zijn? R1: nee. R2: nee juf. R3: dat dacht ik vroeger maar ik heb 
gezien dat dat het niet is. I: vroeger dacht je dat je mishandeld werd? R3: ja toen ik gezweept werd als 
ik wat verkeerd had gedaan dacht ik dat ik mishandeld werd. Maar ik heb gezien dat het geen 
kindermishandeling is. I: waarom niet? R3: omdat ik iets heb gedaan en me moeder wilde juist dat ik het 
af moet leren en ze heeft me gezweept om me te wijzen dat je dit doet ga ik dit met je doen zodat je het 
kan laten. Toen heb ik gezien dat het geen kindermishandeling is, het brengt verandering in je leven. Ja 
omdat ze het beste voor je willen hebben. (Meisje, VOJ) 

 
Meerdere kwalitatieve studies wijzen uit dat kinderen geneigd zijn om ‘pak slaag’ te 
rechtvaardigen en dit geweld te interpreteren als ouderlijke discipline, bedoeld om het kind 
‘manieren’ te leren.  
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Kinderen hebben hele uiteenlopende beschrijvingen van ‘pak slaag’. Veel kinderen leggen de 
nadruk op ‘meppen’, slaan met de hand: ‘pak slaag’ geven, dan mep je, is gewoon een mep, 
gewoon slaan met de hand’. Anderen hebben het ook over slaan met voorwerpen: ’Slaan met 
een riem of een zweep kan, is ook ‘pak slaag’, sommige mensen slaan met pollepels’. ‘pak slaag’ 
is niet beperkt tot bepaalde lichaamsdelen: ‘Ze slaat me soms bij me hoofd zo. Oren trekken zo’, 
‘Als me moeder me zegt dat ik niet mag zwemmen en ik ga toch dan krijg ik straf of ‘pak slaag’. 
Ze slaat me dan op me rug, hoofd en of voeten. Meestal met een riem of met de hand’.  
Opmerkelijk is dat kinderen het ook vanzelfsprekend vinden dat ‘pak slaag’ al op jonge leeftijd 
begint: ‘‘pak slaag’ is bijvoorbeeld als kleine baby’s, kleine kinderen soms ook stout zijn en 
koppig. Bijvoorbeeld mn kleine neefje, zijn moeder wou niet dat hij die tv moest aanmaken, 
heeft hij die knop van die tv aangemaakt. Heeft die moeder een lat genomen en op zijn vingers 
geslagen. En op zijn billen. (Meisje, GLO) 
Kinderen die een ‘pak slaag’ nuttig vinden, drukken zich vaak heel genuanceerd uit: ‘ik vind ‘pak 
slaag’ een beetje goed’, en leggen vooral de nadruk op de rol van ‘pak slaag’ in de opvoeding 
van kinderen, als een goed middel om kinderen goede manieren te leren: ‘Als je het ‘pak slaag’ 
verdient, verdien je het’.  De meeste van deze kinderen vinden dat ‘pak slaag’ kan helpen om 
negatief gedrag bij het kind te corrigeren, waardoor kinderen ‘beter luisteren naar hun ouders’ 
of  ‘meer hun best doen op school’. Toch wordt door veel kinderen ook het accent gelegd op 
gebruik van ‘pak slaag’ als laatste middel, wanneer praten en waarschuwen niet helpt.  
 
Sommige kinderen verwijzen naar het ‘recht’ van ouders om kinderen te slaan. Opmerkelijk is 
dat dit recht voorbehouden is aan de ouder die ‘verzorgd’, en niet aan volwassenen in het 
algemeen. Deze houding komt vooral naar voren als kinderen bij beoordeling van lijfstraffen, 
leerkrachten vergelijken met  ouders: ‘de leerkracht is mn moeder of vader niet om mij te slaan 
of de leerkracht verzorgt me niet’, hiermee gezegd hebbend dat ouders wel mogen slaan omdat 
ze voor je zorgen.  
De vanzelfsprekendheid van ‘pak slaag’ bij overtreding van regels, komt deels ook tot uiting in 
de wijze waarop kinderen met andere, jongere, kinderen omgaan. In een aantal focusgroepen 
met kinderen op basis scholen, in lage inkomenswijken, kwam vaker naar voren dat kinderen 
tijdens de afwezigheid van ouders, op broertjes en zusjes moeten letten. In het ‘letten’ op 
kleintjes wordt gewelddadige discipline van ouders geïmiteerd: 
 
I: op hoeveel kinderen moet je letten?  
R: twee, stiefzusje en me echte zusje, zij is drie jaar en mn stiefzusje negen.  
I: en als ze niet luisteren, wat doe je?  
R: ik doe niets met ze. Ik zet ze gewoon in dat huis. Ik neem die sleutel dan sluit ik ze op.  
I: en wat doe je als je zusje niet luistert? R: juf ik sla haar, aan haar handen.  
I: is het soms moeilijk om op die kleintjes te passen als ze niet luisteren? R: ja juf, me zusje raakt alle 
wasmiddelen aan.  
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VOORSTANDERS: ‘PAK SLAAG’ IS NUTTIG 
 

Om kinderen slecht gedrag af te leren 

Kinderen moeten ‘pak slaag’ krijgen als ze iets fout hebben gedaan. Als je iemand slaat of je gaat met een mes 
steken of iets doen. Dan mag je dat niet doen of als je iets steelt van iemand. (Jongen, GLO) 
 

Een ‘pak slaag’ is nodig als kinderen brutaal zijn, liegen, vechten, niet luisteren. Ik denk dat ik het verdien 
wanneer ze me slaan omdat ik stout ben. Ik vind niet erg wanneer ze me slaan, ze slaan me met een reden. Ze 
gaan me niet zomaar slaan. Is wel nuttig dat ze me slaan. (Meisje, GLO) 
 

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen. Ook als ouders slaan, diep van binnen moeten ze wel, want ze 
willen je beter maken in de maatschappij, niet dat je t verkeerde pad op gaat. (Meisje, GLO) 
 

Een ‘pak slaag’ is effectief 

Ik vind ‘pak slaag’ goed, want als ik niet leer gaat mn moeder me slaan, dan pas ga ik leren. Soms is ‘pak slaag’ 
ook lekker hoor. Soms heb je het nodig. (Jongen, GLO) 
 

Nou… je leert eruit want je wilt niet meer geslagen worden. Dus soms is het wel goed. (Jongen, GLO) 
 

Een beetje goed. Als je iets stout doet dan wanneer je moeder je slaat toch dan als je groot wordt dan ga je het 
niet meer doen, dan heb je het al afgeleerd, dan leer je het toch, niet te doen. (Jongen, GLO) 
 

Ouders hebben het recht om je te slaan 

Ik ga niet naar de politie als ouders me slaan, ik bedoel als je ouders je slaan, mag het. Die ouders hebben recht 
om je te slaan. (Jongen, GLO) 
 

Als waarschuwen niet helpt 

Een ‘pak slaag’ komt erna pas, na waarschuwen, wanneer je moeder veel malen heeft gesproken over één ding 
en je toch niet luistert. (Jongen, VOJ) 
 

Het deed pijn hoor, ik ging niet met me moeder praten. Ik weet dat ik fout was ik neem dr niet kwalijk. Ze had me 
gewaarschuwd. (Meisje, GLO) 
 

 
Een derde van de kinderen is tegen ‘pak slaag’, en meent dat ouders hun kinderen nooit mogen 
slaan.  Vermeldenswaard is dat ook deze kinderen vóór disciplinering zijn middels een ‘mep’ of 
‘tikken’, maar geen ‘pak slaag’:  ‘Als het nodig is, eventjes maar een tikje geven, of een mepje, 
maar geen zwepen’. Aan deze kinderen is gevraagd om dit standpunt toe te lichten. Deze 
tegenstanders van ‘pak slaag’ brengen vooral de volgende argumenten naar voren: 

1. ‘pak slaag’ kan resulteren in verwonding van het kind: ‘je kan het kind een ongeluk geven’ 
2. ‘pak slaag’ kan de ouder een slechte reputatie bezorgen: ‘anderen gaan zien dat je ouders je 

slaan’ 
3. ‘pak slaag’ is niet effectief: ‘‘pak slaag’ helpt niet’. 
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TEGENSTANDERS: ‘PAK SLAAG’ IS NIET GOED 
 

Ouder kan het kind een ongeluk geven 

Straks ga je ze slaan toch, bijvoorbeeld je slaat ze op hun nek, dan krijgen die kinderen daar last van, dan straks 
gaat je nek zo blijven. Dan is het niet goed. Dan gaan ze zeggen dat je je kinderen zelf heb mishandeld. (Jongen, 
GLO) 
 

Anderen gaan zien dat je ouders je slaan 

Misschien als je moeder je op je voet slaat dan ga je gymmen dan ziet juffrouw, dan gaat juffrouw je vragen hoe 
het komt, dan moet je zeggen, dan gaat juffrouw je moeder spreken. Dan gaat je moeder je nog meer slaan. 
(Meisje, GLO)  
 

‘pak slaag’ helpt niet 

Ik heb veel ‘pak slaag’ gehad, met bezems, slippers, ik ging vaak weglopen via het raam, kwam ik laat thuis, via 
raam naar binnen. Ouders slaan me niet meer want het ging niet helpen. Een ‘pak slaag’ hielp maar voor een 
paar dagen en dan niet deed ik het toch weer. (Jongen, GLO) 
 

 
In de focusgroepinterviews is ook aan kinderen gevraagd wat ze vinden van ‘pak slaag’ en of er 
een verschil is tussen ‘pak slaag’ en kindermishandeling. Ook hier blijkt dat alle kinderen, 
ongeacht of ze een ‘pak slaag’ wel of niet acceptabel vinden, het ermee eens dat er groot 
verschil is tussen ‘pak slaag’ en kindermishandeling. 
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KENMERKEN MISHANDELING 
 

Mishandeling is wanneer je die persoon echt slaat. Met alles wat je vindt. Net als die slaven van vroeger die ze 
hebben mishandeld. Precies zo is mishandeling. (Meisje, GLO) 
 

Kinders mishandeling is als je moeder of vader je ‘pak slaag’ geeft en je kan niet meer lopen. Wanneer ze je slaan 
krijg je ongeluk maar ze slaan je toch door. (Jongen, GLO) 
 

Geen eten geven als straf mag niet. Wel straffen maar je mag kinderen niet straffen met geen eten geven want 
anders gaan ze sterven. (Meisje, GLO) 
 

Ik ken ouders die hun dochter van 5 jaar de hele dag vastbinden aan een tafel, want ze loopt te veel. Ik vind dat 
erg. (Meisje, GLO) 
 

Mishandeling ga je rood worden. Je gaat vlekken krijgen. Ze gaan je gewoon rammelen links en rechts. Ze hebben 
niets te maken met andere mensen. (Jongen, VOJ) 
 

Ik denk van kindermishandeling is wanneer kinderen afgetakeld, van hier en naar daar gegooid. Mishandeling is 
wanneer het wordt gepleegd met wapens, met riemen, boomtakken of zwepen. Dat noem ik mishandeling. En 
wanneer er bloed wordt gezien, dat is mishandeling. (Jongen, VOJ) 
 

Mishandeling krijg je gewoon als de persoon zin heeft om je te slaan en je hebt niets fout gedaan. Wordt je 
afgetakeld, bont en blauw geslagen, gewoon voor niets. (Jongen, VOJ) 
 

Maar als een kind mishandeld wordt heeft de persoon geen doel. Slaat gewoon constant of continu gewoon 
zonder na te denken. (Jongen, VOJ) 
 

Mishandeling is bijvoorbeeld je slaat iemand met een strijkijzer en een stopcontact of stroomkabel, tv kabel, of je 
springt op dat kind. (Meisje, GLO) 
 

 
Redenen waarom ouders kinderen slaan 
Op de vraag aan kinderen waarom ze denken dat ouders slaan komen er hele uiteenlopende 
antwoorden van kinderen van alle leeftijdsgroepen. Jonge kinderen op het GLO geven met hun 
antwoorden aan dat ze over deze vraagstukken hebben nagedacht. Oudere kinderen waren 
doorgaans wel beter in het uiten van een onderbouwde mening over mogelijke oorzaken en 
effecten van fysiek en psychisch geweld. 
 

1. Redenen die betrekking hebben op probleem gedrag van het kind: 

 Kind is brutaal en vrijpostig.  

 Kind heeft slechte schoolprestaties. 

 Kind is luistert niet, is hardhorend. 

 Kind doet gevaarlijke dingen.  
 

2. Redenen die betrekking hebben op probleem gedrag van de ouder: 

 Gebrek aan kennis over het kind.  

 Ouder is zelf mishandeld.  

 Emotionele stress. 
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 Mentale stoornis ouders. 

 Woede. 

 Verlies van controle. 
 

Redenen die betrekking hebben op probleemgedrag van het kind 
 

Kinderen zijn brutaal en vrijpostig 

Ik werd vroeger geslagen omdat ik vaak brutaal was. Dan werd er peper voor me mond gezet. (Jongen, GLO) 
 

Kinderen hebben slechte schoolprestaties 

Een jongen in mijn  klas, hij zegt dat hij geen zeven of achten mag  krijgen. Anders slaat zijn vader hem, en hij 
zegt dat hij ook wordt opgesloten. (Meisje, GLO) 
 

Het is logisch als je ‘pak slaag’ krijgt, bijvoorbeeld als je onvoldoende krijgt. Ik mag geen onvoldoendes krijgen, 
maar ook geen zes of een zeven krijgen. Anders krijg ik ‘pak slaag’. (Jongen, GLO) 
 

Kinderen zijn hardhorend 

Toen ik nog klein was dan deed ik alleen maar stoute dingen. Heeft me moeder me geslagen met één van die 
houten hangers. Die dingen er van. Ik had littekens op me handen, me rug en me voeten. En me buik. (Meisje, 
GLO) 

Kinderen doen gevaarlijk 

Me moeder had me geslagen omdat ik me broertje had laten vallen, maar het was niet expres. Ik was hem gaan 
baden, toen ik uit de badkamer kwam ben ik gevallen. Die kabel was daar zo op de vloer. Ging ik niet opletten, 
ben ik gevallen. Heeft ze me geslagen. I: had je verwondingen? R: ja aan me handen en me voeten. (Meisje, GLO) 
 

Redenen die betrekking hebben op probleemgedrag van de ouder 
 

Emotionele stress 

En meestal als ze ook agressief zijn, snel boos worden. Ze denken hoe ze gaan eten en ze hebben weinig geld en 
dan frustreren die ouders en worden ze erger agressief. Dan slaan ze die agressie uit op die kinderen. (Meisje, 
GLO) 
 

Ik zeg misschien om stress. Misschien irritatie. Misschien kunnen ze zelf niet door, zijn ze al moe. (Jongen, VOJ)  
 

Of zijn er dingen die zij zelf niet willen, er wordt gesproken, maar er wordt geen gehoor gegeven. Of ze wilden 
geen kinderen maar het is toch gekomen. Ze hebben het geaccepteerd, maar ze zien dat het hun niet lukt om het 
beste van het kind te maken. (Jongen, GLO) 
 

Wanneer me moeder agressief is dan blijft ze in een kamer dicht. Wanneer ze afgekoeld is dan komt ze weer 
naar buiten. Want als ze me gaat zien dan gaat ze me wel slaan. (Meisje, GLO) 
 

Mentale stoornis ouders 

Of vaders komen dronken thuis en gewoon uit het niets beginnen ze kinderen te slaan. Dingen naar ze toe 
gooien. (Meisje, VOJ) 
 

Je hebt ook sommige moeders die roken en misschien roken ze, ze kunnen ook alcohol drinken. En ze gaan 
misschien zes uur ’s avonds zo uit huis. En dan komen ze misschien middernacht thuis…. Acht uur zo, tien uur ’s 
avonds zo. En ze komen je misschien wakker maken en ze komen je zeggen kom op balkon zitten en ze zwepen je 
direct. (Meisje, GLO) 
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Zolang als ik haar iets vroeg, sloeg ze me. Ze nam gewoon pijnstillers om haar zelf dood te maken. Ja. Chloor, Jav. 
Ze probeerde zich zelf op te hangen toen ze zwanger was van me broertje. En twintig pijnstillers heeft ze 
ingenomen. Ze is meerdere keren opgenomen in een ziekenhuis, want ze is een patiënt. (Meisje, GLO) 
 

Boosheid 

Misschien komen ze van het werk of misschien zijn ze boos op iemand of zo dan gaan ze afreageren op het kind 
en dan zomaar. (Jongen, VOJ) 
 

Mn moeder heeft gezegd sorry hoor is door boosheid dat ze dat heeft gedaan. Ik moest ook luisteren toch. Is 
door boosheid, dus ik neem dr ook niet kwalijk. Maar ik zei mama het bloedt het bloedt en toch gaat ze door,  ze 
was boos toch. Als me moeder boos is kan je dr niet houden. (Meisje, GLO) 
 

Gebrek aan kennis over het kind 

Ze kunnen hun kinderen niet begrijpen. En ze denken, ze doen wat zij willen. Dan gaan ze mishandelen of slaan. 
(Meisje, VOJ) 
 

Ouder is zelf mishandeld 

Ik zeg van misschien hoe hun jeugd was. Misschien hebben hun ouders hun ook afgetakeld. (Jongen, VOJ) 
 

Verlies van controle 

Ouders willen het beste voor hun kinderen. Maar soms is het zo teveel. Soms komt er zoveel stress op de 
schouders dat ze de controle toch kunnen verliezen…. Elke ouder kan eens controle verliezen dus ik ga zeggen al 
begeleidt je de persoon, wanneer de persoon controle verliest weet ze zelf niet. Maar ze heeft de begeleiding 
gekregen en toch verliest ze controle. Dus begeleiding is gewoon tijdverlies. omdat elk mens een fout kan maken. 
En niemand weet wanneer het gebeurd. (Jongen, VOJ) 
 

 
Effecten van een ‘pak slaag’ 
Internationaal is er groeiende erkenning dat ‘corporal punishment’, lichamelijke straffen, op 
zowel korte als lange termijn, negatieve effecten hebben op de ontwikkeling van kinderen. Ook 
op dit vraagstuk zijn kinderen geconsulteerd, waarbij de vraag is gesteld of ze denken dat 
lichamelijke straffen negatieve effecten hebben op kinderen.  
 
De effecten die kinderen het meest noemen in de focusgroepen zijn: 

 Vrees voor ouders: als kinderen regelmatig geslagen worden zal dit de relatie tussen ouder en 
kind verslechteren, en zullen kinderen bang worden voor hun ouders. Uit vrees, zullen ze als ze 
in problemen zijn, de ouders niet in vertrouwen nemen, en dan gaan ze de oplossing ergens 
anders zoeken: ‘Ze kunnen een soort trauma hebben tegenover je ouders. En je gaat denken 
bijvoorbeeld je krijgt een onvoldoende op school en ze hadden zoveel met je geoefend. Dan ga je 
een soort vrees hebben om aan je ouders te vertellen dat ma ik heb bijvoorbeeld een twee. 
Want dan ga je denken, als ik haar ga zeggen dan gaat ze me rammelen. Dus het kan ook zijn 
dat je een vrees tegenover je ouders hebt’. (Meisje, GLO)  
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 Denken dat je ouders niet van je houden: als kinderen mishandeld worden houden ze er 
emotionele pijn aan over, omdat het slaan, vooral als er geen goede reden voor is, kinderen het 
gevoel geeft dat ouders niet van hen houden, dat ze niet gewenst zijn: ‘Ik denk negatieve 
dingen zijn meer uit huis lopen, denken dat je moeder je niet mag. Je ouders houden niet van je. 
Je krijgt angst voor je ouders. Niet thuis voelen. 

 Emotionele stress: Erge lichamelijk straffen zorgen voor emotionele stress. Deze behandeling 
houdt kinderen bezig. Ze gaan er veel aan moeten denken en dan hebben ze minder aandacht 
voor andere dingen, of kunnen zich slecht concentreren op bijvoorbeeld hun schoolwerk: 
‘Huilen in de avonduren wanneer je alleen bent. En je niet kunnen richten op je dingen dat je 
eigenlijk wil bereiken want je krijgt meer negatieve antwoorden of je wordt negatief behandeld. 
Dus alles over dat je niet leuk vindt, je wordt op zo een manier behandeld. Bepaalde dingen 
passeren je niet. En je blijft maar op negatieve gedachten. Dat zijn de negatieve dingen dat kan 
gebeuren’. (Meisje, GLO) 

 Slecht voorbeeld: Als ouders kinderen slaan geven ze een slecht voorbeeld aan de kinderen. Als 
deze kinderen groot zijn, dan is de kans groot dat ze hun kinderen ook zullen slaan: 
‘Bijvoorbeeld als je ziet je moeder is zo toch, als jij later kinderen gaat hebben ga je ook zo met 
dat kind doen. En dat is niet goed. (Meisje, VOJ). 
 
Preventie en Aanpak geweld  
 
Tabel 32:  Meest genoemde bronnen van advies en hulp? 
Aan wie vraag je hulp als je een probleem hebt? Percentage 

1. Ouders/Verzorgers 75.6 

2. Broers of zusters 25.1 

3. Vrienden 21.2 

4. Juffrouw of meester 13.1 

5. Niemand 8.8 

6. De Kindertelefoon (123) 8.6 

7. Buren 4.9 

8. Anders 5.0 

 
Als kinderen ergens problemen mee hebben gaan ze het liefst naar hun ouders, nabije 
familieleden of vrienden. Drie kwart van de kinderen, 76%, ongeacht de leeftijdsgroep, noemt 
ouders als bron van hulp. Meest genoemd zijn voorts broers/zusters (25%) en vrienden (21%). 
In focusgroepgesprekken geven veel kinderen ook aan dat ouders met hun praten over 
verschillende vormen van dreigend gevaar en hoe ze daarop het best moeten reageren.  
 
Mn moeder praat altijd tot me. Ze had gezegd je moet niet uit de school gaan, uit de poort daar ergens, bij de 
dingen, want nu zijn er veel kinderlokkers. Mn moeder heeft gezegd ze kunnen je ontvoeren. Je moet binnen in de 
school blijven. (Jongen, GLO) 
 
Mn moeder heeft gezegd je moet altijd gillen als mensen in de buurt komt stoppen ze…. Je moet gillen. Ik ben God 
dankbaar dat ik een stem heb gehad, ik schreeuw voor de hele buurt. (Meisje, GLO)  
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Wanneer ik alleen met me zusjes ben dan heeft me moeder me een spray gegeven. Een spray die peper is. Ja dan 
spuit je zo, als ze lastig doen. Ik heb het nog nooit gebruikt omdat ze me nog nooit echt hebben aangeraakt. 
(Jongen, GLO)  
 
Mn broer heeft me geleerd om te vechten. Hij heeft gezegd wanneer een jongen je komt vervelen om aan te raken 
dan rammel je die jongen zo. Als jongens aan je komen moet je ze bijten of aan hun geslachtsdeel slaan, bij hun 
zwakke plek. (Meisje, GLO) 
 

Buiten de ouders en familie om, zijn de meer formele hulpinstanties minder goed bereikbaar en 
toegankelijk voor kinderen. Vooral jonge kinderen noemen in focusgroepen wel vaak de politie 
of de kindertelefoon als mogelijke bronnen voor hulpverlening, maar laten ook zien dat ze in de 
dagelijkse praktijk toch heel erg afhankelijk zijn van volwassenen en dat zelfstandig handelen 
niet vanzelfsprekend is. 
 
I: Maar hebben mensen je ooit gevraagd hoe komt het dat je zo een litteken hebt? R: Er woonde politie aan de 
overkant van ons. Een dagje, toen mn moeder zo sloeg, wilde ik dat die politie thuis bij ons moest komen. Ja dan zei 
mn moeder dat ik niet zo hard moet schreeuwen, die politie gaat niet komen. I:En wat is daarna gebeurd is de 
politie nog gekomen? R: Nee ze heeft me naar de dokter gebracht, ik was in slaap gevallen tijdens het huilen. 
(Meisje, GLO) 
 

Kinderen ervaren ook dat volwassenen en dienstverleners ze niet geloven als ze slachtoffer zijn 
van geweld van ouders 
 
Die ochtend dan moest ik naar school gaan, heeft die schoolhoofd me gevraagd wat met me is gebeurd. Heb ik 
haar gezegd ja me moeder heeft me gebrand met een strijkijzer. En geslagen met die strijkijzer kabel, heeft ze me 
moeder opgeroepen en gelijk de politie gebeld. Ze hebben haar niet gehouden. Ze heeft gezegd ze heeft het niet 
gedaan. En ja hoe gaat ze zoiets doen met me, want we zijn haar kinderen. Heb ik de politie gezegd is niet waar, ze 
heeft me geslagen. Gebrand met die strijkijzer. En met die kabel. Ik heb ze zelf ook gewezen op me rug. I: had je nog 
een litteken? R: ja. Zelfde dag. Was het nog gebleven. I: En de politie wilde je niet geloven? R: Nee. I: Maar hadden 
ze haar wel opgeroepen op het bureau? R: Ja ze hadden haar wel opgeroepen. Ik moest ook gaan. Ze heeft gezegd 
het is een oude. Want dat was van meerdere keren dat ze het had gedaan. Heb ik me vader gebeld en gezegd dat 
ze me niet willen geloven. Want me vader heeft camera’s in zijn huis. Zijn ze daar thuis gekomen heeft me vader 
het afgespeeld. Hebben ze gezien dat ze het wel heeft gedaan. Hebben ze haar gehouden voor twee of drie 
maanden. (Meisje, GLO) 

 
Kinderen zwijgen uit angst voor nog meer geweld. 
 
Mn moeder had mn broertje mishandeld en toen heeft ze ‘m naar de dokter gebracht. Toen zei de dokter hoe komt 
dit. Toen heeft ze gezegd dat me broer is gevallen. I: Maar je broer heeft zelf niets gezegd. R: Hij kan niet zeggen. 
Laten we zeggen hij heeft niets gezegd anders gaat hij weer ‘pak slaag’ krijgen. (Meisje, GLO). 
 
Tabel 33: Meest genoemde adviezen voor leerlingen die thuis slecht worden behandeld  
 Percentage 

1. Praat met juf 43.3 
2. Praat met een familielid die je vertrouwt 42.3 
3. Bel de Kinder- en Jongeren Telefoonlijn 123 32.5 
4. Ga naar de politie 30.3 
5. Praat met iemand van jouw kerk 14.2 
6. Praat met een oudere broer/zus als die er zijn 11.9 
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7. Praat met de huisarts 3.3 
8. Ander advies 3.3 

Als aan schoolgenoten advies moet worden gegeven over mogelijke bronnen van hulp, wordt 
de leerkracht gezien als de belangrijkste bron van advies en hulp. Op de tweede plaats noemen 
kinderen familie, terwijl het bellen van de kindertelefoon of aangifte bij de politie als adviezen 
zouden worden gegeven aan kinderen die problemen hebben. 
 
Mening over bij wet strafbaar stellen van lijfstraffen in huis 
In veel landen zijn overheden ertoe overgegaan om lijfstraffen tegen kinderen bij wet strafbaar 
te stellen, dus ook lichamelijke straffen die in huis door ouders en verzorgers worden toepast.  
Dit beleid hangt nauw samen met toenemend bewijs dat lijfstraffen negatieve effecten hebben 
op de ontwikkeling van kinderen (Gershoff en Bitensky 2007). Per 2014 hebben slechts 40 van 
de 194 landen die het IVRK hebben geratificeerd bij wet lijfstraffen op alle locaties verboden, 
dus ook thuis.  In de Latijns Amerikaanse en Caribische regio zijn het vooralsnog enkele landen, 
Uruguay (2007), Venezuela (2007), Costa Rica (2008), Honduras (2013) en Brazilië (2014). Met 
de recente aansluiting van Brazilië, is het aandeel van kinderen in de wereld dat beschermd is 
tegen lijfstraffen nog steeds slechts 8% per 2014 (Freeman and Saunders, 2014). In het 
Caribisch gebied heeft nog geen enkele overheid deze maatregel genomen. In Suriname biedt 
de strafwet enige ruimte om op te treden bij lichamelijk straffen, in die zin dat er sprake moet 
zijn van bewezen mishandeling. In de  artikelen 360-364 van het wetboek van strafrecht is 
opgenomen dat alle vormen van lichamelijke mishandeling strafbaar zijn. In artikel 364, 
paragraaf 1-3 is bovendien aangegeven dat als de mishandeling plaatsvindt door de ouders, de 
straf met een derde wordt verhoogd.  
In focusgroepen is aan zowel jonge als aan oudere kinderen gevraagd of er een aparte wet zou 
moeten komen om slaan thuis te verbieden? Alle kinderen, op enkele uitzonderingen na, waren 
fel tegen de invoering van een wet die lijfstraffen thuis verbiedt. Hun grootste bezorgdheid gaat 
over de negatieve gevolgen voor kinderen en hun ouders, met name dat ouders nog meer te 
maken krijgen met gedragsproblemen bij kinderen en ook dat kinderen hun ouders zullen 
moeten ontberen: 
 
Kinderen van nu gaan met die wet lopen dat het niet mag. Dan gaan ze willen doen wat zij willen. Ik zeg er hoeft 
geen wet te komen. Het zal niet goed aflopen voor Suriname. Loopt al niet goed. En komt er een wet voor zoiets 
gaat het helemaal bederven want, bepaalde kinderen ze luisteren gewoon niet. Gewoon echt, je ziet het, ze kunnen 
niet luisteren. Dan als je nieuwe wet voor dat gaat maken en ze komen er achter. (Meisje, VOJ) 
 
Dus ik zeg van geen wet. Want als er een wet komt gaan kinderen hun eigen moeder opsluiten. Dat is de persoon 
die eten op tafel moet zetten, die je moet respecteren, die persoon gaan ze opsluiten. Dan hebben de kinderen 
niets. Worden ze als zwervers, gaan ze rondlopen en dingen doen die niet mogen. Eigenlijk dan “ye por a jeugd 
moro”. Je zal meer bederven, je hebt verschil tussen slaan en mishandelen. Voor mishandelen zeg ik moet een wet 
komen, want je kan een kind niet mishandelen. Voor mishandelen zeg ik er moet wel een wet komen. Maar voor 
slaan hoeft er geen wet te komen. (Jongen, VOJ) 

 
Kinderen zijn ook tegen zo een wet omdat ze zich zorgen maken over alternatieve ouderlijke 
zorg: 
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Ik zou het niet goed vinden hoor, ik hou van me moeder en me vader. Mn vader slaat me niet hoor, me moeder wel 
na lange tijden, maar ik houd van me moeder hoor. Je moet je moeder waarderen. Ik houd ook van me moeder, ik 
wil niet dat ze in de gevangenis moet gaan. Want anders hoe ga ik eten, hoe ga ik naar school.(Meisje GLO) 
 
We gaan geen dingens meer krijgen als me moeder weg gaat. Dan ga ik alleen thuis blijven, ik krijg geen eten meer. 
Hoe je draait of keert, ze is en blijft je moeder. En als je geen gekke dingen zou doen, zou ze je ook niet slaan. Ze 
heeft recht om me te slaan. Ik kan het niet doen omdat ze in de gevangenis zou zijn. (Jongen, VOJ) 

 
Deze houding van kinderen bevestigd nogmaals de grote loyaliteit die er is tegenover ouders, 
en dat het daarom niet verwachtbaar is dat kinderen geweldservaringen thuis makkelijk zullen 
melden.  Net als in vele landen zal er weinig kracht uitgaan van een wet tegen lijfstraffen thuis, 
als er geen voorlichting, bewustwording, en/of begeleiding van ouders, alsook controle op de 
naleving van deze wet is. Of kinderen tegen geweld beschermd worden zal grotendeels 
afhangen van de bescherming die volwassenen in de directe omgeving aan kinderen kunnen 
bieden. 
 

4.4.  Seksueel geweld  

 
Introductie 
Ook bij het analyseren van seksueel geweld tegen kinderen wordt uitgegaan van het ecologisch 
model van Bronnefenner. Simultaan werkende risico en beschermende factoren op 
verschillende maatschappelijke niveaus bepalen de mate waarin kinderen zijn blootgesteld aan 
het risico op seksueel geweld. In deze benadering ligt het accent op preventie en 
bewustwording, en op het begrijpen van de werking van structurele condities zoals armoede, 
maar ook culturele percepties bij zowel ouders en andere volwassenen, als kinderen. 
Aansluitend op de cruciale rol van omgevingsfactoren, is vooral bij onderzoek naar seksueel 
geweld en seksueel misbruik, onder invloed van de wereldwijde vrouwenbeweging, veel 
aandacht gekomen voor de noodzaak van de integratie van een genderperspectief en mensen 
(vrouwen- en kinder)rechtenperspectief (Parker and  Aggleton 2006, WHO 2015). Rekening 
houdende met het wereldwijde patroon waarbij vooral vrouwen en meisjes slachtoffer worden 
van seksueel geweld, en in toenemende mate er bewijs komt dat ook jongens seksueel misbruik 
ervaren, is vooral vanuit het sociaal constructionisme gepleit voor bestudering van seksualiteit 
en seksuele (machts)relaties als constructies. In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat  
(seksueel) geweld niet los gezien kan worden van ongelijke genderrelaties en andere 
ordeningsprincipes, o.a. SES (sociaal–economische status) en etniciteit, die binnen specifieke 
lokale contexten betekenissen geven aan genderrollen, dus ook vrouwelijke en mannelijke 
seksualiteit, en daardoor ook de behandeling, opvoeding en (seksuele) ontwikkeling van 
kinderen beïnvloeden. (Kempadoo 2006, Jones en Trotman 2009, Bassani 2009, Bott et.al. 
2012, Stoltenborgh et.al. 2011, Terborg 2014).  
Zowel in Suriname als in de rest van het Caribisch gebied is er vooralsnog weinig diepgaand 
onderzoek verricht naar seksueel geweld tegen kinderen. Beschikbare data zijn vaak beperkt tot 
geregistreerde politiestatistieken over aangiftes van seksueel geweld. Vanwege het stigma dat 
er rust op het aangeven van seksueel misbruik, geven de formele statistieken slechts het topje 
van de ijsberg weer. Eerdere, op kleinere schaal uitgevoerde gemeenschapsstudies en 
scholierenstudies bevestigen dat de percentages aanmerkelijk hoger liggen, maar ook dat de 



Deel 2  J. Terborg  Scholieren onderzoek    

 

110 
 

meeste slachtoffers meerdere vormen van geweld meemaken (MVG/ProHealth 2008, Van den 
Berg et.Al. 2011, Van de Kooye et.al. 2014), waaronder ook seksueel geweld. Deze studies 
bevestigen ook de ernst van het vraagstuk van seksuele agressie en geweld onder jongeren 
(DICV 2013, van Arkel/PAHO 2015). Jongeren verkeren in een levensfase waarin enerzijds 
seksueel gedrag en relaties hun sociale status beïnvloeden en anderzijds het experimenteren 
met seks en de onervarenheid met onderhandeling en beoordeling hen kan blootstellen aan 
risico’s, waaronder ook seksueel geweld.  
Onderzoek in het Caribisch gebied suggereert een sterke samenhang tussen de verslechterende 
economische omstandigheden en toenemende betrokkenheid van kinderen en jongeren bij 
transactionele seks, waarbij seks wordt aangeboden in ruil voor geld of andere materiële 
beloningen. Er zijn ook aanwijzingen dat seksuele grenzen, mede vanwege globaliserende 
seksuele cultuurpatronen onder jongeren, aanmerkelijk verschuiven. Jongeren beginnen op 
jongere leeftijd met seks, wat volgens onderzoek ook bijdraagt aan verhoogd risico op seksueel 
misbruik (Wereld Bank, 2003). De regionale erkenning van Caribische overheden van de ernst 
van het vraagstuk van seksueel geweld tegen kinderen is ook tot uitdrukking gekomen in 23ste 
meeting van de Caricom Council on Human and Social Development (COHSOD XXIII), in Juli 
2012, waarbij alle landen zich nogmaals hebben gecommitteerd om alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen om seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen en tegen te gaan.   
 
Definitie Seksueel geweld  
Er zijn verschillende definities van seksueel geweld. De term ‘seksueel geweld’ wordt vaak 
gebruikt als een overkoepelend begrip voor alle vormen van gedwongen seks of seksueel 
molest variërend van verkrachting, incest en aanranding tot seksueel getinte en seksueel 
ongewenste handelingen, ongeacht de relatie tussen slachtoffer en dader en de locatie waar dit 
seksueel geweld plaatsvindt.  
  
Definitie Seksueel misbruik  
Seksueel misbruik is onderdeel van seksueel geweld, en is evenwel scherper afgebakend. Er is 
sprake van seksueel misbruik als seksuele handelingen binnen een afhankelijkheidsrelatie 
(ouder-kind, volwassene-minderjarige) plaatsvinden, waarbij er niet perse fysieke dwang hoeft 
te zijn. Juist omdat het gaat om een afhankelijkheidsrelatie kan er ook zonder fysieke dwang 
sprake zijn van (seksueel) misbruik, wat door onze Surinaamse wetgeving ook wordt erkend. 
Seksuele contacten tussen een ouder en zijn/haar kind of tussen een volwassene en een 
minderjarige, gelden daarom per definitie als seksueel misbruik, ook als naast de 
afhankelijkheidsrelatie andere soorten dwang geen rol spelen. Consensuele seksuele 
activiteiten tussen kinderen worden niet beschouwd als seksueel misbruik als de kinderen 
ouder zijn dan de leeftijdsgrens die door de Staat wordt bepaald.  (Zie ook IVRK) . 
 
Seksueel kinder misbruik (WHO 2006): is de betrokkenheid van een kind in seksuele activiteit 
die hij of zij niet volledig begrijpt, geen geïnformeerde toestemming aan kan geven, of waarop 
het kind qua ontwikkeling niet op is voorbereid en er geen toestemming voor kan geven, of die 
de wetten of sociale taboes van de maatschappij overtreedt. Kinder seksueel misbruik kan 
plaatsvinden tussen een kind en een volwassene of tussen een kind en een ander kind, dat 
vanwege de leeftijd of ontwikkelingsfase in een relatie van verantwoordelijkheid, vertrouwen 
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of macht is. De seksuele activiteit is in deze relatie bedoeld om aan de behoeften van de andere 
persoon te voldoen of die tevreden te stellen.11  
 
Seksueel geweld (UNICEF 2014): bestaat uit elke seksuele activiteit die door een volwassene 
aan een kind wordt opgelegd, waartegen het kind recht heeft op bescherming door strafrecht. 
Dit omvat:  
(a) de aansporing of het dwingen van een kind om in elke onwettige of psychologisch 
schadelijke seksuele activiteit betrokken te zijn;  
(b) het gebruik van kinderen in commerciële seksuele uitbuiting;  
(c) het gebruik van kinderen in audio of visuele beelden van kind seksueel misbruik; en  
(d) kinderprostitutie, seksuele slavernij, seksuele exploitatie in reis en toerisme, sekshandel, 
verkoop van kinderen voor seksuele doeleinden en gedwongen huwelijk.  
Seksuele activiteiten worden ook beschouwd als misbruik wanneer een kind door een ander 
kind wordt misbruikt, of als de overtreder beduidend ouder is dan het slachtoffer of macht 
gebruikt, bedreiging of andere middelen om druk uit te oefenen op het kind.  
 
In de Surinaamse wetgeving zijn de diverse vormen van seksueel geweld veelal op basis van 
geratificeerde internationale verdragen gedefinieerd. Seksueel misbruik tegen kinderen is 
strafbaar bij wet. Sinds 2009 is de wetgeving op dit stuk zelfs uitgebreid met aanvullende 
artikelen en hogere straffen zodat een verhoogde bescherming geboden kan worden tegen 
seksueel misbruik van kinderen. In de herziene wetgeving is de minderjarigheid leeftijd omhoog 
getrokken van 15 naar 16 jaar, wat inhoudt dat seksuele omgang met een persoon van 16 jaar 
of jonger strafbaar is. Het herziene Wetboek van Strafrecht biedt ook meer ruimte voor de 
politie om op te treden in gevallen van seksueel misbruik. Ongeacht de indiening van een klacht 
of intrekking van een geval, heeft de politie de bevoegdheid om zelfstandig te besluiten en over 
te gaan tot onderzoek met de mogelijkheid van strafvervolging van de dader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
11 International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. Preventing Child Maltreatment: a guide to 
taking action and generating evidence. World Health Organization: Geneva, 2006. 
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DEFINITIES VAN SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN VOLGENS HERZIENE ZEDENWETGEVING 2009 

ARTI
KEL 

NAAM VAN ARTIKEL OMSCHRIJVING VAN ARTIKEL 
 

290 Schennis Schennis van de eerbaarheid op een openbare plaats, op een andere 
dan een openbare plaats toegankelijk voor personen onder de 16 jaar 

293 Kinderpornografie Opzettelijke verspreiding, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, 
invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft van afbeeldingen van 
seksuele gedragingen waarbij iemand onder de 18 jaar betrokken of 
schijnbaar betrokken is 

294 Opzettelijke seksuele 
handelingen door HIV 
geïnfecteerde 

Opzettelijke plegen van seksuele handelingen door  HIV+ persoon 
waardoor andere, onbekend met deze omstandigheid, kan worden 
besmet met HIV 

295 Verkrachting Seksuele gemeenschap met gebruik van dwang en geweld of 
bedreiging met geweld 

296 Gemeenschap met een 
bewusteloze of onmachtige  

Opzettelijke seksuele handelingen met iemand die in staat van 
bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht 
verkeert, dan wel een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
stoornis van zijn geestesvermogens lijdt dat deze persoon niet of 
onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen, kenbaar te 
maken of weerstand te bieden 

297 Seksuele gemeenschap met 
kinderen 

Seksuele handelingen met een kind onder 12 jaar 

298 Seksuele handelingen met 
jongeren 

Seksuele handelingen met jongeren die de leeftijd van 12 hebben 
bereikt en jonger zijn dan 16 jaar (buiten echt??) 

299 Feitelijke aanranding van de 
eerbaarheid 

Door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen tot het 
plegen of dulden van ontuchtige handelingen 

300 Ontucht met bewusteloze of 
onmachtige  

Opzettelijk plegen of dulden van ontuchtige handelingen met iemand 
die in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn, lichamelijke 
onmacht of met iemand jonger dan 16 jaren is 

303 Machtsmisbruik Het gebruik van giften of beloften van geld of goederen en misbruik 
van iemands bestaande autoriteit of misleiding, om een jeugdige 
persoon te verleiden tot het uitvoeren van of toestaan van seksuele 
handelingen 

303a Jeugdprostitutie Degene die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stekt tot 
het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen 
betaling die de leeftijd van 16 jaren maar nog niet de leeftijd van 18 
jaren heeft bereikt 

303b Publiek bij seksshows door 
minderjarigen 

Opzettelijke aanwezigheid bij plegen van ontuchtige handelingen door 
een persoon waarvan de schuldige weet of moet vermoeden dat deze 
de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt of aanwezig zijn bij het 
vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een 
daarvoor bestemde gelegenheid 

304 Ontucht met eigen kinderen of 
afhankelijken 

Plegen van ontucht met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, 
zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid 
toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige werknemer of 
ondergeschikte 

Degenen die werkzaam is in of t.b.v. enige inrichting, zoals een 
gevangenis, kindertehuis, weeshuis, ziekenhuis, krankzinnigen gesticht 
of instelling voor weldadigheid, waarin de schuldige niet is 
opgenomen, ontucht pleegt met een persoon die daarin wel is 
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opgenomen 

305 Koppelarij Opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van het plegen van ontucht 
door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan 
zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of 
zijn minderjarige werknemer of ondergeschikte 

 
Seksueel gedrag  
Meerdere studies veronderstellen dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de leeftijd 
waarop kinderen seksueel actief worden en het risico op seksueel misbruik: hoe jonger 
kinderen beginnen met seks, hoe groter de kans op seksueel misbruik (Wereldbank 2003, 
Barrow 2008, Jones en Trotman 2009). In ons onderzoek is ook enige aandacht besteedt aan 
seksuele ervaring van kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar. Zo zijn er vragen opgenomen 
over de leeftijd van eerste seks, zwangerschapservaring en gebruik van condooms. 
De houding van kinderen en jongeren over seks is heel variërend en sterk gebonden aan 
specifieke sociaal culturele contexten. Vooral in de leeftijdsgroep 10-14 jaar zijn er grote 
verschillen in houding tegenover seks. Op sommige basisscholen waren scholieren vrij open en 
op andere scholen weer heel gesloten. Veel jonge kinderen vinden praten over seks  ‘vies’, 
terwijl anderen, waarvan een aantal ook al seksueel actief, er op een open wijze over praten. 
Onderstaand een fragment van een groepsgesprek met jongens van een basisschool:  
 
R1: seks is vies.  
R2: seks is, het is leven door geven.  
R1: nee juf, is te vies.  
R2: juf als we dood gaan en we geven geen leven door, is er geen leven op aarde.  
I: dus seks hoort bij het leven?  
R2: ja juf.  
R1: juf maar niet wanneer je jong bent.  
R3: boven de achttien pas kan ik.  
R4: nee juf, boven de twintig.  
R1: juf, wanneer ik vijftien, zestien jaar ben.  

  
Ooit seks 
Het aandeel van scholieren, 11-18 jaar,  dat ooit seks heeft gehad is 22%. Gedifferentieerd naar 
sekse, leeftijd, woongebied zijn de resultaten als volgt: 
1. Meer jongens dan meisjes zeggen dat ze ooit seks hebben gehad: seksuele ervaring neemt 

toe met leeftijd. Bijna tweemaal zoveel jongens als meisjes, respectievelijk 29.2% om 15%, 
rapporteren dat ze eerder seks hebben gehad 

2. In de leeftijdsgroep 10-14 jaar (kinderen) heeft circa 11.1% van de jongeren ooit seks gehad. 
Vermeldenswaard is dat geen van de 10 jarigen ooit seks heeft gehad. Voor de overige 
leeftijden in deze categorie varieert het percentage kinderen met seksuele ervaringen van 
2% onder 11 jarigen tot 15% bij 14 jarigen.  

3. In de leeftijdsgroep 15-18 jaar (adolescenten) heeft 47.8% ooit seks gehad. Het aandeel  
varieert in deze leeftijdsgroep 15-18 jaar van 24% onder 15 jarigen, tot 70% onder 18 
jarigen. 
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4. Het aandeel van  kinderen dat seksuele initiatie meldt is het hoogst in het binnenland (31%), 
gevolgd door kinderen wonend in urbane gebieden (22%) en de rurale kustvlakte (19%). 

5. Onveilige eerste seks, geen gebruik van een condoom, blijkt ook het hoogst in het 
binnenland, namelijk 11%. In de urbane gebieden en ruraal kustvlakte rapporteert 9% om 
6% van de kinderen dat ze bij de eerste seks geen condoom hebben gebruikt. 

 
Tabel 34: Percentage kinderen dat ooit seks heeft gehad naar leeftijd 
Leeftijd Ik heb nog nooit seks gehad Ik heb ooit al seks gehad 

10 jaar 100.0% .0% 
11 jaar 97.9% 2.1% 
12 jaar 94.8% 5.2% 
13 jaar 91.4% 8.6% 
14 jaar 84.6% 15.4% 
15 jaar 75.7% 24.3% 
16 jaar 53.8% 46.2% 
17 jaar 49.2% 50.8% 
18 jaar 29.8% 70.2% 
Totaal 78% 22.0% 

 
Uit beschikbare bevindingen van de wereldwijde ‘Global School-based Student Health School 
Survey’12 (GHSS) van de WHO die ten tijde van ons onderzoek (2017) ook in Suriname werd 
uitgevoerd, blijkt dat van de onderzochte groep scholieren, 13-17 jaar, het aandeel van 
jongeren dat ooit seks heeft gehad 29% bedraagt. Gedifferentieerd naar sekse is het aandeel 
van jongens 37.5% en meisjes 21.1%. 
Als ter vergelijking met ons onderzoek de mate van seksuele initiatie binnen onze leeftijdsgroep 
13-17 jaar wordt gemeten, dan komt een zelfde percentage naar boven, namelijk: 29%.13 
 
Seksuele ervaringen van kinderen 
Seksuele ervaring neemt toe met leeftijd. Jongens beginnen eerder met seks en melden ook 
vaker dat ze seksueel actief zijn. Op 15 jarige leeftijd is één op de vier scholieren al seksueel 
actief. In groepsgesprekken met scholieren van de basisschool komt duidelijk tot uiting dat 
kinderen op jonge leeftijd al actief bezig zijn om op hun eigen manier kennis te verzamelen over 
seks en experimenteren met hun seksuele behoeften. Om een indruk te geven van ervaringen 
en percepties van kinderen over seks, in dit geval jongens, wordt onderstaand een letterlijke 
weergave gegeven van een gesprek met jongens van een basisschool, in de leeftijdsgroep 11-13 
jaar.  
 
 
 
I: waarover praten jullie dan met meisjes? 
R1: sommige jongens praten over seksuele dingen. ze 
zeggen gewoon dat ik hou van je, ook of ik haar een 
kusje kan geven. 
R3: of een brassa. 

I: hoe dan? 
R1: juf ik kan het niet duidelijk vertellen maar soms. Je 
weet er zijn ook seks video’s en dergelijke maar als een 
meisje seksuele omgang wil krijgen moet je meestal een 
seks video voor haar draaien.  

                                                                 
12 Global School-based Student Health Surve Suriname. 2016 Fact Sheet, Jan. 2017 
13 In 2008 Onderzoek, Seksueel gedrag: 10-14 jaar: 7.7%, en 15-19 jaar: 55.6% 
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I: alleen kusje en brassa? 
R1: nee juf….. juf, ook seksuele omgang.  
I: en wat zeggen die meisjes? Willen ze soms of willen 
niet? 
R1: juf soms  
R3: soms nee. soms ja.  
I: wat gebeurd er als ze ja zeggen? Gebeurd het dan 
ook? 
R1: juf soms, maar niet altijd. 
R2: want sommige meisjes zijn bang, of sommige wonen 
bij hun moeder of ouders en ze mogen niet op straat 
komen.  
R3: ik heb het nog nooit meegemaakt hoor juf. 
I: wat heb je nog nooit meegemaakt? 
R3: gewoon over seksuele omgang. Heb ik nooit 
meegemaakt.  
R1: wat?! 
I: je gelooft hem niet? 
R1: ik geloof niet.  
I: hebben alle jongens al seks hier op school? 
R3: nee 
I: jij zegt dat het niet waar is, alle jongens hebben al 
seks? 
R1: juf niet alle jongens, maar de meeste wel 
I: waarom zeg je dat? 
R1: juf want als je puber bent ga je altijd denken over 
seksuele omgang. Dan begint het 
I: en wanneer begint je puberteit dan? 
R1: juf misschien 13/14/15, in je jonge jaren.  
I: dan begin je aan seks te denken? 
R1: ja juf. En als je al 18 bent dan kunnen we zeggen dat 
je al een volwassen bent.  
I: vanaf 13 beginnen die jongens die seksuele 
gevoelens te krijgen. Hebben ze dan ook gelijk omgang 
of is het gewoon spelen ? 
R1: niet spelen. Omgang.  
I: en waar hebben jullie  dan seks? 
R1: op een strand bij de rivier. 
R2: in het bos. 
R1: meestal in een huis hoor juf. ik woon alleen in een 
kamer. Dus me vader en me moeder slapen vroeg. En 
misschien tien uur/ negen uur is me moeder al in bed. 
Dan ga ik van het huis,  soms, of je gaat bij een andere 
vriend thuis. 
R3: En dat is gevaarlijk, ik zie het dat het niet goed is 
hoor. Pas als je volwassen bent. Dan pas mag je het 
doen.  
R4: pas na het trouwen.  
R2: juf niet altijd hoor. Want als je 18 jaar hebt ga je 
niet zo snel trouwen. Maar je gaat een vriendinnetje 
hebben.  
 I: willen die meisjes dan ook seksuele omgang of moet 

I: en hebben jullie die op je telefoon? 
R1: ja juf. Downloaden. 
R3: ik heb het niet hoor juf.  
R1: juf via internet. Daarna heb ik ze verwijderd. Ik had 
ze op een andere plaats in me memorycard geplaatst. 
Zodat niemand aan ze konden gaan. Juf daarna heb ik 
ze gewoon verwijderd. juf ik was bang voor me vader. 
Juf laat me het zo zeggen. Ik doe het niet meer.  
R2: vroeger…. ik ga op internet of facebook. Dan ga je 
op zoek naar seks video enzo dan ga ik naar me 
vrienden, en dan kijken we samen. Maar we wijzen het 
aan niemand. Niemand wist het. juf maar we doen het 
niet meer. juf omdat een paar seks videos gevaarlijk zijn 
voor jongeren.  
I: waarom is het gevaarlijk? 
R1: juf als jonge kinderen van 12 jaar omgang willen 
krijgen met jonge kinderen en als je een kleinere zus 
hebt, wil je meestal seksuele omgang krijgen met je zus 
van 2 jaar.  
I: als jullie seks hebben met meisjes, zijn het meisjes 
van jullie leeftijd of oudere meisjes? 
R1: van onze leeftijd.  
I: en gebruiken jullie dan condoom of niet? 
R1: juf soms.  
R3: ik heb het nooit gedaan hoor juf, dus ik kan het niet 
zeggen.  
R1: omdat ik heb gezien, soms bij sommige jongens 
want als de condoom je niet past ga je een condoom 
niet gaan gebruiken.  
I: en heb jij ooit condoom gebruikt? 
R1: nee ik heb het nooit gebruikt.  
I: omdat het niet past? 
R1: ja 
R3: ik heb het nooit gedaan. Juf ik ben bang, voor 
ziekten.  
I: denk je dat jongens al veel weten over seks ? 
R1: juf ik denk het wel.  
I: hoe dan? 
R1: want nu is het, we zijn nu in een moderne tijd. 
I: en wat is die moderne tijd dan?  
R3: juf als ik het moet verklaren, dan zijn er geen jonge 
kinderen meer.  
I: waarom niet? 
R3: juf kinderen schelden mensen uit. Ze praten over 
seksen. Ze zijn brutaal tegen anderen. Ze schelden 
mensen uit.  
R2: en ze zijn ongehoorzaam tegen hun ouders ook.  
R3: juf ik kan je zeggen dat er geen kleine kinderen meer 
zijn, want ze zeggen als je aan kinderen vraagt hoe ze 
seksuele omgang krijgen met elkaar, weten ze alles.  
I: dus ze wachten niet tot ze ouder zijn. Ze beginnen al 
vroeg? 
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je ze een beetje forceren, dwingen? 
R2: ja soms. 
R2: soms een beetje forceren hoor juf.   
 

R: ja juf. En nu ik denk dat alle kleine jongens weten nu 
veel van seks, want ze appen, facebook chatten. En ze 
kunnen alles zien op facebook. Internet, ze gaan 
googlen. 

 
Ervaring met zwangerschap 
Aan alle scholieren, meisjes en jongens, is gevraagd ‘hoeveel keren ze zwanger zijn geweest of 
iemand zwanger hebben gemaakt’. Van de meisjes geeft 2.5% aan dat ze een zwangerschap 
hebben ervaren, waarvan 1.8% zegt dat ze 1 keer zwanger zijn geweest en 0.7% aangeeft  2 
keren of meer zwanger te zijn geweest. Jongens die iemand zwanger hebben gemaakt vormen 
2.2% van het totaal jongens. Jongens melden zowel 1 keer zwangerschap (2.1%) terwijl 1% zegt 
2 keren of meer een zwangerschap te hebben veroorzaakt. Het overgrote deel van de 
scholieren dat ervaring met zwangerschap rapporteert is in de leeftijdsklasse 16-18 jaar. Buiten 
deze leeftijdsgroep is er één dertienjarige, één veertienjarige en drie vijftienjarigen, die melden 
dat ze ooit zwanger zijn geweest.  
  
Seksueel gedrag naar woongebied 
De meeste ervaring met zwangerschap is gerapporteerd door scholieren in het binnenland: 
4.7%, gevolgd door scholieren wonend in urbane gebieden, en het laagst in de rurale 
kustvlakte. 
 
Tabel 35: Seksueel gedrag naar woongebied 
 Ik heb ooit al seks 

gehad 
Onveilige eerste 

seks 
1 keer zwanger 2 of meer keren 

zwanger 

Urbaan 21.5% 8.7% 1.8% 1.0% 
Ruraal 18.7% 6.3% 0.7% 0.4% 
Binnenland 30.9% 10.7% 4.0% 0.7% 
Totaal 21.9% 8.4% 1.9% 0.8% 

 
 
Seksueel gedrag naar onderwijstype 
 
Tabel 36: Seksueel gedrag naar onderwijstype 
 Ooit seks Onveilige eerste 

seks 
1 keer zwanger 2 of meer keren 

zwanger 

GLO 8.1% 5.7% 0.2% 0.2% 
LBO 43.9% 15.1% 3.9% 2.1% 
MULO 21.8% 7.1% 2.3% 0.7% 
Totaal 22% 8.4% 1.9% 0.8% 

 
Er zijn duidelijke verschillen in seksueel gedrag van scholieren als de verschillende  
onderwijstypen worden vergeleken. Zoals verwachtbaar is het aandeel van kinderen dat ooit 
seks heeft gehad het laagst op het basisonderwijsniveau: 8%. Deze kinderen variëren in leeftijd 
tussen de 11 en 13 jaar, wat in overeenstemming is met eerdere bevinding dat er in deze 
jongere leeftijdsgroep de minste meldingen zijn van seksuele initiatie. In het VOJ onderwijs 
rapporteren leerlingen van het LBO onderwijs tweemaal zoveel dat ze ooit seks hebben gehad 
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dan MULO leerlingen, respectievelijk 44% om 22%. Het groter aandeel van LBO leerlingen dat 
ooit seks heeft gehad kan deels worden toegeschreven aan de relatief hogere gemiddelde 
leeftijd van deze leerlingen. 
 
Seksuele grenzen 

 

Tabel 37: Genoemde leeftijdsgrenzen bij seks tussen een kind en een volwassene? 
 Perc. 

Volwassenen mogen nooit seks hebben met een kind 72.5 
Volwassenen mogen seks hebben met een kind als dat kind het zelf ook wil 3.3 
Volwassenen mogen seks hebben met een kind als dat kind 16 jaar is of ouder 2.0 
Volwassenen mogen seks hebben met een kind als dat kind 18 jaar is of ouder 21.4 
Totaal 100.0 
 
Ongeveer drie op de vier kinderen, 73%, vindt dat volwassenen nooit seks mogen hebben met 
een kind, ongeacht de leeftijd. En ook als ongeveer 1 op de 5 kinderen, 21%, seks met een 
volwassene goedkeurt, dan nog zijn ze van mening dat het kind 18 jaar moet zijn of ouder, dus 
meerderjarig. Deze bevindingen laten zien dat kinderen terdege weten van het verbod op seks 
tussen volwassenen en kinderen. Er is maar een klein deel van de kinderen dat van mening is 
dat seks met volwassenen geen probleem is als het kind het zelf wilt (3%) of als het kind ouder 
is dan 16 jaar (2%).  
De afwijzing van seks tussen kind en volwassenen blijkt bij doorvragen in focusgroepen toch 
genuanceerder. Als aan de kinderen de vraag wordt gesteld: ‘Wat vinden jullie ervan als een 
meisje van 12 jaar een vriend heeft van 18 jaar en ook met hem naar bed gaat’, blijkt dat seks 
tussen kinderen en volwassenen niet altijd wordt afgekeurd.  
Enerzijds is er afkeuring van deze seksuele relaties: 
 
Die jongen is te groot, dat meisje kan dat niet gaan doen, ze is nog een kind, 12 jaar. Maar die jongen doet het 
vaak, dus voor hem is het normaal. (Jongen, GLO)  
 
Ik zeg van als jongen, heb je je eigen gevoelens. Het is haar mening, het is haar leven. Zij kleedt zich hoe ze wil. Zij 
doet wat ze wil. Jij moet je emoties kunnen bedwingen en je gevoelens kunnen bedwingen van ey ik mag me niet 
vergrijpen aan haar. Of ik moet afstand doen van haar want als ik te dichtbij ga kan ik in die verleiding vallen. Dus 
ik probeer me zo min mogelijk in de buurt van de persoon te bevinden. Zodat ik niet word verleid. Dus ik probeer me 
zelf te beschermen tegen die verleiding. (Jongen, VOJ) 

 
Anderzijds blijkt dat jongeren geen vaststaande definitie hebben van seksueel misbruik, maar 
de beoordeling sterk laten afhangen van de omstandigheden, de kenmerken en het gedrag van 
het slachtoffer en de dader. Zo zijn de meeste jongeren, jongens en meisjes, de mening 
toegedaan dat als een meisje vrijwillig seks heeft met een volwassen man, er geen sprake hoeft 
te zijn van seksueel misbruik, dus ook geen noodzaak voor optreden. 
 
Ze is te klein. Ze moeten die man opsluiten. Want hij is groter en heeft meer verstand dan haar, hij is al volwassen. 
Maar als dat meisje wilt kan ik niets eraan doen. (Jongen, VOJ) 
 
Nee, ik vind het geen misbruik, want dat meisje wilt ook mee gaan. Ze willen beide. (Jongen, VOJ) 
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Ik denk dat jij als meisje moet weten, fa ye tjaar yu srefi, zeg maar. 
Weet je als meisje moet je gewoon weten hoe je jezelf naar buiten 
brengt want ja, als er problemen komen heb je het zelf gezocht. (Meisje, 
VOJ) 
 
Dus jij als meisje moet ook een gevoel hebben. Je moet je waarden en 
normen kennen. Je moet zeggen van nee tot hier. En als meisje moet je 
niet ‘lichtie ede’ zijn. En respect begint bij jezelf. Je moet zelf respect 
hebben. (Meisje, VOJ) 
 
Als dat kind vrijwillig gaat dan ja dan vind ik niet dat het seksueel 
misbruik is. Maar als ze dus gedwongen wordt dan ja , dat zie ik wel als 
seksueel misbruik. (Meisje, VOJ) 
 

Ze zoeken het zelf. Je ziet t, die meisjes, dat ze sexy foto’s op facebook zetten en hoe ze zich aankleden. (Jongen, 
VOJ)  

 
Seksueel misbruik van jongens 
In de actuele maatschappelijke discussie over seksueel misbruik van kinderen komt er steeds 
meer aandacht voor seksueel misbruik van jongens, ook naar aanleiding van toenemende 
mediaberichten hierover en stijgende registratie van seksueel misbruik van jongens bij formele 
instanties.  
In groepsgesprekken bevestigen jongens van de basisschool dat ze worden benaderd voor seks 
door leeftijdsgenoten, oudere kinderen of door volwassenen. Opmerkelijk is dat in deze 
meldingen het uitsluitend vrouwelijke daders betreft.  
 
Wanneer ik naar de winkel ga, het duurt bijna een half uur voordat ik weer naar huis kom. Ik sta met een paar 
andere jongens dan roepen we die meisjes. Juf, dom van die meisjes, ze komen ook. Dan komen ze hard voor je 
staan dan beginnen ze met je handen te spelen. Dan trekken ze je rits open. I: die meisjes trekken je rits open? R: ja 
juf. I: dat meisje, hoe oud was zij, die je rits open trok? R: we zijn nog steeds dezelfde leeftijd. I: en waarom deed 
ze dat, denk je? R: plezier. (Jongen, GLO) 
 
Ik was iets voor gaan kopen toch voor een vrouw. Heeft ze me gezegd ik moet het binnen gaan brengen. Heb ik 
haar naakt gezien op het bed. I: en dan wat moest je doen? R: juf ging ze me roepen. I: wat moest je doen met 
haar? Moest je haar aanraken? R: ja juf. I: moest je op haar gaan liggen? R: ja juf. I: heb je het gedaan? R: nee 
juf. I: wat heb je gedaan? R: juf straks krijg ik HIV, of straks aids. I: heb je iemand verteld? R: ja juf. I: wie? R: me 
oom. I: wat heeft je oom gezegd? R: me oom is bij haar gegaan. R: dan wat heeft hij gedaan? Dan heeft oom 
overgenomen. I: en hoe oud was je toen? R: elf jaar. (Jongen, GLO) 

 
Negatieve effecten van seksueel misbruik 
Hoewel kinderen geen vaststaande definities hebben van seksueel misbruik, is er wel een 
eenduidige en uitgesproken mening over de negatieve effecten van seksueel misbruik, in het 
bijzonder over seksueel misbruik dat in het geheim en achter gesloten deuren plaatsvindt, 
namelijk misbruik binnen het gezin: 
 
Je vernietigt dat kind en zo op haar jonge leeftijd. Je geeft dat kind niet eens een goed voorbeeld. Het is nog erger 
als het familie is. Familie moet wel weten dat het niet mag bij kinderen. Omdat de familie verplicht is om op je te 
letten. Want misschien als je vader en je moeder dood zijn. Je hebt een oom, je gaat bij je familie wonen en een 

Wat ik meestal zie in mn 
omgeving is dat jongere 

meisjes met oudere mannen 
gaan, maar eigenlijk wil ik dat 

niet betitelen als seksueel 
misbruik. Omdat het meisje 

gewillig meegaat met zo een 
man. Omdat ze vrij seks heeft 

met zo een man. Dus naar mijn 
inziens is het geen seksueel 

misbruik. (Meisje, VOJ) 
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dagje gebeurt het gewoon met je en dan wanneer je schreeuwt dan gaat hij zeggen van nee, het is niet waar. 
(Meisje, GLO) 
  
Je gaat je schamen dat het je eigen familie is dat dat met je gaat doen. En je gaat een trauma hebben voor altijd, je 
gaat bang zijn, je gaat bijna niemand willen vertrouwen, je gaat niks willen vertellen. (Meisje, GLO) 
 
Dat kind wordt eenzaam. Ze wordt bang, ze wordt verlegen, ze krijgt een trauma. Ze is bang om met mensen te 
praten, ze gaat nooit meer een man willen nemen, en ze gaat achter zijn in leren. (Jongen, VOJ) 
 
Is echt jammer ja, omdat je dat kind haar jeugd eigenlijk verpest. Eigenlijk het is een periode waar je echt van je 
jeugd moet genieten. En het is dan niet leuk dat haar jeugd dan verpest wordt door zo iets. (Meisje, VOJ) 
 
 

Incidentie en prevalentie seksueel geweld  
Bij het meten van seksueel geweld zijn aan kinderen 8 stellingen voorgehouden die betrekking 
hebben op gedwongen of onplezierige seksuele handelingen binnen of buiten het gezin, 
waaronder ook het betrekken van kinderen bij het bekijken en/of maken van pornografische 
materialen. Een stelling die betrekking had op ‘seks met een volwassen persoon buiten het 
gezin’ hoeft niet perse betrekking te hebben op seksueel geweld, omdat de respondent 
vrijwillige seks kan hebben gehad met een partner, waarbij wettelijke leeftijdsgrenzen niet zijn 
overschreden. Om deze gevallen uit te sluiten is deze stelling uitsluitend toegepast op 
respondenten van 16 jaar en jonger, hierbij rekening houdende met nationale wetgeving 
waarin seks tussen een meerderjarige en minderjarige op de leeftijd van 16 jaar of jonger 
verboden is, ook als er geen sprake is van dwang.  
Bij de stellingen kan onderscheid worden gemaakt naar:  

 Seks met het kind door iemand binnen het gezin 

 Seks met het kind door iemand buiten het gezin 

 Seks met het kind door een volwassenen 

 Seks met het kind door een ander kind 
 
Tabel 38: Incidentie en prevalentie Seksueel geweld  
Seksueel geweld Actueel Ooit 

Seksueel Geweld door Volwassenen en Kinderen 13.1 15.2 
Seksueel Geweld door Volwassenen 10.3 12.0 
Seksueel Geweld door Kinderen 6.6 7.9 
Seksueel Geweld binnen het gezin 8.2 9.7 
Seksueel Geweld buiten het eigen gezin 8.6 10.2 
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Figuur 7: Incidentie en prevalentie van seksueel geweld 

Het percentage kinderen dat aangeeft in het afgelopen jaar seksueel geweld te hebben ervaren 
van volwassen en/of kinderen bedraagt 13%, terwijl 15% aangeeft ooit seksueel geweld te 
hebben meegemaakt.  
Actueel seksueel geweld door kinderen wordt minder gerapporteerd dan seksueel geweld door 
volwassenen: 7% tegenover 10%. Dat geldt ook voor de gehele levensperiode namelijk 12% 
tegenover 8%. Hoewel meer kinderen seksueel geweld ervaren van volwassenen dan van 
kinderen, is de frequentie van het seksueel geweld door kinderen wel hoger. Dit laatste wordt 
besproken onder de paragraaf: ‘frequentie seksueel geweld’.  
In de meeste internationale studies worden kinderen vaker dan volwassenen als daders  
genoemd van seksueel geweld tegen kinderen, waarbij het meestal gaat om gedwongen 
seksuele handelingen (UNICEF 2008, Lamers-Winkelman e.a. 2007, Alink, L. e.a. 2011). 
Ook in een studie van de WHO (2006) wordt gemeld dat binnen het gezin plegers van seksueel 
geweld tegen kinderen vooral mannelijke familieleden zijn, maar veelal minderjarigen. In 
Suriname gaat deze bewering dus ook op. 
Een volgende belangrijke bevinding is dat kinderen bijna evenveel ervaringen met seksueel 
geweld melden binnen het gezin als buiten het gezin, namelijk 8.2% om 8.6%. 
Deze bevindingen geven aan dat in Suriname het risico op seksueel geweld binnen het gezin 
ongeveer even groot is als het risico op seksueel geweld door een buitenstaander. Ook hier zijn  
de resultaten enigszins afwijkend van internationale studies, die suggereren dat de kans op 
seksueel geweld door iemand buiten het gezin toeneemt naarmate het kind ouder wordt 
(Finkelhor & Osmond 2000, Lamers-Winkelman e.a. 2007, Alink, L. e.a. 2011). De schatting is 
dat ongeveer 70% van het seksueel geweld tegen kinderen 11 jaar en ouder, gepleegd wordt 
door iemand buiten het gezin.  
 
Seksueel geweld binnen het gezin 
In de onderstaande tabel staan de 4 stellingen die betrekking hebben op ‘seksueel misbruik 
binnen het gezin’. De eerste stelling is gehaald uit de ICAST vragenlijst (IPSCAN 2015), terwijl de 
overige drie stellingen komen uit een eerder in Nederland (Lamers-Winkelman e.a. 2007, Alink, 
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L. e.a. 2011) en Suriname (Van den Berg, L. e.a. 2009, van der Kooij, I. e.a. 2015) toegepaste 
vragenlijst ‘Vervelende en Nare Gebeurtenissen’. De stellingen gaan over seksueel gedrag dat 
bij Surinaamse wetgeving strafbaar is, en gerelateerd is aan o.a. kinderpornografie, feitelijke 
aanranding, verkrachting en/of ontucht. Het door een ouder of andere volwassenen laten 
bekijken van seksvideos en/of seks foto’s word gemeld door 4% van de kinderen, terwijl 3.2% 
van de kinderen in het afgelopen jaar heeft ervaren dat ze door een volwassen man of vrouw 
uit het gezin zijn gedwongen om geslachtsdelen aan  te raken of te bekijken. Seksueel misbruik 
door een ander kind wordt gemeld door 3% van de respondenten. Seksuele gemeenschap met 
een volwassen persoon uit het eigen gezin is in het afgelopen jaar ervaren door 1.7% van de 
kinderen. 
 
Tabel 39: Incidentie en prevalentie van seksueel geweld binnen het gezin 
Stelling Actueel Ooit 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me laten kijken naar een seks video 
en/of seks foto's 

4.0 4.8 

Een volwassen man/vrouw uit mijn gezin of familie, heeft mij gedwongen naar 
zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, en/of hij/zij heeft dit bij mij 
gedaan 

3.2 3.9 

Een jongen/meisje uit mijn gezin of familie heeft seksuele dingen met mij gedaan die ik 
niet prettig vond 

3.1 3.6 

Een volwassen man/vrouw uit mijn gezin of familie, heeft seks met mij gehad 1.7 2.1 

 
Met uitzondering van de eerste stelling die gerelateerd is aan kinderpornografie, zijn de 
stellingen binnen dit blok van ‘seksueel geweld binnen het gezin’ vrijwel identiek aan de 
stellingen die eerder zijn gebruikt in 2 Nederlandse studies  (Lamers-Winkelman e.a. 2007, 
Alink, L. e.a. 2011). Als de incidentiecijfers, dus de actuele situatie, uit onderhavig onderzoek 
worden vergeleken met de resultaten van vergelijkbare stellingen in een recent nationaal 
onderzoek onder scholieren in Nederland (Alink, L. e.a. 2011), dan is de conclusie dat het 
seksueel geweld tegen kinderen in Suriname aanmerkelijk hoger ligt dan in Nederland. Zo meldt 
deze studie voor stellingen 2,3, en 4, kolom actueel, een uitkomst van respectievelijk 1.4%, 
0.8%, en 0.7%. Helaas zijn er in het Caribisch gebied nog geen studies gedaan naar incidentie en 
prevalentie van seksueel geweld tegen kinderen, op basis van zelfrapportage door kinderen, 
waardoor vergelijkbaarheid niet mogelijk is. 
 
Seksueel geweld buiten het eigen gezin 
Bij het vaststellen van de incidentie en prevalentie van seksueel misbruik buiten het gezin zijn 4 
stellingen betrokken, die evenals bij seks binnen het gezin gerelateerd zijn aan het bekijken van 
seksvideos of foto’s, gedwongen bekijken of aanraken of geslachtsdelen, ongewenste seks met 
een ander kind en seks met een volwassen persoon buiten het gezin.  
 
Tabel 40: Incidentie en prevalentie van seksueel geweld buiten het gezin 
Stelling Actueel Ooit 

Volwassenen hebben een seksvideo gemaakt of foto's van mij alleen en/of met 
andere mensen 

1.6 2.1 

Een volwassen man/vrouw die NIET tot mijn gezin of familie behoort, heeft mij 
gedwongen naar zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, en/of wilde 

5.3 6.1 
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dat bij mij doen 
Een volwassen man/vrouw die NIET tot mijn gezin of familie behoort, heeft seks met 
mij gehad 

1.7 2.0 

Een jongen/meisje die NIET tot mijn gezin of familie behoort, heeft seksuele dingen 
met mij gedaan die ik niet prettig vond 

4.2 4.9 

 
Bij seksueel geweld buiten het gezin gaat het vooral om meldingen van gedwongen, onprettige 
seksuele handelingen met volwassenen en/of andere kinderen, respectievelijk 5.3% en 4.2%. 
Het aandeel van kinderen dat aangeeft dat ze seks hebben gehad met iemand buiten het gezin 
bedraagt 1.7%. Bij de beoordeling van deze laatste melding, namelijk ‘seks gehad met een 
volwassen persoon buiten het eigen gezin’ zijn alle respondenten ouder dan 17 jaar buiten de 
analyse gehouden, rekening houdende met het feit dat in de Surinaamse wetgeving vrijwillige 
seks tussen een persoon van 18 jaar of ouder en een persoon van 16 jaar of ouder is 
toegestaan. De betreffende stelling had namelijk niet expliciet betrekking op gedwongen seks. 
Het niet expliciet opnemen van ‘gedwongen seks’ is een bewuste keuze om ook de meldingen 
van kinderen onder de 16 jaar die vrijwillig seks hebben gehad met een volwassenen, boven 
water te halen. 
 
Frequentie Seksueel geweld  
De gerapporteerde frequentie van ervaringen met seksueel geweld is ondergebracht bij ‘hoge 
frequentie’  indien de respondent deze ervaringen in het afgelopen jaar 3 of meer keren heeft 
meegemaakt. De meeste jongeren die seksueel misbruik binnen en/of buiten het gezin melden, 
geven aan ze deze ervaringen in het afgelopen jaar 1-2 keer hebben meegemaakt.  Dit is vooral 
het geval bij seksueel misbruik door een volwassen dader in het eigen gezin of familie. De 
hoogste frequentie is gemeld voor seksueel misbruik door leeftijdsgenoten met wie de 
kinderen wel of niet samenwonen, respectievelijk 32.4% om 34.3%. 
Van de slachtoffers van gedwongen seksuele handelingen met een volwassen gezinslid 
rapporteert ongeveer 1 op de vier slachtoffers, 25.6%, een hoge frequentie ervaringen in het 
afgelopen jaar. Van de slachtoffers die geslachtsgemeenschap hebben gehad met een 
volwassen gezinslid meldt 14% een hoge frequentie.  
 
Tabel 41: Frequentie van seksueel geweld binnen en buiten het gezin in het afgelopen jaar  
Seksueel geweld binnen gezin 1 -2 kr > 3 keer  

Een volwassen man/vrouw uit mijn gezin of familie, heeft mij gedwongen naar 
zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, en/of hij/zij heeft dit bij mij 
gedaan 

74.4 25.6 

Een jongen/meisje uit mijn gezin of familie heeft seksuele dingen met mij gedaan die 
ik niet prettig vond 

67.6 32.4 

Een volwassen man/vrouw uit mijn gezin of familie, heeft seks met mij gehad 86.0 14.0 
Seksueel geweld buiten het gezin   
Een volwassen man/vrouw die NIET tot mijn gezin of familie behoort, heeft mij 
gedwongen naar zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, en/of wilde 
dat bij mij doen 

76.7 23.3 

Een volwassen man/vrouw die NIET tot mijn gezin of familie behoort, heeft seks met 
mij gehad 

71.3 28.7 

Een jongen/meisje die NIET tot mijn gezin of familie behoort, heeft seksuele dingen 
met mij gedaan die ik niet prettig vond 

65.7 34.3 
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Wat seksueel geweld door iemand buiten de eigen familie betreft, is het patroon ongeveer 
hetzelfde als binnen het gezin. De meeste kinderen die in het afgelopen jaar ervaringen hebben 
gehad met seksueel misbruik door volwassenen binnen het gezin geven aan dat het misbruik 1-
2 keer heeft plaatsgevonden. Van de kinderen van 16 jaar en jongeren die seks hebben gehad 
met een volwassen persoon buiten het gezin, meldt 28.7% van deze slachtoffers een hoge 
frequentie, namelijk 3 keer of meer van dergelijke ervaringen.  
 
Ervaringen van kinderen met seksueel geweld 
In de focusgroepen met kinderen kwam seksueel misbruik ook aan de orde. Aan kinderen 
werden, in het verlengde van vragen over een ‘pak slaag’ en mishandeling, verschillende vragen 
gesteld over seksueel misbruik, waaronder: ‘Hebben jullie gehoord van seksueel misbruik van 
kinderen, wat hebben jullie gehoord, kennen jullie kinderen die ervaringen hebben gehad met 
seksueel misbruik, wat vinden jullie hiervan?  
Onderzoeken wereldwijd geven aan dat zowel volwassenen als kinderen geneigd zijn om over 
seksueel geweld of misbruik te zwijgen omdat er doorgaans zwaar stigma en taboe rust op het  
melden van seksueel misbruik, vooral als dit binnen het gezin of familie verband heeft 
plaatsgevonden. Ook in Suriname, evenals in de rest van het Caribisch gebied en wereldwijd, 
zijn kinderen niet geneigd over seksueel misbruik te melden. De weinige kinderen die dat in de 
focusgroepen wel deden, hadden het over pogingen tot seksueel misbruik. Waar kinderen wel 
makkelijker over konden praten was het seksueel misbruik van andere kinderen. De meeste 
ervaringen die kinderen rapporteren hebben dan ook betrekking op wat ze weten over 
kinderen in hun familie of andere directe omgeving. De kwalitatieve rapportages van kinderen 
over ervaren vormen van seksueel misbruik zijn uitgebreider dan de kwantitatieve resultaten. 
Op basis van de verzamelde kwalitatieve data, kunnen de geïdentificeerde vormen van seksueel 
geweld, zoals die in de stellingen naar voren zijn gekomen, worden aangevuld met vormen van 
seksueel misbruik die in de focusgroepen zijn gerapporteerd. Kinderen melden niet alleen 
gedwongen seksuele handelingen door volwassenen en kinderen binnen en buiten het eigen 
gezin, maar ook andere seksuele ervaringen. Er kunnen zes (6) hoofdvormen van seksueel 
misbruik tegen kinderen worden onderscheiden: 

1. seksueel misbruik binnen het eigen gezin: gedwongen seksuele handelingen, inclusief 
geslachtsgemeenschap, met personen die deel uitmaken van het gezin,  

2. seksueel misbruik buiten het eigen gezin: gedwongen seksuele handelingen, inclusief 
geslachtsgemeenschap, met personen buiten het gezin, 

3. transactionele seks: seks voor geld of andere materiele goederen door minderjarigen. 
Bij deze vorm van seksueel misbruik hebben kinderen al dan niet vrijwillig seks met 
meerderjarigen, waarbij economische overwegingen belangrijke drijfveren zijn. Het 
komt ook voor dat deze transactionele seksuele contacten met medeweten en 
goedkeuring van ouders of andere verzorgers plaatsvinden. Bij de laatste vorm kan er 
dus ook sprake zijn van seksuele uitbuiting van kinderen, wat ook bij wet strafbaar is 
gesteld. De toename van de commercialisering van seks onder jongeren is geen nieuw 
verschijnsel, zeker niet in het Caribisch gebied. Vooral met de intrede van HIV in de 
jaren ’90, geeft dit gedrag van jongeren ernstige bezorgdheid vanwege de grote 
gezondheidsrisico’s die hiermee gepaard gaan. Vooral jonge meisjes staan bij 
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transactionele seks bloot aan geweld van partners. (Jones and Trotman 2009, Phillips 
2006),  

4. partnerrelaties tussen volwassenen en minderjarigen (wel/niet samenwonend): deze 
relaties kunnen gebracht worden onder de noemer van ‘vroege huwelijken’. Het betreft 
meisjes die, vaak met kennis en toestemming van ouders, trouwen of samenwonen met 
een (gearrangeerde) meerderjarige partner. In de huidige huwelijkswetgeving is de 
huwbare leeftijd van meisjes nog vastgesteld op 15 jaar, wat in strijd is met het IVRK. De 
Surinaamse praktijk kent nog veel gevallen van meisjes, zelfs onder de 15 jaar, die een 
samenwoningsrelatie hebben met een meerderjarige partner. De tolerantie voor vroege 
partnerrelaties is ook een van de redenen voor het hoge percentage tienermoeders in 
Suriname, alsook het hoge aantal HIV positieven onder jonge vrouwen (Terborg 2014). 

5. seksueel molest van kinderen in publieke ruimtes: het is in Suriname nog een 
wijdverspreid patroon dat meisjes en vrouwen op straat, op school, werkplekken en 
andere publieke ruimtes seksueel worden gemolesteerd. Dit gebeurt door verbaal 
molest maar ook door ongewenste (intieme) aanraking. Het molest begint al op jonge 
leeftijd, waarbij daders zowel jonge als oudere mannen zijn.  

6. kinderpornografie: In de afgelopen drie jaar zijn er sterke aanwijzingen van nieuwe 
trends in seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen via ‘Informatie & Communicatie 
Technologie’ (ICT). Deze trends zijn eveneens gerelateerd aan mobiele telefoon 
pornografie. Kinderen gebruiken de camera’s op hun telefoons om seksuele filmpjes te 
maken van zichzelf en hun vrienden en delen deze beelden via ‘blue tooth’ of social 
media. In het kader van de kinderbescherming zijn door een aantal maatschappelijke 
organisaties initiatieven genomen om kinderen en ouders voor te lichten en bewust te 
maken van de gevaren en risico’s bij het gebruiken van internet. 
 

Als de gevonden vormen van seksueel geweld tegen kinderen tegen het licht van de 
Surinaamse wetgeving wordt gehouden, dan kan worden geconcludeerd dat met name de 
eerste twee vormen strafbaar en gesanctioneerd zijn, achter gesloten deuren plaatsvinden, en 
gekenmerkt worden door stigma en taboe. De overige vormen, evenwel, zijn vaak wel 
zichtbaar, vinden in het openbaar plaats, en zijn veelal ook sociaal geaccepteerd of minstens 
getolereerd. Over deze laatste vormen van seksueel misbruik tegen kinderen en jongeren 
zwijgen ook de formele instituten. Een duidelijk bewijs van de institutionele tolerantie voor 
bijvoorbeeld ‘partnerrelaties tussen volwassenen en kinderen’ wordt geleverd door statistieken 
over geregisteerde (ziekenhuis) geboortes uit tienermoeders. 
 
Tabel 42: Leeftijd van adolescenten moeders bij geregistreerde bevallingen, 2016  

Leeftijd  Aantal tieners 

13  9 
14  31 
15  106 
16  203 
17  347 
18  350 
19  429 
Totaal  1475 
Bron: Centraal Bureau Burgerzaken, 2016 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2016, 146 baby’s geboren zijn uit meisje die 15 jaar waren 
of jonger. Het aandeel van deze ‘kindmoeders’ is op het totaal aantal tienerbevallingen ruim 
10%. Opmerkelijk is dat er in deze groep ook 9 meisjes waren van 13 jaar en 31 meisjes van 14 
jaar. De vraag is in welke mate deze kindzwangerschappen, die overwegend zijn begeleid in 
formele gezondheidsinstellingen, tegen het licht van de Surinaamse zedenwetgeving zijn 
gehouden waarin duidelijk is aangegeven dat seks met een minderjarige onder de 16 jaar 
strafbaar is en dat ook gezondheidswerkers deze strafbare feiten ambtshalve kunnen aangeven. 
Deze passieve  houding van formele dienstverleners is een duidelijk bewijs dat, in tegenstelling 
tot wat wetgeving voorschrijft, seks met minderjarigen sociaal acceptabel is en ?? vaak (niet 
altijd) wordt gesanctioneerd. In de onderstaande tabel wordt een indruk gegeven van de 
ervaringen die kinderen in focusgroepen naar voren hebben gebracht en die een goed beeld 
geven van de verschillende vormen van seksueel misbruik van kinderen in de dagelijkse 
Surinaamse praktijk. 
 

Seksueel misbruik binnen het gezin 

Ik zat volgens mij in de derde of de tweede klas. Was ik zeven jaar, acht jaar oud. Mn moeder moest naar de stad. 
Heeft ze gezegd dat ik bij mn oma moest slapen en dan van daaruit naar  school. Dan ben ik gegaan die dag. Ben ik 
thuis gekomen, ben ik gaan baden, ben ik gaan eten. Ben ik tv gaan zitten kijken. Ben ik nadien me lessen gaan 
leren. Is me opa of me oom, ik weet niet meer, heeft me gevraagd of ik ‘dingen’ met hem wil hebben. Heb ik gezegd 
nee. I: seks? R: ja. Heb ik gezegd nee. Heeft hij gezegd waarom?, heb ik gezegd omdat ik nog te jong ben. Wanneer 
ik achttien jaar ben pas, kan ik het hebben. Heeft hij gezegd waarom? Omdat me moeder niet wil. Was ik gaan 
slapen, is hij komen proberen. Ben ik in me oma kamer gaan slapen. (Meisje GLO) 
 
Mn broer wou het met me proberen. Mn vader en mn moeder waren naar een district gegaan en dan moest hij op 
ons letten. Hij was toen 16 jaar en ik was negen. Dan probeerde hij met me in me slaap. Ik sliep en ik had een jurk 
aan dan tilde hij me jurk op heb ik hem gezegd wat doe je. Heeft hij gezegd niets. Heeft hij gezegd slaap. Dan toen 
me vader is gekomen heb ik hem gezegd. Dan hebben ze hem opgesloten. (Meisje, GLO) 
 

Seksueel misbruik buiten het gezin 
Mn nichtje hield er van om met jongens om te gaan. Maar als je dr waarschuwt ging ze toch door. Maar na een 
tijdje heeft ze me gezegd dat ze dr hebben verkracht, maar ik weet het niet als het waar is. Maar ze had niemand 
gezegd. Mn neef en een andere jongen. I: Hebben haar verkracht? R: Ja. I: En hoe oud is ze of was ze toen? R: Ze is 
nu 11. Ze was 9. Mn neefje is 15 en die andere jongen is 14. I: En waren ze alleen, weet je of ze alleen thuis waren 
of niet? R: Nee, ons erf is nooit leeg, er zijn altijd mensen thuis, maar er zijn 2 huizen achterop, uhhm niemand gaat 
daar. Maar dr moeder zag iets bij dr en dan heeft ze dr naar de dokter gebracht. Dokter heeft dr gezegd ze hebben 
dr verkracht maar ze wilt niemand zeggen. (Meisje, GLO) 
 
Een grote vrouw roept me dan zegt ze ey hoe heet je. Dan ondervraagd ze me. Dan heeft ze me gevraagd als 
iemand je vraagt als je op bed wil gaan, wat ga je zeggen? Juf ging ik naar haar kijken heb ik gezegd; ik ga niet. 
Dan heeft ze gezegd okay dan ga ik je nu vragen. Ze was een mooie vrouw. Heeft ze me gevraagd. Juf ze dwingt 
me: doe noh, doe noh, je weet dat ik van je hou toch. I: En is het iemand in je buurt? R: Juf zij is mn buurmeisje 
moeder, ik heb gezegd ‘nee’, ben ik weggegaan. (Jongen, GLO) 
 

Seks door minderjarigen voor geld14 

                                                                 
14 Deze ervaringen van kinderen worden bevestigd door maatschappelijke organisaties die buurtwerk verrichten. 
Zie http://unitednews.sr/news/jeugdprostitutie-in-paramaribo-neemt-erbarmelijke-vormen-aan/: 
‘Jeugdprostitutie is het grootste probleem waarmee de buurtorganisatie Stichting de Ghetto leiders momenteel te 
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Meisjes, waar ik woon toch, ze gaan met oudere mannen. Hele dag, dan komt steeds een andere auto haar halen. 
I: Woont ze bij jou in de buurt? R: Ja juf. Schuins tegenover. I: Wat zie je dan? Die mannen komen haar halen, gaan 
ze weg, …. Juf haar moeder doet niets. I: Gaat ze nog naar school? R: Ja juf. Soms zie ik haar naar school gaan maar 
soms niet hoor. I: Blauw uniform of groen? R: Blauw,  juf maar soms trekken ze gewoon hun uniformen aan om die 
ouders hun hersen om te draaien. (Jongen, GLO) 
 
Ik ken eentje van 10 jaar, ze  is wel groot gebouwd, als ik hoor. Ze heeft bil, 25 november is ze weggegaan met een 
man. Is mn vriendin dus ze woont naast me toch. Ze zei ‘a mang gi mi money’. Ik zei hoeveel zei ze ; 200 zoveel, 300 
SRD. Ze is 3 dagen weggeweest toch. Je kent die ouders toch, die hun kinderen gewoon laten, laten ze weg gaan. 
Dan zijn ze al klaar en dan vragen ze ook niets verder. Ik heb dr gezegd een dag gaat komen je gaat besmet 
worden, je gaat zwanger worden. Ze zegt ze gebruikt condoom. Heb ik gezegd oke is goed, maar eigenlijk is het 
niet goed, want je bent nog te klein. Ik ben ook 14 jaar maar zij is pas 10 jaar. Pas 10, ze is een meisje, ze is nog 
klein net me zusje zo. In de 4e klas zit ze, ja maar ze is groot gebouwd toch, ze is groot. (Meisje, GLO) 
 

Partnerrelaties volwassenen met minderjarigen  

Mn buurman 26, hij woont met dat kind, ze is 12 jaar en ze heeft een kind. 12 jaar ze kan niet eens goed praten, ze 
zegt ‘omoe gi wan loti’, ze kan niet eens goed praten. Dus dat kind, ze is 12 en die man is 26 en dan heeft ze een 
kind. Ze woont samen maar je weet die mensen toch ze kunnen hun kinderen niet verzorgen. Zo is het in de cultuur. 
Laten we zeggen, ja, zo is het. Niet van een ieder maar zo is het. De meesten, 15 jaar, je hebt een man dan mag je 
weg gaan met je man. (Meisje, GLO) 
 
Net als me nicht, ze is vijftien jaar toch dan een grote man van 21 jaar is haar zwanger gaan maken, ze heeft baby, 
tweeling, en ze wonen samen. Ik vind ‘r nog te klein. Ze gaat niet meer naar school. En nu moet ze op die kinderen 
letten dan gaat ze die kinderen voor me broer laten. Dan ziet ze me broer net als oppas, dan heeft me broer dr een 
keertje aangesproken dan was ze boos geworden. Dan toen ging ik haar ook gaan aanspreken dan heeft ze me 
geklapt. Die moeder zelf moest de baby dingen voor haar kopen. Die man zorgt niet voor haar. (Jongen, GLO) 
 
Mn tante haar vriend, zn dochter. Ze is nog vijftien of veertien dan ging een man haar vragen hoe oud ze is. Ging ze 
liegen dat ze zeventien of achttien is dan ging die man haar ‘dingen’, dan is ze nu zwanger. (Jongen, GLO) 
 

Seksueel molest van kinderen op straat en andere openbare ruimtes: jonge mannen 
Jongens van het dorp toch…. Ze vragen me om omgang met ze te krijgen. Wanneer ik ze zeg ik ben niet voor deze 
dingen zeggen ze gewoon dat ik het niet wil doen omdat ik bang ben. Heb ik ze gezegd beter word ik bang, want ik 
wil nooit zwanger worden. Want ik ben nog klein. Ik ben nog jong. 15 jaar. Ik kan nog geen kind maken met ze. Ik 
kan niet voor mezelf zorgen. Me moeder en me vader zorgt nu voor mij. En ik wil me school eerst afmaken dan kan 
ik….. dat ja niemand kan voor mij komen bepalen in mijn eigen huis. Heb ik ze gezegd….. hebben ze gezegd laat me 
van hier weg gaan. Wanneer ik langs ga schreeuwen ze gewoon dingen voor me. Ik zeg ze niets, ik loop gewoon 
door.(Meisje, GLO) 
Eergisteren ben ik naar de winkel gekomen is die man in de winkel gekomen heeft hij me gezegd ik wil met je 
slapen of zo, dat ik ‘s avonds daar zo bij hem moet komen, 11:00uur,  zijn vrouw gaat slapen. (Meisje, GLO) 
 
Die jongens houden van aanraken, soms aan je haren. Bij je bil ook. Ze hadden me bij me bil gehouden. Dat was 
toen het feest was. Bij me borsten. Bij jouw, ja ze persen. Tuit tuit doen ze bij je borsten, ja is waar, je weet toch net 
als een pomp, tuit tuit. Zo doen ze. Ik sla ze maar je weet toch gaan ze door, je kan ze niks doen. (Meisje, GLO) 

                                                                                                                                                                                                               
maken heeft. Meisjes tussen 12 en 19 jaar prostitueren alsof het de normaalste zaak van de wereld is. “Het 
gebeurt overal maar in enkele wijken in en om Paramaribo is het heel erg,” zegt voorzitter Regillio Talea die zich 
ernstig zorgen maakt om deze ontwikkeling. De organisatie opereert in alle achtergestelde wijken. Zo willen zij 
gelijke kansen creëren voor alle jongeren in Suriname. Talea denkt dat een gebrek aan aandacht en toezicht van de 
ouders de oorzaak van het probleem is. “Het zijn veelal alleenstaande ouders. Het moreel verval is enorm groot bij 
deze jongeren. Sommigen doen het om hun studie te bekostigen, of om te kunnen eten maar anderen gewoon 
voor het geld,” weet de jeugdwerker’ (20..). 
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Seksueel molest van kinderen op straat en andere openbare ruimtes: oudere mannen 

Ik zeg die mannen ze kunnen me vader zijn nog erbij mijn grootvader, opa. Ik zeg me moeder en me moeder zegt je 
moet niet naar ze luisteren je moet gewoon weglopen; Ik ben juist bang. Jij bent bang? Je scheldt ze uit. En jullie? Ik 
zeg ze jullie kunnen me vader zijn en mijn vader zegt je moet niet naar ze kijken. (Meisje, GLO) 
 
 
Meestal gebeuren deze soort dingen, bijv.  wanneer iets hier op dorp is, zaal. Dan roepen die mannen die kinderen 
om ergens te gaan laten die mannen die kinderen verkrachten. Sommige kinderen gaan. Sommigen niet.  Hier is 
het niet veilig voor meisjes omdat soms ‘s avonds wanneer er feest daar zo is op zaal dan komen een paar jongens 
‘s avonds wanneer je langs loopt, wanneer het feest is, dan komen ze je vast houden, aanraken van kom  laten we 
even daar gaan wandelen. Maar ze willen omgang met je maken. Sommige jongens zetten dingen voor je in 
drinken, om te drinken. Een keertje was iets hier… een meisje, vier jongens waren bij haar gegaan. Ze hebben 
gezegd zij heeft haar zelf gezet voor die jongens. (Meisje, GLO) 
 
Een keertje toch, ik en me zusjes en me broertje, we gingen naar school komen dan een man in een wit, zwarte 
Noah. Dan ging hij met een SRD 50,- zo voor me zusje doen, dan terwijl ik me zusje zeg om te lopen dan gaat ze 
naar achteren, ging ze zeggen haar thermos is gevallen. Dan ging ze gaan dan ging ik weg lopen dan heb ik 
gehoord kom, kom, kom. Dan ben ik gaan kijken dan heb ik gezegd kom, kom. Dan wilde ze niet horen. Dan toen 
ging die man gaan dan ben ik snel gaan rennen dan heb ik haar opgetild dan zijn we weg gegaan. (Jongen, GLO) 
 

 
Daders van seksueel geweld 
Eerder is aangegeven dat ongeveer 13% van de kinderen seksueel geweld heeft ervaren, zowel 
binnen als buiten het gezin. In deze paragraaf worden de daders van het seksueel geweld onder 
de loep genomen. Een eerste opmerkelijke bevinding is het grote aantal ‘missings’, dat wil 
zeggen dat het kind de daad wel heeft aangegeven maar niet de dader. Terwijl bij de 
rapportage van daders bij stellingen over lichamelijk en psychisch geweld het percentage 
‘missings’ onder de 10% blijft, varieert bij de melding van seksueel geweld het percentage 
‘missings’ van 10% tot 44%. Deze systematische ‘missings’ doen vermoeden dat ook als de 
vragenlijst anoniem is, slachtoffers van seksueel geweld toch terughoudend zijn in het 
aangeven van de dader, en dat het hier waarschijnlijk gaat om kinderen die wel het seksueel 
geweld melden maar er toch voor kiezen om de dader geheim te houden.  Vanwege het grote 
aantal ‘missings’ is het helaas niet mogelijk een betrouwbare dadersanalyse te maken. 
Desondanks is toch geprobeerd om op basis van de beschikbare data over daders, mogelijke 
patronen boven water te halen.      
 
Tabel 43: Vermoedelijke daders van seksuele geweldsdaden binnen en buiten het gezin 
 Dader 

 Man Vrouw 
Gedwongen seksuele handelingen met een volwassen persoon buiten het gezin 73.2 26.8 
Gedwongen seksuele handelingen met een volwassen persoon binnen het gezin  69.0 31.0 
Een volwassen man/vrouw uit mijn gezin of familie, heeft seks met mij gehad 47.4 52.6 
Een volwassen man/vrouw die NIET tot mijn gezin of familie behoort, heeft seks met 
mij gehad 

47.4 52.6 

 Jongen Meisje 
Onprettige seksuele handelingen met een jongen/meisje uit het gezin 48.7 51.3 
Onprettige seksuele handelingen met een jongen/meisje buiten het gezin  36.4 64.6 
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De soort dader hangt heel nauw samen met de aard van het seksueel geweld. Als kinderen  
gedwongen seksuele handelingen door volwassenen hebben ervaren blijken de daders vooral 
mannen te zijn. Het aandeel van volwassen mannelijke daders bij seksuele dwang binnen het 
gezin is 69% en buiten het gezin loopt het percentage op naar 73%.  
Van de kinderen die zeggen dat ze gedwongen seksuele handelingen hebben gehad met een 
volwassen man uit het eigen gezin is 67% een meisje en 33% een jongen. Bij de daden die gaan 
over geslachtsgemeenschap met een volwassen persoon binnen of buiten het gezin, worden 
vooral vrouwelijke daders genoemd. De kinderen die vrouwelijke daders noemen, zijn vooral 
jongens. Van de kinderen die een volwassen vrouw als dader aanwijst is 89% een jongen en 
11% een meisje.  
Bij seksueel geweld door andere kinderen worden andere daderpatronen blootgelegd. Bij 
ervaringen met onprettige seksuele handelingen door andere kinderen binnen het eigen gezin, 
is er weinig verschil naar sekse: 49% zeggen een jongen is dader, terwijl 51% zegt: een meisje is 
dader. Als het gaat om seksueel geweld door kinderen buiten het gezin, valt op dat meisjes 
aanmerkelijk vaker als dader worden aangewezen. Bij een andere beschouwing van het 
geslacht van de aangever, blijkt dat het vooral jongens zijn die meisjes als dader noemen. 
In meerdere studies naar seksueel geweld tegen kinderen komt naar voren dat evenveel of 
meer jongens dan meisjes seksueel misbruik melden. In deze studie blijkt dat de daders van 
seksueel misbruik van jongens vooral vrouwelijke leeftijdsgenoten zijn. De vraag is of het 
resultaat samenhangt met de formulering van de vraag. Hoe begrijpen jongens ‘onprettige 
seksuele handelingen’? Verder in dit hoofdstuk wordt, op basis van nadere analyse van deze 
data in tabel 74, getracht hier enig licht op te schijnen. 
 
Risicofactoren 
Er zijn grote verschillen in de omvang van seksueel geweld, als geografische gebieden worden 
vergeleken. De omvang van het gerapporteerd seksueel geweld is het hoogst onder kinderen in 
het binnenland en het laagst onder kinderen die wonen in urbane gebieden. Als het seksueel 
geweld van zowel volwassenen als kinderen in beschouwing wordt genomen zegt 29% van de 
kinderen in het binnenland dat ze in het afgelopen jaar seksueel geweld hebben ervaren, 
tegenover 12.4% in de rurale kustvlakte en 11.5% in urbane gebieden. Het seksueel geweld 
door kinddaders in het binnenland is bijna drie keer zo groot als in urbaan gebied, namelijk 17% 
tegenover 5%. 
Het relatief hoge aandeel van slachtoffers van seksueel geweld in het binnenland, is in 
overeenstemming met de bevinding dat kinderen van Marron en Inheemse afkomst de meeste 
ervaringen melden met seksueel geweld. Zo blijkt dat 1 op de 4 kinderen, 25%, van  
Marronafkomst in het afgelopen jaar seksueel geweld heeft ervaren. Op de tweede plaats 
komen kinderen die zichzelf identificeren als Inheems. Binnen deze groep meldt ruim 1 op de 5 
kinderen (19.4%) dat ze een of andere vorm van seksueel geweld hebben meegemaakt in het 
afgelopen jaar. Inheemse kinderen rapporteren het meeste seksueel geweld binnen het gezin, 
17%, gevolgd door kinderen van Marron afkomst: 14%. Als het gaat om seksueel misbruik 
buiten het gezin is het aandeel van Marron kinderen het hoogst, 18%, gevolgd door Creoolse 
kinderen, 11%, en Inheemse kinderen: 10%. 
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Hindostaanse en Javaanse kinderen melden het minst seksueel geweld, respectievelijk 5% om 
6%. Zowel Hindostaanse en Javaanse kinderen rapporteren meer geweld binnen het gezin, 
respectievelijk 3% om 5%, dan buiten het gezin: 2% om 3%. 
Hindostaanse en Javaanse kinderen melden het minst seksueel geweld, respectievelijk 5% om 
6%. Inheemse kinderen rapporteren het meeste geweld binnen het gezin, 17%, gevolgd door 
kinderen van Marron afkomst: 14%. Als het gaat om seksueel misbruik buiten het gezin is het 
aandeel van Marronkinderen het hoogst, 18%, gevolgd door Creoolse kinderen, 11%, en 
Inheemse kinderen: 10%. Zowel Hindostaanse  en Javaanse kinderen  rapporteren meer geweld 
binnen het gezin, respectievelijk 3% om 5%, dan buiten het gezin: 2% om 3%. 
Seksueel geweld door andere kinderen wordt het meest gemeld door kinderen van Marron- en 
Creoolse afkomst, respectievelijk 14% om 9%.  
Kinderen van Hindostaanse afkomst melden het minst seksueel geweld, en dit geldt voor alle 
vormen van seksueel geweld. Er is geen enkel Hindostaans kind dat seksueel geweld binnen het 
gezin door een volwassene, in het afgelopen jaar, heeft gemeld. Seksueel geweld binnen het 
gezin door een andere volwassene wordt het meest gemeld door kinderen van Marronafkomst 
(8%) en kinderen van Inheemse afkomst (4%). Javaanse en Creoolse kinderen staan op gelijke 
voet, 2.4%, als het gaat om ervaringen in het afgelopen jaar met seksueel misbruik binnen het 
gezin door volwassenen. Kinderen van Marronafkomst vormen de grootste groep die in het 
afgelopen jaar zegt seks te hebben gehad met een volwassen persoon uit het gezin: 3.3%. Op 
de tweede plaats komen kinderen van Creoolse afkomst (1.7%) en kinderen van gemengde 
afkomst (1.7%). 
Zoals eerder in dit rapport gemeld moet hierbij rekening worden gehouden met het gegeven 
dat de variabele ‘etniciteit’ een context vertegenwoordigd waarin diverse variabelen in nauwe 
samenhang gedrag beïnvloeden. Zo kan de invloed van ‘etniciteit’ te maken hebben met  
familiestructuren, opvoedingsstijlen, woonomstandigheden, sociaaleconomische positie of 
toegang tot voorlichting, bewustwording, sociale  en gezondheidsdiensten.  
Verschillen in gerapporteerd geweld kunnen ook optreden omdat er verschillen zijn tussen 
etnische groepen als het gaat om de bespreekbaarheid van gevoelige thema’s, in het bijzonder 
seksueel geweld. Waar er een sterke traditie is om gezinsproblemen binnen huis te houden en 
daarover te zwijgen, zal minder geweld gemeld worden dan in gezinnen waar er meer ruimte is 
om over gevoelige onderwerpen te praten. In meer gesloten families of gemeenschappen waar 
het collectief belang voorop staat is de kans op zwijgen over geweld groter dan in open families 
en/of gemeenschappen (Shafe and Hutchinson 2014). 
Er zijn geen significante verschillen tussen de omvang van het seksueel geweld als jongens en 
meisjes worden vergeleken. Kleine verschillen komen naar voren als het geweld wordt 
gedifferentieerd naar soort geweld. Jongens ervaren meer seksueel geweld van andere 
kinderen en iets meer seksueel misbruik binnen en buiten het gezin. 
 
Tabel 44: Seksueel geweld naar sekse 
Sekse volwassenen en 

kinderen 
 

volwassenen 
 

kinderen 
 

binnen gezin 
 

buiten gezin 

Jongen 12.9% 10.4% 7.2% 9.0% 8.7% 

Meisje 13.1% 10.2% 5.9% 7.7% 8.3% 

Totaal 13.0% 10.3% 6.5% 8.3% 8.5% 
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Vergelijking resultaten studies naar seksueel geweld adolescenten in Suriname  
 Seksueel geweld Binnen gezin Buiten gezin 

 Studie 201415 Studie 201716 Studie 2014 Studie 2017 Studie 2014 Studie 2017 

Jongen 16.0 12.9 7.7 9.0 12.9 8.7 

Meisje 14.6 13.1 8.9 7.7 10.1 8.3 

Totaal 15.2 13.0 8.4 8.3 11.3 8.5 

 
In een eerdere studie in Suriname, waar seksueel geweld onder adolescenten, 12-17 jaar, met 
een vergelijkbaar instrument is onderzocht in 5 districten (Van der Kooye e.a. 2015), komen 
onderzoekers tot ongeveer dezelfde resultaten. Van der Kooye e.a. komen tot iets hogere 
percentages, namelijk bij algemeen seksueel geweld 15% tegenover 13% in ons onderzoek, en 
bij seks buiten het gezin op 11% tegenover 9% in ons onderzoek. Deze variaties zijn marginaal 
en kunnen te maken hebben met het verschil in onderzochte leeftijdsgroep, namelijk 12-17 jaar 
tegenover 11-18 jaar. In ons onderzoek hebben wij bovendien bij ‘seks buiten het gezin’ de 
kinderen die ouder zijn dan 16 jaar buiten beschouwing gelaten. Opmerkelijk in beide studies is 
het ontbreken van significante verschillen tussen seksueel geweld tegen jongens en meisjes. De 
bevindingen internationaal zijn tegenstrijdig. Enerzijds zijn er studies die het ontbreken van 
sekseverschillen bevestigen. Zo bevestigd een WHO/PAHO scholierenstudie (2003) onder 
scholieren 10-18 jaar in het Caribisch gebied, het marginale sekseverschil, namelijk 9.1% 
jongens tegenover 10.5% meisjes dat seksueel geweld rapporteert. Andere studies vinden een 
sterke oververtegenwoordiging van meisjes bij seksueel misbruik. Trouwens in veel landen, 
inclusief Suriname, wordt dit patroon ondersteund door geregistreerde data over seksueel 
geweld. Ook in Suriname maken meisjes het overgrote deel uitmaken van de geregistreerde 
gevallen van seksueel geweld tegen kinderen. Een veel gehoorde verklaring voor de 
ondervertegenwoordiging van jongens in geregistreerde cijfers over seksueel geweld, is dat er 
een groter stigma en taboe rust op het melden van seksueel misbruik van jongens. In een 
recente meerlanden studie in Azië (UNICEF 2014) waar zowel lage als hoge inkomens landen 
zijn onderzocht komt men tot een interessante bevinding, namelijk: ‘The prevalence of child 
sexual abuse ranges from 11-22% for girls and 3-16.5% for boys across countries. Child sexual 
abuse is more prevalent for girls than boys in all areas except in low-income countries in the 
region, which show a slightly higher prevalence for boys than for girls (16.5% vs. 13% 
respectively)’. Het is belangrijk om nader te onderzoeken hoe gender precies werkt , en hoe de 
uitkomsten van zelfrapportages over seksueel geweld van jongens en meisjes beter te 
begrijpen, waarbij alle relevante aspecten in beschouwing worden genomen, inclusief invloed 
van gender op zelfrapportages over seksueel gedrag en meetinstrumenten. Ook is nader 
onderzoek vereist naar variaties in het seksueel gedrag van meisjes. Er zijn aanwijzingen dat 
meisjes ook al op jonge leeftijd seksueel actief zijn en seksuele initiatieven nemen, maar veel 
minder dan jongens bereid zijn om hierover te rapporteren.  
 
  

                                                                 
15 Van der Kooij, I. W., et al. A national study on the prevalence of child abuse and neglect in Suriname. Child Abuse 
& Neglect (2015). 
16 Terborg, J. Gezondheid, Bescherming en Veiligheid  Kinderen in Suriname, Deelonderzoek: Scholierenonderzoek, 
IGSR, UNICEF, 2017. 
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Melden van seksueel misbruik 
In focusgroepen is aan zowel jongens als meisjes gevraagd of ze seksueel misbruik wel of niet 
zouden melden, en waarom? Zowel jongens als meisjes geven blijk van terughoudendheid als 
het gaat om melden van seksueel gebruik. Vooral schaamte en vrees voor stigma en 
discriminatie worden genoemd als belangrijke redenen waarom ze seksueel misbruik niet als 
vanzelfsprekend zouden aangeven. De meeste kinderen twijfelen ook aan het confidentieel 
blijven van verstrekte informatie.  
 
Meisjes: 
Er is in een focusgroep een 11 jarig meisje geweest dat zelf ervaringen had met seksueel 
misbruik door een mannelijk familielid.  
 
I: Toen die opa of je oom je lastig viel, hadden ze de politie ook gemeld? R: nee me moeder, me vader en volgens 
mij mn oma en nog een oom van me, die alleen wisten toen dat mn oom het met me ging doen. I: maar jullie 
hebben het niet verder verteld? R: nee. I: waarom niet denk je? R: omdat bijvoorbeeld misschien kunnen ze het ook 
gaan vertellen tegen bijvoorbeeld heel Suriname. Dat geheel Suriname het hoort. Dan kan ik beroerd worden…… of 
zelfmoord plegen, kan ik mezelf dood maken. I: oh als ze erover gaan praten dan zou jij verdrietig worden en dan.... 
R: wil ik zelfmoord. (Meisje, GLO) 

   
Ik zou het misschien wel gewoon aan me broer alleen zeggen, want wanneer hij altijd iets heeft zegt hij aan me en 
dan geeft hij me ook altijd advies. en dan misschien later zou ik dan me moeder zeggen. (Jongen, GLO) 
 
Ik zou gelijk me moeder zeggen. Me moeder is een politie. I: denk je dat je moeder je zou geloven? R: nee, niet 
direct. I: waarom niet? R: Als het bij haar kant van de familie is zou ze het niet direct geloven. Ze zou het wel 
geloven maar niet direct.  

 
In het algemeen kwamen de meeste meisjes er openlijk voor uit dat ze het in eerste instantie 
niet zouden durven vertellen. De grootse vrees is dat het geen geheim blijft en dat ze zullen 
worden gestigmatiseerd: als ik iemand ga zeggen dat ze het aan anderen gaan zeggen.  
 
Meisjes Focusgroep, VOJ 
 
I: zouden jullie het zeggen als je seksueel misbruikt was?  
R: ik denk van niet hoor.  
R: als ik wordt verkracht zou ik me mond dan open doen.  
R: ik zou me heel erg schamen maar. Kan deels jou fout zijn maar het is ook weer de andere persoon. Je moet niet 
alles op jou gaan nemen. Want dat gaat je dan emotioneel en fysiek beschadigen.  
R: ik zou het wel een beetje moeilijk vinden want soms schaam je je voor zulke dingen maar daarna wanneer je 
bijvoorbeeld alleen bent en je gaat denken, moet je toch tot een persoon gaan praten, dan ga je die persoon toch 
moeten vertrouwen en zeggen wat met je is gebeurd. Dus aan de andere kant zou ik wel aan een persoon willen 
vertellen. Maar iemand die ik echt vertrouw dan. Is niet dat het als een lopend vuurtje gaat dat iedereen gaat 
weten oh ze is misbruikt.  

Jongens Focusgroep, VOJ 
 
I: zouden jullie het zeggen als je seksueel misbruikt was?  
R: nee hoor.  
R: ik denk niet dat ik het zou vertellen.  
R: ze gaan zich niet vrij voelen om het te vertellen.  
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R: ze gaan alleen maar schamen, omdat het een man is die het doet.  
R: ja., grote schande.  
R: in de gemeenschap zouden ze zeggen is taboe.  
R: ik zou het misschien vertellen hoor. Omdat het emoties zijn die spelen. Het zijn gedachten. Het ontwricht zo een 
persoons leven. Dus iets gaat niet meer normaal zitten en het gaat zich ook laten blijken van ey iets is niet normaal 
met dat kind.  
R: dus om misschien hulp te zoeken zou ik het vertellen. Maar als ik moet denken aan dat taboe en die schande, zou 
ik het misschien niet vertellen. Dus het is een beetje moeilijk. Je zegt misschien moment bepaalt. Als je het zou 
vertellen of niet. 

 
De hardnekkigheid waarmee seksueel geweld tegen kinderen voortduurt, demonstreert dat 
strakke wetgeving nog geen garantie biedt voor het terugdringen van dit geweld. Nog 
belangrijker is dat er vergroot inzicht wordt ontwikkeld in cultureel gerelateerde percepties, 
interpretaties van geweld, en hoe die doorwerken op het herkennen, het bespreekbaar willen 
maken of het willen melden van geweld.  
Kinderen zijn doorgaans, vanwege allerlei redenen, niet geneigd zijn om seksueel misbruik te 
melden aan ouders of andere volwassenen. Weerstanden om te melden hebben te maken met  
vrees voor stigma en repercussies, twijfels over het anoniem en confidentieel blijven van de 
melding, de verwachting dat ze niet zullen worden geloofd of angst voor repercussies door de 
dader (Unicef 2013). Dat is ook de reden waarom veel geregistreerd misbruik slechts een tipje 
van de sluier is (Jones and Trotman, 2009).  
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Conclusies en Aanbevelingen 
Met de uitvoering van dit landelijk onderzoek naar geweld tegen kinderen is er voor het eerst 
representatieve data beschikbaar gekomen, waarbij het kindperspectief centraal staat, en 
welke als baseline kan worden gebruikt bij de landelijke monitoring van geweld tegen kinderen. 
De studie heeft twee hoofdgroepen van internationale indicatoren bestudeerd, namelijk:  

1. De mate waarin het kind geweld wordt aangedaan, waarbij de zogenaamde ‘violation 
indicators’ zijn gemeten door de omvang van verschillende vormen van geweld tegen 
kinderen, volgens standaard internationale definities, te schatten, als ook de samenhang 
van geweldervaringen met een aantal risicofactoren, met name sekse, woongebied, 
etniciteit, leeftijd. 

2. De mate waarin de wijdere sociale omgeving bescherming biedt, door de zogenaamde 
‘protective environment indicators’ te bestuderen. Hier is vooral het accent gelegd op 
attituden, gewoonten, waarden, normen, waarbij veel aandacht is gegeven aan 
disciplinaire praktijken en opvattingen over seksualiteit, en inzichten zijn verzameld over 
beschermende en risicovolle invloeden van diverse culturele contexten. Ook is aandacht 
gegeven aan kennis en vaardigheden bij kinderen om hulp te zoeken, te ontvangen, 
geweld te bespreken en/of ander acties te ondernemen. 
Als onderdeel van de ‘protective environment indicators’ is aparte aandacht besteedt 
aan de omvang van lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen op basis van 
geregistreerde data bij twee formele instituten met een landelijk bereik, met name de 
‘Spoed Eisende Hulp’ van het Academisch Ziekenhuis (SEH) en de Afdeling Jeugdzaken 
van het Korps Politie Suriname (KPS). Voorts is gepoogd om tekortkomingen in de 
collectie van geregistreerde data te identificeren en aanbevelingen te doen voor 
verbetering van de kwaliteit van geregistreerde data. 

 
Omvang van het geweld 

 Het lichamelijk, psychisch en seksueel geweld dat kinderen in Suriname ervaren op 
school en in huis is hoog en alarmerend.  

 Het meeste geweld dat kind ervaren, vindt plaats in het gezin, en in het kader van 
ouderdiscipline. 

 Gewelddadige ouderdiscipline met toepassing van zowel lichamelijk als psychisch 
geweld is nog zeer actueel in Suriname en geworteld in historisch gegroeide opvattingen 
en praktijken.  

 Kinderen ervaren meer geweld van volwassenen dan van kinderen. 

 Het seksueel geweld binnenshuis is in omvang nauwelijks verschillend van het seksueel 
geweld buitenshuis. 

 Niet alle kinderen maken dezelfde soort en intensiteit van geweld mee. De meeste 
kinderen maken milde vormen van geweld mee.  

 Een algemene benadering van preventie en reductie van geweld dient gepaard te gaan 
met specifieke aandacht voor de contexten waarbinnen kinderen verhoogd risico lopen 
op geweld. Er is nauwe samenhang aangetoond tussen geweld tegen kinderen en 
woongebied, etniciteit, gezinsomstandigheden, onderwijsniveau, sekse en leeftijd van 
kinderen. 
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 Met dit onderzoek is aangetoond dat er bij formele instanties een sterke 
onderrapportage is van geweldervaringen van kinderen. Zo is de schatting dat de Spoed 
Eisende Hulp (SEH) slechts 5% registreert van het werkelijke aantal gevallen van ernstig 
geweld tegen kinderen.  
 

Geweld op school 

 Het geweld op school omvat vooral psychisch en fysiek geweld van zowel volwassenen als 
kinderen.  

 Op school ervaren kinderen voornamelijk lichamelijk en psychisch geweld van andere kinderen 
en minder van volwassenen. 

 Ondanks een uitdrukkelijk verbod van het Ministerie van Onderwijs op toepassing van 
lijfstraffen door leerkrachten, blijkt dat vooral op GLO scholen 1 op de vier leerlingen nog 
ervaringen heeft met lichamelijk geweld door een leerkracht. Het gebrek aan sancties voor 
psychisch geweld door leerkrachten blijkt uit het feit dat 1 op de 6 kinderen, op alle 
onderwijsniveaus, melden dat  ze schreeuwen en schelden ervaren van leerkrachten. 

 Het geweld dat kinderen op school ervaren van schoolgenoten omvat vooral: pesten, fysiek 
geweld (vechtpartijen), psychisch geweld (uitschelden) 

 Gelet op de alarmerende omvang van pesten, namelijk 27%, waarvan 9% langdurig pesten 
heeft ervaren, is het van belang dat er een structurele aanpak komt van dit vraagstuk 
 

Lichamelijk en psychisch geweld binnen het gezin 
Een significant deel van de kinderen, 14%,  voelt zich thuis niet altijd veilig. Gevoelens van 
onveiligheid hebben te maken met zowel externe omstandigheden zoals het ontbreken van 
veiligheid in de buurt (diefstal, woning inbraken, geweld in de buurt) als met omstandigheden 
in het gezin zoals het blootstaan aan risico op geweld van ouders en kinderen met wie ze 
samenwonen. Gebruik van alcohol en drugs door volwassenen alsook gewelddadige conflicten 
tussen volwassenen met wie kinderen samenwonen, zijn vaak genoemde redenen die kinderen 
een gevoel van onveiligheid en angst bezorgen.  

 Het meeste lichamelijk, psychisch en seksueel geweld wordt ervaren in gezins- en  
familieverband, en begint al op jonge leeftijd. 

 Het lichamelijk geweld varieert van mild (meppen) en tikken tot een ‘pak slaag’ met of zonder 
voorwerpen, tot een ‘pak slaag’ met ernstige verwondingen. 

 Het psychisch geweld varieert van schreeuwen en uitschelden tot en met beledigingen en 
doodverwensingen, alsook getuige zijn van geweld tegen moeder of vader of andere 
volwassenen in het gezin. 

 Kinderen ervaren lichamelijk en psychisch geweld van volwassenen en minder van andere 
kinderen. 

 Het zijn vooral ouders, in het bijzonder de moeder, en andere volwassenen die in 
gezinsverband kinderen psychisch en lichamelijk geweld aandoen, dit in het kader van  
ouderdiscipline. 

 Gewelddadige discipline van ouders gaat gepaard met niet gewelddadige discipline. 
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 Kinderen ervaren een ‘pak slaag’ als deel van de opvoeding, maar maken een onderscheid 
tussen ‘pak slaag’ en mishandeling. 

 Hoewel de meeste kinderen een ‘pak slaag’ nuttig vinden als disciplinaire methode, zijn er wel 
voorwaarden: het moet een doel hebben, het moet redelijk zijn, het kind niet verwonden, als 
laatste middel worden toegepast (als kinderen niet luisteren ondanks waarschuwingen) en er 
moet uitleg bij zijn. 

 Het overgrote deel van de kinderen geeft de voorkeur aan niet gewelddadige discipline zoals 
beperking op sociale contacten of activiteiten (geen gebruik van internet, mobiel, tv, contact 
met vrienden, etc. ) of taakstraffen. 

 Vooral adolescenten zijn zich bewust van de negatieve affecten van psychisch geweld. 
 

Seksueel geweld  

 Seksueel geweld van kinderen is een specifieke vorm van geweld die aparte aandacht vereist.  

 Kinderen zijn goed bekend met het verbod van seks tussen kinderen en volwassenen en zijn het 
daar ook vrij unaniem mee eens.  

 Er is evenwel geen eenduidig begrip van seksueel misbruik of seksueel geweld tegen kinderen. 
Definities van seksueel geweld zijn niet eenduidig en de beoordeling of er wel of geen sprake is 
van seksueel misbruik is sterk variërend en afhankelijk van de context waarbinnen het misbruik 
plaatsvindt. 

 Niet alle vormen van seksueel geweld die bij wet strafbaar zijn gesteld worden ook door 
kinderen als vormen van geweld gezien. 

 Veel kinderen zijn bekend met transactionele seks (seks in ruil voor geld), seksuele- en 
samenwoningsrelaties tussen minderjarigen en meerderjarigen (seks tussen jonge meisjes en 
oudere mannen, vroege samenwoningsrelaties/huwelijken), en hebben een ambivalente 
positie hier tegenover: enerzijds is er een besef dat het misbruik is, en anderzijds zijn ze van 
mening dat als kinderen vrijwillig meewerken aan seksueel contact met een volwassenen, er 
geen sprake is van seksueel misbruik. 

 Er zijn bepaalde vormen van seksueel geweld die niet als zodanig worden herkend door 
kinderen omdat ze maatschappelijk zijn geaccepteerd, dus gesanctioneerd, wat in schril 
contrast is met de nationale zedenwetgeving die sinds 2009 strikte definities heeft.  

 Er zijn sterke aanwijzingen van seksueel misbruik van jongens, maar nog onvoldoende geschikte 
onderzoeksmethoden en instrumenten om betrouwbare data te verzamelen. 

 Er is nog te weinig bekend over hoe seksuele ontwikkeling van kinderen, van jongens en 
meisjes, zich voltrekt binnen specifieke contexten. De indruk bestaat dat veel analyses nog 
teveel beïnvloedt worden door heersende (Westerse??) normen en verwachtingen, en dat er 
nog onvoldoende begrip is over de dagelijkse seksuele praktijk van kinderen en jongeren, en de 
veranderingen die in seksueel gedrag zijn opgetreden als gevolg van versnelde en ingrijpende 
maatschappelijke veranderingen.   
 
Kennis en vaardigheden voor response  

 Kinderen hebben getoond dat ze basisvaardigheid hebben om te praten over gevoelens, en dat 
ze vanuit hun ervaringen geweld kunnen beschrijven en analyseren 
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 Kinderen zijn ervan overtuigd dat hun ouders het beste voor ze willen en geven voorkeur aan 
bescherming door de eigen familie: bij persoonlijke problemen zullen ze allereerst de ouders, 
vooral de moeder, of andere nabije familie zoals broers en zusters raadplegen. 

 Kinderen die op school geweld ervaren noemen behalve de ouders en andere familie, ook de 
leerkracht als belangrijke bron van hulp. 

 Kinderen hebben kennis over de negatieve gevolgen van seksueel misbruik. 

 Kinderen zijn zich meer bewust van seksueel geweld dan van lichamelijk of psychisch geweld. 

 Ondanks de kennis en het besef van negatieve gevolgen van seksueel misbruik, zijn er bij 
kinderen, zowel jongens als meisjes grote weerstanden om eigen ervaringen met seksueel 
misbruik te melden, vanwege het stigma en taboe dat hierop rust. 

 Drempels bij het melden van seksueel misbruik van andere kinderen hebben te maken met een 
veel gehoorde opvatting dat er geen seksueel misbruik is als het kind vrijwillig meedoet, en dat 
het beter is om niet te bemoeien in ‘privé’zaken van anderen. 

 Kinderen zijn heel loyaal tegenover ouders en geloven dat alle ouders het beste willen voor hun 
kinderen. Tegelijkertijd kunnen kinderen, vooral adolescenten, al goed ‘probleemgedrag’ bij 
ouders herkennen: ‘stress’, ‘alcohol en drugs- misbruik’, ‘mentale problemen’, etc. 

 Kinderen noemen de kindertelefoon als een bron van hulp, maar als wordt doorgevraagd blijkt 
dat er toch terughoudendheid is om te melden, terwijl er onzekerheid is over het zelfstandig 
kunnen optreden door bestaande barrières zoals beschikbaarheid van een telefoon of 
beltegoed, of durven praten. 

 Kinderen zijn  bekend met het concept ‘pesten’ op school, en zijn geneigd om pesten te melden 
bij de leerkracht of bij ouders. Er is evenwel een relatief kleine groep van kinderen die 
chronisch gepest wordt, en waar nog onvoldoende serieuze aandacht naar uitgaat. 

 Kinderen weten dat slaan op school verboden is, maar vooral GLO leerlingen vinden milde 
vormen van slaan, zoals ‘meppen’, ‘duwen’ of ‘door elkaar schudden’ acceptabel. Bij ernstigere 
vormen van slaan zijn kinderen wel geneigd om het schoolhoofd of ouders te melden. 

 Kinderen kunnen onderscheid maken tussen ‘pak slaag’ en mishandeling, met dien verstande 
dat de grenzen bij ‘pak slaag’ niet eenduidig zijn. Er is minder, zelfs onvoldoende besef over het 
gevaar dat ‘pak slaag’ kan omslaan in mishandeling. 

 Kinderen zijn geen voorstander van het instellen van een wettelijk verbod tegen lijfstraffen 
thuis. 
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Aanbevelingen 
Voor een uitgebreide bespreking van aanbevelingen wordt verwezen naar het deel rapport  
‘Nationale response in relatie tot GC13, Beleid en wetgeving’, met nadruk op: 

1. Participatie van Kinderen in preventieve, aanpak en monitoring. 
2. Publieke voorlichtings-en bewustwordingscampagnes. 
3. Capaciteitsversterking ouders. 
4. Ontwikkelen van beleid en programma’s voor ‘Veilige Scholen’. 
5. Herziening en verscherping relevante wetgeving. 
6. Verscherping toezicht en controle op naleving wetgeving. 
7. Capaciteitsversterking dienstverleners. 
8. Ontwikkeling en beleid voor versterking gezinnen. 
9. Versterking monitoring geweld tegen kinderen. 
10. Instelling onafhankelijk Instituut ‘Kinderbescherming’. 

 
Specifieke Actiepunten obv Scholierenonderzoek 
Korte termijn: 

1. Publieke presentatie van resultaten, gericht op informeren van sleutelpersonen en 
stimuleren van ontwikkelen van beleid en programma’s.  

2. Verspreiding van de resultaten van het onderzoek, in de vorm van fact sheets, naar alle 
relevante stakeholders, gericht op versterken van de maatschappelijke discussie.  

3. Formele instelling van een interministeriële ‘Raad Kinderbescherming’ (in navolging van 
mapping ‘Kinderbeschermingssysteem’, zie rapport J. Terborg, 2015). 

4. Starten van voorbereidingen voor het opzetten van een onafhankelijk Nationaal 
Instituut Kinderbescherming, waarin alle diensten gericht op preventie en aanpak 
geweld tegen kinderen zijn ondergebracht. 

5. Starten van een nationale voorlichtings- en bewustwordingscampagne, waarbij zoveel 
mogelijk gebruik wordt gemaakt van resultaten uit het onderzoek: onderdeel van deze 
campagne kunnen zijn: TV-documentaire, tentoonstelling, bill boards, etc. 

6. Bespreking van resultaten onderzoek in de DNA en ontwikkelen van concept wetgeving 
gericht op  structurele versterking preventie en aanpak geweld tegen kinderen. 

7.  Versterking van de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname op het gebied 
van registratie van data, opvang en begeleiding van kinderen met verhoogd risico op 
geweld. 

8. Versterking van lopende programma’s gericht op versterking ‘Veiligheid op scholen’. 
9. Versterking van lopende programma’s gericht op versterking van ouders in ‘Geweldloze 

opvoeding van kinderen’. 
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Executive summary  
 
Violence against children takes place especially in the direct living environment of the child, in 
particular within the family. Perpetrators of violence in the family are often the parents and/or 
direct family members. In this report, a national sample of mothers or female care takers have 
been studied to develop a better insight in the behavior of parents and guardians, their 
interaction with children and their reports on prevalence, incidence and perceptions on the 
extent and manner children are exposed to violence at this interpersonal level. `Mother’ has 
been defined in this research as the biological mother or female care taker of school going 
children, aged 11-18 years. An ad random multi stratified national sample of 600 mothers has 
been drawn of which 473 were reached and interviewed with a semi structured questionnaire. 
The sample is representative, and this enables generalization towards the national level. 
 
Prevalence and incidence of violence against children, as reported by mothers 

 69% of the mothers stated that children in their family experienced at least one form of 
violence in the last year (incidence). If it concerns the complete life period, the scope of 
violence increases to 78%. More than half of the mothers, 56%, reported that at least 
one child had experienced psychical violence. 

 Scolding of children is reported by 45% of the mothers.   

 The share of children that has been witness to violence against the mother or the father 
is 23%, while 31% stated that a child was threatened with ‘placement out of the home’ 

 Physical violence in the last year was reported by 51% of the mothers. Forms of 
psychical violence reported mostly are physically punishment (40%) and administering 
’slaps’ (27%). More serious bodily punishment, such as hitting with shovels and 
wounding the child by a parent or other adults in the household, are communicated by 
respectively 3% and 2% of the mothers.  

 The scope of sexual violence against children is 4% in the last year and 6% for the whole 
life period. This concerns especially adult perpetrators. 

 
Upbringing of children 

 More than three fourth, 76%, of the parents believes that raising and the upbringing of 
children nowadays is more difficult than it was in former days, what they ascribed to:  
loss of respect for parents, social control decreased on children, less attention of 
parents for children by economic pressure, increased drug or alcohol abuse in parents, 
exhibition of children to social media and ‘verbal assertiveness ’ of children.  

 Approximately half of parents, 51%, is also of the opinion that parents nowadays spend 
little time on their children. ‘Neglect of children’ was thus identified as one of the most 
prominent of social problems, with poverty as main incentive.   

 We see this attitude well reflected in the findings that 63% of the parents think that 
children are not allowed to unlimited expression of their opinions and this ‘insolence 
and negative assertiveness’ should not be stimulated. The majority of the parents,  85%,  
thus believes that decision making concerning children lies primarily with the parents.  
In this respect it is a much heard conception with parents that the matter of child rights 
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is examined unilaterally, because in the information and promotion of child rights, there 
is insufficient or hardly any attention spent on the duties of children.   

 
Perceptions about violent discipline in the home 

 More than 86% of the parents experienced violent corporal punishment during their 
own youth. 

 The majority of the mothers stated that violent discipline was useful. 

 One in five mothers, 20%, stated that they didn’t experience the punishment as positive. 

 14% believe that they have been maltreated as a child by their parents and/or 
guardians, whereas 6% have a home situation in the family of origin, experienced as 
unsafe.    

 Definitions of maltreatment to the degree in which parents categorise violence against 
children as child abuse varies strongly. Most parents believe that bodily punishment is 
justified against children if the child `behaves badly’. Beating is considered as an 
acceptable means for: `acceptance to command’, ‘to unlearn bad behaviour in young 
children’, ‘to scare the child off’, ‘to improve the childs’ behavior and to show what his 
place is’. Parents who disapprove of bodily punishment form a minority. Most parents 
make, however, a distinction between corporal punishment and maltreatment, where 
punishements are qualified as maltreatment if there is apparent lesion.    

 Three fourth of the parents, 76%, believes that sometimes they have good reasons to 
pyscically punish a child. Most important reasons which come forward and are related 
to behaviour of the child: `Children are cheeky and impertinent’, `child has bad school 
performances, `rebellious behaviour of teenagers in puberty’, `children show dangerous 
behaviour’.   

 Most parents believe that bodily punishment must be understood against the 
background of specific circumstances, and coincides very much with situational factors 
which result in the application of violence. Specific circumstances have to do partly with 
the behaviour of the child and partly with conditions related to the parent. Children 
with aggressive, anti social and/or dangerous behaviour, and behavioural problems 
towards parents who find themselves in a specific situation (a burdened mental state of 
the parent due to fatigue,  stress, concern), so much so that the parent loses control and 
reacts violently.    

 
Perceptions about non violent discipline 

 Nearly all parents agree with the proposition, 98%, that `all parents want the best for 
their children’. The use of physical, and mental, violence is not necessary for positive 
behavior of children, because most of the parents also give positive stimulation to the 
children.   

 More than three fourth of the parents, 78%, are in favour of `talking to the child’.  

 In general it can be stated that the major part of the parents does not think of 
disciplining children with violence in a physical or mental manner in the first instance. 
The emphasis lies on non violent methods by limiting the privileges, among which 
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prohibition to interact with friends (38%), taking away the tel. (29%) and prohibition to 
leave the house (26%) or prohibition to use the Internet (35%).     

 
Perceptions about prevention and response to sexual violence of children 

 The major part of the parents, 81%, support sexual education in school, and then as 
early as in the fifth grade.   

 More than 1 in four parents indicates that they have trouble talking about sex with their 
children (22%) or are uncertain concerning this topic (7%). Prevention and treatment of 
violence against children was an issue for more than three quarters of the parents, 76%, 
and this confirms that violence against children in Surinam is a large problem.   

 Approximately 1 in 5 parents has experienced cases of child abuse which have occurred 
in the last year in their direct surroundings. For the major part of these cases physical 
violence was involved. Parents have however been generally prepared to undertake 
action if they knew for certain about the violence against a child in their direct 
surroundings: 45% would communicate this to the police force, whereas for 37% the 
preference was given to talk with the parents/family of the child.   

 Alarming is that for 27%, more than 1 in four parents, was not willing to report the 
violence.  

 Approximately 1 in every 4 parents, 24%, indicates that if the sexual abuse has not taken 
place against a child in their own family, they doubt if they would report it to the police, 
and felt concerned what to do. But even if steps are taken to communicate the abuse, it 
is possible there are barriers in the access to the effective support systems, particularly 
if the local assistance services are lacking or if the parents come across a slack attitude 
of service providers, including the police force. 
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Samenvatting 
Geweld tegen kinderen vindt vooral plaats in de directe woon- en leefomgeving van het kind, in 
het bijzonder binnen het gezin en de familie. Het scholierenonderzoek (Zie rapport ‘Scholieren-
onderzoek’) laat zien dat daders vaak ouders en/of directe familieleden zijn. Om het vraagstuk 
van geweld tegen kinderen beter te begrijpen is, als onderdeel van het landelijk onderzoek 
‘Geweld tegen Kinderen in Suriname’, ook apart onderzoek uitgevoerd onder ouders, met name 
moeders, en andere vrouwelijke verzorgers. Dit ‘Moeder onderzoek’ is vooral bedoeld om meer 
inzicht te ontwikkelen in het gedrag van ouders en verzorgers, hun interactie met kinderen, in 
welke mate en hoe op dit interpersoonlijk niveau kinderen worden blootgesteld aan geweld.  
Er is bewust gekozen om vrouwelijke ouders te bestuderen omdat moeders vooralsnog primair 
belast zijn met de dagelijkse zorg en opvoeding van kinderen, de meest genoemde daders zijn 
van geweld tegen kinderen en derhalve de belangrijkste informatiebron. Doorgaans zijn 
moeders ook relatief makkelijker te bereiken in huishoudens. Een andere belangrijke 
overweging is voorts dat vergelijking met de ‘Multi Cluster Indicator Survey’ (MICS) mogelijk 
wordt. In dit wereldwijd onderzoek, dat ook regelmatig op landelijk niveau in Suriname wordt 
uitgevoerd, is de dataverzameling over kinderen ook gericht op de moeder als primaire 
informatiebron.  ‘Moeder’ is in dit onderzoek gedefinieerd als: Biologische of niet biologische 
vrouwelijke verzorger met schoolgaande kinderen, in de leeftijdsgroep 11-18 jaar. Er is een 
meervoudig gestratificeerde steekproef getrokken van 600 moeders waarvan 473 zijn 
geïnterviewd met een semi gestructureerde vragenlijst. De onderzochte populatie is verspreid 
over alle 10 districten en vooral bereikt via de scholen, en willekeurig geselecteerd uit het 
woonadressenbestand van de leerlingen. De steekproef is representatief, wat het mogelijk 
maakt om de resultaten te generaliseren naar het landelijk niveau. 
 
Sociaaldemografische kenmerken van de onderzoekspopulatie 
De meeste moeders maken deel uit van de leeftijdsgroep 30-44 jaar. Het aandeel van de 
relatief ‘oudere’ moeders, leeftijd 45+ is 39%, waarvan 15% ouder is dan 49 jaar. Een deel van 
deze laatste groep respondenten is grootmoeder. Als het geografisch woongebied van de 
moeders wordt bekeken dan blijkt dat 70% woonachtig is in urbaan gebied, 20% in ruraal 
gebied in de kustvlakte, terwijl 10% haar verblijf heeft in het ruraal gebied in het binnenland.  
De spreiding van geïnterviewde moeders of vrouwelijke verzorgers over de 10 districten is in 
goede verhouding met het landelijk patroon, waarbij 68% van de moeders woonachtig is in de 
twee dichtstbevolkte gebieden namelijk Paramaribo (44%) en Wanica (22%). De volgende 2 
districten zijn Nickerie en Sipaliwini, waar respectievelijk 6% en 7% van de moeders wonen. In 
de overige districten varieert het aandeel van moeders van 0.6% in Coronie naar 6% in 
Commewijne.  
De variatie in etnische afkomst is min of meer in overeenstemming met landelijke patronen 
(MICS 2010). Het aandeel van moeders dat een Creoolse afkomst rapporteert is het grootst, 
namelijk 22%, gevolgd door Hindoestaanse en Marron moeders die met een gelijk aandeel in de 
steekproef vertegenwoordigd zijn, namelijk 18% om 18%. Op de vierde plaats staan moeders 
die zichzelf hebben geïdentificeerd als Javaan, 17%, gevolgd door moeders met een afkomst 
‘Gemengd’, die een aandeel van 13% hebben in het totaal. Het aandeel van Inheemse moeders 
is relatief het kleinst, namelijk 9%. De meeste moeders, 63%, geven aan Christen te zijn. Het 
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aandeel van respondenten dat zichzelf identificeert als Hindoe of Muslim is ongeveer gelijk, 
respectievelijk 13% om 14%.  
Het opleidingsniveau van de respondenten varieert van ‘geen opleiding’ naar ‘de universiteit’. 
Het aandeel van vrouwen dat nooit naar school zijn gegaan is klein, namelijk 1%. Moeders met 
alleen een lagere schoolopleiding maken 23% uit van het totaal. De meeste moeders, 43%, 
hebben als hoogst genoten opleiding het VOJ terwijl 21% aangeeft het VOS te hebben bezocht. 
Het aandeel van moeders met een hogere opleiding is het kleinst: 7% van heeft een HBO 
opleiding terwijl 2% als hoogst genoten opleiding de universiteit noemt. Moeders met de 
hoogste opleidingsniveaus (VOS, HBO en universiteit) wonen vooral in urbane gebieden terwijl 
moeders met alleen een lagere school vrijwel geheel woonachtig zijn in de rurale kustvlakte en 
het binnenland. Het overgrote deel van de moeders in het binnenland, 70%, heeft alleen de 
lagere school bezocht, terwijl 2% geen formeel onderwijs heeft genoten. 
Een groot deel van de moeders, 47%, heeft geen eigen regelmatig inkomen, waarvan 31% ten 
tijde van het onderzoek niet werkte, inclusief gepensioneerden, terwijl 16% geen vaste job had, 
en een onregelmatig inkomen genereerde door te hosselen. 42% van de vrouwen heeft een 
werkgever bij de overheid of andere instelling terwijl 3% in dienst is bij een gezin en 5% 
zelfstandig klein ondernemer is. Ongeveer twee/derde van de moeders, 65%, heeft wel een 
regelmatig inkomen, maar voor veel van deze vrouwen gaat het om het inkomen van de 
partner. De mate waarin een regelmatig inkomen voor moeders beschikbaar is, varieert sterk 
naar geografisch gebied. In het binnenland en de rurale kustvlakte is het aandeel van moeders 
met een regelmatig inkomen circa 54%, terwijl dit percentage in het urbane gebied oploopt 
naar 69%. Ongeveer een derde van de moeders geeft aan dat er in het huishouden 4 kinderen 
of minder wonen. In 48% van de gezinnen wonen er 5-7 kinderen, terwijl 19% een groot gezin 
rapporteert waar 8 of meer kinderen deel uitmaken van het gezin. 61% van de moeders woont 
met partner en kinderen onder 1 dak, en maakt deel uit van wat wordt genoemd ‘het 
kerngezin’, vaak uitgebreid met andere familieleden. De overige moeders, 39%, woont of alleen 
met de kinderen, of woont met kinderen en andere familie.  
 
Omvang van geweld tegen kinderen 
Van het totaal aantal moeders meldt 69% dat kinderen in hun gezin in het afgelopen jaar een of 
andere vorm van geweld hebben ervaren. Als het gaat om de hele levensperiode, stijgt de 
omvang van het geweld naar 78%.  
 
Wat psychisch geweld betreft, zegt meer dan de helft van de moeders, 56%, dat in het 
afgelopen jaar minstens 1 vorm van psychisch geweld tegen een kind in het gezin is gebruikt. 
Het schelden tegen kinderen wordt gerapporteerd door 45% van de moeders. Het aandeel van 
kinderen dat getuige is geweest van ruzie tussen volwassen of dat werd gedreigd met uithuis 
zetting is respectievelijk 23% en 31%.  
 
Lichamelijk geweld in het afgelopen jaar scoort iets minder dan psychisch geweld, namelijk 
51%. De meest voorkomende vormen van lichamelijk geweld zijn ’‘pak slaag’’ (40%) en het 
toedienen van ‘klappen’(27%). Ernstigere lijfstraffen, zoals schoppen en verwonden van het 
kind door een ouder of andere volwassenen in het huishouden, wordt gemeld door 
respectievelijk 3% en 2% van de moeders.  
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De omvang van het seksueel geweld tegen kinderen is 4% in het afgelopen jaar en 6% voor de 
gehele levensperiode. Het gaat vooral om volwassen daders. De meldingen van moeders over 
het geweld dat hun kinderen is aangedaan, liggen behoorlijk lager dan wat de scholieren 
rapporteren (zie Scholierenonderzoek). 
 
Ouderdiscipline 
Bij disciplinering van kinderen gebruiken ouders en/of verzorgers verschillende straffen, 
namelijk niet gewelddadige disciplinering, psychologisch agressieve disciplinering en/of 
lichamelijke disciplinering/lijfstraffen. In dit onderzoek komen alle soorten van ouderdisci- 
plinering van kinderen naar voren. Door individuele en groepsgesprekken met ouders is 
getracht meer inzicht te ontwikkelen in de houdingen, percepties maar ook dagelijkse 
ervaringen van ouders bij het opvoeden/disciplineren van kinderen en de sociaal-culturele 
achtergronden van het wel of niet gebruiken van geweld.  
Meer dan drie-vierde van de ouders, 76%, is van mening dat het opvoeden van kinderen thans 
moeilijker is dan vroeger, wat vooral toegeschreven wordt aan: verlies van respect voor ouders, 
afgenomen sociale controle op kinderen, minder aandacht van ouders voor kinderen door 
toegenomen economische druk, drugs-alcohol gebruik door ouders, blootstelling van kinderen 
aan sociale media en de mondigheid van kinderen. Ongeveer de helft van ouders,  51%, is 
tevens van oordeel dat ouders tegenwoordig weinig tijd geven aan hun kinderen. 
‘Verwaarlozing van kinderen’ werd dan ook geïdentificeerd als een van meest voorkomende 
maatschappelijke problemen. Zowel emotionele verwaarlozing -geen tijd en aandacht voor 
kinderen- alsook fysieke verwaarlozing vanwege armoede, worden genoemd. De meeste 
ouders erkennen dat de tijden zijn veranderd en dat in tegenstelling tot vroeger kinderen meer 
ruimte moeten krijgen om een eigen mening te hebben en mondiger te zijn. Tegelijkertijd 
geven ze aan dat daar voorwaarden aan verbonden zijn en dat de grenzen door de ouders 
moeten worden bepaald. Deze houding is goed weerspiegeld in de bevinding dat 63% van de 
ouders vindt dat  kinderen niet ongelimiteerd hun mening mogen geven omdat hierdoor 
‘brutaliteit’ en ‘vrijpostigheid’ wordt gestimuleerd. Het overgrote deel, 85%, van de ouders is 
dan ook van mening dat besluitvorming over kinderen primair bij de ouders ligt. In dit verband 
is een veel gehoorde opvatting onder ouders dat het vraagstuk van kinderrechten eenzijdig 
wordt belicht omdat in de voorlichting en promotie van kinderrechten er onvoldoende of geen 
aandacht wordt besteedt aan plichten van kinderen.  

 
Ervaringen van ouders met ‘pak slaag’ in eigen jeugd 
Ruim 86% van de ouders heeft een ‘pak slaag’ gehad in de eigen jeugd, waarvan 66% dit ‘pak 
slaag’ regelmatig heeft ervaren. De meerderheid van de moeders, 63%, geeft aan dat het ‘pak 
slaag’ nuttig was. Eén op de vijf moeders, 20%, heeft het ‘pak slaag’ niet als positief ervaren 
waarbij 14% van mening is dat ze als kind zijn mishandeld door hun ouders en/of verzorgers, 
terwijl 6% de thuissituatie in het gezin van oorsprong als onveilig heeft ervaren.  
Ouderlijk gedrag is in vergelijking met vroeger veranderd. Als ouders de huidige opvoeding van 
hun kinderen vergelijken met hoe ze zelf zijn opgevoed, dan zijn vrijwel alle ouders het erover 
eens dat er nu veel minder toepassing is van lijfstraffen dan vroeger. Ouders beseffen dat 
kinderen nu meer beschermd zijn en dat slaan, zeker op school, niet meer vanzelfsprekend is.  
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Definities van mishandeling 
De mate waarin ouders geweld tegen kinderen categoriseren als kindermishandeling is sterk 
variërend. De meeste ouders zijn van mening dat lijfstraffen tegen kinderen gerechtvaardigd 
zijn als het kind zich ‘slecht gedraagt’. Het slaan wordt gezien als een acceptabel middel om: 
‘respect af te dwingen’, ‘slecht gedrag van jongs af af te leren’, ‘het kind gelijk hard af te 
schrikken’, ‘het kind duidelijk te maken wat zijn of haar plaats is’. Ouders die lijfstraffen 
pertinent afkeuren vormen een minderheid. De meeste ouders maken wel een onderscheid 
tussen ‘pak slaag’ en mishandeling, waarbij straffen worden gekwalificeerd als mishandeling als 
er letsel is. Sommige ouders houden er rekening mee dat ‘pak slaag’ kan resulteren in letsel, en 
hebben daar geen problemen mee zolang dit gewelddadig ‘pak slaag’ beperkt is tot een 
incident en geen regelmatig patroon is. Een ander deel van de moeders heeft wel begrip voor 
lijfstraffen maar wijst deze gewelddadige opvoedingsmethoden af, waarbij diverse argumenten 
worden aangehaald, o.a.: , ‘het beter is om met het kind te praten’, ‘het kind kan een ongeluk 
krijgen’, ‘het kind is nog te klein om te begrijpen, ‘slaan heeft geen zin’, ‘het kind krijgt vrees 
voor de ouder’.  Drievierde van de ouders, 76%,  is van mening dat ouders soms goede redenen 
hebben om een kind een ‘pak slaag’ te geven. Belangrijkste redenen die naar voren komen en 
die te maken hebben met gedrag van het kind: ‘Kind is brutaal en vrijpostig’, ‘kind heeft slechte 
schoolprestaties’, ‘opstandig gedrag van tieners in de puberteit’, ‘kinderen hebben gevaarlijk 
gedrag’. De meeste ouders zijn van mening dat lijfstraffen begrepen moeten worden tegen de 
achtergrond van specifieke omstandigheden, en nauw samenhangen met situationele factoren 
die resulteren in de toepassing van geweld. Specifieke omstandigheden hebben deels te maken 
met het gedrag van het kind en deels met condities van de ouder. Kinderen met 
‘gedragsproblemen’ (agressief, antisociaal en/of gevaarlijk gedrag), kunnen bij ouders die in een 
specifieke situatie verkeren (een bezwaarde mentale toestand van de ouder door moeheid, 
stress, bezorgdheid) ervoor zorgen dat de ouder controle verliest en gewelddadig reageert.  
 
Gewenste disciplineringsmethoden 
Vrijwel alle ouders zijn het eens met de stelling, 98%, dat ‘alle ouders het beste willen voor hun 
kinderen’. Het gebruik van lichamelijk en/of psychisch geweld tegen kinderen, sluit niet uit  dat 
de meeste ouders ook positieve stimulering geven aan kinderen.  
Op de vraag aan ouders om drie disciplineringsmethoden te noemen die gebruikt kunnen 
worden bij straffen van kinderen kiest meer dan drie-vierde van de ouders, 78%, voor ‘praten 
met het kind’. In het algemeen kan gesteld worden dat het overgrote deel van de ouders bij 
disciplinering van kinderen niet in eerste instantie denkt aan gewelddadige straffen waarbij er 
lichamelijk of psychisch geweld wordt gebruikt. De nadruk ligt op niet gewelddadige methoden 
door het beperken van de privileges, waaronder het verbod om met vrienden te bemoeien 
(38%), ‘het afpakken van de telefoon’ (29%) en verbod om ‘uit te gaan’ (26%) of verbod op 
gebruik van internet (35%). 
In het algemeen erkennen ouders dat het ze niet altijd lukt om het streven van niet 
gewelddadige straffen consistent na te leven. Opvallend is voorts dat ouders het belang van 
‘pak slaag’ onderstrepen als praten niet helpt. Tegenover een meerderheid die kiest voor deze 
niet gewelddadige straffen is er een minderheid die toch ook aangeeft dat ze als straf gebruik 
zouden maken van ‘pak slaag’ (13.3%) of ‘het kind brengen naar de kinderpolitie’ (11.4%).  
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Seksueel geweld 
Aan ouders is ook het vraagstuk van seksueel misbruik van kinderen voorgelegd. Alle ouders 
spreken hun scherpe afkeuring uit over seksueel misbruik en zijn het er over eens dat het een 
ernstig probleem vormt in de Surinaamse samenleving. Hoewel de meeste ouders vinden dat 
seks tussen een volwassene en een kind niet acceptabel is, zijn de meeste wel van oordeel dat 
‘meisjes zelf aanleiding geven tot seksueel misbruik door hun gedrag en de aanstoot gevende 
manier waarop ze zich kleden’. Veel ouders zijn het erover eens dat toegenomen vrijheid, voor 
zowel jongens als meisjes, om zich buitenshuis te bewegen, bijdraagt aan stijging van seksueel 
misbruik van kinderen en dat er meer druk is op kinderen om vroeg seks te hebben. De meeste 
ouders zijn bekend met de praktijk van transactionele seks tussen kinderen en volwassenen, en 
schrijven dat deels toe aan armoede en deels aan sociale acceptatie van dit gedrag.  
 
Seksuele opvoeding 
Het overgrote deel van de ouders, 81%, is voorstander van seksuele voorlichting op school, en 
dan al vanaf de vijfde klas. De voorkeur voor seksuele voorlichting via de school hangt deels ook 
samen met het erkende beperkte vermogen van veel ouders om op een geschikte wijze over 
seks te praten met hun kinderen. Meer dan 1 op de vier ouders geeft aan dat ze moeilijk over 
seks kunnen praten met hun kinderen (22%) of hier onzeker over zijn (7%). Vooral in kleine 
gemeenschappen, waar traditionele opvoedingspatronen overheersen zijn er nog veel 
barrières. Maar ook als ouders van mening zijn dat ze wel over seks kunnen praten met hun 
kinderen is de bespreekbaarheid van seks vooral gericht op algemene waarschuwingen zoals  
‘begin niet aan seks, maak eerst je school af ‘. Erkenning van seksuele activiteit van jongeren en 
praten over ‘hoe om te gaan met een seksuele emoties, of met seksuele partners’ is nog 
nauwelijks onderdeel van praten over seks.  
 
Preventie en aanpak van geweld tegen kinderen 
Meer dan drie-kwart van de ouders, 76%,  bevestigd dat geweld tegen kinderen in Suriname 
een groot probleem is. Ongeveer 1 op de 5 ouders is bekend met gevallen van 
kindermishandeling die zich in het afgelopen jaar in hun directe omgeving hebben voorgedaan. 
In het overgrote deel van de gevallen betrof het lichamelijk geweld. Enkelen noemden ook 
seksueel misbruik (2%) en geestelijke mishandeling (5%). In drie kwart van deze gevallen is geen 
aangifte gedaan terwijl er wel duidelijk sprake was van kindermishandeling. Ouders zijn 
doorgaans wel bereid om actie te ondernemen als ze zeker zijn van geweld tegen een kind in 
hun directe omgeving: 45% zou de politie melden, terwijl 37% de voorkeur geeft aan praten 
met de ouders/familie van het kind. Alarmerend is dat 27%, meer dan 1 op de vier ouders, van 
mening is dat ze geen actie zouden ondernemen omdat ze niet zomaar willen bemoeien in 
gezinszaken van anderen (12%), niet weten wat ze zouden moeten doen (6%) of niet zeker 
weten wat te doen (8.4%). Meer dan de helft van de ouders, 54%, noemt als reden voor het 
twijfelen om op te treden: ‘bang zijn om te bemoeien in gezinszaken van anderen’. Vooral in 
kleine gemeenschappen is er binnen families veel terughoudendheid in het openbaar maken 
van zaken die de reputatie van de familie zouden kunnen schaden. De terughoudendheid in het 
melden van geweld tegen kinderen komt ook tot uiting in geval van seksueel misbruik. 
Ongeveer 1 op de 4 ouders, 24%, geeft aan dat als het seksueel misbruik van het kind in de 
eigen familie heeft plaatsgevonden, ze niet gelijk naar de politie zouden gaan, of zouden 
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twijfelen over wat te doen. Maar ook als sommige personen wel de stap nemen om het te 
melden, zijn er barrières in de toegang tot de effectieve hulp. In veel districten is er een groot 
gebrek aan lokale hulpverleningsdiensten. Maar ook als er dienstverleners zijn, laat de kwaliteit 
van de dienstverlening veel te wensen over. 
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1. Introductie 
 
Veel van het lichamelijk, psychisch en seksueel geweld dat kinderen wordt aangedaan vindt 
plaats in huis en daders zijn vaak ouders en/of directe familieleden. De resultaten van het 
scholierenonderzoek laten zien dat ouders, in het bijzonder de moeder, de meest genoemde 
daders zijn van geweld tegen kinderen. De zelfrapportages van kinderen, worden bovendien 
bevestigd door formele geregistreerde data, in het bijzonder bij de Spoed Eisende Hulp (SEH), 
die aantonen dat het niet zelden voorkomt dat lichamelijke straffen door ouders en verzorgers 
uitmonden in ernstige lichamelijke mishandeling van kinderen. Met het bestuderen van geweld 
tegen kinderen is er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor ouderlijke 
opvoedingsstijlen, gedrag en disciplinaire praktijken vanuit verschillende disciplines.  
Wereldwijd is er ook een groeiend besef over de negatieve effecten van gewelddadige straffen. 
Zo zegt Gershoff (2010), een van de belangrijkste auteurs in het debat over lichamelijke 
straffen: ‘We know enough now to stop hitting our children. Of 55 original studies on 
externalising behaviour, the overwhelming majority (42 studies) found that physical punishment 
predicted increases in externalising behaviour, including aggression and conduct problems, 
increases in delinquency and antisocial behaviour, lower trustworthiness and higher levels of 
Oppositional Defiant Disorder’.  
Tegen deze achtergrond is het van groot belang ook het gedrag en perspectief van ouders mee 
te nemen, als het vraagstuk van geweld tegen kinderen wordt bestudeerd. Als onderdeel van 
het landelijk onderzoek ‘Geweld tegen Kinderen’ is ook apart onderzoek uitgevoerd onder 
ouders, met name moeders, en andere vrouwelijke verzorgers. Dit ‘Moeder onderzoek’ is 
vooral bedoeld om meer inzicht te ontwikkelen in het gedrag van ouders en verzorgers, hun 
interactie met kinderen, in welke mate en hoe op dit interpersoonlijk niveau kinderen worden 
blootgesteld aan geweld.  
Onderzoek naar de rol van ouders bij het geweld tegen kinderen is lange tijd gedomineerd door 
studies in hoge inkomenslanden, met name de Verenigde Staten van Amerika, en vooral vanuit 
een psychologisch perspectief (Gershoff 2002). Het is relatief recent dat het vraagstuk van 
lijfstraffen door ouders ook aandacht heeft in de zogenaamde lage inkomens landen.  
Een wereldwijd onderzoek van UNCEF in 2006 met data van 35 lage en midden inkomens-
landen, toont aan dat het gezin waar kinderen veiligheid en bescherming zouden moeten 
ontvangen, vooral gewelddadige discipline toepast. Dit landenrapport bevestigt het wijd 
verspreid gebruik van geweld door ouders. Gemiddeld ervaren 3 op de 4 kinderen een of 
andere vorm van gewelddadige discipline, meer psychisch dan lichamelijk (UNICEF 2010). 
De UNICEF studie wijst uit dat gewelddadige disciplinering varieert van 39% tot 95%, waarbij er 
geen grote verschillen optreden tussen lage en hoge inkomenslanden. Vermeldenswaard is dat 
de meeste ouders zowel gewelddadige als niet gewelddadige methoden gebruiken bij het 
opvoeden. Het laatste gebeurt vooral door uitleggen waarom een bepaald gedrag verkeerd is, 
het beperken van activiteiten of het ontnemen van privileges, bijv. telefoon en internetgebruik. 
Het aandeel van ouders dat uitsluitend niet gewelddadige opvoedingsmethoden gebruikt is 
evenwel klein.  
Dat ouderdisciplinering van kinderen nog vooral gewelddadig is, bewijst ook een recente 
evaluatie van studies in 30 landen in Oost Azië en de Pacifische eilanden (UNICEF 2014), als ook 
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een studie in 9 landen (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand, 
en de Verenigde Staten van Amerika) (Lansford et.al. 2010). Hoewel er grote verschillen zijn in 
omvang van lijfstraffen, komt gewelddadige disciplinering overal voor, en is het duidelijk dat 
fysieke straffen de boventoon voeren, ook bij ouders die aangeven dat lijfstraffen niet perse 
noodzakelijk zijn om kinderen te disciplineren. Deze inconsistente data benadrukken de 
discrepantie tussen attitude en praktijk: enerzijds zeggen dat slaan van kinderen niet 
noodzakelijk is maar anderzijds in de praktijk wel slaan. Dat is ook één van de redenen waarom 
wereldwijd het besef groeit dat lijfstraffen uitgebannen moeten worden, omdat ook als ouders 
aangeven dat ze liever niet slaan, het risico aanwezig is dat ze wel slaan en dat deze lijfstraffen 
kunnen uitmonden in lichamelijke mishandeling van kinderen (Lansford et.al. 2010).  
Dit indiceert dat voor het voorkómen en terugdringen van geweld tegen kinderen, er meer 
inzicht moet komen in percepties, cultuurpatronen die historisch gegroeid zijn, geworteld in de 
samenleving en belangrijke referentiekaders vormen voor de hardnekkige instandhouding van 
gewelddadige disciplinering van kinderen.  
 
De rol van geweld in opvoedingspatronen in het Caribisch gebied 
In het Caribisch gebied worden opvoedingspatronen vooral ondergebracht in de categorie van 
‘autoritaire opvoedingsstijl’, gekenmerkt door ouders die gehoorzaamheid en respect eisen, en 
tegenspraak van kinderen of een eigen mening van kinderen al snel  betitelen als ‘brutaal’ of 
‘vrijpostig’ (Henry-Lee en Meeks-Gardner 2006, Barrow 2008, Marshall en Van der Wolf 2013, 
UNICEF 2013). Tegen deze achtergrond is het toepassen van lijfstraffen als onderdeel van 
discipline van kinderen in onze regio van oudsher een wijdverspreid patroon. Zo stellen Henry-
Lee en Meeks-Gardner (2006), op basis van de resultaten van een ‘Caribbean Child Research 
Conference’ in 2006: ‘There is widespread support for the use of corporal punishment by 
parents in the Caribbean although severe punishment leading to injury is generally not 
condoned’. De gevonden verklaringen voor de voortdurende  toepassing van  gewelddadige 
straffen bij het disiciplineren van kinderen worden op deze speciale regionale meeting van 
Caribische onderzoekers naar aanleiding van het rapport van de United Nations Secretary 
General naar geweld tegen kinderen als volgt samengevat: 
The widespread support and use of corporal punishment is purported to be a result of a complex 
interplay of cultural and social norms, including the belief that children are born ‘bad’ or 
‘wicked’ and need correcting; the view of children as ‘property’ of their parents; the widespread 
belief that physical punishment is a necessary part of character development; the lack of 
knowledge of non-violent discipline approaches; the importance placed on children being 
obedient and showing respect to adults; the religious admonishment of ‘spare the rod and spoil 
the child’; and the widespread belief of adults that they were not harmed by the physical 
punishment they received as children (2006). 
 
Hoewel er in Suriname nog weinig onderzoek is gedaan naar ouderschap en opvoedingsstijlen, 
is de algemene indruk wel dat ook in Suriname de autoritaire opvoedingsstijl domineert. Zo 
wordt door Marshall en Van de Wolf opgemerkt: ‘Disciplining is often done by means of 
reprimands, threats and, if they do not help, corporal punishment or violence (2013).  
De  meest recente ‘Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) studie uitgevoerd in Suriname 
(2010), waarbij landelijk representatieve data worden verzameld over de gezondheid van 
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moeders en kinderen via interviews met moeders en vrouwelijke verzorgers, toont aan dat 86% 
van de moeders meldt dat ze in de maand voorafgaande aan het interview gewelddadige 
discipline (lichamelijk of psychisch) heeft toegepast op kinderen, 2-14 jaar.  62% heeft lichame-
lijke straffen toegepast, waarvan 10% kan worden geclassificeerd als ernstige lichamelijke straf, 
namelijk: ‘pak slaag’ in het gezicht en/of met voorwerp, terwijl 81% psychische agressie heeft 
gebruikt (schreeuwen, gillen, beledigen). Opmerkelijk is dat meer dan de helft, 62%, van de 
moeders lichamelijk straft, maar slechts 17% vindt dat lichamelijke straffen nodig zijn bij het 
opvoeden. Het blijkt trouwens dat het overgrote deel van de moeders, 95%, inderdaad naast 
gewelddadige discipline, ook niet gewelddadige disciplineringsmethoden toepasten. Kinderen 
in huishoudens met volwassenen met een hoger gemiddeld opleidingsniveau ondervonden  
minder kans op gewelddadige discipline dan kinderen met ouders met minder opgeleide ouders 
(MICS 2010). 
 
Onderzoeksopzet 
Zoals eerder aangegeven, is in navolging van het landelijk onderzoek MICS, ervoor gekozen om 
uitsluitend moeders of vrouwelijke verzorgers te betrekken bij het kwantitatief onderzoek. Een 
belangrijke reden is dat moeders vooralsnog primair belast zijn met de dagelijkse zorg en 
opvoeding van kinderen, en derhalve beschouwd kunnen worden als de belangrijkste 
informatiebron. Doorgaans zijn moeders ook relatief makkelijker te bereiken in huishoudens. 
Moeder is in dit onderzoek gedefinieerd als: moeders of vrouwelijke verzorgers met 
schoolgaande kinderen in het GLO, LBO of MULO onderwijs, in de leeftijdsgroep 11-18 jaar.  
Het landelijke aantal vrouwelijke verzorgers wordt geschat op: 108.328. Er is een meervoudig 
gestratificeerde steekproef getrokken van 600 moeders, waarvan 473 zijn bereikt.  
Het overgrote deel van de moeders is bereikt via de scholen, en geselecteerd uit het 
woonadressenbestand van leerlingen. Bij de willekeurige selectie van moeders, zijn de 
woonadressen van leerlingen die hebben meegedaan met de zelfinvulvragenlijst uitgesloten 
voor deelname, om de privacy en de confidentialiteit van de invuller van de zelfinvullijst 
volledig te bewaren. 
 
Onderzoekthema’s 
Moeders zijn in een ‘face to face’ gesprek geïnterviewd met een semigestructureerde 
vragenlijst door getrainde interviewers. In de onderstaande tabel volgt een overzicht van de 
centrale thema’s, die als richtlijn hebben gediend bij de formulering van vragen, en die 
aansluiten op het zelfinvulinstrument gebruikt in het scholierenonderzoek. 
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Tabel 1: Thema’s hoofdvragenlijst Moeders 

Thema’s  Aantal items 

Sociaal-demografische kenmerken 9 
Opvoedingspraktijken 14 
Definitie van kindermishandeling 4 
Definitie van seksueel geweld tegen kinderen 3 
Positieve stimuli 3 
Psychisch geweld thuis 5 
Lichamelijk geweld volwassenen thuis 6 
Getuige van geweld tussen ouders/volwassenen thuis 1 
Seksueel geweld door volwassenen binnen en buiten het gezin 6 
Seksueel geweld door kinderen binnen en buiten het gezin 3 
Seksuele opvoeding 7 
Kennis over hulp zoeken  2 
Ervaringen en percepties m.b.t. eigen mishandeling 5 
Rapportage over geweld kind op school 3 
Kennis over geweld tegen kinderen in directe omgeving 
(familie/buurt) 

3 

Geweld ervaren van kind 1 
Attitude m.b.t. geschikte straffen 1 
Kennis over melden en eigen meldgedrag 3 
Definitie geweld tegen kinderen 1 
Totaal aantal vragen  80 

 
 
Verloop van de datacollectie onder moeders  
De toegang tot betrouwbare data over woonadressen van ouders/moeders van scholieren 
bleek in de praktijk moeilijker dan gedacht. Vanwege de relatief slechte schoolregistratie van 
woonadressen van ouders, met name huisnummers, als ook het ontbreken van (juiste) 
straatnamen en huisnummers, waren er heel veel problemen bij het traceren van de 
geselecteerde moeders, vooral in de meer dichtbevolkte urbane gebieden. Daarom is er 
gewerkt met het systeem van ‘vervanging’ waarbij moeders die moeilijk te traceren waren, in 
de straat of in de buurt, werden vervangen met een andere moeder met min of meer dezelfde 
kenmerken. Deze aanpak is vooral toegepast in Paramaribo, Wanica en Nickerie. In de kleinere 
districten waar ‘iedereen iedereen kent’, was het vaak een stuk makkelijker om ouders te 
traceren en was er doorgaans ook veel bereidheid om mee te werken aan het onderzoek. 
Uiteindelijk is van het geplande aantal van 600 ouders, het grootste deel bereikt, namelijk 473.  
 
Beperking van het onderzoek 
Internationaal zijn wetenschappers het erover eens dat bij het bevragen van ouders over 
geweld tegen kinderen de kans op sociaal wenselijke antwoorden groot is. Ook in dit onderzoek 
kunnen we veronderstellen dat moeders doorgaans niet geneigd zullen zijn om te rapporteren 
over toegepast geweld, en vooral niet over ernstig geweld tegen een kind.  
Tegelijkertijd geven de resultaten wel een indruk van de omvang van het geweld, waarbij  
rekening gehouden wordt met onderrapportage. Bovendien is bij het meten van de omvang 
van geweld een brede benadering toegepast, waarbij de vragen niet alleen betrekking hadden 
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op toegepast geweld door de respondent/moeder maar ook door de vader en andere 
volwassenen in het huishouden.  
 
Opbouw van het rapport 
In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, waarbij 
allereerst een beschrijving wordt gegeven van de onderzochte populatie van moeders. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 aandacht gegeven aan de omvang van de incidentie en 
prevalentie van de verschillende vormen van geweld tegen kinderen in het gezin, zoals 
gerapporteerd door de moeders.  Om de achtergronden van het geconstateerde geweld beter 
te begrijpen ligt in de daarop volgende hoofstukken het accent vooral op het vergroten van het 
inzicht in opvattingen en ervaringen van moeders met betrekking tot opvoeden van kinderen: 
hoe denken ouders over opvoeding van in kinderen in deze tijd, wat zijn vooral de barrières en 
moeilijkheden,  en hoe denken ouders over preventie en aanpak van geweld tegen kinderen. 
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2. Sociaal demografische kenmerken  
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gepresenteerd van de belangrijkste sociaal demografische 
kenmerken van ouders van kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar.  
 
Tabel 2: Verdeling moeders naar geografisch gebied 

Geografisch gebied Onderzoek 
GTKS* 

MICS 2010 

Urbaan 72.0 73.5 
Ruraal Kust 18.2 17.1 
Ruraal Binnenland 9.7 9.4 
Totaal 100.0 100.0 
*GTKS: ‘Geweld tegen Kinderen in Suriname’, 2018 (onderhavig onderzoek) 

 
 
Als het geografisch woongebied van de moeders wordt bekeken, dan blijkt dat 72% woonachtig 
is in urbaan gebied, 18% in ruraal gebied in de kustvlakte, terwijl 10% haar verblijf heeft in het 
ruraal gebied in het binnenland. Als deze verdeling naar geografisch gebied wordt afgezet tegen 
MICS 2010, zijn er geen significante verschillen. 
 
Tabel 3: Moeders naar woondistrict en geografisch gebied 

Woon district Percentages GTKS 
 

Percentages 
MICS 2013 

Paramaribo 44.3 48.3 
Wanica 21.8 19.9 
Nickerie 6.4 7.5 
Coronie .6 0.5 
Saramacca 3.2 3.2 
Commewijne 5.9 4.7 
Marowijne 3.4 3.3 
Para 4.7 3.3 
Brokopondo 3.0 2.1 
Sipaliwini 6.8 7.3 
Totaal 100% 100% 

 
De spreiding van geïnterviewde moeders of vrouwelijke verzorgers over de 10 districten is in 
goede verhouding met het landelijk patroon, waarbij 68% van de moeders woonachtig is in de 
twee dichtstbevolkte gebieden namelijk Paramaribo (44%) en Wanica (22%). De volgende 2 
districten zijn Nickerie en Sipaliwini, waar respectievelijk 6% en 7% van de moeders wonen. In 
de overige districten varieert het aandeel van moeders van 0.6% in Coronie naar 6% in 
Commewijne.  
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Tabel 4: Moeders naar etnische afkomst 

Etniciteit Moeders Scholieren MICS 2010 
Creool 21.8 22.6 16.8 
Hindoestaan 18.3 19.7 29.4 
Marron 18.2 16.8 24.0 
Javaan 17.0 8.7 13.8 
Gemengd 13.0 25.0 9.9 
Inheems 9.2 4.9 3.9 
Anders 0.7 1.9 2.1 
 
Wat betreft etnische afkomst van moeders, is de variatie in etnische afkomst min of meer in 
overeenstemming met landelijke patronen (MICS 2010). Het aandeel van moeders dat een 
Creoolse afkomst rapporteert is het grootst, namelijk 22%, gevolgd door Hindoestaanse en 
Marron moeders die met ongeveer een gelijk aandeel in de steekproef vertegenwoordigd zijn, 
namelijk 18.3% om 18.2%. Op de vierde plaats staan moeders die zichzelf hebben 
geïdentificeerd als Javaan, 17%, gevolgd door moeders met een afkomst ‘Gemengd’, die een 
aandeel van 13% hebben in het totaal. Het aandeel van Inheemse moeders is relatief het 
kleinst, namelijk 9%. Als de etnische samenstelling van de moederpopulatie wordt vergeleken 
met die van de scholierenpopulatie, blijkt dat het aandeel van kinderen van ‘Gemengde 
afkomst’ bijna tweemaal zo groot is als bij de moeders. Zoals eerder ook aangegeven bij het 
scholierenrapport, is de meest voor de hand liggende verklaring dat kinderen, vanwege de 
toenemende vermenging in de Surinaamse populatie, veel meer dan hun ouders van 
‘Gemengde afkomst’ zijn.  
 
Tabel 5: Etnische groepen naar geografisch woongebied 

Etniciteit Urbaan Ruraal 
kustvlakte 

Ruraal 
binnenland 

Gemengd 83.6 11.5 4.9 
Javaan 81.3 18.8 .0 
Hindoestaan 75.6 24.4 .0 
Creool 87.4 11.7 1.0 
Marron 58.8 16.5 24.7 
Inheems 20.5 36.4 43.2 
 
Ook de verdeling van de etnische afkomst van moeders naar woongebied weerspiegeld 
landelijke patronen, waarbij het grootste deel van alle etnische groepen vooral woonachtig is in 
urbane gebieden. Een relatief groot deel van moeders van Marron en Inheemse afkomst is ook 
in het ruraal binnenland woonachtig. Opmerkelijk is dat de mate van urbanisatie van deze twee 
etnische groepen, die van oorsprong vooral binnenlandbewoners zijn, enigszins verschilt, in die 
zin dat het grootste deel van de Marrons in urbane gebieden woont terwijl het grootste deel 
van de Inheemsen nog steeds vooral in het binnenland woont en in de rurale kustvlakte. 
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Tabel 6: Hoogst genoten schoolopleiding (al dan niet afgerond) naar geografisch woongebied  

Onderwijs niveau Urbaan Ruraal 
kustvlakte 

Ruraal 
binnenland 

Totaal 

Nooit naar school 0.9 1.2 2.2 1.2 
Lagere school 14.1 32.1 70.2 22.9 
VOJ (Mulo/LBGO/LTS) 44.4 52.4 14.9 42.9 
VOS (VWO/HAVO/IMEAO, NATIN) 24.1 11.9 10.6 20.6 
HBO 8.8 2.4 2.1 7.0 
Universitair 2.6 0.0 0 1.9 
Anders 0.4 0 0 0.4 
 
Het opleidingsniveau van de moeders varieert van ‘geen opleiding’ naar ‘de universiteit’. Het 
aandeel van vrouwen dat nooit naar school is gegaan is klein, namelijk 1.2%. Moeders met een 
lagere school opleiding maken 23% uit van het totaal. De meeste moeders, 43%, hebben als 
hoogst genoten opleiding het VOJ terwijl 21% aangeeft het VOS te hebben bezocht. Een 
opleiding op tertiair niveau, HBO en universiteit worden het minst genoemd. 7% van de 
moeders heeft een HBO opleiding terwijl 2% als hoogst genoten opleiding de universiteit 
noemt. 
 
Als het opleidingsniveau van moeders wordt afgezet tegen het woongebied, dan is duidelijk dat 
er grote verschillen zijn in opleidingsniveaus. Moeders met de hoogste opleidingsniveaus (VOS, 
HBO en universiteit) wonen vooral in urbane gebieden terwijl moeders met alleen een lagere 
school grotendeels woonachtig zijn in de rurale kustvlakte en het binnenland. Het overgrote 
deel van de moeders in het binnenland, 70%, heeft alleen de lagere school bezocht, terwijl 2% 
geen formeel onderwijs heeft genoten. 
 
Tabel 7: Moeders naar economische activiteit? (meer antwoorden mogelijk) 

Wat voor betaalde job/werk heeft u in uw dagelijks leven? Percentages 
1. Ik heb geen betaalde job/werk 28.9 
2. Ik heb geen vaste betaalde job/werk, ik hossel 15.9 
3. Ik werk bij de overheid of een ander bedrijf 41.6 
4. Ik heb een eigen zaak of bedrijf 4.9 
5. Ik werk bij iemand thuis 3.4 
6. Ik ben gepensioneerd 0.6 
7. Ik ben ziek, kan niet werken 1.4 
8. Anders 4.6 

 
Een groot deel van de moeders, 47%, heeft geen eigen regelmatig inkomen, waarvan 31% ten 
tijde van het onderzoek niet werkte, inclusief gepensioneerden, terwijl 16% geen vaste job had, 
en een onregelmatig inkomen genereerde door te hosselen. 42% van de vrouwen heeft een 
werkgever bij de overheid of andere instelling, terwijl 3.4% in dienst is bij een gezin en 5% 
zelfstandige kleine ondernemer is.  
Zoals uit de volgende tabel blijkt heeft ongeveer twee/derde van de moeders, 65%, wel een 
regelmatig inkomen, maar voor veel van deze vrouwen gaat het om het inkomen van de 
partner.  
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Tabel 8: Regelmatig inkomen naar urbanisatiegraad  

 Urbaan Ruraal 
kustvlakte 

Ruraal 
binnenland 

Totaal 

Wel regelmatig inkomen 68.6 54.7 54.3 64.7 
Geen regelmatig inkomen 29.7 43.1 45.7 33.6 

 
De mate waarin een regelmatig inkomen voor moeders beschikbaar is, varieert sterk naar 
geografisch gebied. In het binnenland en de rurale kustvlakte is het aandeel van moeders 
zonder toegang tot een regelmatig inkomen bijna twee maal zo hoog als in de urbane gebieden. 
 
 
Tabel 9: Moeders naar leeftijdsgroep 

Leeftijd Percentages MICS 2013 

 15-19  0.4 17.2 
 20-24  1.7 15.8 
 25-29  4.9 15.5 
 30-34 12.7 13.0 
 35-39 25.4 13.5 
 40-44 23.3 13.2 
 45-49 14.0 11.8 
49+ 15.3  

 
Het aandeel van ‘jonge’ moeders in dit onderzoek is klein. Moeders in de leeftijdsgroep jonger 
dan 30 jaar maken slechts 6% uit van het totaal. Dit resultaat kan worden toegeschreven aan de 
voorwaarde voor selectie van respondenten, namelijk de zorg voor scholieren in de 
leeftijdsgroep 11-18 jaar. De meeste moeders maken deel uit van de leeftijdsgroep 30-44 jaar. 
Het aandeel van de relatief ‘oudere’ moeders, leeftijd 45+ is 39%, waarvan 15% ouder is dan 49 
jaar. Een deel van deze laatste groep respondenten is grootmoeder. Als de leeftijdsopbouw van 
de moeders in dit onderzoek wordt vergeleken met de populatie van moeders die in het kader 
van het MICS (2010) is onderzocht, dan komt als duidelijk verschil naar voren dat in het MICS, 
dat gericht is op alle moeders/vrouwelijke verzorgers, ongeacht leeftijd van de kinderen, meer 
jonge moeders zijn betrokken, namelijk 49%.  
 
  
Tabel 10: Moeders naar geloof  

Religie Moeders Scholieren* 
Christen 63.2 60.3 
Hindoe 13.4 15.8 
Moslim 14.3 10.4 
Anders 3.3 3.1 
Geen geloof 2.7 4.0 
Weet niet 1.1 5.6 
Bron: ‘Scholieren onderzoek’, Terborg (2010) 
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33.6

47.8

17.9

≤ 4 kinderen 5-7 kinderen 8 en meer kinderen

De samenstelling van moeders naar het geloof dat ze opgeven is min of meer in lijn met de 
onderverdeling van scholieren naar geloof. De meeste moeders, 63%, geven aan Christen te 
zijn. Het aandeel van respondenten dat zichzelf identificeert als Hindoe of Moslim is ongeveer 
gelijk, respectievelijk 13% om 14%. Op de vraag aan moeders hoe belangrijk religie in hun leven 
is, antwoordt de overgrote meerderheid, namelijk 90% met ‘heel belangrijk (53%) en ‘belangrijk 
(37%). 4% kiest voor de waarde ‘een beetje belangrijk’, terwijl de overige moeders, 1% religie 
niet belangrijk vinden. 
 
Tabel 11: Moeders naar soort gezin 

Soort gezin Percentages 

Kerngezin: met partner en kinderen, andere familie 60.5 
Met kinderen en andere familie 17.9 
Alleen met de kinderen 20.2 

 
 
Meer dan de helft van de moeders, 58%, woont met partner en kinderen onder één dak, en 
maakt deel uit van wat wordt genoemd ‘het kerngezin’. Het overige deel van de moeders, 41%, 
woont of alleen met de kinderen, of woont met kinderen en andere familie. 

 
Ongeveer een derde van de moeders 
geeft aan dat er in het huishouden 4 
kinderen of minder wonen. In 48% van 
de gezinnen wonen er 5-7 kinderen, 
terwijl 19% een groot gezin 
rapporteert waar 8 of meer kinderen 
deel uitmaken van het gezin. 
 
 
 
 

Figuur 1: Moeders naar omvang gezin 

 
 
  



DEEL 3                                                                                      J. Terborg                                                      Moederonderzoek 

23 
 

3. Geweld in Huis: Incidentie en prevalentie 
 
Omvang van het geweld 
In deze paragraaf wordt een schatting gemaakt van de incidentie en prevalentie van geweld 
tegen kinderen, op basis van meldingen van moeders. Bij het meten van de omvang en aard van 
de verschillende vormen van geweld tegen kinderen is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van  
internationaal toegepaste standaardinstrumenten en operationele definities van verschillende 
vormen van geweld (UNICEF 2014, IPSCAN 2015). Conform het scholierenonderzoek is in het 
moederonderzoek gebruik gemaakt van stellingen. Er zijn twee blokken met respectievelijk 12 
en 7 stellingen over psychisch, lichamelijk en seksueel geweld aan ouders voorgehouden, 
waarvan de meeste overeenkomen met de vragen die in het scholierenonderzoek zijn gebruikt. 
In navolging van internationale gebruiken, is onderscheid  gemaakt naar: 

1. ‘Actueel geweld’ of Incidentie: geweld dat in het afgelopen jaar is ervaren. In 
internationale Engelstalige literatuur, aangeduid als ‘year prevalence’ 

2. ‘Geweld dat ‘Ooit’ in het leven van het kind heeft plaatsgevonden’ of prevalentie: 
geweld dat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden aangevuld met geweld dat langer 
geleden is ervaren. In internationale Engelstalige literatuur aangeduid als ‘life-time 
prevalence’  

 
Aan moeders is wat betreft de verschillende vormen van geweld de concrete vraag gesteld: Hoe 
vaak heeft u, de vader en/of een andere volwassene in het huis in dit en vorig schooljaar één of 
meerdere van uw kinderen, jonger dan 19 jaar, op de volgende wijze behandeld?  
Er zijn dus bij elke stelling, twee gezichtspunten tegelijkertijd gemeten: de dader(s) betrokken 
bij èn de frequentie van de ervaring. Bij de analyse zijn de gemeten ervaringsfrequenties 
getransformeerd naar een 3-punten ordinale schaal en gehercodeerd in de volgorde: Nooit, 
Langer geleden of Actueel. Dit laatste heeft betrekking op lopend schooljaar ten tijde van de 
meting en het schooljaar daaraan voorafgaand.  
 
Er zijn drie groepen van stellingen aan scholieren voorgehouden, waarbij verschillende soorten 
geweld zijn onderscheiden, namelijk: 

1. psychisch geweld, 
2. getuige van geweld tussen ouders, 
3. lichamelijk geweld, 
4. seksueel geweld.   

 
Binnen elke groep zijn de diverse stellingen genummerd met een volgnummer. De stellingen 
over lichamelijk geweld, psychisch geweld en getuige van geweld tussen volwassene hebben 
betrekking op geweld in huis, terwijl de stellingen over seksueel geweld gerelateerd zijn aan  
geweld binnenshuis en geweld buitenshuis. 
 

Definitie Geweld thuis: Als een kind tot slachtoffer wordt gemaakt terwijl onder hij/zij nog 
onder de (wettelijke) supervisie van een ouder of verzorger staat. Het geweld vindt thuis plaats, 
ongeacht de identiteit van de dader.  
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In de volgende paragraaf wordt eerst ingegaan op de mate waarin moeders tenminste één 
vorm van geweld tegen inwonende kinderen melden. Daarna worden de resultaten per 
specifieke vorm van geweld gepresenteerd. 
 

3.1.  Omvang van alle vormen van geweld 

 
Incidentie en prevalentie van alle vormen van geweld 
Als alle vormen van geweld worden meegenomen, kan de omvang van het algemeen geweld 
tegen kinderen in het afgelopen jaar, zoals gemeld door moeders, worden geschat op 69%. Als 
het gaat om de hele levensperiode dan stijgt het geweld naar 78%.  
Wat psychisch geweld betreft, geeft 56% van de moeders aan dat er in  het afgelopen jaar  
minstens één vorm van psychisch geweld tegen een kind in het huis is gebruikt. Over de gehele 
levensperiode, dus prevalentie, bedraagt dit percentage 63%. Lichamelijk geweld in het 
afgelopen jaar scoort iets minder dan psychisch geweld, namelijk 51%, en ooit in het leven 62%.  
 
De omvang van het seksueel geweld tegen kinderen dat door moeders wordt gemeld is 4% in 
het afgelopen jaar en 6% voor de gehele levensperiode. Vergelijking van deze resultaten met 
zelfrapportages van kinderen in het scholierenonderzoek (zie tabel 12) leert dat de meldingen 
van moeders over het geweld dat hun kinderen in het afgelopen jaar en ‘ooit’ is aangedaan, 
behoorlijk lager liggen dan wat scholieren rapporteren, wat kan duiden op de verwachte 
onderrapportage. 
 
Tabel 12: Incidentie en prevalentie alle vormen van geweld 

 
Alle vormen van geweld 

Moeders Onderzoek Scholieren 
onderzoek 

 Actueel Ooit Actueel Ooit 
Alle vormen van Geweld  69.4% 78.2% 81.3% 86.4% 
Psychisch geweld     
Psychisch geweld  56.3% 62.9% 73.9% 80.6% 
Lichamelijk geweld     
Lichamelijk Geweld inclusief  ‘klap’? 51.1% 62.3% 45.9% 58.2% 
Seksueel geweld      
Seksueel Geweld door Volwassenen en Kinderen 4.0% 5.8% 13.1% 15.2% 
Seksueel Geweld door Volwassenen 2.6% 4.1% 10.3% 12.0% 
Seksueel Geweld door Kinderen 2.2% 3.3% 6.6% 7.9% 
Seksueel Geweld binnen het gezin 1.7% 2.4% 8.2% 9.7% 
Seksueel Geweld buiten het eigen gezin 2.7% 4.2% 8.6% 10.1% 
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3.2.  Psychisch geweld 

 
Incidentie en prevalentie van psychisch geweld 
Psychisch geweld Actueel  Ooit 

Psychisch geweld 56.3 62.9 

 
Tabel 13: Incidentie en prevalentie psychisch geweld 

 Actueel Ooit 
U, de vader en/of een andere volwassene heeft het kind 
uitgescholden 

44.6 49.3 

U, de vader en/of een andere volwassene heeft in het bijzijn van het 
kind ruzie gemaakt met anderen 

22.5 31.3 

U, de vader en/of een andere volwassene heeft het kind bedreigd 
om hem/haar achter te laten en/of uit het huis te zetten 

18.2 18.9 

U, de vader en/of een andere volwassene heeft spullen van het kind 
vernietigd 

2.6 4.0 

 
Moeders bevestigen dat schelden tegen het kind vaak voorkomt. Bijna de helft van alle 
respondenten, 45%, meldt dat een kind in de afgelopen jaar is uitgescholden door de moeder, 
vader of andere volwassene. Moeders melden ook dat het kind getuige is van ruzie tussen 
volwassen of dat er gedreigd is om het kind uit het huis te zetten, respectievelijk 23% en 31%. 
3% van de moeders meldt dat in het afgelopen jaar spullen van het kind zijn vernietigd. 
 

3.3. Lichamelijk geweld 

 
Incidentie en prevalentie van lichamelijk geweld 
Iets meer dan de helft van de ouders, 51%, heeft aangegeven in het afgelopen jaar een of 
andere vorm van lichamelijk geweld te hebben toegepast tegen een inwonend kind, jonger dan 
19 jaar. Als over een langere periode verslag wordt gedaan stijgt dit percentage naar 62%. 
 
Lichamelijk geweld Actueel Ooit 

Lichamelijk geweld  51.1 62.3 

 
 
Tabel 14: Incidentie en prevalentie van lichamelijk geweld 

 Actueel Ooit 
U, de vader en/of een andere volwassene heeft het kind gestraft door een 
‘pak slaag’ te geven 

39.8 50.9 

U, de vader en/of een andere volwassene heeft het kind geklapt 27.2 36.2 
U, de vader en/of een andere volwassene heeft het kind geschopt 2.7 3.5 
U, de vader en/of een andere volwassene heeft het kind lichamelijk verwondt 1.7 2.3 
U, de vader en/of een andere volwassene heeft het kind geen eten gegeven 
als straf 

3.3 3.6 

U, de vader en/of een andere volwassene heeft het kind door elkaar geschud 15.6 19.6 
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De meest gerapporteerde vorm van lichamelijk geweld is ‘pak slaag’. 40% van de ouders geeft 
aan dat deze vorm van straf is toegepast in het afgelopen jaar door respondent, vader of 
andere volwassenen in het huishouden. De tweede meeste genoemde vorm van lichamelijk 
geweld is het toedienen van een ‘klap’: 27% van de ouders rapporteert deze straf voor het 
afgelopen jaar en 36% voor ‘ooit in het leven’. Op de derde plaats staat ‘het door elkaar 
schudden van het kind’. 16% van de moeders geeft aan dat deze vorm in het afgelopen jaar is 
toegepast terwijl 20% meldt dat deze straf het kind ooit is overkomen. Meer ernstige lijfstraffen 
zijn in veel mindere mate gerapporteerd. Schoppen en verwonden van het kind door een ouder 
of andere volwassenen in het huishouden wordt gemeld door respectievelijk 3% en 2% van de 
moeders. Als een levensperiode in beschouwing wordt genomen bedragen deze percentages 
respectievelijk 4% om 2%.  
 

3.4.  Seksueel geweld 

 
Incidentie en prevalentie Seksueel Geweld 
4% van de ouders geeft aan dat een of meer kinderen in het gezin in het afgelopen jaar 
seksueel geweld van volwassenen of andere kinderen hebben ervaren. De meeste moeders, 
3%, geven aan dat dit geweld door volwassenen het kind is aangedaan, terwijl 2% andere 
kinderen als daders identificeert. Het seksueel geweld buiten het gezin, dat moeders 
rapporteren is groter dan het seksueel geweld binnen het gezin, respectievelijk 3% om 2%.  
 
Seksueel geweld Actueel Ooit 

Seksueel Geweld door Volwassenen en Kinderen 4.0 5.8 
Seksueel Geweld door Volwassenen 2.6 4.1 
Seksueel Geweld door Kinderen 2.2 3.3 
Seksueel Geweld binnen het gezin 1.7 2.4 
Seksueel Geweld buiten het eigen gezin 2.7 4.2 

 
 
Tabel 15: Incidentie en prevalentie van seksueel geweld 

 Actueel Ooit 
Een volwassen man/vrouw heeft het kind laten kijken naar een seksvideo 
en/of seksfoto's 

1.0 1.7 

Een jongen/meisje uit mijn gezin heeft het kind gedwongen om naar 
zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die aan te raken 

1.1 1.2 

Een jongen/meisje buiten mijn gezin heeft het kind gedwongen om naar 
zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die aan te raken 

1.4 1.8 

Een volwassen man/vrouw uit mijn gezin heeft het kind gedwongen om 
naar geslachtsdelen van hem/haar te kijken of die aan te raken 

.7 1.4 

Een volwassen man/vrouw buiten mijn gezin heeft het kind gedwongen om 
naar geslachtsdelen van hem/haar te kijken of die aan te raken 

.7 1.8 

Een volwassen man/vrouw in mijn gezin heeft seks gehad met het kind .5 0.8 
Een volwassen man/vrouw buiten mijn gezin heeft seks gehad met het kind 1.1 1.4 
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De stellingen over seksueel geweld die aan moeders zijn voorgehouden zijn identiek aan de 
stellingen die aan scholieren zijn voorgelegd. Moeders melden veel minder seksueel geweld 
dan kinderen. Deze uitkomst is geen verrassing, gegeven het taboe en stigma dat er rust op 
seksueel geweld. Wat seksueel geweld door volwassenen betreft, melden moeders vooral 
activiteiten gerelateerd aan volwassenen die kinderen hebben laten kijken naar seksvideos, en 
buitenstaanders die seks hebben gehad met het kind. Voorts rapporteert 1.4% van de ouders 
dat een kind uit het gezin gedwongen betrokken was bij seksueel activiteiten met een ander 
kind buiten het gezin, terwijl 1% zegt dat deze gedwongen activiteiten hebben plaats gehad 
met iemand buiten het gezin.  
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4. Ouder perspectief: Opvoeding en disciplinering 
 

Uit de voorgaande presentatie van data over de omvang en aard van het geweld dat kinderen 
in het gezin wordt aangedaan, kan worden geconcludeerd dat ouders bevestigen dat zijzelf of 
andere volwassenen geweld tegen kinderen gebruiken. Veel geweld, zowel lichamelijk als 
psychisch, vindt plaats tegen de achtergrond van opvoeding: ouders gebruiken geweld tegen 
kinderen om kinderen te disciplineren. Data wijzen evenwel ook uit dat ouders behalve 
gewelddadige discipline ook niet gewelddadige discipline toepassen, en kinderen ook positief 
stimuleren door complimenten, aandacht en/of beloningen.  
Bij disciplinering van kinderen gebruiken ouders en/of verzorgers verschillende straffen 
(Gershoff 2002): 

1. Niet gewelddadige disciplinering. 
2. Psychologisch agressieve disciplinering. 
3. Lichamelijke disciplinering: lijfstraffen. 

 
In dit onderzoek komen alle soorten van ouderdisciplinering van kinderen naar voren. In 
overeenstemming met internationale resultaten blijkt voorts dat in de praktijk ouders 
combinaties van methoden toepassen. Er is dus vaak niet alleen maar lichamelijke straf, maar 
tegelijkertijd ook gebruik van niet gewelddadige straffen.  
In dit hoofdstuk ligt het accent op het proberen te begrijpen van de resultaten van het 
kwantitatief onderzoek door achter de cijfers te kijken. Wat zijn de houdingen, percepties maar 
ook dagelijkse ervaringen van ouders over welk soort geweld. Inzicht hierin kan bijdragen aan 
een beter begrip van gedrag van ouders bij het opvoeden/disciplineren van kinderen en de 
mate van geweld die hierbij wordt toegepast. 
De analyse van het ouderperspectief op geweld tegen kinderen is gebaseerd op zowel 
kwantitatief als kwalitatief materiaal, dat zoveel mogelijk geïntegreerd zal worden 
gepresenteerd. Behalve dat aan ouders stellingen zijn voorgelegd, zijn er in de vragenlijst ook 
vragen opgenomen waar de moeders werd gevraagd om in hun eigen woorden een bepaalde 
antwoordkeuze te beargumenteren. Daarnaast zijn er in de vragenlijst aan ouders specifieke 
casussen van verschillende soorten kindermishandeling voorgelegd met de bedoeling om te 
weten te komen wanneer ouders vinden of er wel of geen sprake is van geweld tegen kinderen. 
De meeste diepgang heeft plaatsgevonden in focusgroepen, waarbij met diverse oudergroepen 
van gedachten is gewisseld over de centrale thema’s. 

 

4.1. Opvattingen over opvoeding 

 
Ondersteuning van sociale netwerken bij opvoeding 
Er is veel variatie wat betreft het soort opvoeder dat betrokken is bij de opvoeding van 
kinderen. In de meer stedelijke omgeving, waar individualisering ook weerspiegeld is in de 
opvoeding van kinderen, zijn het vooral de ouders of andere directe verzorgers die bezig zijn 
met de opvoeding en zorg van kinderen. Veel ouders die wonen in de rurale gebieden en 
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dorpen in het binnenland zijn van mening dat er nog sprake is van een zekere buurt 
betrokkenheid bij opvoeding van kinderen. Zo zegt een bewoner in het binnenland: 
 
Hier is iedereen familie van elkaar, dus de sociale controle is groot. Je kan kinderen nog aanspreken. In 
de stad is alles open en de kinderen zijn mondiger. In de stad kan je kinderen niet aanspreken. 
 
Hier is er nog sociale controle, andere mensen, buren letten ook op je kind en ze kunnen je kind 
aanspreken en zeggen wat goed of fout is.  

 
Maar ook in deze rurale gebieden is er een groeiend besef dat betrokkenheid van volwassenen, 
anders dan de biologische ouders, in vergelijking met vroeger sterk is verminderd. Vroeger was 
het een vanzelfsprekendheid dat alle volwassenen meehielpen in de vorming van het jonge 
kind.  
 
Die kinderen kregen een training, waarbij hen geleerd werd dat alle oudere vrouwen een moeder zijn 
voor jou. Alle oudere mannen zijn je vader. En alle mensen zijn tante, zijn oma. In het Aucaans zeggen ze 
dat het je tia is, dat wil zeggen dat het je tante, je oom is. Is je moeder, is je vader. Dus de kinderen 
hoorden het niet gewoon dat het hun tante is. Ze kregen de uitleg waarom. En ze kwamen te weten dat 
het hun plicht was, ze moesten het doen. Dus als je een ouder persoon tante noemde en ze zag je iets 
doen, kreeg je een klap. Als je naar je ouders gaat krijg je weer ‘pak slaag’. En zodoende luisterden ze, 
want ze wisten ondanks deze mij slaat, als ik naar huis ga krijg ik het weer. Omdat de uitleg duidelijk 
was. 
 
Tegenwoordig is boven geschetste praktijk niet meer zo vanzelfspekend. Er zijn nu ook andere 
opvoedingspatronen, waarbij ouders er de voorkeur aan geven hun kinderen zelf op te voeden 
zonder bemoeienis van anderen, vooral als deze geen onderdeel uitmaken van de directe 
familie.  
 
Maar niet iedereen is hetzelfde. Je hebt ook mensen die er niet van houden als je hun kinderen 
aanspreekt. Dan vinden ze dat je bemoeit en willen je zelf uitschelden. Dus soms is het echt moeilijk om 
te weten wat juist is om te doen, want je ziet soms dat kinderen de fout in gaan maar je wilt liever niets 

zeggen anders krijg je ruzie met je buren. 
 
Laatst reed ik ergens en ik zag een paar kinderen op straat, kleintjes. Acht/negen jaar, negen uur ’s 
avonds. En ik zei van: ‘Jongens het is toch tijd dat jullie naar huis gaan? Wat doen jullie nog op straat’? 
Ze  renden een paar stappen en gilden van: ‘maar moet jij ook niet naar huis?’. Dus ik dacht van wauw, 
dus je kan een kind niet zeggen van ga naar huis of wat doe je. Ze geven je op je donder. En sommige 
ouders, als dat kind dat zo een ouder verteld, kijk mama dit, dat heeft die vrouw gedaan, dan kan het 
ook zijn dat je op je donder krijgt van die moeder. 

 
Opvoeding door grootouders 
Zowel bij scholieren als moeders laat de sociaal demografische beschrijving zien dat er alom 
nog veel sprake is van ‘uitgebreide’ families, waarbij kinderen niet alleen opgevoed worden 
door ouders maar ook door andere inwonende familieleden. Niet zelden maken ook 
grootouders deel uit van het gezin, en veelal actief betrokken bij de opvoeding van 
kleinkinderen. Vooral in de rurale kustvlakte en in het binnenland is het een wijdverspreid 
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patroon dat grootouders, al dan niet inwonend, deels of volledig verantwoordelijkheid dragen 
voor de opvoeding van kinderen. Zo legt een respondent, grootmoeder, in het ditrict uit:  
 
Kijk ik heb me kleinzoon genomen omdat die moeder nog op de opleiding was. Ik heb haar gezegd ik ga 
je helpen, maar wanneer je geslaagd bent dan moet je je kind terugnemen. Maar die kinderen zijn nog 
steeds hier.  

 
Ouders trekken naar urbane gebieden op zoek naar werk, hun kroost achterlatend voor 
grootouders met de hoop dat ze de kinderen terughalen als de leefomstandigheden gunstiger 
zijn. In focusgroepen met ouders wordt de betrokkenheid van grootouders in het algemeen als 
nuttig ervaren.  
 
Het is goed als grootouders betrokken zijn, want zij hebben meer ervaring en kunnen ook hun eigen 
kinderen leren hoe ze kinderen moeten aanpakken. 
 
En ik krijg ook veel hulp, want ik ben met meerdere in huis. En qua me werk krijg ik niet zoveel tijd dat ik 
aan hun kan besteden. En als ik naar huis ga zie ik dat ze wel aandacht nodig hebben,  van oma en opa 
meer. En van een tante. Ze luisteren soms meer naar die oma en opa dan naar ons.  

 
Doorgaans zijn zowel ouders als kinderen zelf positief gestemd over de invloed van 
grootouders. Ook uit verhalen van kinderen (zie scholierenonderzoek) blijkt dat grootouders 
vaak ook beschermend optreden bij eventueel geweld van ouders tegen kinderen.  
Meerdere ouders merken op dat beschikbaarheid van familienetwerken, in het bijzonder 
grootouders, in de afgelopen jaren sterk is verminderd, en dat ouders van nu niet kunnen 
terugvallen op de opvoedingskennis van ouderen. 
 
Ik vind dat oma en opa ook zijn komen weg te vallen in die opvoeding. In mijn generatie, ik ben een 
vrouw van 51. Wij die in de jaren zestig geboren zijn hadden oma en opa en die hadden nog een bijdrage 
te leveren in onze opvoeding. Maar ik zie dat de moeders die we nu hebben, ik denk dat ze er alleen voor 
staan. 

 
Sommige ouders zijn niet zo te spreken over de Surinaamse praktijk van betrokkenheid van 
grootouders en andere familieleden bij de opvoeding van de kinderen omdat het bijdraagt aan 
inconsistentie bij het opvoeden. Het kind staat onder invloed van meerdere volwassenen, die 
allemaal een eigen opvoedingsstijl hebben. Een grootmoeder die de zorg van haar kleindochter 
heeft, klaagt hierover:   
Ik zei me dochter laatst ook: kom je kind halen, want ze wordt hier niet goed opgevoed. Het is twee 
opvoedingen. Als ik zeg A en jij zegt B. Wat wordt dat kind morgen?  
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Verschil tussen disciplinering vroeger en nu: uitdagingen voor ouders 
 

 Eens Oneens Weet niet 
zeker 

1. Ouders van nu hebben meer problemen met opvoeden van hun 
kind dan vroeger 

76.2 16.9 4.4 

2. Ouders van nu besteden te weinig aandacht aan hun kinderen 51.3 38.7 7.2 

 
‘Opvoeden van kinderen is moeilijker dan vroeger’. Meer dan drie-vierde van de ouders, 76%, 
deelt deze de mening. Zo zegt een ouder treffend:   
 
Ik vind dat de zwaarste taak in het leven van iemand, opvoeden. Opvoeden is heel zwaar. Elke ouder wil 
dat het kind iets goed wordt in de maatschappij. Maar dan heb je bepaalde tools en bepaalde 
omstandigheden nodig. En je hebt geen controle daar over. 

 

Meer dan de helft van ouders,  51%, is tevens van oordeel dat ouders tegenwoordig weinig tijd 
geven aan hun kinderen. Op de vraag aan ouders waarom opvoeding van kinderen moeilijker is 
dan vroeger, komen er diverse argumenten naar voren. Verlies van respect voor ouders, 
afgenomen sociale controle op kinderen, minder aandacht van ouders voor kinderen door druk 
om economisch te overleven, toename van probleemgezinnen door een toegenomen drugs-
alcohol gebruik door ouders, toegenomen blootstelling van kinderen aan sociale media, 
toegenomen mondigheid van kinderen, zijn meest genoemde argumenten die in focusgroepen 
naar voren werden gebracht. In de onderstaande tabel worden deze argumenten geïllustreerd 
met typische citaten. 
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Er was vroeger meer respect voor ouders 

Vroeger, als je ouders tegen te spraken, luisterde je direct. En als iemand anders je schreeuwde op straat, 
luisterde je ook direct.  

Het is heel anders dan toen ik werd opgevoed door mijn ouders. Toen had je meer respect. Maar nee, dat 
is nu niet meer zo. 
 

Kinderen van tegenwoordig zijn mondig. 

Kinderen van nu zijn hardhorend. Kinderen van tegenwoordig kan je niet waarschuwen. Als je met hen 
praat hebben ze altijd iets anders te zeggen. Ze luisteren niet.  
 

Mijn ouders waren streng en ik zeg altijd: jullie hebben het goed nu. Je kan de kinderen van nu niet 
zeggen: volwassenen praten hier, gaan jullie ergens anders. Dat lukt niet. Bij mij althans niet. 
 

Tegenwoordig is er geen sociale controle meer 

Vroeger, als een ander ouder je op straat zag, je deed iets dat niet goed is, dan zegt die ‘t direct. En als je 
niet luistert krijg je een tik. En als je je moeder of vader gaat zeggen krijg je weer een tik. Maar nu als 
iemand anders een kind van iemand slaat, en die gaat zijn moeder vertellen, dan krijg je klappen bij het 
huis. Alle mensen zijn nu heel anders, ik bedoel die kinderen. Want tegenwoordig kan je niemands kind 
schreeuwen. 

Laat ’s avonds tien uur ’s avonds, zie je ze hier in de buurt nog hangen op straat. Ze zijn nog kinderen:  12 
jaar en ouder. Je zal denken van kinderen hier hebben geen ouders noh?  
 

Kinderen hebben toegang tot sociale media, waaronder facebook 

Ouders kunnen ook niet met die invloed die het internet op hun kinderen heeft. Zij weten niet hoe 
daarmee om te gaan. Want met het internet is er zo veel seks dichtbij gekomen. Alles is dichtbij 
gekomen. En hoe ga ik daarmee om met me kinderen? Wat moet ik doen? 
 

Mijn zoon was bij een satanische groep op internet. Het heeft 3 tot 4 maanden gekost om hem eruit te 
krijgen. 
 

Meer ouders werken en weinig tijd voor hun kinderen 

Vooral hier, heb je heel veel mensen die zich ook geen zorgen maken om hun kinderen. Hier kappen wij 
veel kostgrondjes. Vandaag kan je niet gaan, je moet mee, want ik moet de school betalen voor jou. Dan 
nemen ze dat kind mee naar het kostgrondje. En dat kind ziet dan dat als hij naar het kostgrondje kan 
gaan om geld te verdienen, om daarmee de school te betalen gaat hij liever hosselen, dan verdient hij 
dat geld. 
 

Toenemend alcohol en drugsgebruik door ouders 

Als je gaat in het dorp, dan merk je waarom je geen verandering ziet hier op school, aan hun resultaten. 
Die kinderen worden gewoon aan hun lot overgelaten. Die ouders, ... bepaalde zijn verslaafd aan alcohol. 
Dus, vaders, moeders, ze laten hun kinderen gewoon. Je kan niets zeggen want het zijn hun kinderen, ze 
gaan je uitschelden. Niet alle ouders hoor. Bepaalde ouders doen echt moeite met hun kinderen. Maar de 
meeste die ouders zijn verslaafd. Na school gaan kinderen direct over straat. 
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In alle gesprekken met ouders werd verwaarlozing van kinderen benadrukt als meest 
voorkomend probleem waar kinderen heden ten dage mee geconfronteerd worden. Zowel 
emotionele verwaarlozing  -geen tijd en aandacht voor kinderen- als ook fysieke verwaarlozing 
vanwege armoede (ouders zijn genoodzaakt te hosselen en kunnen niet voorzien in de  
basisbehoeften van kinderen) worden genoemd. Een ander probleem, dat ouders vaker naar 
voren brachten, is alcohol- en drugsmisbruik in gezinnen, wat ook direct negatief doorwerkt op 
opvoeding en veiligheid van kinderen. 
 

4.2.  Houding van ouders tegenover kinderrechten 

 
Houding van ouders tegenover ‘Kinderrechten’ 
De meeste ouders erkennen dat tijden zijn veranderd en dat in tegenstelling tot vroeger 
kinderen meer ruimte krijgen om een eigen mening te hebben en mondiger te zijn. Het 
overgrote deel van de ouders, 89%, kan zich dan ook terugvinden in de stelling dat ‘ouders 
moeten weten wat de rechten van kinderen zijn en die respecteren’. 
Tegelijkertijd geven ze aan dat er voorwaarden zijn en dat de grenzen door ouders moeten 
worden bepaald.  
 

 Eens Oneens Weet niet 
zeker 

Ouders moeten weten wat de rechten van kinderen zijn en die 
respecteren 

89.0 5.7 2.8 

Ouders weten precies hoe ze hun kind het beste kunnen opvoeden 84.9 7.5 5.5 
Als je kinderen teveel de kans geeft hun mening te geven, worden 
ze brutaal 

63.2 28.2 6.5 

 
Een jonge moeder verwoordt dit standpunt, en legt hierbij wel de nadruk op het aangeven van 
grenzen: ‘Je moet kinderen stimuleren om te praten. Kinderen mogen een mening geven maar 
er moeten grenzen zijn. Als ze het met respect doen. Ze worden zelfbewust, ze moeten vragen 
en dan luister ik’. Ouders vinden het belangrijk dat de besluitvorming over zaken die met hun 
kinderen te maken hebben primair bij hen ligt. Zo zegt een ouder: ‘Ouders zijn er om regels te 
maken en kinderen dienen zich aan de regels te houden, vooral als het jonge kinderen betreft 
die nog gevormd moeten worden’.  
Dit is geheel in overeenstemming met 85% van de ouders die het eens is met de stelling dat 
‘Ouders precies weten hoe ze hun kind moeten opvoeden’. Daarom is een groot deel van ouders, 
63%, van mening dat kinderen niet ongelimiteerd hun mening mogen geven omdat kinderen 
hierdoor ‘brutaal’ worden. In dit verband was er in veel focusgroepen kritiek op de promotie 
van kinderrechten. Een veel gehoorde opvatting onder ouders is dat het vraagstuk van 
kinderrechten eenzijdig wordt belicht. Veel ouders benadrukken dat rechten onlosmakelijk 
verbonden zijn aan plichten en dat in de voorlichting en promotie van kinderrechten er 
onvoldoende of geen aandacht wordt besteedt aan plichten van kinderen. Sommige ouders 
vinden dat als kinderen alleen worden voorgelicht over hun rechten maar niet over hun 
plichten, het moeilijk wordt voor ouders om gezag uit te oefenen 
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Er zijn teveel kinderrechten en geen plichten daarom is het nu moeilijk voor de ouders van nu om op te 
treden. Hoe leg je kinderen uit ‘dat mag niet en dat wel’ zonder sancties; rechten en plichten moeten 
naast mekaar staan. 

 
Meerdere ouders vinden dat in de promotie van kinderrechten ouderdisciplinering is 
gelijkgesteld aan kindermishandeling en de indruk wordt gewekt dat ouders niet meer mogen 
straffen als kinderen zich niet aan regels houden:  
 
Vandaag aan de dag wordt aan die kinderen geleerd dat je geen ‘pak slaag’ mag krijgen op school. Dan 
doen die kinderen wat ze willen op school. Ze luisteren niet.  
Het is heel moeilijk, je doet het nooit goed, alles wat je doet is kindermishandeling, je mag geen klap 
geven, je moet praten. Het is zwaar.  

 
Een ouder ging zover om te stellen dat ouders hierdoor machteloos zijn geworden. 
 
Kinderen mogen niet meer geslagen worden, het is verboden bij de wet. Dus kinderen hebben macht. De 
ouders kunnen de kinderen niet aanspreken. Omdat je de kinderen niet kan slaan hebben de kinderen 
macht en doen ze wat ze willen. De kinderen weten ook dat er zo een wet is, ze mogen geen kinderen 
meer slaan zomaar, kinderen mishandelen. En deze dingen maken dat de kinderen een andere houding 
aannemen 
 

Ouders benadrukken het belang van een evenwichtige benadering waarin er in de brede 
maatschappelijke opvoeding van jongeren aandacht is voor zowel rechten als plichten. 
 
Omdat de kinderen moeten weten wat hun recht is en wat hun plicht is. Want alle wetten hebben 
rechten en plichten. En die jongeren moeten ook ingelicht worden daarover. Als gewoon de overheid 
komt met een wet en dan zijn ze klaar. Dan moet een ieder zich aanpassen aan die wet, alle ouders. 
Maar hoe zit het met die kinderen? Die kinderen moeten ook begrijpen wat is die wet, waarom is die wet 
er. Dus ik vind dat er meer trainingen moeten komen voor die kinderen.  
 

4.3.  Positieve stimulering van kinderen 

 
 Eens Oneens Weet niet zeker 

Ouders willen altijd het beste voor hun kinderen 98.0           .3       .2 

 
Vrijwel alle ouders, 98%, zijn het eens met de stelling dat ‘alle ouders het beste willen voor hun 
kinderen’. Vermeldenswaard is dat ook kinderen met veel overtuiging deze mening lieten horen 
in de focusgroepen, inclusief kinderen die geweld hebben ervaren van ouders. 
Om een indruk te krijgen van de mate waarin ouders kinderen op een positieve manier 
stimuleren zijn er aan hen stellingen voorgehouden die gaan over ‘aandacht aan huiswerk’, ‘het 
geven van een beloning als het kind iets goeds heeft gedaan’, ‘geven van complimenten’ of ‘het 
maken van leuke uitstapjes met het kind’.  
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 Actueel Ooit 

Positieve stimulering 95.5 97.1 

 
De meeste aandacht heeft betrekking op ‘het vragen naar huiswerk’: 91% van de ouders heeft 
dit gedrag gehad in het afgelopen jaar. ‘Het kind een beloning geven als het iets goeds heeft 
gedaan en/of het maken van een leuk uitstapje met het kind’ wordt gemeld door respectievelijk 
82% en 85% van de ouders. 
 
Tabel 16: Positieve stimulering door ouders 

U, de vader en/of een andere volwassene heeft gevraagd of zij/hij 
huiswerk heeft 

91.2 93.9 

U, de vader en/of een andere volwassene heeft met het kind een 
leuk uitstapje gemaakt 

84.6 89.8 

U, de vader en/of een andere volwassene heeft het kind een 
beloning gegeven als het iets goed heeft gedaan 

82.2 87.6 

 
Het overgrote deel van de moeders of vrouwelijke verzorgers geeft aan dat er op verschillende 
manier aandacht wordt gegeven aan het kind.  
 
Laat het kind de warmte al vanaf het begin al voelen. Want als dat kind jou warmte niet aanvoelt, gaat 
ie bang zijn om met je te praten. Mijn moeder maakte tijd om te praten, als ze kwam van het werk. Hoe 
was je dag? Wat heb je geleerd? Heb je je lessen al geleerd? Kijk naar je schrift. Mijn moeder had altijd 
aandacht voor ons. En diezelfde opvoeding heb ik gegeven aan die kinderen 
 
Je moet kinderen aandacht geven, ook bij hun schoolwerk. Als kinderen schoolwerk te maken hebben, 
moet je met ze gaan zitten en ze helpen. Goede communicatie is het redmiddel. Elk kind is anders. 
Kinderen mag je niet vergelijken. 

 
Deze bevindingen zijn geheel in overeenstemming met de ervaringen van kinderen, die voor 
het overgrote deel ook deze positieve gedragingen van ouders ervaren. Een belangrijke 
conclusie die hieruit kan worden gehaald is dat het gebruik van lichamelijk en/of psychisch 
geweld tegen kinderen, niet uitsluit dat de meeste ouders ook positieve stimulering geven aan 
hun kinderen.  
 

4.4.  Ervaring ouders met een ‘pak slaag’ in jeugd 

Bewijs verzameld in 32 landen, inclusief hoge inkomens landen zoals de Verenigde Staten, 
Engeland en Australië, laat zien dat bijna 90% van ouders in de eigen jeugd lijfstraffen heeft 
ervaren in het gezin van herkomst (Freeman en Saunders 2014, Straus, Douglas, & Medeiros 
2014). Dat de praktijk van slaan wordt overgedragen van generatie op generatie was al jaren 
bekend maar wordt ook door recent onderzoek bevestigd (Gershoff 2010, Egbert et.al. 2009, 
Heilmann, Kelly and Watt 2015). Freeman en Saunders (2014) stellen pertinent: ‘A principal 
reason why parents hit their children is that their parents hit them’.  
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Om de houding van ouders tegenover ‘pak slaag’ te meten zijn er twee vragen gesteld in de 
vragenlijst, namelijk óf en hoe frequent ze ‘pak slaag’ hebben gehad in hun jeugd, en in 
hoeverre ze dit ‘pak slaag’ nuttig vonden. 
 
Tabel 17: Ervaringen van ouders met ‘pak slaag’ in jeugd 

 Percentages 

Ik heb nooit ‘pak slaag’ gehad 14.4 
Ik heb veel ‘pak slaag’ gehad 38.4 
Ik heb wel regelmatig ‘pak slaag’ gehad 28.0 
Ik heb een of twee keer ‘pak slaag’ gehad 17.7 
Anders     .9 
Totaal        100.0 

 
Ruim 86% van de ouders heeft ‘pak slaag’ gehad in de eigen jeugd, waarvan 66% aangeeft dat 
ze regelmatig en veel ‘pak slaag’ heeft gehad. Een minderheid 18% geeft aan incidenteel, 1 of 2 
keer, ‘pak slaag’ te hebben gehad. Slechts een klein deel van de moeders, 14%, geeft aan in de 
eigen jeugd geen ‘pak slaag’ te hebben gehad.  
Aan moeders is ook gevraagd of ze het ‘pak slaag’ dat ze in hun eigen jeugd hebben gehad als 
nuttig hebben ervaren. De meerderheid van de moeders, 63%, geeft aan dat het ‘pak slaag’ wel 
nuttig was, wat door een van de respondenten als volgt wordt verwoordt: 
 
Ik heb veel ‘pak slaag’ gehad thuis, en ik denk dat als dat niet was gebeurd, dan was ik ontspoord. Ik zie 
het bij vrienden van me waarmee ik ben opgegroeid, zij werden vrijgelaten en nu zijn ze slecht terecht 
gekomen. Dus ik vind dat het ‘pak slaag’ mij op het juiste pad heeft gehouden.   

 
Een andere ouder zegt:  
 
In mijn tijd heb ik ‘pak slaag’ gehad. En ik ben niet dood er van gegaan. Het heeft me goed gedaan. Dus 
ik denk bij deze kinderen zal het ook goed gaan. 

 
Tabel 18: Opvattingen over ‘pak slaag’ in jeugd 

 Percentages 
Een ‘pak slaag’ was nuttig 62.9 
Een ‘pak slaag’ was niet nuttig 13.8 
Ik vond het ‘pak slaag’ heel erg, en moet er nog steeds aan denken 6.7 
Anders 3.8 
Totaal 100.0 

 
Een minderheid, 14%, zegt dat het ‘pak slaag’ niet nuttig was terwijl 7% het ‘pak slaag’ erg vond 
en er nog steeds aan moet denken. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op 
ervaringen van ouders met mishandeling tijdens hun jeugd. 
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4.5.  Ervaringen van ouders met mishandeling in jeugd 

Ongeveer 1 op de 7 ouders, 14%, geeft aan dat ze als kind mishandeld zijn door ouders en/of 
verzorgers, terwijl 6% van de moeders de thuissituatie in het gezin van oorsprong als onveilig 
heeft ervaren. 
 
Tabel 19: Ervaringen met mishandeling in jeugd 

 Percentages 
Ja 13.7 
Nee 83.2 
Weet niet 2.2 
Total 100.0 
 

Door sommige ouders werd in focusgroepen een beeld gegeven van de wijze waarop ze in het 
verleden door ouders zijn mishandeld.  
 
Wij kregen elke dag ‘pak slaag’ van me moeder. Niet van me vader. Want me moeder was meer met ons. 
Mn vader was meer op straat. Alles wat me broertje verkeerd deed was onze fout. Mn broer en ik waren 
‘fonfon tikkie’ voor me moeder. En daarom zeg ik van wat ik meegemaakt heb doe ik niet met me 
kinderen. Ik weet hoe pijnlijk het is. Vroeger geven zij niet een mep met de hand. Potten, pannen, alles 
vliegt over je heen. Dus ‘if ie no dok, ie ede kies wang koendoe’. Dus ik zeg me kinderen altijd van, soms 
wanneer ik boos ben, zeg ik; je moest niet in mijn tijd zijn geweest. Anders was je niet meer hier volgens 
mij. Misschien zouden jullie niet eens overleven de manier hoe jullie zijn. Dus ik heb al gezegd van slaan is 
eigenlijk…. Hoe moet ik het zeggen. Ik weet wat het is als men een kind slaat.  
 
Mijn vader was iemand, hij sprak niet, maar hij sloeg veel. Dus ik was iemand, waarvoor ik ‘pak slaag’ 
kreeg, ik loog te veel voor hem. Dus ik dacht van al zeg ik de waarheid, hij gaat me toch slaan. Dus dan 
liever lieg ik. Dus ik loog meer, dus daarom sloeg hij me.  
 
Ik heb een autoritaire opvoeding gehad. Ik werd monddood gemaakt als kind. Niet wandelen, alle eten 
opmaken, niet tegen spreken, je kreeg gelijk een klap op de mond. Maar dat is niet goed, je mishandelt 
dat kind zo. Heeft ook tegen me gewerkt. Je durft niet op te komen voor je zelf op school. Nu geef ik mijn 
kinderen een democratische opvoeding maar met grenzen. 
 
Ja onze tijd, het was niet prettig hoor. Vroeger was het zo, de kinderen werden geslagen, zeg maar 
mishandeld. Discipline moest bijgebracht worden. En dan er is een spreekwoord ‘tranga ne tja kow ga na 
pen’. Heeft te maken met harde hand.  
 

In sommige van deze gevallen hebben ouders er blijvend letsel aan overgehouden 
 
Vanaf ik ben geboren, laat me het zo zeggen, mn familie weet het, heeft mn moeder mij altijd geslagen. 
Dat is de reden waarom ik me school ook niet af kon maken want ik heb een…. Ik weet niet wat voor 
hersending ik heb opgelopen, waardoor ik niet meer kon leren. 
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4.6.  Opvattingen over kindermishandeling 

 
Houding moeders ten aanzien van diverse vormen van kindermishandeling  
Aan moeders en vrouwelijke verzorgers zijn diverse casussen voorgelegd van herkenbare 
situaties die zich in de Surinaamse opvoedingspraktijk kunnen voordoen. Aan hen is vervolgens 
gevraagd om aan te geven of er wel of geen sprake is van kindermishandeling. Op deze manier 
is getracht een beeld te verkrijgen van definities van kindermishandeling en welke argumenten 
de vaststeling van grenzen sturen. 
 
Omschrijving van de case    

 Wel mis- 

handeling 

Geen mis- 

handeling 

Weet niet 

zeker 

CASE 1.  
Een 9 jarig meisje is ongehoorzaam. Als zij wordt aangesproken 
scheldt zij de moeder uit. De moeder geeft haar een klap in het 
gezicht, schudt haar hard door elkaar en scheldt haar uit. Is dat wel of 
geen mishandeling? 

44.1 53.5 2.4 

CASE 2.  
Een vader helpt zijn 10 jarige zoon met huiswerk. De jongen heeft 
moeite met het begrijpen van een som. De vader legt hem de som uit, 
maar de jongen verliest steeds aandacht. De vader wordt boos en 
slaat de jongen hard met een dik boek tegen het achterhoofd. Is dat 
wel of geen mishandeling? 

72.3 13.7 11.8 

CASE 3.  
Een dertienjarig meisje is voor de 2de keer deze week veel later thuis 
gekomen dan is afgesproken. Het meisje krijgt een flink ‘pak slaag’. Is 
dat wel of geen mishandeling? 

28.8 55.1 13.5 

CASE 4.  
Er is een 13 jarige scholier, die de laatste tijd heel veel verzuimt. Uit 
verschillende informatie bronnen blijkt dat hij na school tot laat  
s’ avonds werkt bij een bouwbedrijf om zo bij te dragen aan 
onderhoud van het gezin. Het werk is zwaar en onveilig. De moeder 
laat het toe omdat ze het geld nodig heeft. Is dat wel of geen 
mishandeling? 

67.9 28.3  

 
 
Aan moeders zijn vier verschillende casussen voorgelegd, namelijk: 

1. Case 1. Disciplinering van een jong kind: de case betreft een 9 jarig meisje dat 
ongehoorzaam is, en de moeder uitscheldt als deze haar aanspreekt. Als straf past de 
moeder diverse methoden toe namelijk: klap in het gezicht, hard door elkaar schudden 
en uitschelden. De meeste moeders, 55%, zijn van mening dat er in deze case geen 
sprake is van kindermishandeling. 44 percent kwalificeert het gedrag van de ouder wel 
als mishandeling. 

2. Case 2. Disciplinering van een jong kind: in deze case helpt een vader zijn 10 jarige zoon 
met huiswerk, wordt boos als de jongen onvoldoende aandacht geeft en treedt op door 
zijn zoon tegen het achterhoofd te slaan met een dik boek.  Ongeveer drie kwart van de 



DEEL 3                                                                                      J. Terborg                                                      Moederonderzoek 

39 
 

ouders, 72%, kwalificeert de case wel als mishandeling, met als belangrijkste argument 
dat er duidelijk sprake is van risico op letsel. 

3. Case 3. Disciplinering van een tienermeisje. Deze case betreft een puber meisje dat flink 
‘pak slaag’ krijgt omdat ze deze week veel later is thuisgekomen dan met de ouders is 
afgesproken. De overgrote meerderheid, 71%, van de respondenten vindt dit optreden 
geen mishandeling of ‘weet het niet zeker’. Het meest genoemde argument is dat het 
meisje en harde aanpak verdient omdat ze zich aan gevaar (o.a. verkrachting of ander 
seksueel geweld) heeft blootgesteld door laat op straat te blijven. 

4. Case 4. Deze case gaat niet over disciplinering maar over kinderarbeid als vorm van 
kindermishandeling. Er is een 13-jarige scholier, die na school tot laat s’ avonds werkt bij 
een bouwbedrijf om zo bij te dragen aan onderhoud van het gezin. Het werk is zwaar en 
onveilig. De moeder laat het toe omdat ze het geld nodig heeft. We zien hier dat 68% 
van de ouders wel van mening is dat hier sprake is van mishandeling. De meesten 
verwijzen naar de schoolplicht en dat het kind de school niet onthouden wordt. 
Ongeveer een derde van de respondenten ziet het niet als mishandeling.  

 
De mate waarin ouders de verschillende casussen typeren als kindermishandeling is sterk 
variërend. In sommige gevallen is er vooral overeenstemming en in andere gevallen is er 
duidelijk verschil van mening. In de eerste case waar een jong meisje wordt afgestraft omdat ze 
de moeder uitscheldt zijn de meningen verdeeld. Iets meer dan de helft, 55%, vindt dat er geen 
sprake is van kindermishandeling, waarbij een aantal argumenten het meest naar voren komen, 
namelijk: ‘het kind is brutaal en vrijpostig’, ‘de moeder heeft het recht om hard op te treden en 
zo respect af te dwingen’, ‘slecht gedrag moet van jongs af worden afgeleerd’, ‘het kind moet 
gelijk hard worden afgeschrikt’, ‘het kind moet haar plaats kennen’. Een deel van de ouders 
rechtvaardigt de straf ook door te stellen dat er geen mishandeling is, omdat het kind geen 
letsel heeft opgelopen: ‘het is geen erge mishandeling, er is geen letsel’. In het verlengde 
hiervan geeft een deel van de ouders aan dat het waarschijnlijk een incident is waardoor er ook 
geen sprake kan zijn van kindermishandeling. 
Het deel van de moeders, 44%, dat deze case wel kwalificeert als kindermishandeling 
beargumenteert haar keuze met verschillende argumenten. Het meest genoemde argument is 
dat ‘het beter is om met het kind te praten’, en het kind te corrigeren. Een klein aantal moeders 
geeft aan dat de methoden die worden toegepast gevaar voor het kind kunnen opleveren, met 
name de klap in het gezicht, en het hard door elkaar schudden vanwege de jonge leeftijd van 
het kind: ‘het kind kan een ongeluk krijgen’. Sommige moeders houden rekening met de leeftijd 
van het kind: ‘het kind is nog te klein om te begrijpen, slaan heeft geen zin’  
Een ander deel legt de nadruk bij het verkeerde voorbeeld dat de ouder aan het kind geeft door 
op deze gewelddadige manier te reageren. Een aantal moeders vindt dat het kind straf 
verdient, en dat een lijfstraf in principe kan worden toegepast, maar niet op deze hardhandige 
manier. 
In case 2 wordt evenals in de voorgaande case lichamelijk geweld toegepast door de ouder. Het 
aandeel van ouders dat deze case evenwel typeert als mishandeling is echter veel groter dan de 
voorgaande case. Bijna drie kwart van de moeders, 72%, kwalificeert deze case als 
mishandeling. Doorslaggevend in deze beoordeling is vooral het grensoverschrijdend gedrag, 
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waarbij de ouder zijn zoon hard slaat tegen het hoofd, en de kans groot is dat er letsel  
optreedt. 
Bij case 3, is  meer dan de helft van de respondenten, 55%, van mening dat er geen sprake is 
van mishandeling, terwijl 14% het niet zeker weet. Een minderheid van 29% kan zich 
terugvinden in het standpunt dat er hier wel sprake is van mishandeling. De ouders die vinden 
dat er geen mishandeling is, beroepen zich vooral op het feit dat er extra gevaar is voor meisjes 
op straat en dat ze daarom de straf verdient. Het gaat hier dus om de ernst van de overtreden 
regel, waarbij het jonge kind zich in een situatie begeeft die door ouders als ‘gevaarlijk’ wordt 
beschouwd.  
Case 4 gaat over kinderarbeid. Het is duidelijk dat kinderarbeid door de meeste ouders wel 
wordt gezien als kindermishandeling. Ruim twee-derde van de moeders, 68%, geeft aan dat 
hier wel sprake is van mishandeling, waarbij vooral gewezen wordt op de jonge leeftijd van het 
kind, de gevaarlijke werkomstandigheden (zwaar werk, en ‘s avonds), en het belang van school 
voor het kind (schoolplicht). Ongeveer een derde van de ouders, 32%, zegt dat er geen sprake is 
van kindermishandeling, waarbij argumenten vooral betrekking hebben op de huidige moeilijke 
economische tijd, waarin ‘kinderen moeten helpen om geld te verdienen voor het gezin’, alsook 
op het afwezig zijn van ‘geweld’: ‘er wordt niet geslagen’, ‘hij is niet gedwongen om te werken’, 
‘t is misschien kinderarbeid, maar geen mishandeling’. 
Samengevat kan worden gesteld dat er geen eenduidigheid is over de definitie van 
kindermishandeling. Er zijn wel grenzen die worden gesteld aan lijfstraffen, waarbij ouders 
veelal wel onderscheid maken tussen ‘pak slaag’ en kindermishandeling.  

 

4.7.  Redenen voor het toepassen van lijfstraffen 

De meeste ouders zijn van mening dat lijfstraffen begrepen moeten worden tegen de 
achtergrond van specifieke omstandigheden en toevallige situationele factoren die resulteren 
in de toepassing van geweld. Specifieke omstandigheden hebben deels te maken met het 
gedrag van het kind en toevallige situationele factoren vooral met de gemoedstoestand van de 
ouder. Wat het gedrag van het kind betreft relateren veel ouders de toepassing van lijfstraffen 
aan kinderen met ‘gedragsproblemen’, tot uiting komend in:  

1. Agressief gedrag. 
2. Voortdurende ongehoorzaamheid.  
3. Gevaarlijk gedrag: gedrag dat het kind in gevaar brengt. 

 
Anderzijds benadrukken ouders ook een toevallige situationele context, die het risico van 
gewelddadig optreden tegen kinderen vergroot. Zo kan een bezwaarde mentale toestand van 
de ouder door moeheid, stress, bezorgdheid, ervoor zorgen dat er gewelddadig wordt 
gereageerd op problematisch gedrag van kinderen. Een moeder legt het als volgt uit: ‘Die 
neiging komt gewoon automatisch. Want je bent op dat moment boos. Je kan niks anders doen 
dan slaan’. Ouders erkennen dat in deze gemoedstoestand een ‘pak slaag’ kan omslaan in 
kindermishandeling: ‘Wanneer ouders slaan, houden ze geen rekening. De woede die in hun zit 
uiten ze gewoon op dat kind. Het slaan. Ik heb het meegemaakt bij de buren. Een kind van een 
jaar of twee, ik moest tot hen praten. Ze hebben het kind echt mishandeld’. 
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Deze uitkomst wordt ook weerspiegeld in recent onderzoek waarin wordt gesteld: Most 
parents hit because they are angry and “lose it”, or because they need to do something and 
cannot think what else to do, and many parents say they would prefer an alternative (Saunders 
en Goddard 2010, Freeman en Saunders 2014). Invloed van de situationele context verklaart 
waarschijnlijk ook waarom veel ouders na het slaan overvallen worden door gevoelens van 
spijt: ‘Maar soms wanneer ik even sla toch, ik zeg u eerlijk hoor, dan kijk ik. Dan piep ik naar die 
jongen, ik heb hem geslagen. Ik moet bijna huilen. Omdat ik het niet vaak doe. U weet hoe het 
voelt toch. Dan zeg ik sorry hoor. Je moet naar me luisteren’.  
 
Onderzoek wijst uit dat slaan niet alleen gerelateerd is aan een toevallige gemoedstoestand van 
ouders, maar ook aan andere factoren die meer structureel van aard zijn, met name 
opvattingen over hoe ouders zouden moeten disciplineren. Waar disciplineren gelijk gesteld is 
aan straffen, zijn ouders meer geneigd om lijfstraffen toe te dienen als ze in hun eigen jeugd 
‘pak slaag’ hebben gehad, als ze jong zijn (onder de 35 jaar), jonge kinderen (tussen 2 en 9 jaar) 
hebben, of kinderen met gedragsproblemen (hyperactieve kinderen, agressief, gevaarlijk 
gedrag)  (Egbert et.al. 2006, Halpenny et.al. 2009). 
 

Wereldwijd is één van de meest genoemde redenen voor het slaan van kinderen dat het kind 
gevaarlijk gedrag vertoont, of dat het kind ‘slecht gedrag’ heeft. We zouden de vraag kunnen 
stellen wat ouders verstaan onder ‘gevaarlijk gedrag’ of ‘slecht gedrag’ ? Deze definities zijn 
sterk contextgebonden en sterk afhankelijk van cultureel bepaalde verwachtingen.  
 
 

 Eens Oneens Weet niet 
zeker 

Ouders hebben soms goede redenen om kinderen een ‘pak slaag’ 
te geven 

75.8 17.6 4.7 

 
Drie vierde van de ouders, 76%,  is van mening dat ouders soms goede redenen hebben om een 
kind een ‘pak slaag’ te geven. Belangrijke redenen die naar voren komen zijn: 

 Kind heeft slechte schoolprestaties. 

 Kind is brutaal en vrijpostig. 

 Opstandig gedrag van tieners in de puberteit. 

 Verlies van controle. 

 Kinderen hebben gevaarlijk gedrag.  

 Hardnekkig probleemgedrag. 
 

Slechte schoolprestaties 

Wel, van het jaar ben ik wel begonnen om me zoontje te slaan, omdat hij weer koppig is geworden. Vorig 
jaar heb ik hem niet geslagen omdat hij beter is gaan werken. Maar nu is het wel een beetje moeilijk, hoe 
ik nu op school zit, soms moet ik thuis blijven om achter hem aan te zitten. 
 

Ik zeg als je met een onvoldoende thuis komt ga ik je in mekaar slaan. Hij weet als ik boos ben ga ik hem 
slaan. Dan gaat hij direct goed werken. Wanneer ik hem een paar keer sla of echt straf dan gaat hij goed 
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werken. Gaat hij aan zijn broertje zeggen als ik goed werk gaat mama me niet meer slaan. 
 

Kind is brutaal en vrijpostig 
Wanneer ze het te bont maken hebben ze ‘pak slaag’ nodig. Want soms dagen ze je uit toch, dan zijn ze 
brutaal, mondig. Dan verdienen ze het ja. bij mij hoor althans. Groot of klein maakt niet uit bij mij.  
 

Mijn kind is 2 jaar. Soms luistert hij. Soms is hij koppig. En als het te bont wordt verdiend hij ook meppen 
van me want ik kan je niet zo laten. Toch die andere verwennen je dan kom je bij mij ook het zelfde 
zoeken. Ik zeg nee, zo gaat het niet.  
 

Ik gaf haar een standje van als oma tot je praat moet je luisteren. Heb ik haar gezet om te zitten. A las a 
srefi dan a mek so. Om oma weer te slaan. Heb ik haar flink van langs gegeven. Want als je dat kind het 
niet afleert wordt het moeilijk later. 
 

Opstandig gedrag van pubers 

Je weet soms heb je in de puber, dan willen ze dingen uitproberen. En ik was op het werk en ze had me 
gezegd van ma ik ga met iemand uit. Ik heb gezegd wie is die persoon? Ik moet weten met wie je weg 
gaat. Ze is weg gegaan. Ik heb haar gebeld, ze nam niet op. Ik raakte in paniek als moeder want ik weet 
niet met wie ze weg is gegaan. Ze is pas half één thuis gekomen. Ik ga niet voor je jokken hoor. Het is de 
eerste keer dat ik haar geslagen heb. En ik heb haar bont en blauw geslagen want ze is licht van kleur. 
Juffrouw heeft me geroepen. Ze heeft me gezegd van wat is er? Ik heb haar uitgelegd wat de reden was, 
waarom ik haar heb geslagen. Toen heeft juffrouw gezegd van kijk ze heeft het wel verdiend, maar sla 
haar alsjeblieft niet meer zo. Omdat hoe ze licht van kleur is heeft ze alleen blauwe plekken aan haar 
lichaam. 
 

Verlies van controle 

Mn dochtertje is 9 jaar. Zij is ook zo een beetje mondig. Een beetje brutaal. Maar ik praat meer he. Ik hou 
niet van slaan. Maar wanneer ik echt boos ben of ze TE gemaakt heeft dan sla ik haar misschien voor al 
die keren. En dat is eigenlijk niet goed. Want dan wanneer je boos bent en dan sla je dat kind dan. Maar 
ze is ook gewoon hardhorend. Maar ik praat tot haar. En op school gaat het ook. Ik praat veel tot haar. 
 

Want als ik ga letten op wat ze doen, ga ik ze gewoon dood slaan. Dat meisje, ik grijp haar waar ik haar 
vind. Hoe begin je nu met zo een kind? Niks helpt. Als je haar slaat, dat kind schreeuwt voor de buren. 
Buurvrouw zei:  mijn God laat haar, je gaat haar dood maken. Ik heb haar een dag buiten op gesloten in 
het donker. Ik ben binnen gegaan, ik ben in tranen gebarsten, ik zei je blijft buiten vandaag. Ik heb alle 
lichten uitgemaakt. Dat kind rent weg. Weet je waar ze ging? Het bos in, ’s avonds. Ik zei dan ga je in dat 
bos dan blijf je daar. Ik zeg mijn God ik ben moeder, ik ben vader voor die twee kinderen als het ware. 
Want mannen denken aan niks. Ze denken van ze zijn op straat. Ze bemoeien niet met wat er thuis 
gebeurd. Maar als ze naar huis komen hebben ze altijd wat te zeggen.  
 

Bepaalde mensen zitten in een situatie, dan uiten ze het op dat kind. Bijvoorbeeld ik heb geen geld om 
brood te kopen dan: “Mama mag ik een stukje brood?” Omdat die persoon het niet kan kopen dan slaan 
ze dat kind. Frustreren van de situatie en uiten het op dat kind. En dat vind ik fout, een kind heeft niet 
gevraagd om op deze wereld te komen, jij hebt dat kind op de wereld gebracht.  
 

Gevaarlijk gedrag 

Ik heb gezegd zolang je onder mijn vleugel bent moet je mij respecteren en me regels naleven. Want je 
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gaat niet zomaar uit huis, want yu a no bigi sma. Want als er wat met jou zou gebeuren op straat. vooral 
meisjes he. Je weet wat er kan gebeuren met meisje. Verkrachting, dat soort dingen. Wanneer je 
kinderen slaat, moet je één keer slaan. En je moet ze grondig slaan. Dat ze voelen van ey mi ma no moe 
nak mi tweede leysie moro. En dat heb ik met haar gedaan. Dan dringt al die bloedvaten in haar 
verstand gelijk. Precies zo heb ik haar geslagen. En tot de dag van vandaag niemand durft om zomaar uit 
huis te gaan. Ze vragen me en wanneer ik geen antwoord geef dan komen ze ook niet meer achter me 
aan. Want ze weten van als mama geen antwoord geeft, dat wil zeggen ie no af go yere, a no sen ie.  
 

In dit gebied gebeurt het dat kinderen verdrinken in de rivier. Ik heb het meegemaakt dat een ouder een 
kind verschrikkelijk heeft geslagen omdat het kind niet luisterde en toch in de rivier is gaan zwemmen. Ik 
zou dat ook doen, kinderen kennen geen gevaar, en als ze zo’n verbod negeren moet je ze gelijk 
hardhandig aanpakken. 
 

Hardnekkig probleem gedrag 

Ik heb twee kinderen, mn kleindochter, ze wordt 6 jaar en me kweek zoontje die is negen jaar. Ze 
luisteren niet. Vreselijke kinderen. Ik heb nu last van bloeddruk om die twee kinderen. Ze hebben twee 
opvoedingen toch. Mijn man en ik. Dat is een hele moeilijke opvoeding. En ik huil soms tranen, ik takel ze 
vreselijk af. Ik gooi ze, verleden heb ik één in de wasmachine gegooid. Ik zeg je gaat het gelijk afleren. Ze 
zijn zo erg geworden. Die kinderen vechten constant. Ik ben een patiënt, ik heb last van hoge bloed.  
 

 

4.8.  Houding tegenover niet gewelddadige straffen 

 
Tabel 20:  Meest genoemde  disciplineringsmethode naar voorkeur   

Wat kunnen ouders het beste doen als kinderen zich misdragen en 
straf verdienen? 

Percentages 

1. Met ze praten 77.9 
2. Een corrigerende tik geven 29.8 
3. Hun telefoon afpakken 28.5 
4. Ze niet laten uitgaan 26.1 
5. Verbieden om op internet te gaan 18.2 
6. Een ‘pak slaag’ geven 13.3 
7. Ze brengen naar de kinderpolitie 11.4 
8. Het kind negeren (niet meer praten tot het kind) 2.3 
9. Ze uitschelden 1.6 
10. Ze beledigen en bedreigen 0.3 
11. Ze geen eten geven 0.6 
12. Anders 15.0 

 
 
Als ouders de huidige opvoeding van hun kinderen vergelijken met hoe ze zelf zijn opgevoed, 
dan zijn vrijwel alle ouders het erover eens dat er nu veel minder toepassing is van lijfstraffen 
dan vroeger. Veel ouders beseffen dat kinderen nu meer beschermd zijn en dat slaan, zeker op 
school, niet meer vanzelfsprekend is.  
Op de vraag aan ouders om drie disciplineringsmethoden te noemen die gebruikt kunnen 
worden bij straffen van kinderen kiest meer dan drie-vierde van de ouders, 79%, voor ‘praten 
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met het kind’. Dit betekent dat ook als ouders psychisch en lichamelijk geweld gebruiken, zij 
tegelijkertijd ook de voorkeur geven aan een nietgewelddadige benadering.   
In alle groepsgesprekken waren er ouders die met veel overtuiging toelichten waarom het 
belangrijk is om liever te praten met kinderen: 
 
Niet alle kinderen zijn hetzelfde. Dus bij de ene is het zo van je hoeft niet veel te praten. Je hoeft niet veel 
uit te leggen. Ze begrijpen je gelijk. Maar bij de andere moet je het steeds herhalen. Om ze te herinneren 
van ey dat mag je niet doen. 

 
Dus ik zeg als je een kind wil straffen…. Kijk hoe ik me nichtjes en neefjes ging straffen, wanneer ze iets 
verkeerd deden stuur ik ze in de kamer. Blijf in de kamer, wanneer ik je roep dan pas mag je eruit. En het 
heeft geholpen. Ze zijn nu acht en negen. Dus dat zeg ik praten en straffen. Misschien houden ze van iets 
en je zegt van nee zolang je je best niet doet of zolang je niet wil luisteren krijg je het niet. Dat heb ik 
opgemerkt. Dus straffen en praten helpt hoor.  

 
Ik sla mijn kinderen niet. Als ze niet luisteren zeg ik ze; je staat in een hoek of je gaat een boek lezen, 
wanneer je klaar bent ga je vertellen wat je hebt gelezen. Mama praat veel, heel veel en als ik niet meer 
kan praten ga ik een tikje geven. Ik heb 3 meisjes dus ik moet veel praten. Soms horen ze wat andere 
meisjes op school doen en dan willen ze dat ook proberen thuis. 
 
Ik ben iemand ik sla geen kinderen. Ik praat meer. En als ik teveel praat over bepaalde dingen en dan wil 
ik soms snel opgeven. Soms willen ze wel niet luisteren Maar ja je moet gewoon proberen. Je moet 
gewoon praten, dus dat zeg ik praten helpt meer hoor.  

 
Een tweede methode waar veel ouders (30%) de voorkeur aan geven is het toedienen van ‘een 
corrigerende tik’:  
 
Als er een probleem is ga ik alle drie roepen. als straf laat ik ze de Bijbel lezen. Als ze toch niet luisteren, 
2, 3 keer dan geef ik wel klappen. Ik praat open met me kinderen. 
 
Ik praat veel, ik praat veel, maar ik sla ook. Ik probeer meer te straffen, is ietsje minder geworden, geen 
game spelen, niet naar drumles. Ik heb een mondige jongen, en hij gaat tot het uiterste. Als ouder moet 
je laten zien dat je bepaald gedrag niet accepteert. Als hij niet luistert, dan krijgt hij strengere straf. 

 
Verder geven veel ouders aan dat ze het beste straffen door het beperken van de privileges, 
van kinderen met name ‘het afpakken van de telefoon’ (29%) en verbod om ‘uit te gaan’ (26%). 
18% van de ouders zegt dat ze het kind zullen verbieden om op internet te gaan. In het 
algemeen erkennen ouders dat het ze niet altijd lukt om het streven van niet gewelddadige 
straffen consistent na te leven. Opvallend is voorts dat ouders het belang van een ‘pak slaag’ 
onderstrepen als praten niet helpt, maar dan meer in de zin van een ‘corrigerende tik’. 
Tegenover een meerderheid die kiest voor deze niet gewelddadige straffen is er een 
minderheid die toch ook aangeeft dat ze als straf gebruik zouden maken van ‘pak slaag’ (13%), 
of ‘het kind brengen naar de kinderpolitie’ (11%).  
 
Ook bij de stellingen komt het belang van nietgewelddadige straffen naar voren. Een belangrijk 
deel van de ouders geeft ook aan dat ze straffen opleggen die kinderen beperken in hun 
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privileges bijvoorbeeld het gebruik van hun telefoon of het verbieden van de toegang tot 
internet of het verbod om met vrienden te bemoeien. Deze nietgewelddadige straffen worden 
gerapporteerd door respectievelijk 35% en 38% van de ouders. 
 
Tabel 21: Toepassing soort discipline door ouders 

 Actueel Ooit 

U, de vader en/of een andere volwassene heeft de cel telefoon van het 
kind afgepakt en/of verboden om op het internet 

34.7 38.6 

U, de vader en/of een andere volwassene heeft het kind gestraft door een 
verbod om met vrienden te bemoeien of met vrienden te spelen 

37.8 43.5 

 
In het algemeen kan gesteld worden dat het overgrote deel van de ouders bij disciplinering van 
kinderen niet in eerste instantie denkt aan gewelddadige straffen waarbij er lichamelijk of 
psychisch geweld wordt gebruikt. De nadruk ligt op nietgewelddadige methoden, waaronder 
ook: een kind rustig uitleggen waarom bepaald gedrag afgekeurd wordt, het kind in de hoek 
zetten, ‘time out’, dreigen om beperkingen op te leggen, of extra huishoudelijke taken geven. 
Ouders hebben in focusgroepen aangegeven waarom ze het belangrijk vinden om geen geweld 
te gebruiken tegen hun kinderen. Veel genoemde redenen: 

1. Mishandeling in eigen jeugd. 
2. Als mensen weten dat je je kind slaat kan je in problemen komen.  
3. Je kan dat kind een ongeluk geven.  
4. Kind kan zelfmoord plegen.  
5. Je moet jezelf kunnen beheersen.  
6. Je kind mag geen vrees voor je hebben.  
7. Als je eenmaal slaat wordt het een gewoonte. 
8. Slaan helpt niet. 
9. Schreeuwen en bedreigen is al effectief.  
10. Slecht voorbeeld: Dat kind wordt later ook gewelddadig. 

 
 

Redenen voor niet gewelddadige straffen 
 

Mishandeling in eigen jeugd 

Ik zou mn kind eigenlijk niet willen slaan. Kijk ik weet wat het is. ik heb heel veel meegemaakt met me 
moeder. Ze sloeg me met tuinslang. Ik had een heleboel striemen aan me lichaam. Wanneer ik me 
uniform moest aantrekken, je huid gaat van je lichaam weg. En wanneer je soms van school komt, dan 
plakt dat uniform aan je huid,  vreselijk pijnlijk. Zo ga je niet om met een kind. Kijk je mag slaan, maar 
liever niet met bepaalde voorwerpen…. sla gewoon met je hand. 
 

Slaan van kinderen kan je in problemen brengen 

Over het algemeen praat ik. Maar je moet meer praten. Soms praat ik teveel. Soms wil ik een beetje….. ik 
wil ze met de harde hand aanpakken. Maar dan denk ik weer, vooral hoe ze op school zitten als men een 
blauwe plek ziet.... 
  

Want tegenwoordig zijn er een heleboel organisaties die voor de kinderen opkomen. Wanneer je dat kind 
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ongeluk geeft, niemand komt voor je op als ouder. Je wordt zelfs opgesloten. Dat vindt ik een beetje 
lastig. Dus ik probeer me kinderen zo meer mogelijk met ze te praten. 
 

Ik volg altijd die programmas over kindermishandeling op de media. Ik zeg nee, ik ga dat niet doen. 

Kind kan zelfmoord plegen 

Die kinderen worden ook beïnvloedt door films. Verleden zei mn oudste zoon van heb je die film gezien? 
Die ouders gingen die jongen pesten, heeft hij iets gedronken is hij dood gegaan, goed voor die ouders, 
dat zei hij. Dus die dingen komen op in kinderen. Daarom sla ik me kinderen niet. Straks reageren ze ook 
zo. Ze gaan ook op het net. Ze vinden veel informatie. Wanneer bekende sterren dood gaan door 
zelfmoord zoeken ze dat nieuws  ook op hoor. Dat zijn de kinderen van nu van ‘ey hoe is hij dood 
gegaan’, en dan gaat het van mond op mond, ze praten erover. 
 

Je kan dat kind een ongeluk geven 

Ik wil die ouders adviseren wanneer je boos bent moet je jezelf kunnen beheersen. Want wanneer je boos 
bent kan je dat kind flink ongeluk geven. Groot ongeluk geven. Want je kan jezelf niet meer eigenlijk 
beheersen. Soms wordt je echt zo boos. Ik weet het. Wanneer ik boos ben dan schreeuw ik het uit in dat 
huis. Ik huil. Dan neemt die vader over. Die vader pakt dan een beetje hard handig, want hij is militair. En 
hij praat precies als een militair. 
 

Je kind mag geen vrees voor je hebben 

Je mag streng zijn voor je kind, maar je kind moet jou niet als een monster zien. Je kind moet vrij zijn om 
tot je te praten. Je moet dat kind die vrijheid geven, hij moet zien dat het mijn moeder of vader is. Ik mag 
tot hen praten. En bepaalde onderwerpen moet je zelf met je kind bespreken. Om die taboesfeer, die 
vrees eruit te halen. Om de vrees tussen jou en dat kind weg te werken. Dus je mag streng zijn, maar dan 
nog moet dat kind die durf hebben om met je te praten vrij kunnen zijn. Er moet een band zijn tussen jou 
en dat kind, zodat wanneer er iets gebeurd dat kind toch de durf heeft om tot je te praten. 
 

Je maakt dat kind angstig weet je. Ik heb het ook opgemerkt. Kijk bij mn vader, mn vader is iemand hij 
wordt snel agressief. En als je een kind blijft slaan misschien om gekke dingen. Wanneer jij als kind 
misschien ben je…. Je weet niet met wie je moet praten want je hebt geen moeder. Waar ga je? Je gaat 
bij je vader, maar je weet van nee ey ik ga niet want al ga ik praten, hij gaat me toch slaan. Dus dat ding 
is, je geeft die kinderen een angst, jij als ouders, geeft ze een angst doordat ze hun eigen way op gaan. 
En dan gaat het altijd verkeerd. Is wat ik heb meegemaakt. Dus daarom zeg ik liever veel praten. En ook 
straffen, maar niet slaan. 
 

Schreeuwen en bedreigen is effectief 

Als ze ziet dat ik haar schreeuw, zie ik dat ze luistert. Vooral als ze niet naar me wil luisteren zeg ik haar 
van als je niet naar me wil luisteren ga ik je naar je moeder sturen hoor. Dan veranderd ze weer. Want 
misschien is het bij haar moeder weer anders. Dus zo bedreig ik. Laatst ik zat met haar heeft ze een 4.4. 
voor me gebracht voor rekenen, ik heb haar gezegd als je weer een onvoldoende voor me brengt van de 
week ga ik niet meer met je zitten. Dan mag je bij mama gaan. En toen ze hoorde dat ik dat zei wilde ze 
continu oefenen, dus zo heb ik gezien dat het wel helpt hoor.  
 

Slaan helpt niet 

Maar weet je dat het soms ook niet helpt. Want ik heb een nichtje, ze is 5 jaar, haar moeder takelt haar 
af. Maar dat kind…. het lijkt alsof ze erger wordt. Ik denk dat ze al verhard is he. Want ze weet van ik ga 
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toch ‘pak slaag’ krijgen dus wat maakt het nou uit. Dat kind is gewoon, ik weet het niet. Soms gooit haar 
moeder haar gewoon, lijkt alsof ze dat kind gaat dood maken. 
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5. Ouder perspectief: Opvattingen over seksualiteit 
 

5.1.  Seksueel misbruik 

Aan ouders is ook het vraagstuk van seksueel misbruik van kinderen voorgelegd. Alle ouders 
spreken hun scherpe afkeuring uit over seksueel misbruik en zijn het er over eens dat het een 
ernstig probleem vormt in de Surinaamse samenleving. Om een beter begrip te ontwikkelen 
over hoe ouders denken over seksueel misbruik, in het bijzonder welke seksuele grenzen 
worden gehanteerd, en wanneer er wel of geen sprake is van seksueel misbruik zijn aan ouders 
stellingen voorgehouden.  
 

           Eens Oneens Weet niet 
zeker 

Als een kind zelf seks wil en meewerkt bij seks met een 
volwassene is er geen seksueel misbruik 

      34.2 54.3 10.6 

Zodra een meisje seks heeft gehad is ze geen kind meer 47.5 44.4 7.3 
Veel meisjes die seksueel worden misbruikt hebben het zelf 
gezocht door hun gedrag of de manier waarop ze zich kleden 

55.8 34.6 9.0 

 
Uit de resultaten van de stellingen in bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat een 
significant deel van ouders van mening is dat: 

1. Meisjes die seksueel worden misbruikt het zelf hebben gezocht: 65% van de moeders is 
het eens met de stelling (56%) of weet het niet zeker (9%). 

2. Er geen seksueel misbruik is als het kind zelf seks wil: 45% van de moeders gaat akkoord 
met deze stelling (34%) of ‘weet het niet zeker’ (11%). 

3. Een meisje dat seks heeft gehad geen kind meer is: 55% van de moeders is het eens met 
de stelling (48%) of ‘weet het niet zeker’ (7%). 

 
Dat seksueel misbruik van kinderen, met name meisjes, niet onder alle omstandigheden wordt 
veroordeeld blijkt ook uit de reacties van respondenten op een aan hen voorgelegde case over 
een seksuele relatie tussen een volwasen man en eenminderjarig meisje: 
 
Omschrijving van de case Wel 

misbruik 
Geen 

misbruik 
Weet niet 

zeker 

CASES 14. Een 15 jarig meisje loopt weg van huis en is gaan 
wonen bij haar 27 jarige vriend met wie ze een relatie heeft. 
Is hier sprake van seksueel misbruik van een kind? 

74.3 16.8 8.3 

 
Ook bij het beoordelen van de case, blijkt dat ongeveer 1 op de 4 ouders, 25%, aangeeft dat er 
geen misbruik is of het niet zeker weet. Een groot deel van de ouders, 48%, is ook enigszins 
tegenstrijdig in hun opvatting met het goedkeuren van de stelling dat ‘zodra een meisje seks 
heeft gehad, is ze geen kind meer’. 

 
 Opmerkelijk is voorts dat ook ouders die vinden dat seks tussen een volwassenen en een kind 
niet acceptabel is (74%), ook van oordeel zijn dat ‘Veel meisjes die seksueel worden misbruikt het 
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zelf hebben gezocht door hun gedrag of de manier waarop ze zich kleden’. De meerderheid van de 
ouders, 56%, schaart zich achter deze stelling. De mening dat vooral meisjes zelf aanleiding 
geven tot seksueel misbruik door hun gedrag en de aanstoot gevende manier waarop ze zich 
kleden kwam ook in de focusgroepen vaker naar voren. 
 
Jongedames geven de jongens meer aanleiding. De meisjes gaan vrijuit en de jongens worden 
opgesloten. De meisjes geven aanleiding.  

 
Niet alle ouders en leerkrachten kunnen zich in deze zienswijze terugvinden. Een ouder geeft 
nadrukkelijk aan: 
 
Ik heb daar verschrikkelijk veel moeite mee dat mensen zeggen dat het slachtoffer aanleiding heeft 
gegeven. Als je van openbare gelegenheden gebruik maakt, ben ik nog geen openbaar bezit dus ik mag 
aandoen wat ik zelf wil. Dat mag geen reden zijn voor seksueel molest of misbruik. 
 
Soms weten die mensen niet hoe ze ermee moeten omgaan. Soms denken ze het is een schande voor de 
familie misschien. In het geval van mn nichtje was het een familie ding. Soms zegt me nicht gewoon van: 
dat kind wil het zelf hebben, want ik had haar gewaarschuwd om niet naar daar te gaan. Hoe kan je 
zoiets zeggen? Je kan zoiets niet zeggen.  

 
Er zijn ook moeders die hun jongens aanspreken. 
 
Maar ik heb wel tot me jongen gesproken. Het is ook nicht en neef. Ik heb hem gezegd hier in het dorp 
zijn alleen families. En al wil een meisje wat met je hebben trap er niet in. Want ik leer je niet als hond te 
leven. Ik heb een paar maanden terug gehoord dat hij met dat meisje is. Ik heb hem aangesproken, want 
dat kind is minderjarig. Ik heb hem gezegd als je wordt opgesloten door die ouders van dat kind, bemoei 
ik niet hoor. Want kijk hoe ik tot je praat. Als jij de bak in moet gaan dan ga jij de bak in. Maar ik begin je 
te waarschuwen. Want dat kind, dat meisje wil, zij hangt op je, zij stuurt brieven voor je... Dat heb ik hem 
gezegd. Ik ga geen tjepoti tjepoti dingen doen hoor. Want ik praat met je, het gaat de ene oor in de 
andere oor uit dan heb je het zelf gezocht. 
 

Of hun meisjes aanspreken. 
 
We praten soms thuis met die oudere meisjes van me. Ze zegt ma hoe vind je dat als ik bijvoorbeeld een 
man van vijftig jaar zou nemen, als ik misschien twintig jaar ben. Maar ik zeg altijd je mag een man 
nemen van tachtig wanneer je al volwassen bent. Je kan niet veertien jaar zijn en dan ben je met een 
man van zestig. Dan ben je minderjarig. Zolang jullie minderjarig zijn, komen jullie niet met deze dingen 
bij mij. Want dan ga ik jou aanpakken. Maar ik heb gezegd van als jij die man zoekt ga ik die man niet 
opsluiten. Ik heb gezegd maar jullie moeten rekening houden dat jullie die man in problemen zet, als  
jullie minderjarig zijn. Jullie gaan niet opgesloten worden. Die man wordt opgesloten. Want je kan 
veertien jaar zijn en die jongen is 21 jaar. Je kan die jongen ook in de bak laten gaan. 
 

Seksueel misbruik wordt gestimuleerd door gebrek aan ouderlijk toezicht 
 
Veel ouders zijn het erover eens dat toegenomen vrijheid, voor zowel jongens als meisjes, om 
zich buitenshuis te bewegen bijdraagt aan stijging van seksueel misbruik van kinderen.  
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In onze jeugd, moest je 6 uur al in huis zijn en gebaad. Geen enkel kind was na dit tijdstip nog op straat. 
Tegenwoordig zie je kinderen nog laat op straat alleen of in groepjes rondlopen. 
 

Sommige ouders hebben veel moeite met de zogenaamde ‘vrije opvoeding’ van kinderen, die 
niet alleen het gevolg is van modern denken maar ook door het gebrek aan aandacht en zorg 
van ouders voor hun kinderen. 
 
De ouders hier laten hun kinderen te vrij. Meisjes hier in het dorp worden teveel vrij gelaten. Ze blijven te 
laat op straat ‘s avonds, ze doen te korte en strakke kleding aan. Het is een moeilijke tijd voor die 
meisjes. Ze jokken, ze zeggen dat ze gaan studeren of naar de cyber gaan, maar gaan andere, verkeerde 
dingen doen. Die dingen gebeuren, die meisjes zijn ordinair gekleed. Wanneer het donker begint te 
worden zijn de meisjes in de weer, om 7u, 8u, 9u, 10u gaan de meisjes op straat. 
 
Ik kan me niet voorstellen. Ik zie het in m’n omgeving, sommige ouders laten hun kinderen gewoon, zo 
laat zijn die kinderen op straat. Ik heb twee jongens maar ze gaan niet over straat ’s avonds. En een 
meisje, en ik vertrouw niemand, ik laat me kind ook nooit voor iemand achter, tenzij me moeder en me 
vader, me zusters. Maar voor niemand.  
 
Dat die kinderen zo laat op straat zwieren komt ook doordat die ouders geen aandacht geven, die 
kinderen niet goed verzorgen. Ik zie hier in m’n buurt, een paar kinderen die hele dag over straat lopen, 
op mensen erven gaan om vruchten te stelen, daardoor wordt ook gemakkelijk voor mensen om ze te 
lokken en ze te misbruiken. 
 

Armoede (geldnood) is volgens de meeste moeders, 79%, geen goede reden om seksueel 
relaties tussen kinderen en volwassenen goed te praten. Ongeveer 1 op de 5 ouders is het niet 
eens of weet niet zeker wat ze over dit vraagstuk moeten denken.  
 

 Eens Oneens Weet niet 
zeker 

Als een meisje of jongen geld nodig heeft en daarom seks heeft 
met een volwassene kan je het kind niet kwalijk nemen 

10.3 79.3 9.6 

 
Dat de meeste ouders transactionele seks tussen kinderen en volwassenen  afwijzen betekent 
niet dat ze de praktijk hiervan ontkennen. In de focusgroepen kwamen meerdere voorbeelden 
naar voren van kinderen die uit economische noodzaak of belangen, zich lenen voor seksueel 
misbruik door volwassenen. 
 
Alles is duur geworden en niet alle ouders kunnen hun kinderen verzorgen zoals het moet. Nu zeggen de 
ouders dan dat je nog geen omgang mag krijgen. Want je bent jong. Maar nu heeft dat kind niet de 
juiste zorg, gaat naar school met een hongerige maag. Er is geen geld om van alles te doen in het huis. 
En als dan een man, dat geld heeft, naar je toe komt en je zegt dat hij je kan helpen maar laten we zoiets 
doen. Kinderen van tegenwoordig weten dat de school belangrijker is. Maar dan toch neemt ze die kans, 
het kan haar leven verpesten, want ze kan zwanger worden, maar ze neemt die kans. Het is niet altijd zo 
dat het kind openstaat voor al dat seksueel gebeuren. Het is vanwege een bepaalde druk waarin dat kind 
zich bevindt. Tegenwoordig is het zo dat als je een dure wagen hebt, heel wat meisje achter je aanzitten.  
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Dat heb ik wel opgemerkt hoor, kinderen van tegenwoordig, ik zie dat ze ook meegaan hoor. Ze geven 
mee. Misschien door nieuwsgierigheid. Want ik heb een nichtje ze is dertien, maar ze lijkt niet op een 
kind van dertien. Als je haar borsten ziet. Groter dan die van mij. Haar lichaam bouw. Is even lang als mij. 
In de familie was het ontdekt dat ze is misbruikt door een man, me oma is erachter gekomen, ook haar 
moeder en vader. Ze hebben het besproken. Maar niet naar de politie gebracht om aangifte te doen. 
Maar die man is een drugsdealer. Die meneer gaat haar gewoon halen. Oma praat gewoon met hem. Ik 
zie aan mn nichtje dat ze met iets zit toch maar ze wilt niet praten. Ik zeg als er iets is moet je me zeggen. 
Ik ben je nicht. Je kan me alles zeggen, maar ze is bang dat ik het misschien aan me oma ga zeggen. Heb 
ik gezegd dan kan ik je niet meer helpen, dan hou jij zelf van die kiek. Je hebt het al gevoeld, je weet hoe 
het is. Dus volgens mij is ze verslaafd eraan geraakt denk ik hoor. Want die man komt gewoon daar. 
 
 

5.2. Houding van ouders tegenover seksuele voorlichting 

 
 Eens Oneens Weet niet 

zeker 

Ik vind het moeilijk om over seks te praten met mijn kinderen 22.3 69.9 6.7 

 
Meer dan 1 op de vier ouders geeft aan dat ze moeilijk over seks kunnen praten met hun 
kinderen (22%) of hier onzeker over zijn (7%). Vooral in kleine gemeenschappen, waar tradi-
tionele opvoedingspatronen overheersen zijn er nog veel barrières. 
 
Ouders zijn zelf ook bang zijn om over seks te praten met anderen. Die opvoeding die we in Commewijne 
hebben gehad. De omgeving hier is moeilijk. Wanneer mijn zoon bijvoorbeeld met mijn oudste zus over 
seks zou praten, zou mijn oudste zus bijvoorbeeld zeggen hou je mond. Je bent nog klein. Dat heb je nog 
hier. Dus misschien moeten de ouders voorbereid worden van hey het is een andere tijd. Is een andere 
wereld. We moeten zich open stellen voor onze kinderen.  
 
Ik kan echt niet met m’n zoon praten over seks, ik weet niet waarom, maar ik kan het niet. Ik vind het wel 
belangrijk dat hij die voorlichting krijgt op school 

 
Er zijn ouders die niet over seks willen praten omdat het een slechte invloed zou hebben op het 
gedrag van kinderen. 
 
Als ik als moeder over seks met m’n kinderen praat, dan gaan ze zeggen m’n moeder heeft me slechte 
dingen geleerd.  

 
Hoewel ongeveer 70% van de ouders aangeeft dat ze geen moeite hebben om over seks te 
praten met hun kinderen, blijkt bij doorvragen dat er toch veel beperkingen zijn aan deze 
bespreekbaarheid. Zo zijn ouders geneigd om meer met meisjes te praten over seks, maar dan 
vooral vanuit een morele kant, waarbij heel erg het accent wordt gelegd op het op afstand 
houden van jongens en abstinentie of seksuele onthouding totdat de school is afgemaakt.  
 
Ik zou meisjes leren hun lichaam te waarderen en respecteren. Niet te veel bemoeien met jongens pas als 
ze ouder zijn. De school gaat voor. 
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Sommige ouders beseffen dat ook jongens voorgelicht moeten worden over seks en seksuele 
relaties, rekening houdende met toenemende berichten over seksueel misbruik van jongens. 
 
Ik zeg me jongen altijd van niemand moet jou aanraken, al ben je een jongen. Het geldt niet alleen voor 
meisjes. Moment wanneer een jongen of een vrouw je daar aanraakt is ook seksueel misbruik. Niet 
omdat het een vrouw is dan zeg je dat het niet zo is. Vrouwen doen dat ook met jonge jongens als jij.  

 
Terwijl ouders moeite doen om met pubers/adolescenten te praten over seks, is de 
bespreekbaarheid van seks met jonge kinderen nauwelijks tot niet aan de orde. Toch zijn de 
meeste ouders van mening dat je niet vroeg genoeg kan beginnen om over seks te praten met 
je kinderen.  
 
‘Seks hoort bij het leven’; seks is niet aan leeftijd gebonden’. Dus hoe jonger je begint met voorlichting 
hoe beter.  
 

Hoewel steeds meer ouders beseffen dat kinderen al vroeg over seks moeten leren, is het 
accent heel erg op waarschuwen: 
 
Ik ben begonnen vanaf ze drie jaar waren: niemand mag aan je poenie gaan, en je daar aanraken. Je 
moet mama altijd zeggen 
 
Je moet open met je kinderen kunnen praten, ze moeten over alles met je kunnen praten en niet bang 
zijn om dingen te vertellen. Bijvoorbeeld als iemand ze heeft aangeraakt en vertellen wat er precies 
gebeurd is. 
 
Ik ben al op 2 jarige leeftijd begonnen. Niet aanraken, niet samen baden, geen lichamen verkennen, niet 
spelen met je geslachtsdeel, met zeep. 
 
Ik geef les aan kleuters, niemand mag aan je geslachtsdelen gaan. Niet spelen met je haar, niet hangen 
bij elkaar  

 
Vanwege de vele berichten in de media over seksueel misbruik van jonge kinderen, is er bij veel 
ouders ook een grotere alertheid, wat tot uitdrukking komt in toegenomen bescherming van 
kinderen en strengere regels. 
 
Ik laat me kinderen niet alleen hoor. En ik stuur ze ook niet naar de winkel. Want ik weet niet, ik vertrouw 
het niet. En thuis ben ik met me man in huis en als het zou zijn dat ik vakantiegangers zou hebben, neem 
ik me kinderen mee waar ik ook ga. Want ik vertrouw niemand. Ja toch, je krijgt een soort vrees. Je kan 
nog zo met die kinderen praten maar de leeftijd van tien en negen jaar, laat het nog niet toe dat als er 
een vreemde komt, ze niet meegaan. Je weet nooit hoe groot de verleiding is. Daarom laat ik ze nooit 
alleen.  

 

Ouders bevestigen dat tegenwoordig kinderen al op jonge leeftijd met vragen komen over seks, 
en dat ze daar niet altijd goed mee kunnen omgaan. Een ouder die ook leerkracht is illustreert 
deze houding met het volgende verhaal: 
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Als leerkracht heb ik het meegemaakt dat een kind vertelt dat de moeder heeft gezegd dat de nieuwe 
baby in het gezin bij India bazaar is gekocht. Ook nadat de moeder door ons is aangesproken om 
realistische voorlichting te geven, bleef ze bij haar origineel verhaal. 

 
 Eens Oneens Weet niet 

zeker 

Het is beter als kinderen vanaf de 5de klas lagere school al 
seksuele voorlichting krijgen 

80.6 11.3 7.1 

 
Met ouders is ook gesproken over hun rol in de seksuele opvoeding van kinderen alsook de 
wijze waarop seks bespreekbaar moet worden gemaakt. Het overgrote deel van de ouders, 
81%, is voorstander van seksuele voorlichting op school, en dan al vanaf de vijfde klas. De 
voorkeur voor seksuele voorlichting via de school hangt deels ook samen met het erkende 
beperkte vermogen van veel ouders om op een geschikte wijze over seks te praten met hun 
kinderen. Deze moeder laat duidelijk weten dat ze het op prijs stelt dat haar 11 jarige zoon nu 
via de school seksuele voorlichting ontvangt: 
 
Hij is elf jaar maar hij krijgt het op school heb ik gemerkt. Want hij komt naar huis en zegt: ma vandaag 
heb ik geweten hoe een vrouw zwanger wordt. Dan vraag ik hem en dan verteld hij precies. Wij ouderen 
hebben van onze moeder geleerd van God zet een baby in je buik, die kumba gaat later open en dan 
komt die baby eruit. Die verhaaltjes heb ik mijn kinderen ook verteld. Maar laatst komt hij en zegt hij ma 
je hebt gelogen hoor. Die baby komt van die vagina. Dat heeft juffrouw gezegd. Zeg ik van: weet je wat 
vagina is? Dus ik praat nu gewoon vrij.  Hij zei ook: juffrouw heeft gezegd me penis gaat over twee jaren 
haartjes krijgen. Dan moet ik het kammen of zo, dus zo praten ze. Ik vind het goed dat de juffrouw het op 
school al doet. Kijk ze puberen nu eerder. In mijn periode weet ik, ik was veertien of vijftien jaar maar ik 
wist nog niet hoe je zwanger werd. Het was een taboe toch. En nu wanneer die jongen er zelf over praat 
en hij krijgt het op school, dan wordt het iets normaals, seks moet een normaal punt zijn in de 
samenleving. Je moet erover kunnen praten.  

 
Seksueel misbruik door mobiel en internet/facebook 
In gesprekken met ouders, dienstverleners en leerkrachten komt steeds naar voren dat de 
ongecontroleerde toegang van kinderen tot internet seksueel misbruik in de hand werkt. 
Rondsturen van seksfilms via de mobiele telefoon, bezoeken van pornosites op internet, 
afspraken maken met onbekende personen via internet die uit zijn op seksueel misbruik zijn 
allemaal activiteiten waar kinderen van nu zich mee kunnen bezighouden. De meesten vinden 
dan ook dat vooral als het gaat om jonge kinderen het gebruik van een mobiele telefoon als ook 
het gebruik van het internet onder controle van de ouders moet plaatsvinden. Ouders vinden 
dat ze geen controle hebben over seksuele activiteiten van hun kinderen, vanwege internet en 
facebook.  
 
Als de celphone nuttig gebruikt wordt dan is het geen probleem, maar de celphone wordt verkeerd 
gebruikt. 
 
Een kind mag niet zomaar een mobiel of op internet. Jij als ouder moet blijven controleren. Bij de 
aanschaf moeten er afspraken worden gemaakt 
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Nu in deze tijd doet een celphone veel kwaad. Ze plaatsen seksfilms op hun cel en willen het (de seks) ook 
zelf uitproberen. 

 
Ik heb geen internet thuis omdat ik bang ben dat er slechte seksuele invloed komt. 
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6. Preventie en aanpak van kinder mishandeling en seksueel misbruik  
 
Meer dan driekwart van de ouders, 76%,  bevestigd dat geweld tegen kinderen in Suriname een 
groot probleem is.  
Ook als ouders zelf geen geweld gebruiken tegen hun kind, draagt een deel van de ouders wel 
kennis over het geweld dat kinderen in hun directe omgeving, (familie, buren of anderen), 
wordt aangedaan. Aan ouders is de vraag gesteld of ze weten van gevallen van 
kindermishandeling die zich in het afgelopen jaar in hun directe omgeving hebben voorgedaan. 
Op deze vraag antwoordt 19% van de moeders bevestigend. In het overgrote deel van de 
gevallen betrof het lichamelijk geweld. Enkelen noemden ook seksueel misbruik (2%) en 
geestelijke mishandeling (5%).  
Bij het doorvragen, met name of er over deze gevallen van kindermishandeling aangifte is 
gedaan bij de politie, zegt slechts een vierde van deze ouders dat er politiebemoeienis is 
geweest.  Dat betekent dus dat er in driekwart van deze gevallen, waar moeders bekend mee 
zijn, geen aangifte is gedaan terwijl er wel duidelijk sprake was van kinder mishandeling.  
Studies wereldwijd wijzen uit dat het melden van kindermishandeling of seksueel misbruik geen 
vanzelfsprekendheid is. Er zijn uiteenlopende redenen waarom personen die kennis dragen van 
het geweld tegen kinderen, er bewust voor kiezen om hierover niet of niet gelijk te melden bij 
de daarvoor aangewezen instanties.  
 
Tabel 22:  Meest genoemde acties bij kindermishandeling of seksueel misbruik 

Als u zeker bent dat een kind in uw omgeving lichamelijk of 
geestelijk wordt mishandeld, of seksueel wordt misbruikt, wat zou 
u hoogstwaarschijnlijk doen?  

Percentages 

1. Aangifte doen bij de politie 44.8 
2. Praten tot de ouders 36.8 
3. Rapporteren aan een hulpverleningsinstantie 16.5 
4. Niets, ik wil niet zomaar bemoeien 11.9 
5. Ik weet niet zeker wat ik zou doen 8.4 
6. Niets, ik weet niet wat ik zou moeten doen 5.8 
7. Anders 6.8 

 
In het algemeen is bij ouders wel het besef aanwezig dat melden van het geweld tegen 
kinderen belangrijk is. Op de vraag aan ouders wat ze zouden doen als ze zeker weten van 
geweld tegen een kind in hun directe omgeving, geeft 45% te kennen dat ze de gang naar de 
politie zullen zetten. 
Een ander, behoorlijk deel, 37%, kiest ervoor om geen aangifte te doen maar geeft de voorkeur 
aan praten met de ouders/familie van het kind. Deze houding is bevestigd in de focusgroepen 
waar veel ouders, vooral in kleine gemeenschappen, buurten waar men elkaar kent, 
terughoudend zijn in het doen van aangifte. In dit verband werd door ouders in West Suriname 
aangegeven dat ze de instelling van een meldpunt in Apoera prima vinden maar dat je ‘niet 
voor alles naar het meldpunt moet gaan’. 
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Niet alles hoeft naar Meldpunt te gaan, sommige dingen moet je zelf oplossen door te praten. Eerst 
praten en daarna indien nodig naar de politie. Mensen gaan gauw roddelen, en dan komen er nog 
grotere problemen. Bij problemen met kinderen moet je met ze praten. Als er een probleem is met je 
zoon of met je dochter moet je ze laten zitten en met ze praten.  

 
Alarmerend is dat 27%, meer dan 1 op de vier ouders van mening is dat ze geen actie zouden 
ondernemen omdat ze niet zomaar willen bemoeien in gezinszaken van anderen (12%), niet 
weten wat ze zouden moeten doen (6%) of niet zeker weten wat te doen (8%). 
 
Tabel 23: Meest genoemde redenen voor twijfelen om actie te ondernemen  

Stel dat u weet dat een kind in uw omgeving mishandeld wordt. Wat zouden 
belangrijke redenen zijn dat u twijfelt om actie te ondernemen? 

  Percentages 

1. Bang om te bemoeien in gezinszaken van anderen 54.1 
2. Te weinig informatie om te bepalen of het echt een probleem is 21.0 
3. Weet niet of de mishandeling eenmalig is 14.9 
4. De mishandeling was niet zo ernstig 5.4 
5. De politie doet toch niets 4.0 
6. Andere reden 18.0 

 
Aan de ouders is de vraag gesteld wat mogelijke redenen zouden kunnen zijn dat, ook als ze 
vermoedens hebben over kindermishandeling, er geen melding wordt gedaan. Meer dan de 
helft van de ouders, 54%, noemt als reden voor het twijfelen om op te treden: ‘bang zijn om te 
bemoeien in gezinszaken van anderen’. Ook in de focusgroepen kwam deze positie van ouders 
sterk naar voren. Vooral in kleine gemeenschappen, is er binnen families veel 
terughoudendheid in het openbaar maken van zaken die de reputatie van de familie zouden 
kunnen schaden. 
De terughoudendheid in het melden van geweld tegen kinderen komt ook tot uiting in geval 
van seksueel misbruik. Hoewel alle volwassenen de aanpak van seksueel misbruik van kinderen 
sterk ondersteunen, komen er tegelijkertijd ook veel twijfels naar voren als het gaat om een 
effectieve aanpak.  
 
Tabel 24: Mate van melding van seksueel misbruik 

 Eens Oneens Weet 
niet 

zeker 
Als het kind seksueel misbruikt is door iemand van mijn familie 
zou ik niet gelijk naar de politie gaan 

18.3 75.6 5.7 

Ik weet waar ik naar toe moet gaan als ik vermoedens heb dat 
een kind seksueel misbruikt wordt 

79.3 9.6 10.2 
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Ongeveer 1 op de 4 ouders, 24%, geeft aan dat als het seksueel misbruik van het kind in eigen 
familie heeft plaatsgevonden ze niet gelijk naar de politie zouden gaan, of zouden twijfelen 
over wat te doen. Sommigen ouders bevestigen dat problemen met seksueel misbruik 
gevoelige vraagstukken zijn die je liever eerst als familie kan oplossen, zodat conflict met de 
familie vermeden wordt. 
 
Ik ken wel een geval in me familie, dichtbij gebeurd. Broers en zusters kind en dat ding mocht niet naar 
buiten. Seksueel misbruik, de politie was erbij maar verder hebben ze niets meer eraan gedaan. Die 
moeder is naar de politie geweest, die broer is boos geworden. Ze hebben het onderling besproken en 
daarna niets meer gehoord. Ze hebben geen aangifte meer gedaan toch. Dus dan is dat ding zo 
gebleven. En jij mag niet bemoeien, want dan wordt je vies en vuil uitgescholden. Dus jij kan niets 
zeggen, jij als nichtje of tante. Want het ging tussen die broer en die zus. Je houdt liever je mond hoor. 
Jammer voor dat kind wel.  
 
Hier is er een geval geweest van een meisje, ze zat op de MULO, en zwanger. De familie heeft haar oso-
dresi gegeven om dat kind te laten vloeien, maar dat meisje is overleden. Het blijkt dat ze zwanger was 
van haar stiefvader, maar de familie heeft t doodgezwegen. Hier zijn veel mensen niet geschoold, omdat 
ze niet geschoold zijn, dan denken ze dat het een schaamte is. Dus ze proberen het niet naar buiten te 
brengen. Die man was wel opgesloten maar dan heeft die moeder van dat kind het zelf weer 
ingetrokken. dat stukje begrijp ik niet van de politie. En daarom kunnen politie en ik niet samen. Die man 
is fout. Waarom bestaat er een mogelijkheid om die zaak in te trekken? Wie is die moeder om het in te 
trekken? Je hebt dat kind haar leven geschaad toch. En dan komt iemand anders in trekken. Het is wat 
moois. Je moet die straf toch uitzitten? R: ja toch. Dus nu is hij vrij en blij, en dan gaat hij nog steeds met 
die moeder. waarschijnlijk is ze afhankelijk van die man toch. Dat is lastig hoor, als een vrouw afhankelijk 
is. Ik keur het af.  
 
Ik heb een geval meegemaakt een jongen, 14 jaar. Een oudere heer had hem seksueel misbruikt. En 
niemand deed iets, mensen van één dorp. Niemand had gereageerd toen die ene heer het met hem deed. 
Dus die dader zag het als normaal, want niemand doet wat. Hij heeft het weer met een ander kind 
gedaan. En die ouders hebben toen wel maatregelen getroffen. Hij is nu opgesloten. Maar die man had 
al bij eerste geval moeten worden aangepakt. Hadden die ouders niet gezien dat het geen goed ding is. 
Dan zou hij het niet proberen met een ander. Maar doordat ze niet reageerden, dacht hij oh dat is een 
normaal ding. Heeft hij het weer met iemand anders gedaan. Dus als je iets niet aanpakt kan het 
gevolgen hebben. En dat is met die jongen gebeurd. 
 

Maar ook als sommige personen wel de stap nemen om te melden, zijn er barrières in de 
toegang tot de effectieve hulp. Barrières die worden genoemd hebben vooral betrekking op: 

1. Het ontbreken van lokale hulpverlening diensten. 
2. Lakse houding van dienstverleners, inclusief de politie. 

 
Laatst, twee jaartjes terug, is een nichtje van me ook verkracht geworden. dat meisje is nu vijftien jaar. 
Ze woont wel hier maar die persoon woonde in de stad. En ik bleef maar aandringen, me broer, me 
moeder bleef maar aandringen dat die moeder er een politie zaak van maakt. Ze is gegaan. Ik was ook 
erbij, we hebben aangifte gedaan. En toch, die man is niet opgesloten. Die moeder wil wel maar later 
heeft ze het gewoon gelaten voor wat het is. Vindt dat de politie niet genoeg doet want ze is al meerdere 
keren geweest enz. En op een gegeven moment zegt ze ja we zijn Christenen, ik laat het over aan de 
Heer….. maar is niet iets van de Heer. De Heer zegt in Romeinen 13: “ik respecteer de overheid.” Dus alles 
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was dat daar staat, de regels, komen van de Here. de Here zegt als iemand een strafbare feit heeft 
gepleegd moet die gestraft worden. 
Ik vind: ze heeft geen goede begeleiding van de politie gehad. Die persoon is niet opgesloten. En die man 
durft nog bij die zus te komen, t is haar oom en dat kind ziet die man nog t. Hoe kan je durven om dat te 
doen. En die aangifte is gedaan, maar hij is nooit opgepakt. Kan dat?  Dus het is gewoon teveel voor dat 
kind en ze heeft gezegd ik ga zelfmoord plegen. Dus toen zeiden we van nee, dan gaan we haar in huis 
nemen. Ze is nu bij mij. Ze is nog op school. Ze zit hier maar, ze is in de eerste klas, ze is drie jaren 
afgewezen. Terwijl ze nooit eerder was blijven zitten. Maar na het geval is ze niet meer overgegaan.  

 
ik heb het zelf gezien waar ouders hun kinderen slaan, hier in ...., tot ze dat kind zelfs in een septic tank 
hebben gezet. Die net gemaakt werd, had nog geen deksel, de stenen werden opgetrokken. En terwijl ik 
die avond daar zat, is die jonge ongeveer twee uurtjes gebleven in die septic tank, in het water. Maar 
waarom hebben ze hem ook nog erin gezet, het werd al lang niet gebruikt. Daarna hebben ze hem eruit 
gehaald en hebben ze hem laten springen op één van de latjes van het plafond en moest die jongen dat 
latje een half uur lang vast houden. Daarna kwam hij uit dat water, die jongen was ongeveer 13 jaar. De 
buurt heeft twee keer de politie gebeld voor die mensen. Maar toen de politie kwam legden die ouders 
de politie heel wat dingen uit, toen heeft de politie niets gedaan verder. Eén van de keren kon de jongen 
het niet volhouden, is hij naar de politie gegaan. Want één van zijn ooms had heb zodanig geslagen dat 
een stukje van een stok achter gebleven was in zijn hoofd. En na drie dagen hebben ze hem naar de 
dokter gebracht en hebben ze hem gezegd dat hij moest vertellen dat ze naar het kostgrondje waren. En 
die jongen was zodanig bang dat hij dat verteld heeft.  
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Conclusies en Aanbevelingen 
 
Ouders ervaren opvoeden van kinderen als problematisch 
Meer dan drie-vierde van de ouders, 76%, is van mening dat opvoeden van kinderen thans 
moeilijker is dan vroeger, wat vooral toegeschreven wordt aan: verlies van respect voor ouders, 
afgenomen sociale controle op kinderen, minder aandacht van ouders voor kinderen door druk 
om economisch te overleven, toegenomen drugs-alcohol gebruik door ouders, toegenomen 
blootstelling van kinderen aan sociale media en toegenomen mondigheid van kinderen. Ouders 
ervaren in hun directe omgeving zowel emotionele verwaarlozing -geen tijd en aandacht voor 
kinderen- als ook fysieke verwaarlozing van kinderen, vanwege armoede.  
 
Ouders wensen gebalanceerde aanpak van ‘kinderrechten’ 
De meeste ouders erkennen dat tijden zijn veranderd en dat in tegenstelling tot vroeger 
kinderen meer ruimte moeten krijgen om een eigen mening te hebben en mondiger te zijn. 
Tegelijkertijd geven ze aan dat er voorwaarden zijn en dat de grenzen door ouders moeten 
worden bepaald. De meerderheid van ouders,  63%, vindt dat  kinderen niet ongelimiteerd hun 
mening mogen geven omdat hierdoor ‘brutaliteit’ en ‘vrijpostigheid’ wordt gestimuleerd. Het 
overgrote deel, 85%, van de ouders is dan ook van mening dat besluitvorming over kinderen 
primair bij de ouders ligt. De opvatting is alom dat het vraagstuk van kinderrechten eenzijdig 
wordt belicht omdat in de voorlichting en promotie van kinderrechten er onvoldoende of geen 
aandacht wordt besteedt aan plichten van kinderen. 
 
Zelfrapportages van geweld tegen kinderen is hoog 
Ouders rapporteren minder geweld tegen kinderen dan kinderen zelf, wat kan duiden op een 
onderrapportage. Ook als rekening gehouden wordt met onderrapportage, dan nog is de 
omvang van het geweld dat door ouders wordt gemeld, alarmerend hoog: meer dan de helft 
van de moeders heeft in het afgelopen jaar minstens 1 vorm van psychisch geweld of 
lichamelijk geweld tegen kinderen gemeld. Ongeveer 1 op de vier kinderen, 23%, heeft huiselijk 
geweld meegemaakt. Verontrustend is voorts dat 4% van de moeders meldt dat in het 
afgelopen jaar minstens 1 kind in het gezin seksueel geweld heeft ervaren. 
 
Gewelddadige discipline is nog steeds wijdverspreid 
Gewelddadige discipline van kinderen in huis door ouders en of andere verzorgers is in 
Suriname onder alle groepen ouders nog zeer actueel. Geweld tegen kinderen is onderdeel van 
een opvoedingspraktijk waarin kinderen met toepassing van zowel lichamelijk als psychisch 
geweld worden gedisciplineerd. Geweld tegen kinderen is sterk gerelateerd aan opvattingen bij 
volwassenen/ouders over hoe kinderen moeten worden gedisciplineerd.  
 
Er is meer psychisch geweld dan lichamelijk geweld 
Bij het disciplineren van kinderen gebruiken ouders verschillende varianten van psychisch 
geweld. Er is vooral mild psychisch geweld gekenmerkt door het schreeuwen en gillen tegen 
kinderen. In mindere mate bevestigen ouders ook het gebruik van ergere vormen van psychisch  
geweld, door kinderen uit te schelden, te bedreigen, te vernederen en te beledigen. 
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Ouders vinden dat er goede redenen zijn om lijfstraffen toe te passen 
Dat driekwart van de ouders vindt dat er soms goede redenen zijn om kinderen lijfstraffen toe 
te dienen toont aan dat er bij het overgrote deel van de ouders nog steeds de opvatting heerst 
dat bepaalde gedragingen van kinderen een harde, gewelddadige aanpak vereisen. Slaan lijkt 
dan de enige manier om vooral kinderen met gedragsproblemen onder controle te houden. 
 
Ouders erkennen de dunne grens tussen ouderdisciplinering en kindermishandeling  
Ouders erkennen dat ‘pak slaag’ kan omslaan in mishandeling. In deze laatste gevallen schrijven 
ouders ernstig ‘pak slaag’ toe aan ‘verlies van controle’ of een andere mentale toestand die 
grensoverschrijding veroorzaakt. De mate waarin ouders geweld tegen kinderen categoriseren 
als kindermishandeling is sterk variërend. De meeste ouders zijn van mening dat lijfstraffen 
tegen kinderen gerechtvaardigd zijn als het kind zich ‘slecht gedraagt’. Lichamelijke straffen 
worden gekwalificeerd als mishandeling als er letsel is, en vooral als een gewelddadig ‘pak 
slaag’ niet beperkt is tot een incident maar een regelmatig patroon is in de opvoeding. 
 
Geweld tegen kinderen hangt nauw samen met opvattingen van ouders over ‘slecht gedrag’ 
van kinderen.  
Bij veel ouders zijn er nog hardnekkige opvattingen over wenselijk gedrag, die niet stroken met 
moderne opvattingen. Zo zijn veel ouders nog van mening dat kinderen ‘brutaal’ en ‘vrijpostig’ 
zijn als ze een ouder tegenspreken. Of dat kinderen met de harde hand gedwongen moeten 
worden tot goede schoolprestaties. Ook is er een sterke neiging om vooral meisjes heel 
beschermd op te voeden en hard op te treden als meisjes zich niet aan de regels houden. 
Ouders die geloven dat er goede redenen zijn om te slaan, zullen ook meer geneigd zijn om 
gewelddadige discipline toe te passen. 
 
Kindermishandeling heeft vooral te maken met ouders die ‘controle verliezen’ 
De meeste ouders zijn van mening dat ernstige lichamelijke straffen/kindermishandeling 
begrepen moeten worden tegen de achtergrond van specifieke omstandigheden, die deels te 
maken met het gedrag van het kind en deels met condities van de ouder. Kinderen met 
‘gedragsproblemen’ (agressief, antisociaal en/of gevaarlijk gedrag), kunnen bij ouders die in een 
specifieke situatie verkeren (een bezwaarde mentale toestand van de ouder door moeheid, 
stress, bezorgdheid) ervoor zorgen dat de ouder controle verliest en gewelddadig reageert. 
 
Ouders beseffen dat lijfstraffen niet meer zo vanzelfsprekend zijn als in hun eigen jeugd 
Ruim 86% van de ouders heeft een ‘pak slaag’ gehad in de eigen jeugd, waarvan  63%, aangeeft 
dat het ‘pak slaag’ wel nuttig was, terwijl 14% van mening is dat ze als kind zijn mishandeld 
door hun ouders en/of verzorgers. Ouderlijk gedrag is in vergelijking met vroeger veranderd. Als 
ouders de huidige opvoeding van hun kinderen vergelijken met hoe ze zelf zijn opgevoed, dan 
zijn vrijwel alle ouders het erover eens dat kinderen nu meer beschermd zijn en dat slaan niet 
meer vanzelfsprekend is.  
 
 
 



DEEL 3                                                                                      J. Terborg                                                      Moederonderzoek 

61 
 

Voorlichting- en bewustwordingsactiviteiten als ook wettelijk optreden tegen geweld tegen 
kinderen hebben invloed op ouders 
Ouders met voornemens om niet gewelddadig op te voeden, verwijzen vooral naar het 
schoolverbod op slaan, informatie verkregen via massamedia over de negatieve effecten van 
slaan van kinderen, en ook naar negatieve reacties uit hun directe omgeving op gewelddadige 
disciplineringsmethoden. Er is een besef dat scholen kunnen optreden tegen ouders die hun 
kinderen slaan. Ouders verwijzen ook naar grotere sociale controle en risico van sancties, met 
name politieoptreden, als ouders geweld gebruiken tegen kinderen. Ook de instelling van 
fysieke en telefonische meldpunten heeft een preventieve werking. Ouders beseffen dat er 
meer sociale waakzaamheid is als het gaat om bescherming van kinderen. 
 
Negatieve houding tegenover lijfstraffen betekent niet per definitie dat er niet meer geslagen 
wordt 
De meeste ouders hebben vooral een ambivalente houding tegenover slaan. Enerzijds houden 
ouders er rekening mee dat het een andere tijd is, waarin slaan van kinderen minder 
geaccepteerd is en anderzijds zijn er nog hardnekkige opvattingen dat kinderen, vooral 
kinderen met gedragsproblemen, een harde aanpak nodig hebben. We zien dan ook 
tegenstrijdige resultaten. Enerzijds zegt 75% van de ouders dat er goede redenen zijn om 
lijfstraffen toe te passen en anderzijds zegt 75% van de ouders ook dat het beter is om niet 
gewelddadige straffen toe te passen. 
 
Er is nauwelijks tot geen besef bij ouders over de negatieve effecten van psychisch geweld 
Terwijl veel ouders erkennen dat lichaamsstraffen negatieve effecten kunnen hebben, zijn er 
nog nauwelijks weerstanden tegen psychisch geweld. Het schreeuwen, gillen, beledigen en 
bedreigen van kinderen wordt als vanzelfsprekend onderdeel gezien van de opvoeding. Ook in 
de maatschappelijke discussie over geweld tegen kinderen is er nog nauwelijks aandacht voor 
de effecten van de verschillende vormen van  psychisch geweld. Voorts zijn er vooralsnog ook 
geen geschikte indicatoren en instrumenten ontwikkeld voor het verzamelen van betrouwbare 
data over deze vormen van geweld binnen specifieke contexten in Suriname. 
 
Ouders zijn voorstanders van niet gewelddadige discipline 
Ook als ouders slaan en schreeuwen, dan nog zijn ze voorstander van niet gewelddadige 
discipline.  Vrijwel alle ouders zijn het eens met de stelling, 98%, dat ‘alle ouders het beste 
willen voor hun kinderen’. Op de vraag aan ouders om de meeste geschikte   disciplinerings-
methoden te noemen ligt de nadruk op niet gewelddadige methoden, in het bijzonder ‘praten 
met het kind’ (78%), beperken van de privileges, met name een verbod om met vrienden te 
bemoeien (38%), ‘het afpakken van de telefoon’ (29%) en verbod om ‘uit te gaan’ (26%) of 
verbod op internet (35%). 
 
Lichamelijk en/of psychisch geweld gaat gepaard met positieve stimulering  
Resultaten wijzen voorts uit dat gewelddadig optreden samengaat met positieve stimulering, 
en dat vrijwel alle ouders melden dat ze kinderen ook complimenten of beloningen geven bij 
goed gedrag. Dit resultaat wordt ook door kinderen zelf bevestigd in het scholierenonderzoek. 
Deze inconsistentie kan wijzen op het aanwezig zijn van goede intenties maar tegelijkertijd 
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onvoldoende kennis en vaardigheid om alternatieve nietgewelddadige methoden van 
disciplinering toe te passen. 
 
Niet alle vormen van seksueel geweld tegen kinderen worden door ouders afgekeurd 
Ouders spreken in het algemeen hun scherpe afkeuring uit over seksueel misbruik van kinderen 
en zijn het er over eens dat het een ernstig probleem vormt in de Surinaamse samenleving. 
Tegelijkertijd is er geen eenduidige definitie van ‘kind’, noch van seksueel misbruik. Terwijl 
verkrachting, incest, seksueel misbruik van kleine kinderen door volwassenen pertinent worden 
afgekeurd, is er vaak wel acceptatie of sluit men de ogen voor andere, veel vaker voorkomende 
vormen van seksueel misbruik zoals ‘seksueel molest’, ‘transactionele seks of jeugdprostitutie’ 
als ook ‘seksuele relaties (kortstondig of duurzaam) tussen jonge meisjes (< 16 jaar)  en oudere 
mannen’. De sociale acceptatie van deze vormen van seksueel geweld tegen kinderen hangt 
nauw samen met de wijd verspreidde opvatting dat ‘als kinderen ‘vrijwillig’ seks hebben, er 
geen sprake is van seksueel misbruik of geweld’. 
 
Ouders zijn voorstanders van seksuele opvoeding op school 
Het overgrote deel van de ouders, 81%, is voorstander van seksuele voorlichting op school, en 
dan al vanaf de vijfde klas. De voorkeur voor seksuele voorlichting via de school hangt deels ook 
samen met het erkende beperkte vermogen van veel ouders om op een geschikte wijze over 
seks te praten met hun kinderen. Meer dan 1 op de vier ouders geeft aan dat ze moeilijk over 
seks kunnen praten met hun kinderen (22%) of hier onzeker over zijn (7%). Vooral in kleine 
gemeenschappen, waar traditionele opvoedingspatronen overheersen, zijn er nog veel 
barrières. 
 
Ouders ondernemen geen actie en/of melden niet uit vrees voor repercussies 
Meer dan drie kwart van de ouders, 76%,  bevestigt dat geweld tegen kinderen in Suriname een 
groot probleem is. Ongeveer 1 op de 5 ouders is bekend met gevallen van kindermishandeling 
die zich in het afgelopen jaar in hun directe omgeving hebben voorgedaan. Ouders zijn 
doorgaans wel bereid om actie te ondernemen als ze zeker weten van geweld tegen een kind in 
hun directe omgeving: 45% zou de politie melden, terwijl 37% de voorkeur geeft aan praten 
met de ouders/familie van het kind. Alarmerend is dat 27%, meer dan 1 op de vier ouders van 
mening is dat ze geen actie zouden ondernemen en noemen als belangrijkste redenen ‘vrees 
voor repercussies bij bemoeien in gezinszaken van anderen’. Vooral in kleine gemeenschappen 
is er binnen families veel terughoudendheid in het openbaar maken van zaken die de reputatie 
van de familie zouden kunnen schaden.  
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Aanbevelingen 
Voor een uitgebreide bespreking van aanbevelingen wordt verwezen naar het deel rapport  
‘Nationale response in relatie tot GC13, Beleid en wetgeving’, met nadruk op: 

1. Publieke voorlichtings-en bewustwording campagnes. 
2. Capaciteitsversterking ouders. 
3. Ontwikkelen van beleid en programma’s voor ‘Participatie ouders’ voor ontwikkeling en 

versterking van ‘Veilige Scholen’. 
4. Herziening en verscherping relevante wetgeving. 
5. Verscherping toezicht en controle op naleving wetgeving. 
6. Capaciteitsversterking dienstverleners. 
7. Ontwikkelen en beleid voor versterking gezinnen. 
8. Instelling onafhankelijk Instituut ‘Kinderbescherming’. 
9. Decentralisatie van dienstverlening ‘Kinderbescherming’.  
10. Creëren c.q. uitbreiden van makkelijke toegang tot meldpunten en klachtenprocedures. 

 
Specifieke Actiepunten naar aanleiding van het Moederonderzoek 
Korte termijn 

1. Publieke presentatie van resultaten gericht op informeren van sleutelpersonen en 
stimuleren van ontwikkelen van beleid en programma’s, o.a. voor ouders/verzorgers. 

2. Verspreiding van de resultaten van het onderzoek, in de vorm van fact sheets, naar alle 
relevante stakeholders gericht op versterken van de maatschappelijke discussie.  

3. Formele instelling van een interministeriële ‘Raad Kinderbescherming’ (in navolging van 
mapping ‘Kinderbeschermingssysteem’, zie rapport J.Terborg, 2015). 

4. Instellen van meerdere ‘Meldpunten Kinderbescherming’, in navolging van het initiatief 
Ministerie van Justitie en Politie.  

5. Starten van voorbereidingen voor het opzetten van een onafhankelijk Nationaal 
Instituut Kinderbescherming, waarin aparte aandacht voor ‘Ontwikkeling en uitvoering 
van ‘Ouder programma’s’ . 

6. Starten van een nationale voorlichtings- en bewustwordingscampagne, waarbij zoveel 
mogelijk gebruik wordt gemaakt van resultaten van het onderzoek: onderdeel van deze 
campagne kunnen zijn: TV documentaire, tentoonstelling, bill boards, etc. 

7. Bespreking van resultaten onderzoek in de DNA en ontwikkelen van conceptwetgeving 
gericht op structurele versterking gezinnen in preventie en aanpak van geweld tegen 
kinderen. 

8. Versterking van de afdeling ‘Maatschappelijke Dienst’ van Jeugdzaken van het Korps 
Politie Suriname op het gebied van opvang en begeleiding van kinderen met verhoogd 
risico op geweld, en begeleiding van hun ouders/verzorgers. 

9. Versterking van lopende programma’s gericht op versterking ‘Veiligheid op scholen’. 
10. Versterking van lopende programma’s gericht op versterking ouders in ‘Geweldloze 

opvoeding van kinderen’. 
11. Integratie van principes en richtlijnen van ‘Comprehensive Sexuality Education (CSE)’ in  

het ‘Basic Life Skills’ curriculum voor zowel GLO als VOJ onderwijs. 
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12. Vooruitlopend op integratie van CSE in het BLS curriculum, promoten van seksuele 
voorlichting op scholen. 
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Summary  
 
In this research on violence against and between children in (pre-)detention the voice of 111 
children is included. The quantitative part of this research consists of self-reporting forms, which 
were conducted among 38 children in pre-detention and 47children in detention. The qualitative 
part consists of 3 focus group sessions (FGS) within total 19 ex-youth delinquents and 7 in-depth 
interviews also with juvenile ex-delinquents. The voice of all these children is enhanced with the 
voice of 7 service 
providers within the youth detention system. 

 
General safety 
The scores of children in (pre-) detention on their perception of feeling safe, according to 
the self-reporting forms is as follows; 

 47% note that the caretaking is ‘not very good’; 

 58% does not feel safe all the time; 

 34% has a reason to be scared to leave his/her cell; 

 77% has experienced violent behavior, of which 45% of the cases was violence amongst 
children; 

 62% of the children in (pre-)detention (Opa Doelie) and 70% of the children in detention 
(JOG) had a negative experience with one of the service providers of which: 

 13% encountered something bad with their teacher; 

 67% had a bad experience with penitentiary officer (detention) or police officer (pre-
detention). 

 
Based on the FGS results and the interviews it may be concluded that children in JOG are in 
contact with adult detainees. Neither the children, nor the service providers think this is 
appropriate, because the detained children are subjected to physical, psychological and 
sexual violence. According to the service providers this contact is actually prohibited, but in 
practice cannot be avoided because of the locality. This is the reason why JOG should be 
moved to a location outside the Central Penitentiary Institution (CPI) as soon as possible. 
 
Psychical violence 
The conclusion from self-report forms of 85 children in (pre-)detention regarding cases of 
negative psychological influences, is:  

 24% experienced ‘being yelled at’ 

 23% experienced ‘being called names’ 

 23% experienced ‘being insulted’.  
The frequency of these percentages is based upon ‘more than 12 times in the passing year’. 
 
Perpetrators of psychological violence 
The most common perpetrators of yelling are: 

 49% penitentiairy officers;  

 40% police officers.  
The most common practioners of calling names are: 

 59% other children; 

 35% penitentiairy officers. 
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The most common perpetrators of insulting are: 

 45% other children;  

 41% penitentiairy officers.  
 
Extreme verbal abuse like one of the actors saying ‘I’d rather be dead or should never have 
been born’ is in half of the cases practiced by co-detainees (50%). Penitentiary officers (22%) 
or police officers (34%) also make similar comments. 
 
Bullying 
53% of the children in (pre-)detention has been subjected to bullying. Of this 53% a number 
of 22% reports a high frequency of more than 10 days during a period of twelve months. 
When comparing the two institutions it shows that the children in pre-detention (Opa 
Doelie) record a higher number of complaints (61%) than in detention JOG (47%). Even so, 
the group complaining about more than ten days of bullying in the past year is larger in JOG 
(26%) than the group ‘often bullied) in juvenile pre-detention (18%).  The FGS and in depth 
interviews show that certain groups in (pre-)detention, like  ‘boelers’ (homosexuals), 
children arrested for or convicted of sex crimes (like pedophilia) and ‘vriendjes’ (the silent 
types) are being subjected to bullying, threats and  beatings more often than others. 
 
Positive reinforcement 
From the self-report forms it can be concluded that children in (pre-)detentions did also 
experience positive stimulus as follows: 

 55% has experienced attention and ‘a shoulder to lean on’ more than 12 times in the 
passing year;  

 50% has experienced support and stimulus more than 12 times in the passing year;  

 To 38% it has been explained what their wrongdoings were and why that behavior is 
wrong for more than 12 times in the passing year.  

 
Perpetrators positive influence 
The results of the self-report forms –in accordance with the qualitative research data- show 
that a number of law service providers take part in the positive reinforcement of children in 
juvenile (pre-)detention. Some of the positive experiences of the children are:     

 56% thinks other children within the institution are kind to them; 

 39% receives positive attention from the penitentiary officers in detention;  

 39% receives positive attention from police officers during (pre-)detention; 

 61% experiences support from the other children as far as attention and listening goes. 
 
Physical violence 
In respect to physical violence the self-report forms show: 

 57% of the juveniles in (pre-)detention has ‘hit, pushed, kicked or spit at’ other children  

 58% of the children in (pre-)detention have experienced ‘kicking, hitting or being shaken 
violently’; 

 49% of the children in (pre-)detention has been ‘beaten with an object’;  

 71% of the children in (pre-)detention declare that ‘other children in the institution have 
been beaten hard, struck or kicked’. 
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In the self-report forms that the children in (pre-)detention have filled out, it shows that the 
following forms of physical abuse have been practiced more often than 12 times in the 
passing year: 

 ‘has hit, beaten or kicked other children in the institution’ (28%); 

 ‘has been kicked, hit or been shaken violently’ (13%); 

 ‘has destroyed goods belonging to other children in the institution’ (12%). 
 
Perpetrators of physical violence 
The perpetrators of physical abuse in most cases are the penitentiary officers, especially in 
the following expressions of violence: 
 

 54% of the cases ‘was kicked, hit or shaken violently’;  

 55% of the cases ‘was beaten with a belt, stick or other object’; 

 50% of the cases ‘was locked in and tied up so I could hardly move’ (and in 32% this was 
conducted by a police officer).  
 

The ‘destroying of someone else’s possessions’ was conducted by other children in 50% of 
the cases and in 35% by penitentiary officers. From the self-report forms it can also be 
concluded that 77% of the children in (pre-)detention who experiences violent behavior,  
45% occurred among children.   
 
During the FGS and interviews with juvenile ex-detainees several experiences of physical 
violence were shared, conducted by police officers and penitentiary personnel as well as by 
children. Personnel have also expressed that within the juvenile detention system physical 
abuse is indeed being executed against children. According to these reports this is a result of 
not all personnel having received the proper training to deal with the behavior of juvenile 
detainees. Furthermore, some of them are convinced that physical violence cannot be 
avoided, because the children are used to it and otherwise you do not get through: ‘They 
will not listen until you give them a proper beating’.     
 
Weapons 
In the FGS and interviews the juvenile ex-detainees declared that several weapons are used 
in the execution of violence amongst males in (pre-) detention, like: ‘tif bosro’ (tooth brush), 
‘bedi planga’ (bed boards) and ‘djoekoe nanga pen nanga potlood’ (stabbing with ballpoint 
or pencil). The penitentiary servants state that almost anything can be used as a weapon by 
the juvenile prisoners. In the self-report forms 24% of the children in (pre-)detention state 
that they owned a weapon in the past 12 months to protect themselves. 8% of this group 
was carrying it around for more than 10 days. Furthermore, 17% of the children in (pre-
)detention has declared that they were wounded at one time or more in a fight with fellow-
detainees.  
 
Comparison JOG and Opa Doelie 
Looking at the differences between the two institutions, it seems that 64% of the children in 
pre-detention (Opa Doelie) and 81% of those in detention (JOG) have experienced violence 
against children. According to juvenile ex-detainees there is also a difference between the 
police officers in Opa Doelie and the penitentiary officers in JOG. The last group does not 
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reckon with the children, they destroy anything that goes: “de mang e naki yu dwars” (they 
hit you like crazy). In Opa Doelie the officers take the children into account and they only hit 
with the ‘kwimmie’ (gummi stick), because they are being supervised by the police inspector 
and Justice Child Protection (JKB).  
 
Sexual violence 
The reporting of sexual misconduct pales in comparison to the other expressions of violence 
as stated in the self-report forms. Compared to the results of the FGS sessions and in-depth 
interviews this form of violence is not properly reported due to fear.  33% of the children in 
(pre-)detention have knowledge of other children being sexually active. To the explicit 
question ‘who had sex in the institution?’, only 3 out of 86 children give a positive response.  
Striking is that in the FGS personal sexual experiences are also not shared, juvenile ex-
detainees only report what they have observed in ‘others’. Regarding other sexual activities 
with children, they themselves indicate in the self-report forms that: 

 23% of the children were involved in ‘watching a sex video and/or sex pictures’; with a 
frequency of more than 12 times in the passing year. 

 10% of the children have experienced ‘has forced me to look at his/her genitals or touch 
them, or he/she did this with me’. The frequency of this abusive behavior is spread 
evenly, in some cases it happened more often, in others just once a year. 

 6% of the children indicated that ‘has made a sex video or pictures of just me or with 
other people. This type of violence is not reported often, just incidentally; 

 6% of the children checked the box ‘forced me to look at his/her genitals or touched 
them, or wanted to do that to me’. This type of behavior did not occur frequently, it just 
happened incidentally. 

 
Perpetrators of sexual abuse 
In the case of ‘watching a sex video and/or sex pictures’ the actors are evenly spread 
amongst personnel (police officers and penitentiary servants) and children, (in both cases 9 
out of 18).  The mode of sexual abuse ‘has forced me to look at his/her genitals or touch 
them, or he/she did this with me’ happened tree times with personnel and 5 times amongst 
children, according to the self-reporting forms.  
 
Perceptions of children on violence 
Children who were (pre-)detained disapprove of any kind of violence; violence conducted by 
penitentiary officers as well as amongst children.  Contradictory enough the children in (pre-
)detention declared that adults may hit children ‘when showing rude or insolent behavior’ 
(44%) or ‘never’ (43%). Of the juvenile detainees 57% perceives that children may receive 
physical punishment for the’ right’ reasons. Although 85% of them indicate that the best 
way to correct a child when disobedient or naughty is ‘to talk about it’. The second most 
punishment for violent behavior mentioned by the children was: “taking away the mobile 
phone” (50%) (meaning not letting them make their weekly phone call) and the third most 
mentioned is “not going out” (48%) (or forbidding them certain privileges in (pre-)detention, 
like participation in sports activities or receiving visitors. Nevertheless, 1 in 4 children (26%) 
thinks that a slap or hitting is the best action to punish a naughty or disobedient child.  
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Results of self-reporting forms show that when children are being hit within the institution, 
most other children advise them to go and talk to the social worker (69%), the penitentiary 
officer (47%) or the psychologist (37%). Giving advice is one thing, but acting upon it is 
another.  To the question how a child in (pre-)detention would react when somebody within 
the institution was beaten or bullied, the most common answer is (41%): “Nothing, not my 
business, I would not interfere”. When being involved in a problematic situation themselves, 
the majority of the children (66%) will initially consult their family and secondly the social 
worker (47%). To the question how a child would react when being beaten or bullied by 
other children, the majority (44%) indicates that they would hit back or bully too.   
 
The results of the FGS and interviews suggest that the best way to act in (pre-)detention is 
to fend for yourself. This because as a child you cannot count on protection by the service 
providers or the juvenile detention system. Penitentiary officers have also indicated that the 
children do not feel safe, and that this perception is justified because children are indeed 
subjected to physical, psychological and sexually abusive behavior by peers as well as by 
service providers.  
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Samenvatting  
 
In dit onderzoek over geweld tegen en tussen kinderen in (pre-)detentie is de stem van 111 
kinderen verwerkt, waarvan 38 in pre-detentie en 47 in detentie met behulp van een 
zelfrapportageformulier; 19 ex-gedetineerde kinderen met behulp van focusgroepsessies 
(FGS) en 7 ex-gedetineerde kinderen via diepte-interviews. Hun stem is aangevuld met die 
van 7 volwassen dienstverleners binnen het jeugddetentiesysteem. 
 
Algemene veiligheid 
Wat betreft het veiligheidsgevoel van kinderen in (pre-)detentie blijkt uit de 
zelfrapportageformulieren dat: 

 47% vindt dat er ‘niet zo goed’ voor hen wordt gezorgd; 

 58% zich niet altijd veilig voelt; 

 34% een reden heeft om bang te zijn om zijn/haar kamer te verlaten; 

 77% gewelddadig gedrag heeft meegemaakt, waarvan 45% van de gevallen geweld 
tussen kinderen betrof; 

 62% van de kinderen in Opa Doelie en 70% van de kinderen in het JOG een onaangename 
gebeurtenis hebben meegemaakt met een dienstverlener; waarvan: 

 13% ooit iets onaangenaams heeft meegemaakt met de juffrouw of meester; 

 67% ooit iets onaangenaams heeft meegemaakt met een penitentiair ambtenaar of 
politieagent. 

 
Uit de FGS en interviews blijkt dat kinderen in het JOG contact hebben met volwassen 
gedetineerden. Zowel de dienstverleners als de kinderen vinden dit niet wenselijk, omdat de 
gedetineerde kinderen hierdoor worden blootgesteld aan fysiek, psychisch en seksueel 
geweld. Volgens de dienstverleners is dit contact zelfs verboden, maar in de praktijk 
onvermijdelijk vanwege de locatie. Vandaar dat de verhuizing van het JOG naar een locatie 
buiten de Centraal Penitentiaire Inrichting zo snel mogelijk moet worden doorgevoerd. 
 
Psychisch geweld 
Wat betreft de verschillende vormen van negatieve psychische beïnvloeding blijkt uit de 
zelfrapportageformulieren dat van de 86 kinderen in (pre-)detentie: 

 24% ‘schreeuwen’ heeft ervaren; 

 23% ‘uitschelden’ heeft ervaren; 

 23% ‘beledigen’ heeft ervaren.  
Qua frequentie zijn deze percentages gebaseerd op ‘meer dan 12 keren het afgelopen jaar’. 
 
Daders psychisch geweld 
De meest voorkomende daders van het schreeuwen zijn: 

 49% penitentiaire ambtenaren;  

 40% politieagenten.  
De meest voorkomende daders van het uitschelden zijn: 

 59% andere kinderen; 

 35% penitentiaire ambtenaren. 
 
De meest voorkomende daders van beledigende uitspraken zijn: 
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 45% andere kinderen;  

 41% penitentiaire ambtenaren.  
Extreme uitspraken zoals een actor die heeft gezegd dat ‘ik beter dood was of nooit 
geboren’, betreft in de helft van de gevallen andere kinderen (50%). Penitentiaire 
ambtenaren (22%) en politieagenten (34%) schijnen soms ook dergelijke opmerkingen te 
maken. 
 
Pesten 
53% van de kinderen in (pre-)detentie is 1 of meerdere dagen gepest. Van deze 53% 
rapporteert 22% een hoge frequentie pesten: in de afgelopen 12 maanden meer dan 10 
dagen. Kijkend naar de twee instellingen blijkt dat in Opa Doelie een grotere groep kinderen 
is gepest (61%), dan in het JOG (47%). Echter is de groep kinderen die ‘meer dan 10 dagen’ 
in het afgelopen jaar is gepest groter in het JOG (26%), dan de groep ‘vaak gepeste 
kinderen’ is in pre-detentie (18%). Uit de FGS en diepte-interviews blijkt dat bepaalde 
groepen in (pre-)detentie, zoals de “boelers” (homoseksuelen), kinderen die voor 
zedendelicten zijn gearresteerd of veroordeeld (zoals pedofilie) en “vriendjes” (kinderen die 
niet van zich afbijten) vaker worden gepest, bedreigd en eerder een pak rammel krijgen.  
 
Positieve beïnvloeding 
Wat betreft positieve stimulans blijkt uit de zelfrapportageformulieren dat de kinderen in 
(pre-)detentie het volgende hebben ervaren: 

 55% meer dan 12 keren in het afgelopen jaar ‘aandacht en een luisterend oor’;  

 50% meer dan 12 keren in het afgelopen jaar ‘ondersteuning en stimulans’;  

 aan 38% is meer dan 12 keren in het afgelopen jaar ‘uitgelegd wat ze fout hebben gedaan 
en waarom’. 

 
Actoren positieve beïnvloeding 
Uit de resultaten van het zelfrapportageformulier blijkt, net als uit de kwalitatieve 
onderzoeksresultaten, dat een deel van de dienstverleners een rol speelt bij de positieve 
beïnvloeding van de kinderen in (pre-)detentie. Enkele positieve ervaringen van de 
kinderen: 

 56% vindt dat andere kinderen binnen de instelling vriendelijk tegen hen zijn; 

 39% krijgt positieve aandacht van de penitentiaire ambtenaren in detentie;  

 39% krijgt positieve aandacht van de politieagenten tijdens de pre-detentieperiode; 

 61% ervaart ondersteuning van kinderen in de vorm van aandacht en een luisterend oor. 
 
Fysiek geweld 
Wat betreft fysiek geweld blijkt uit de zelfrapportageformulieren dat:  

 57% van de kinderen in (pre-)detentie zelf andere kinderen heeft ‘geslagen, geduwd, 
geschopt of op ze hebben gespuugd’; 

 58% van de kinderen in (pre-)detentie wel eens is ‘geschopt, geslagen of hard door elkaar 
is geschud’; 

 49% van de kinderen in (pre-)detentie ‘pakslaag heeft gekregen met een voorwerp’;  

 71% van de kinderen in (pre-)detentie heeft aangegeven, dat ‘andere kinderen in de in 
stelling hard zijn geslagen, geklapt of geschopt’. 
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Uit de zelfrapportageformulieren die de kinderen in (pre-)detentie hebben ingevuld, blijken 
de volgende vormen van fysiek geweld ‘meer dan 12 keren in het afgelopen jaar’ voor te 
komen: 

 ‘heeft andere kinderen in de instelling hard geslagen, geklapt en/of geschopt’ (28%); 

 ‘heeft me geschopt, geklapt, hard door elkaar geschud’ (13%); 

 ‘heeft spullen van andere kinderen in de instelling vernietigd’ (12%). 
 
Daders fysiek geweld 
De daders van fysiek geweld blijken in de meeste gevallen de penitentiaire ambtenaren te 
zijn, vooral bij de volgende vormen van geweld: 

 54% van de gevallen ‘heeft me geschopt, geklapt, hard door elkaar geschud’;  

 55% van de gevallen ‘heeft me pakslaag gegeven met een riem, stok of ander voorwerp’; 

 50% van de gevallen ‘heeft me opgesloten en vastgebonden zodat ik me (bijna) niet kon 
bewegen’ (en in 32% door politieagenten) verricht.  

Het ‘vernietigen van andermans spullen’ is in 50% door andere kinderen en in 35% door 
penitentiaire ambtenaren verricht. Uit de zelfrapportageformulieren blijkt ook dat van de 
77% van de kinderen in (pre-)detentie die gewelddadig gedrag heeft meegemaakt tijdens 
hun  
(pre-)detentieperiode, dit in bijna 45% van de gevallen geweld tussen uitsluitend kinderen 
betrof. 
 
Tijdens de FGS en interviews met ex-gedetineerden zijn meerdere ervaringen over fysiek 
geweld gedeeld, zowel door politieagenten en penitentiaire ambtenaren tegen kinderen als 
door kinderen onderling. Ook de dienstverleners hebben aangegeven, dat er binnen het 
jeugddetentiesysteem inderdaad dienstverleners zijn die lichamelijk geweld gebruiken 
tegen de kinderen. Dit komt volgens hen omdat niet alle dienstverleners zijn opgeleid om 
met kinderen om te gaan. En daarnaast is volgens enkelen van hen lichamelijk geweld soms 
‘onvermijdelijk’, omdat ze het gewend zijn en je anders niet tot ze doordringt: “ze niet horen 
wat je zegt totdat je ze een pakslaag geeft”. 
 
Wapens  
Tijdens de FGS en interviews hebben de ex-gedetineerde kinderen aangegeven, dat er 
verschillende wapens zijn die gepaard gaan met het geweld in (pre-)detentie bij de jongens 
onderling, zoals: ‘tif bosro’ (tandenborstel), ‘bedi planga’ (plank van het bed) en ‘djoekoe 
nanga pen nanga potlood’ (steken met pen en potlood). De dienstverleners geven aan, dat 
alles als wapen gebruikt kan worden door de kinderen in (pre-)detentie. Uit de 
zelfrapportageformulieren blijkt dat 24% van de kinderen in (pre-)detentie een wapen bij 
zich droeg om zichzelf te beschermen in de afgelopen 12 maanden. Van deze groep liep 8% 
meer dan 10 dagen met hun wapen. Daarnaast heeft 17% van de kinderen in (pre-)detentie 
aangegeven, dat zij 1 of meerdere keren gewond zijn geraakt door een gevecht met andere 
kinderen in (pre-)detentie. 
 
Verschil JOG en Opa Doelie 
Kijkend naar het verschil tussen de instellingen, blijkt 64% van de kinderen in Opa Doelie en 
81% van de kinderen in het JOG geweld tegen kinderen te hebben gezien. Ook volgens de 
ex-gedetineerde kinderen is er een verschil tussen de politieagenten in Opa Doelie en de 
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penitentiaire ambtenaren in het JOG De penitentiaire ambtenaren houden geen rekening 
met de kinderen; ze slaan alles kapot: “de mang e naki yu dwars”. In Opa Doelie houden de 
agenten rekening met de arrestanten en wordt er alleen geslagen met de ‘kwimmie’, omdat 
er wordt opgelet door de inspecteur van politie en de Justitiële Kinderbescherming (JKB).  
Seksueel geweld 
Vergeleken met de andere vormen van geweld, is het aantal meldingen van seksueel geweld 
in de zelfrapportageformulieren weinig. Van de kinderen in (pre-)detentie weet 33% van 
andere kinderen die seks hebben gehad binnen de instelling. Maar op de vraag wie zelf seks 
heeft gehad in de instelling geven maar 3 van de 86 kinderen aan dat dit het geval is. Eigen 
seksuele ervaringen werden ook tijdens de FGS niet gedeeld, slechts wat de ex-
gedetineerde kinderen bij anderen hebben gezien. Wat betreft andere seksuele handelingen 
tegen kinderen blijkt uit de zelfrapportageformulieren dat: 

 23% van de kinderen ‘kijken naar een seks video en/of seks foto’s’ heeft meegemaakt; 
met een frequentie van meer dan 12 keren in het afgelopen jaar. 

 10% van de kinderen ‘heeft mij gedwongen naar zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die 
aan te raken, of hij/zij heeft dit bij mij gedaan’ heeft meegemaakt. Qua frequentie komt 
deze vorm van geweld evenredig verspreid voor; in sommige gevallen vaak en in andere 
gevallen maar 1 keer per jaar; 

 6% van de kinderen ‘heeft een seksvideo gemaakt of foto’s van mij alleen en met andere 
mensen’ aangekruist. Qua frequentie komt deze vorm van geweld niet frequent voor, 
vaak slechts incidenteel; 

 6% van de kinderen ‘heeft mij gedwongen naar zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die 
aan te raken, of wilde dat bij mij doen’ aangekruist. Qua frequentie komt deze vorm van 
geweld niet frequent voor, vaak slechts incidenteel. 

 
Daders seksueel geweld 
Wat betreft de daders van seksueel geweld blijkt het ‘kijken naar een seks video en/of seks 
foto’s’ evenveel door dienstverleners (politieagenten en penitentiaire ambtenaren) als door 
kinderen onderling voor te komen (bij beiden in 9 van de 18 gevallen). De vorm van seksueel 
geweld ‘heeft mij gedwongen naar zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, of 
hij/zij heeft dit bij mij gedaan’ komt 2 keren bij dienstverleners en 5 keren bij de kinderen 
onderling voor. Bij kinderen onderling komt ‘heeft mij gedwongen naar zijn/haar 
geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, of hij/zij heeft dit bij mij gedaan’ 5 van de 8 keer 
voor; in de andere 3 gevallen waren dienstverleners de daders. 
  
Visie van kinderen over geweld 
Kinderen die in (pre-)detentie hebben gezeten keuren gewelddadig gedrag af; zowel door 
dienstverleners als door andere kinderen. Volgens de kinderen in (pre-)detentie mogen 
volwassenen kinderen slaan als “ ze vrijpostig of brutaal zijn” (44%) en “nooit” (43%). De 
visie van de kinderen in (pre-)detentie is voor 57% dat een kind –om de juiste reden- 
geslagen mag worden. Echter is door 85% van de kinderen in (pre-)detentie ook 
aangegeven, dat ‘praten’ de beste aanpak is als een kind stout of ongehoorzaam is. Op de 
tweede plaats is door de kinderen als aanpak voor geweld genoemd: “het afpakken van de 
telefoon” (50%) (oftewel in detentie het verbieden van hun wekelijkse belmoment) en op de 
derde plaats “niet laten uitgaan” (48%) (oftewel in (pre-)detentie het ontzeggen van 
privileges, zoals deelname aan sportactiviteiten en het ontvangen van bezoek). Daarentegen 
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blijkt dat 1 op de 4 kinderen (26%) een ‘tik geven’ of ‘slaan’ de beste actie vindt, wanneer 
een kind stout of ongehoorzaam is. 
 
Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt verder dat wanneer een kind in de instelling geslagen 
wordt, het advies van de meeste kinderen aan andere kinderen is om te praten met de 
maatschappelijk werker (69%), met de penitentiair ambtenaar (47%) of met de psycholoog 
(37%). Advies geven is een ding, maar actie ondernemen is een tweede. Op de vraag wat het 
kind in (pre-)detentie zou doen als een ander kind binnen de instelling wordt geslagen of 
gepest, is het meest voorkomende antwoord (41%) “Niets, is niet mijn zaak, ik zou niet 
bemoeien”. Indien de kinderen zelf problemen hebben, zal de grootste groep (66%) in eerste 
instantie bij hun familie te rade gaan en op de tweede plaats bij maatschappelijk werkers 
(47%). Op de vraag wat de kinderen zelf doen als andere kinderen hen zouden slaan of 
pesten, geeft de grootste groep (44%) aan, dat zij zelf zouden terugslaan of terug pesten. Uit 
de FGS en interviews blijkt ook dat je in (pre-)detentie het beste voor jezelf kan opkomen, 
omdat je als kind in (pre-)detentie niet altijd kan rekenen op de bescherming van de 
dienstverleners en het jeugddetentiesysteem. Ook de dienstverleners hebben aangegeven, 
dat de kinderen zich onveilig voelen en dat dit gevoel niet volledig onterecht is, omdat de 
kinderen elkaar inderdaad vaker fysiek, psychisch en seksueel geweld aandoen en zij er niet 
altijd op tijd bij (kunnen) zijn. 
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1. Introductie 
 
Het deelonderzoek ‘Geweld tegen kinderen in (pre-)detentie’ maakt deel uit van een groter 
onderzoek ‘Gezondheid, Veiligheid en Bescherming van kinderen in Suriname’. Het doel van 
dit groter onderzoek betreft het verkrijgen van inzichten in de situatie aangaande geweld 
tegen en tussen kinderen in Suriname, zodat er op basis van de onderzoeksresultaten 
aanbevelingen gedaan kunnen worden voor het verbeteren van het kinderbe-
schermingssysteem van Suriname. Er zijn verschillende groepen kinderen in de samenleving 
geïdentificeerd, waaronder de doelgroep van dit deelonderzoek: kinderen in (pre-)detentie. 
Voor het onderzoeken van deze groep is de volgende centrale vraag geformuleerd: 
 
‘Welke vormen van geweld tegen kinderen in (pre-)detentie komen voor in Suriname, hoe 
manifesteren deze vormen van geweld zich en welke risico- en beschermende factoren 
kunnen worden geconstateerd in het huidige detentiesysteem?’ 
 
Om deze centrale vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

- Wat verstaan ex-gedetineerde kinderen en dienstverleners van justitiële 
jeugdinrichtingen onder geweld? 

- Welke vormen van geweld (lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld) worden 
gebruikt door volwassenen tegen kinderen in (pre-)detentie volgens gedetineerde en 
ex-gedetineerde kinderen?  

- Welke vormen van geweld (lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld) worden 
tussen kinderen gebruikt in (pre-)detentie volgens gedetineerde en ex-gedetineerde 
kinderen? 

- Welke vormen van geweld (lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld) worden 
gebruikt door volwassenen tegen kinderen in (pre-)detentie volgens dienstverleners 
van justitiële inrichtingen?  

- Welke vormen van geweld (lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld) worden 
tussen kinderen in (pre-)detentie gebruikt volgens dienstverleners van justitiële 
inrichtingen? 

- Wat zijn volgens de betrokken partijen de oorzaken van de geïdentificeerde vormen 
van geweld tegen en tussen kinderen in (pre-)detentie? 

- Hoe kan de problematiek rondom de geïdentificeerde vormen van geweld tegen en 
tussen kinderen worden geminimaliseerd volgens de betrokken partijen? 

 
Om deze vragen te beantwoorden is dit deelonderzoek ‘Geweld tegen Kinderen in (pre-
)detentie’ opgesplitst in twee delen: een kwalitatief deel en een kwantitatief deel. Voor het 
kwalitatieve deel zijn focusgroepsessies (FGS) gehouden met (en diepte-interviews 
afgenomen) van ex-gedetineerde kinderen. Daarnaast zijn er ook diepte-interviews 
afgenomen van dienstverleners die werkzaam zijn binnen het jeugddetentiewezen. Het 
kwantitatieve deel bestaat uit het zelfrapportageformulier dat gedetineerde kinderen 
hebben ingevuld dit rapport wordt eerst het theoretisch kader geschetst en vervolgens de 
methodologie uiteengezet. De onderzoeksresultaten van het kwantitatieve en het 
kwalitatieve gedeelte worden geïntegreerd beschreven in hoofdstuk 3 
Onderzoeksresultaten. Tot slot wordt in de conclusie antwoord op de centrale vraag 
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gegeven. Het rapport wordt afgesloten met de aanbevelingen van de kinderen en 
dienstverleners.   



Deel 4 S. de Vries  Kinderen in Justitiële instellingen 

 

 

17 
 

2. Theoretisch kader 
 

1.1. Kinderen in detentie en geweld 
 
Geschat wordt dat wereldwijd 1 miljoen kinderen van hun vrijheid zijn beroofd, een aantal 
dat waarschijnlijk wordt onderschat (Nowak, 2010). Kinderen in detentie zijn, net als 
kinderen in elke andere omgeving, omringd door mensen. Echter verschilt de invulling van 
de interactie met kinderen van die buiten detentie. Kinderen wiens vrijheid is ontnomen, 
lopen een verhoogde kans om in aanraking te komen met geweld. Dit geldt vanaf het eerste 
moment dat ze in aanraking komen met politie (Havana Rules, 1991).  
 
De omgeving van elk individu wordt in het model van Bronfenbrenner (Terborg, 2016) 
verdeeld in verschillende niveaus waarop interactie plaatsvindt. Uitgaande van het 
ecologisch model van Bronfenbrenner (Prins, 2014), zijn ook kinderen in detentie 
blootgesteld aan interactie op deze verschillende niveaus, waarin beschermende en 
risicofactoren kunnen voorkomen. Per niveau spelen de volgende factoren een rol, te 
weten: 
 
a) op individueel niveau bestaan risico- en beschermende factoren zoals veerkracht, coping 

skills, normen en waarden, instelling en karakter van de kinderen; 
b) op het niveau van interpersoonlijke relaties bestaan risico- en beschermende factoren 

zoals de aard en de frequentie van het contact met penitentiaire ambtenaren en 
leeftijdsgenoten; 

c) op het micro- en mesoniveau bestaan risico- en beschermende factoren zoals de aard en 
frequentie van familiebezoek, schooldeelname binnen de instelling, aanwezigheid van 
rolmodellen in hun omgeving; 

d) op macroniveau bestaan risico- en beschermende factoren zoals de (inter-)nationale 
wetgeving, het institutioneel beleid (naleving Havana en Beijing Rules) en 

e) op het niveau van het chronosysteem bestaan risico- en beschermende factoren zoals 
veranderingen van beleid in de afgelopen jaren. 

 
Dit onderzoek zal zich wat betreft de datacollectie beperken tot de interpersoonlijke relaties 
(b) binnen het micro- en mesoniveau (c). Hierbij staat blootstelling aan, en bescherming 
tegen geweld, centraal.  
 
De afkomst van kinderen die in aanraking komen met politie is vaak al gewelddadig: huiselijk 
geweld, armoede, structureel geweld en risicovolle overlevingstechnieken duwen kinderen 
richting het kinderdetentie systeem. […]. Er wordt gesteld dat […] detentie in het justitiële 
systeem vaak gebruikt wordt als vervanging voor kinderzorg instellingen (Nowak, 2010). Er 
wordt namelijk verwacht dat detentie garant staat voor een beschermend klimaat.  
Toch blijkt uit de UN Studie (2006) dat kinderen in verzorgingstehuizen en justitiële 
inrichtingen een groter risico lopen op blootstelling aan geweld dan alle andere kinderen. 
[…] Het feit is dat deze kinderen misbruik ervaren op een niveau dat significant hoger ligt 
dan dat van kinderen in de algehele populatie en dat is een bijzondere schending van hun 
beschermende rechten (Detrick et al., 2008 & UNICEF, 2001). 
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Het jeugddetentiesysteem (in Suriname betreft dat zowel het JOG als het doorgangshuis 
‘Opa Doelie’) dient de rechten en veiligheid te waarborgen en dient de lichamelijke en 
mentale gezondheid te ondersteunen. Kinderen dienen alleen van hun vrijheid te worden 
ontnomen indien het volgens de principes en procedures geschiedt van de ‘United Nations 
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice’ (Beijing Rules, 1985). 
 
‘Het Jeugdopvoedingsgesticht (JOG) biedt periodieke bescherming aan kinderen die voor 
correctie ter beschikking zijn gesteld van de staat, d.w.z. dat er van overheidswege 
heropvoeding plaats zal vinden. De ter beschikking stelling wordt opgelegd door de Rechter, 
belast met de afdoening van jeugdzaken. Wanneer de rechter aan het kind een maatregel 
van ter beschikking stelling van de staat heeft opgelegd, dan wordt hij/zij opgenomen in het 
JOG aan de Welgedacht A weg op het terrein van de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI)’1. 
 
Voor dit deelonderzoek zijn de volgende werkdefinities ontwikkeld: 

 
Ex-gedetineerden 
Kinderen van 12 t/m 24 jaar die maximaal drie jaar geleden (tot 2013) waren opgesloten in 
het JOG, in het doorgangshuis Opa Doelie in voorarrest zaten en/of één of meerdere 
nacht(en) in een cellenhuis in Suriname hebben doorgebracht. 
 
Dienstverleners 
Medewerkers van justitiële instellingen die in contact zijn geweest met kinderen in (pre-
)detentie. Hieronder vallen voor dit onderzoek: politieagenten, penitentiaire ambtenaren, 
maatschappelijk werkers, leerkrachten, psychologen, artsen en advocaten. 
 
Er zijn nog enkele uitdagingen voor Suriname op het gebied van de wettelijke, institutionele 
en dienstverlenende kaders voor de bescherming van kinderen in het algemeen en binnen 
het jeugdrecht systeem in het bijzonder. Voorbeelden zijn de verhoging van de leeftijd voor 
strafrechtelijke aansprakelijkheid (12 jaar), waarvoor weer andere voorbereidende 
maatregelen moeten worden genomen betreffende kinderen die hebben gehandeld in strijd 
met de wet; de efficiënte uitvoering van de alternatieve straffen en 
ondersteuningssystemen voor kinderen die in contact/conflict met de wet zijn gekomen; het 
ontbreken van aparte voorzieningen voor alle kinderen die zijn aangehouden - met inbegrip 
van meisjes die worden geplaatst met volwassen vrouwen; en de algemene beschikbaarheid 
van voldoende bekwaam personeel binnen het welzijns- en rechtvaardigheidssysteem dat 
nu door de huidige tekorten investeringen in preventie, behandeling en nazorg belemmert.  
 
Suriname heeft echter ook al enkele stappen genomen ter verbetering van het 
jeugddetentiesysteem. De huidige situatie wordt door UNCT (2016) als volgt beschreven: 
- Suriname heeft geïnvesteerd in het doorgangshuis ‘Opa Doelie’ (opgericht op 12 

November 2011), een kindvriendelijke jeugdinstelling voor kinderen tussen de 12 en 18 
jaar die in voorarrest zijn. Een kindvriendelijke instelling voor de veroordeelde jeugd 
ontbreekt tot nog toe. 

- Vanwege het grote tekort aan adequate residentiële zorg zijn veel jongens en meisjes in 
de periode voor en/of na hun detentie genoodzaakt om terug te keren naar hun familie 

                                                           
1 http://www.delinquentenzorg.sr/smartcms/default.asp?contentID=581 geraadpleegd op 17.08.2016 
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zonder reguliere of systematische begeleiding of tijdelijke plaatsing in een geschikte 
alternatieve woonomgeving. 

- Kinderen worden niet altijd gescheiden van volwassenen tijdens hun detentieperiode. 
Meisjes tussen de 12 en 18 jaar, die veroordeeld zijn, verblijven niet meer in ‘Opa Doelie’, 
maar worden ondergebracht op de (volwassen) vrouwenafdeling van de Santo Boma 
Centrale Penitentiaire Inrichting (UNCT, 2016). 

- De CPI te Santo Boma heeft een jongensafdeling genaamd het JOG, waar jongens worden 
ondergebracht die veroordeeld zijn voordat ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en 
daar worden gehouden totdat zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Theoretisch 
zouden de jongens tussen de 18 en 21 jaar overgeplaatst moeten worden naar een 
volwassenafdeling maar in de praktijk gebeurd dit niet. Jongens vanaf de leeftijd van 16 
jaar die veroordeeld zijn voor zware delicten, zoals moord, worden vaak direct geplaatst 
op de volwassenafdeling. Deze jongens behoren niet in contact te komen met de 
volwassen gedetineerden van die afdeling, maar uit rapporten is gebleken dat zij wel in 
contact komen met volwassen gedetineerden. 

 
Suriname heeft zich intensief ingezet op het gebied van jeugdrecht en sociale bescherming 
van kinderen, maar het ontwikkelen van een systeem voor de bescherming van het kind 
blijft een uitdaging. Door gebrek aan gegevens is het een uitdaging om te werken aan 
preventie-, plannings- en nazorg interventies (UNCT, 2016). 
 

1.2. Algemene zorg van kinderen (pre-)detentie 
 
In dit onderzoek staan de gezondheid, veiligheid en bescherming van kinderen in (pre-
)detentie centraal. Het accent wordt weliswaar gelegd op geweld tegen en tussen kinderen 
in deze omgeving. De rol van de gezondheid is in dit onderzoek ondergeschikt aan de 
variabelen veiligheid en bescherming. De werkdefinitie is daarom afgebakend. 
 
Met de gezondheid van de kinderen in (pre-)detentie wordt in dit onderzoek verstaan: 
A. Verkrijgen van gezonde voeding. 
B. Toegang tot medische zorg (zowel lichamelijk als psychisch). 
C. Hygiëne van de cellen en de sanitaire voorzieningen. 

 
Deze variabelen zijn allen vervat in de basisrechten van elk levend persoon.2 Schending van 
deze basisrechten kan gezien worden als een vorm van geweld tegen de kinderen in (pre-
)detentie. Suriname heeft het IVRK geratificeerd en dient op basis hiervan te zorgen dat 
deze rechten worden nageleefd. Op de website van delinquentenzorg3 is ten aanzien van 
hygiëne en medische zorg de volgende situatie van het jeugddetentie systeem in Suriname 
beschreven: 
 

A. Verkrijgen van gezonde voeding 
In zowel het doorgangshuis Opa Doelie als het JOG ontvangen de jongens driemaal daags 
een maaltijd. Over de kwaliteit, variëteit en voedingswaarden hiervan staat niets vermeld. 
 

                                                           
2 o.a. artikel 27 en 37 IVRK http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf, geraadpleegd op 27.09.2016. 
3 http://www.delinquentenzorg.sr/smartcms/default.asp?contentID=581, geraadpleegd op 6 juni 2016. 
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B. Toegang tot medische zorg (zowel lichamelijk als psychisch) 

Voor een goede lichamelijke zorg is medische dienstverlening, maar ook lichamelijke in- en 
ontspanning noodzakelijk. Voor de psychische zorg zijn sociale contacten, persoonlijke 
begeleiding en geestelijke verzorging noodzakelijk. Het nalaten van dit laatste kan worden 
ervaren als psychisch geweld. 
 
Medische zorg 
Voor kinderen die medische zorg nodig hebben is er een polikliniek in zowel het door-
gangshuis Opa Doelie als het JOG. De arts maakt elke dag een ronde om te informeren naar 
de behoefte aan medische zorg. Verder is er indien nodig een mogelijkheid voor 
tandheelkundige behandeling. 
 
Lichamelijke in- en ontspanning: sport en recreatie ‘De pupillen worden elke middag in de 
gelegenheid gesteld om te sporten op het terrein van het JOG. Echter, als onderdeel van het 
onderwijsproces is de pupil elke woensdag verplicht te sporten of een andere vorm van 
lichamelijke oefening uit te voeren. In de middaguren bestaat ook de mogelijk tot recreatie. 
Hierbij kan de pupil spelletjes spelen of zich vermaken met de gezelschapsspelen die de 
afdeling hem verschaft. Met deze spelen moet er zorgvuldig worden omgegaan, want bij 
(opzettelijke) vernieling of beschadiging van sport- en recreatiemateriaal zullen de kosten 
voor vervanging of reparatie op de veroorzaker worden verhaald. Ook mag er naar 
educatieve televisieprogramma’s en leerrijke radioprogramma’s worden gekeken en 
geluisterd’.4 
 
Sociaal contact: bezoekdagen. ‘De bezoekdag is zondag van 08:00 tot 12:00 uur. Elke pupil 
kan dan twee bezoeken van twee personen ontvangen. Het bezoek op de jeugdafdeling is 
anders dan bij de volwassenen, t.w. de bezoekers worden niet aan een half uur gehouden 
d.w.z. ze mogen net zo lang op bezoek blijven als het hen uitkomt (bijv. tot het eind van de 
bezoektijd). Daarnaast hoeven ze niet tegenover elkaar te zitten, ze mogen, als een familie, 
ook bij of naast elkaar zitten en de pupil mag geknuffeld worden. Naast de vaste bezoekdag 
aan de pupillen, zijn er ook nog andere momenten, waarop er contact is tussen de pupil en 
zijn familie te weten: 
bij verjaardagen; als een familielid (wederom) naar het buitenland vertrekt; bij ziekte of 
opname in een ziekeninrichting van een familielid; en bij een sterfgeval van een familielid 
mogen ze voor afscheid naar het mortuarium onder begeleiding’.5 

  
Sociaal contact: telefoneren ‘Het is toegestaan tenminste 1 telefoongesprek per maand te 
voeren voor de duur van 5 minuten met personen buiten de inrichting. Dit is mogelijk via 
het belkaartensysteem en de kosten daarvan zijn voor rekening van de pupil. De pupillen 
kunnen via de loonadministratie een belkaart van drie of vijf Surinaamse dollar kaart kopen. 
Ze worden door een penitentiair ambtenaar naar de sluis begeleidt, alwaar het beltoestel is 
geplaatst. Het bellen geschiedt op de woensdag, omdat de school op die dag om 10:00 uur 

                                                           
4 http://www.delinquentenzorg.sr/smartcms/default.asp?contentID=581 geraadpleegd op 6 juni 2016 
5 Ibid  
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sluit. Daarnaast wordt er ook op de zaterdagmorgen gebeld, wanneer de pupil jarig is, of bij 
ziekte van een familielid’.6  
 
Geestelijke verzorging ‘Om de pupillen de gelegenheid te bieden hun religie te belijden, 
heeft de leiding van de inrichting een hoofd penitentiaire ambtenaar belast met de 
coördinatie van het geheel. Niemand wordt daarvan uitgesloten. De morgenzegen wordt 
dagelijks, na het appél, in de recreatiezaal gehouden onder leiding van de dienstdoende 
penitentiair ambtenaar’.7 
 
Persoonlijk begeleiding ‘Met de psychologische begeleiding van de pupillen is een 
psycholoog […] belast, die vaak in opdracht van de officier van het parket gesprekken met 
de pupillen voert, om vervolgens rapporten over ze uit te brengen. Verder is er een team 
van maatschappelijk werkers o.l.v. de dienst Justitiële Kinderbescherming (J.K.B.), mede 
belast met het begeleiden van de pupillen, bijgestaan door stagiaires. De overige actoren 
die ook nog met het begeleiden van de pupillen worden belast, zijn o.a. de leerkrachten, 
penitentiaire ambtenaren, sportinstructeurs, alsook de geestelijken, die op het pastoraal 
vlak bezig zijn’.8 
 

C. Hygiëne van de cellen en de sanitaire voorzieningen 
Hygiëne van de cellen  
‘Het dweilen van de woonkamers en de gangen geschiedt op de donderdag, de toilet- en 
badgroepen op de vrijdag, het wassen van kleren en het onderhouden van de recreatiezaal 
vindt plaats op de zaterdag. Omdat er niet altijd voldoende watertoevoer is, wordt bij een 
redelijke bezetting ook op de woensdag de gelegenheid geboden tot het wassen van 
kleren’.9 
 
Persoonlijke hygiëne 
‘Het is verboden om met (een) lang(e), ongefatsoeneerd(e) haar of baard te verblijven op de 
afdeling’. Bij de opname moet de pupil kaal worden geschoren. Vervolgens wordt hem 
voorgehouden het haar en de baard regelmatig te onderhouden. Het er op nahouden van 
lange nagels is eveneens verboden. Elke week dienen de pupillen zich te laten kappen en 
scheren. Verder zijn ze dagelijks verplicht, op zijn minst 2 x per dag, een bad te nemen. Bij 
de huidverzorging, wordt er nagegaan, of de pupillen geen noemenswaardige vlekken op 
hun huid hebben, omdat ze dan voor behandeling naar de poli van de inrichting moeten. 
Indien nodig, worden ze verwezen naar de inrichtingsarts. Acht deze het nodig, dan wordt 
de pupil voor verder consult naar een specialist in Paramaribo verwezen’.10 
 

1.3. Algemene veiligheid van kinderen in (pre-)detentie 
 
Voor dit onderzoek naar de situatie van kinderen in detentie, waarbij geweld centraal staat, 
betreft het woord ‘veiligheid’ het veilig zijn tijdens de detentieperiode. Dit leidt tot een 

                                                           
6 Ibid  
7 http://www.delinquentenzorg.sr/smartcms/default.asp?contentID=581 geraadpleegd op 6 juni 2016  
8 Ibid   
9 Ibid  
10 Ibid  
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korte uiteenzetting van de soorten geweld waaraan kinderen in detentie kunnen worden 
blootgesteld.  
Incidenten van geweld komen tijdens de (pre-)detentie periode voor, soms als strafmaat. Er 
zijn verschillende actoren van geweld. Gewelddadig gedrag kan worden gepleegd door het 
dienstverlenend personeel, volwassen gedetineerden, andere kinderen, of het gevolg zijn 
van zelfbeschadiging (United Nations, 2012). Daarnaast zijn kinderen in detentie ook 
blootgesteld aan institutioneel geweld.11 Institutioneel geweld betreft geweld dat kinderen 
wordt aangedaan door de procedures en het beleid van de instelling waarin ze zijn 
opgesloten. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de actoren: dienstverleners en andere 
kinderen. Wat betreft de vele vormen van geweld die er bestaan, zal dit onderzoek zich 
beperken tot de volgende drie vormen van geweld: 
a. Fysiek geweld. 
b. Psychisch geweld. 
c. Seksueel misbruik.  
 

a. Lichamelijk geweld 
Wereldwijd blijken kinderen in detentie, zowel in ontwikkelingslanden als in ontwikkelde 
landen, kwetsbaar te zijn voor lichamelijk en seksueel geweld (UNICEF, 2011). Uit recente 
studies blijkt dat geweld, inhumane en vernederende behandelingen en zelfs foltering 
voorkomen in landen in verschillende regio’s. In sommige landen ontberen kinderen in 
detentie extreme omstandigheden, zoals de voorbeelden uit het UNICEF rapport (2011).  
Deze ernstige voorbeelden betreffen het nalaten van lichamelijke verzorging, terwijl recht 
op medische zorg vastgelegd is en het nalaten daarvan verwaarlozing is en een vorm van 
geweld betreft: ‘Elke jeugdige zal adequate medische zorg krijgen, zowel preventief als 
curatief, inclusief mondverzorging, oogheelkundige en geestelijke gezondheidszorg, ook 
farma-ceutische producten en speciale diëten indien medisch aangegeven. Alle dergelijke 
medische zorg moet, waar mogelijk, worden verleend door passende medische 
dienstverleners binnen de gemeenschap waarin de detentie-inrichting zich bevindt, om 
stigmatisering van de jeugdige te voorkomen en het zelfrespect en integratie in de 
gemeenschap te bevorderen’ (Havana Rules, 1991).  
 
Lichamelijk geweld gaat vaak gepaard met wapens. Dit, terwijl het gebruik van wapens voor 
het lijfelijk straffen van jongeren is verboden. Het is zelfs vastgelegd dat: ‘Het bezit en het 
gebruik van wapens door personeel dient te worden verboden in elke faciliteit waar 
kinderen worden vastgehouden’ (Havana Rules, 1991). 

 
In Suriname was de huidige wettelijke aansprakelijke leeftijd volgens de strafwet 10 jaar (De 
Jong, 2011). In de herziene ontwerp-strafrechtwet (Staatsblad, 2015) van 2015 is deze 
leeftijd opgetrokken tot 12 jaar. In de ‘Child Rights Information Network’ staat dat ten 
minste negen landen (Bangladesh, Iran, Maleisië, Malediven, Pakistan, Qatar, Saoedi-Arabië, 
Somalië en Tonga), drie vormen van onmenselijke veroordeling hanteren: lijfstraffen, 
levenslange gevangenisstraf en de doodstraf (UNICEF, 2011). ‘Het Wetboek van strafrecht 
bevat een aantal bepalingen ter bescherming van de kinderen, in het bijzonder tegen 
lichamelijk geweld en seksueel geweld. Geweld staat uitdrukkelijk vermeld, evenals 
aanranding, waar er een onderscheid wordt gemaakt tussen eenvoudige en ernstige 

                                                           
11 Institutioneel geweld valt buiten het bereik van dit onderzoek. 
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vormen. Omgang met kinderen en prostitutie zijn uitdrukkelijk strafbaar gesteld. De 
Surinaamse overheid ontwikkelt momenteel wetgeving en een actieplan inzake de 
verplichte rapportage betreffende (verdenking van) kindermishandeling. Betrouwbare 
gegevens over kindermishandeling en seksueel geweld tegen kinderen ontbreken, hoewel 
recente gegevens van het ministerie van Justitie en Politie een alarmerend aantal 
minderjarigen, slachtoffers en daders van seksueel geweld tonen’(UNTC, 2016).  
 

b. Psychisch geweld 
‘Disciplinaire maatregelen bestaande uit wrede, onmenselijke of vernederende behandeling 
zijn strikt verboden, met inbegrip van lijfstraffen, plaatsing in een donkere cel, gesloten of 
eenzame opsluiting of enige andere straf als ze de psychische of mentale gezondheid van de 
jongere in gevaar brengen. De vermindering van voeding en de beperking of ontzegging van 
contact met gezinsleden dient te worden verboden voor elk doel. Arbeid moet altijd worden 
ingezet als een educatief hulpmiddel en als een middel ter bevordering van het zelfrespect 
van de jeugdige bij de voorbereiding van terugkeer naar de samenleving en niet als een 
disciplinaire sanctie worden opgelegd. Geen jeugdige moet meer dan een keer voor 
dezelfde disciplinaire overtreding wordt bestraft. Collectieve sancties dienen verboden te 
worden’ (Havana, 1991). Volgens de ‘Situation Analysis of Children’ (2010) zijn er meldingen 
van mishandeling van kinderen in detentie, met inbegrip van eenzame opsluiting in een 
donkere cel (SAACRS, 2010). 
 

c. Seksueel misbruik 
Internationaal gezien is seksueel misbruik van kinderen wettelijk verboden (UNICEF, 2011). 
Sinds 2009 is deze strafwet in Suriname uitgebreid met aanvullende artikelen en zwaardere 
sancties ter verbetering van de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik. In de 
herziene wetgeving is de leeftijd van minderjarigen verheven van 15 tot 16 jaar, hetgeen 
impliceert dat geslachtsgemeenschap met een persoon onder de leeftijd van 16 jaar 
strafbaar wordt gesteld. Artikel 303 is toegevoegd, waarin 'Machtsmisbruik' als een 
strafbaar feit is opgenomen, en in de wet gedefinieerd wordt als: 'met behulp van giften of 
beloften van geld of goederen, en door exploitatie van de bestaande machtspositie of met 
behulp van misleiding, een jeugdig persoon verleiden om seksuele activiteiten uit te voeren 
of toe te staan' (UNICEF, 2011).  
 
Seksueel misbruik is in Suriname de meest gerapporteerde vorm van geweld tegen kinderen 
[…]. De meerderheid van de seksueel misbruikte slachtoffers zijn meisjes, gemiddeld bijna 
90% en komt het meest voor in de leeftijdsklasse 0-14 jaar. Tussen de 20-28% van alle 
daders zijn mannen, inclusief jonge mannen. Het enige opvangbureau voor seksueel 
misbruikte kinderen is sterk afhankelijk van overheidssubsidie en dreigt constant gesloten te 
worden vanwege een gebrek aan financiële middelen (Terborg, 2015). 
 
In 2014 registreerde de politie in Suriname 102 gevallen van mishandeling en 191 gevallen 
van seksueel misbruik van kinderen. Omdat wordt geschat dat tussen de 3 en 10% van de 
kinderen in Suriname het slachtoffer is van lichamelijk en/of seksueel geweld, is het officieel 
geregistreerde aantal slechts een topje van de ijsberg (UNCT, 2016). Hoewel seksueel 
misbruik van kinderen wordt bestraft in de wet, en het desbetreffende facultatieve protocol 
van de CRC is geratificeerd, is het aantal vervolgingen in deze gevallen nog steeds laag 
(UNCT, 2016). 
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Deze informatie betreft seksueel misbruik tegen kinderen buiten detentie. Maar tijdens de 
detentieperiode komt er ook seksueel misbruik tegen kinderen voor. In de Verenigde Staten 
van Amerika bijvoorbeeld zijn hier uitgebreide onderzoeken naar verricht. Het blijkt dat een 
geschatte 9.5% van de veroordeelde jeugd in jeugdfaciliteiten één of meer incidenten van 
seksueel slachtofferschap door een andere jeugdige of een personeelslid hebben ervaren in 
de afgelopen 12 maanden. Ongeveer 2,5% van de jeugd (450 landelijk) meldt een incident 
waarbij een andere jeugdige is betrokken en 7,7% (1,390) meldt een incident waarbij het 
dienstverlenend personeel is betrokken. Een geschatte 3,5% van de jeugd meldt seks of 
seksueel contact te hebben gehad met het dienstverlenend personeel als gevolg van geweld 
of andere vormen van dwang. Terwijl 4,7% van de jeugd meldt seksueel contact met het 
dienstverlenend personeel te hebben gehad zonder geweld, bedreiging of expliciete vorm 
van dwang. Onder de geschatte 1,390 kinderen die slachtoffer van seksueel geweld zijn 
geweest, blijkt 89.1% mannelijk te zijn die seks hebben gehad met vrouwelijke 
dienstverleners en 3.0% mannen die zowel met mannelijke als vrouwelijke dienstverleners 
seksueel contact te hebben gehad (Beck et al., 2013).  
 
In Suriname zijn er over seksueel misbruik in detentie tot nu geen tot weinig cijfers bekend. 
Toch zijn er duidelijke aanwijzingen voor dat het wel gebeurd. In het dagblad De Ware Tijd 
(‘Mutatiebeleid Surinaamse Justitie’ 27/01/2014) geeft minister Edward Belfort van Justitie 
en Politie aan dat hij hoopt door de mutatie van penitentiaire ambtenaren ook het seksueel 
geweld in gevangenissen tegen te gaan. Dat er seksueel misbruik voorkomt in detentie is 
ook gebleken uit het VN-rapport over HIV-infecties en seksueel gedrag in Surinaamse 
gevangenissen. Dit rapport is pas zes jaar nadat het onderzoek is verricht door het 
ministerie van Volksgezondheid gepubliceerd (Mutatiebeleid Surinaamse Justitie, 2014). In 
dit rapport van het ministerie van Volksgezondheid (2009-2013) staat dat er een onderzoek 
in uitvoering is naar seksueel gedrag van mannen in Surinaamse gevangenissen. Het 
ministerie heeft ‘gevangenen’ als één van de 3 subpopulaties met verhoogd risico op HIV 
geïdentificeerd. In dit rapport is verder opgenomen dat het ministerie van Politie en Justitie 
op basis van kwalitatief onderzoek een preventiestrategie zal implementeren voor 
gevangenen in de penitentiaire inrichtingen en cellenhuizen. 
 
Deze berichten betreffen niet de kinderen in detentie, maar aangezien seksuele activiteit in 
de Surinaamse gevangenissen bij volwassenen officieel is geregistreerd (Ministerie van 
Volksgezondheid van Suriname, 2014) en het Jeugdopvoedingsgesticht (JOG) zich bevindt op 
het terrein van de Centrale Penitentiaire Inrichting (C.P.I.) te Santo Boma (waardoor 
kinderen niet gescheiden zijn van de volwassenen (UNCT, 2016)), worden de kinderen 
blootgesteld aan seksueel misbruik en lopen zij een verhoogd risico. 
 
De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname organiseerde op zaterdag 28 
september 2013 een 5 km wandel en trimloop met als thema “OPO YU AI, NO TAP YU 
MOFO” om kenbaar te maken aan de samenleving dat steeds meer kinderen slachtoffers 
worden van seksueel misbruik en drugsgebruik. Volgens deze afdeling is bewustwording van 
deze gevaarlijke ontwikkeling dringend gewenst. Zij gaven aan dat elke strategie moet 
worden aangewend om hieraan een halt toe te roepen dan wel terug te dringen (Seksueel 
misbruik en drugsgebruik jongeren neemt toe, 2013). 
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Dit bericht is in de media gebracht als betreffende slachtoffers van seksueel misbruik buiten 
detentie. In 2015 was 11% van de gedetineerde kinderen veroordeeld voor zedendelicten 
(Terborg, 2015). Gezien de seksuele ontwikkeling tijdens de adolescentiefase (Cieremans, & 
Cornelissen, 2015 en Reitz et al. 2015) is het aannemelijk dat ook jongens in detentie nog 
dagelijks met dit thema te danken hebben, of het nu psychisch of lichamelijk is. Hoe deze 
ontwikkeling tot uiting komt en hoe de jongeren zelf en het dienstverlenend personeel 
hiermee omgaan wordt in dit onderzoek meegenomen.  
 

1.4. Bescherming van kinderen in (pre-)detentie  
 
Aan de risico’s waar kinderen in detentie aan worden blootgesteld, geeft de paragraaf 
‘veiligheid’ een uiteenzetting. Tegen o.a. deze verschillende vormen van geweld moeten de 
kinderen in detentie worden beschermd. Hoe ze tegen de verschillende vormen van geweld 
kunnen worden beschermd, wordt in deze paragraaf beschreven. 
 
Aan kinderen in detentie kan door verschillende actoren geweld worden aangedaan. 
Kinderen in zowel volwassen als jeugdfaciliteiten kunnen blootgesteld worden aan ‘gang’ 
gerelateerd geweld, verbale en lichamelijke aanvallen van leeftijdsgenoten en personeel, en 
het routinematig gebruik van chemische en mechanische beperkingen (UNICEF, 2011). Voor 
de bescherming van kinderen heeft UNICEF een ‘Child Protection Strategy’ (UNICEF, 2008) 
ontwikkeld die het ‘Child Protection System’ ondersteund. De kinderen in  
(pre-)detentie dienen als officiële doelgroep opgenomen te worden als onderdeel van het 
Kinderbeschermingssysteem in Suriname. Nu volgt een uiteenzetting van, de voor dit 
onderzoek bestudeerde, mechanismen waartegen de kinderen in (pre-)detentie moeten 
worden beschermd en die tegelijkertijd een beschermende functie hebben. 
 
In dit onderzoek onderscheiden we bescherming door: 
a. Het beleid van de instelling -afgemeten aan de wetgevende norm- (macroniveau). 
b. De dienstverleners in de instelling (mesoniveau). 
c. De andere kinderen in detentie (microniveau). 

 
Ad a. Het beleid van de instelling - de wetgevende norm- (macroniveau) 

Ter bescherming tegen onder andere institutioneel geweld heeft Unicef (2008) een ‘Child 
Protection System’ opgezet. Dit systeem bestaat uit ‘the set of laws, policies, regulations 
and services needed across all social sectors — especially social welfare, education, health, 
security and justice — to support prevention and response to protection related risks. These 
systems are part of social protection, and extend beyond it. At the level of prevention, their 
aim includes supporting and strengthening families to reduce social exclusion, and to lower 
the risk of separation, violence and exploitation’ (Terborg, 2016: 5, UNICEF, 2008). 
 
Naast dit kinderbeschermingssysteem, dient elk instituut dat kinderen opvangt hen volgens 
een bepaalde standaard te behandelen. Deze standaarden zijn internationaal vastgelegd 
(Havana Rules, 1991) en Suriname heeft deze geratificeerd (Terborg, 2014). Deze regels 
gelden voor zowel de periode van detentie als pre-detentie, de periode van voorarrest 
(Havana Rules, 1991). Deze regels zijn ontworpen om te dienen als handige 
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referentienormen en als aanmoediging voor professionals bij het begeleiden van jongeren 
en/of andere betrokkenen bij het beheer van het jeugdrechtssysteem (Havana Rules, 1991). 
 
Er zijn verschillende manieren waarop geweld aangedaan kan worden door het systeem 
(Ministerie van Justitie en Politie, 2014), en deze schending van de rechten kan in 
verschillende fasen voorkomen, zoals in het termijn van voorarrest, tijdens de berechting, 
de begeleiding, tijdens de toepassing van verschillende vormen van straffen, vanwege de 
gebrekkige infrastructuur of tijdens het resocialisatieproces. 
 
Overeenkomstig artikel 37 van de CRC, werd in 2008 een proefproject betreffende 
"alternatieve straffen voor jongeren" geïnitieerd door het Ministerie van Justitie en Politie 
van Suriname. Eerste overtreders (‘first-offenders’) met minder ernstige vergrijpen kregen 
alternatieve straffen (openbare, gemeenschapswerk) opgelegd in plaats van detentie. Het 
project is op non-actief gezet vanwege de sterke weerstand van ouders, die het 
gemeenschapswerk zien als 'onbetaalde arbeid' en zich niet ondersteunend opstelden. 
Volgens de justitiële autoriteiten vereisen dit soort alternatieve sancties een 
voorbereidende fase waarin verzorgers/ouders eerst worden opgeleid en bewust worden 
gemaakt van de voordelen. Voor de bescherming van kinderen ondernam de Surinaamse 
overheid verder de volgende stappen (UNCT, 2016): 
1. In reactie op één van de aanbevelingen van het Comité van de CRC ontwierp de 

Surinaamse overheid in 2013 een Nationaal Actieplan voor Kinderen (2009-2014).  
2. De ‘Presidentiele Werkgroep voor Kinderen en Jeugd’ monitort de implementatie van het 

Kinder- en Jeugdbeleid.  
3. Onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting valt het Bureau 

Kinderrechten, dat het mandaat heeft om de implementatie van het CRC te monitoren en 
tevens verantwoordelijk is om aan de CRC comité te rapporteren. Dit bureau verricht ook 
educatieve en voorlichtingsactiviteiten. 

4. Sinds de UPR (2011), heeft de Surinaamse regering belangrijke mensenrechten 
gerelateerde wetgeving aangenomen, te weten in 2009: wijziging van het Wetboek van 
seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen en in 2015: herziening van het Wetboek van 
strafrecht door het verhogen van de minimumleeftijd voor strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van 10 tot 12 jaar (UNCT, 2016). 

 
Ad b. Dienstverleners in de instelling (mesoniveau) 

Een andere actor die bescherming kan bieden aan kinderen in detentie betreft de 
dienstverleners. Het JOG en het doorgangshuis Opa Doelie zijn de enige twee residentiële 
instanties in Suriname voor de opvang van kinderen die in contact zijn gekomen met justitie. 
In de residentiële jeugdhulp verblijven kinderen en jongeren, op vrijwillige of gedwongen 
basis, dag en nacht buiten hun eigen omgeving (Nederlands Jeugd Instituut, 2016). In een 
dergelijke setting dient men de jeugd een veilige omgeving te bieden waarin zij worden 
gesteund en behandeld. Echter zijn er aspecten binnen de residentiele jeugdhulp die de 
effectiviteit bedreigen en zelfs kinderrechten kunnen schenden. Dienstverleners oefenen 
een machtspositie uit over de jeugd, waar misbruik van gemaakt kan worden door jongeren 
te dwingen, te straffen, of de autonomie van jongeren te beperken. Momenteel betreft 
schadelijk gedrag van dienstverleners ook onderdrukking door het geven van harde 
oneerlijke straffen, oneerlijke controle en te weinig autonomie (De Valk, 2016). 
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In detentie zijn kinderen aan de dienstverleners overgeleverd voor de naleving van het 
institutioneel beleid. Zoals bij punt a beschreven dient dat volgens specifieke richtlijnen te 
geschieden. Ook voor de dienstverleners gelden specifieke richtlijnen. Zo staat in artikel 25 
van het Penitentiair Besluit (Staatsbesluit, 1973) welke rechten en plichten penitentiaire 
ambtenaren hebben. Zoals in de vorige paragraaf aangegeven vormen deze taken vanwege 
de onderbezetting een grote uitdaging voor het huidig personeel.  
Verder zijn de kinderen overgeleverd aan de diensten van de advocaat voor juridische 
hulpverlening en aan de dienstdoende arts en psycholoog voor medische verzorging. Door 
de discretionaire bevoegdheid (de beslissingsvrijheid naast de gebonden bevoegdheden) 
van de dienstverleners bevinden de jongeren zich nog meer in een afhankelijke positie. 
Tijdens eerder veldwerk is er geconstateerd dat er geweld plaats vindt in de 
jeugdinrichtingen (De Vries, 2014) en mede door het niet goed functionerende ‘Child 
Protection System’ (Terborg, 2014) waardoor er geen controle wordt uitgeoefend op de 
dienstverleners en de kinderen een verhoogd risico lopen om blootgesteld te worden aan 
verschillende vormen van geweld. 
 

Ad c. Andere kinderen (microniveau) 
De onderlinge relatie van de kinderen in detentie kan twee kanten op gaan: of zij 
beschermen elkaar of zij doen elkaar geweld aan. Onder het eerste wordt ook verstaan dat 
zij in vrede met elkaar hun straf uitzitten. Echter schijnt er vaak wrijving te zijn tussen de 
gedetineerde kinderen. Willen we de kinderen beschermen tegen geweld, dan moeten we 
eerst weten waar het vandaan komt. 
 
Middels verschillende theoretische inzichten is getracht om gewelddadig gedrag onder 
gevangenen te verklaren. De traditionele en meest intensief bestudeerde studies zijn het 
‘importation model’ (invoermodel) en het ‘deprivation model’ (deprivatiemodel). Het 
‘importation model’ suggereert dat (wan-)gedrag van gevangenen de standpunten, 
overtuigingen en gedragspatronen weerspiegelen die de gedetineerde heeft opgedaan 
voorafgaand aan zijn of haar opsluiting. Daartegenover stelt het model van deprivatie dat 
gevangenengedrag het beste kan worden verklaard door de omstandigheden van 
gevangenschap zelf, dat wil zeggen, de spanningen van het gevangenisleven waar de 
gedetineerden zich aan moeten aanpassen. 
 
De aanpak van een beschermingssysteem van kinderen in detentie wat betreft het geweld 
dat de kinderen elkaar onderling aandoen staat volgens bovenstaande modellen in verband 
met de institutie en het geweld dat hieruit voortvloeit. In het kader van dit onderzoek naar 
‘Gezondheid, Bescherming en Veiligheid van kinderen in Suriname’ dient de problematiek 
die door de respondenten wordt aangegeven te worden geanalyseerd in het licht van de 
veranderingen in de instituties zelf. Deze analyse betreft echter het chronosysteem en dit 
valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek. 
 
Uit onderzoek (Klatt, 2016) blijkt verder dat er verschillende variabelen in verband gebracht 
kunnen worden met geweld onder gedetineerden. Enkele van de belangrijke factoren 
blijken gerelateerd aan leeftijd, etniciteit, criminele geschiedenis/voorafgaande feiten, 
drugsgebruik, en criminele of gewelddadige overtuigingen (Klatt, 2016).  
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Antisociaal gedrag komt vaak voor bij jonge mensen, vooral in tienerjongens (Moffitt, 1993; 
Murray & Farrington, 2010). Het blijkt zo vaak voor te komen dat sommige auteurs 
suggereren dat asociaal gedrag bij tieners tot een bepaalde hoogte gezien kan worden als 
de norm (Wiklund, 2014). Gewelddadig wangedrag in de gevangenis, inclusief lichamelijke 
en seksuele aanvallen tegen andere gedetineerden, is een veelvoorkomend probleem in 
gevangenissen voor zowel volwassenen als jeugdstrafrechtinstellingen. Ongeacht de exacte 
frequentie van het onderling geweld vormt het een grote zorg. Gevangenisgeweld dient niet 
alleen voorkomen te worden omdat gevangenen recht hebben op een humane behandeling 
zelfs tijdens de detentieperiode, maar ook omdat zij beschermd moeten worden tegen 
represailles. Preventie van geweld, met name onder jonge gedetineerden, is bijzonder 
belangrijk omdat dit het toekomstige gedrag van de jongeren na vrijlating kan beïnvloeden 
(Trulson et al.,2005), wat weer een bedreiging kan vormen voor de openbare veiligheid 
(Klatt, 2016).  
 
Het stoppen van ‘Violence Against Childeren’ (VAC) is een uitdaging. Wereldwijd blijkt dat 
vooruitgang bij het beëindigen van geweld tegen kinderen in zorginstellingen uiterst beperkt 
is. In de VN-studie wordt aanbevolen dat een van de beste manieren ter voorkoming van 
geweld tegen kinderen in instellingen is, om ze uit instellingen te houden (Unicef 2011). 
Voor de kinderen die zich al in een instelling bevinden dient het beschermingssysteem 
geoptimaliseerd te worden. In dit onderzoek wordt getracht om de prevalentie van 
verschillende typen geweld vast te stellen zodat er gericht gewerkt kan worden aan een 
hervormingsbeleid op dit gebied. 
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3. Onderzoeksopzet 
 
In dit hoofdstuk wordt de methodiek beschreven. Dit onderzoek bestaat uit twee 
onderdelen, het kwalitatieve en het kwantitatieve onderdeel. Voor het kwalitatieve 
gedeelte van het onderzoek zijn er focusgroepsessies gehouden en diepte-interviews 
afgenomen en voor het kwantitatieve gedeelte zijn zelfrapportageformulieren gebruikt.  
 

3.1. Onderzoekspopulatie  
 

De onderzoekspopulatie voor dit onderzoek is te verdelen in twee hoofdgroepen, te weten: 
de kinderen in (pre-)detentie en de dienstverleners. De groep ‘kinderen in (pre-)detentie’ is 
onder te verdelen in kinderen die momenteel vast zitten in het JOG of het doorgangshuis 
Opa Doelie en kinderen die vast hebben gezeten (ex-gedetineerden). Voor het kwalitatieve 
gedeelte, bestaande uit focusgroepsessies en diepte-interviews, zijn alleen ex-gedetineerde 
jongeren ondervraagd. Deelname van kinderen in detentie aan het kwalitatieve gedeelte 
van dit onderzoek was niet toegestaan door de leiding. Daarnaast zijn er twijfels over de 
betrouwbaarheid van de informatie die in detentie verzameld zou worden, omdat er 
verplicht een penitentiaire ambtenaar en een maatschappelijk werker aanwezig moet zijn 
bij elke sessie. Hierdoor kunnen de kinderen niet in alle privacy hun ervaringen delen. 
Verder zijn er voor de volledigheid van het kwalitatieve gedeelte ook diepte-interviews 
afgenomen van dienstverleners. Voor het kwantitatieve deel van dit onderzoek zijn er bij de 
dienstverleners en bij de kinderen in (pre-)detentie zelfrapportageformulieren afgenomen.  
 
Tabel 1 Overzicht van onderzoeksmethoden 
Respondentgroep Kwalitatief 

deelonderzoek 
Kwantitatief  

deelonderzoek 

Kinderen in (pre-)detentie (12 t/m 21 jaar) --- 86 zelfrapportageformulieren 
Ex-gedetineerde kinderen (12 t/m 24 jaar) 7 diepte-interviews  

3 focusgroepsessies 
17 zelfrapportageformulieren 

Dienstverleners  7 diepte-interviews 4 zelfrapportageformulieren 

 
Kwalitatieve dataverzameling: focusgroepen en diepte-interviews 
De onderzoekspopulatie voor de 3 focusgroepsessies (n=8 per sessie) bestaat uit ex-
gedetineerde kinderen tussen de 12 t/m 24 jaar die maximaal drie jaar geleden in het 
Jeugdopvoedingsgesticht (JOG) waren opgesloten, in het doorgangshuis Opa Doelie in 
voorarrest hebben gezeten en/of één of meerdere nacht(en) in een cellenhuis in Suriname 
hebben doorgebracht. Deze zelfde voorwaarden gelden voor de 7 ex-gedetineerden (5 
jongens en 2 meisjes) waarvan een diepte-interview is afgenomen.  
 
Voor dit onderzoek zijn voor de werving personen benaderd in de leeftijdsklasse 12 tot 24 
jaar. Gestreefd is naar een spreiding van geslacht en etniciteit. De deelnemers van dit 
onderzoek zijn geworven in Paramaribo. In totaal zijn er voor dit onderzoek 34 kinderen 
uitgenodigd. Hiervan hebben uiteindelijk 19 deelnemers geparticipeerd omdat steeds bijna 
de helft niet kwam opdagen (‘no-show’). Aan de focusgroepsessies hebben alleen jongens 
meegedaan. Dit is een bewuste keuze geweest vanwege de verstandhouding tussen jongens 
en meisjes op deze leeftijd. Doordat ze indruk op elkaar probeerden te maken kan het 
waarheidsgehalte beïnvloedt worden. Ook vanwege de sekseverhouding tussen jongens en 
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meisjes die een delict hebben gepleegd, is ervoor gekozen om de meisjes niet te betrekken 
bij de focusgroepsessies, de sekseverhouding was in 2015 namelijk 44 staat tot 3.12 
Voor de diepte-interviews zijn er 2 meisjes en 5 jongens geselecteerd. Hoewel er bij de 
werving gestreefd is naar een gelijke verdeling wat betreft etniciteit, waren de jongens van 
creoolse afkomst bij dit onderzoek in de meerderheid. Dit beeld is niet geheel vertekend 
aangezien het correspondeert met de gevangenispopulatie. De groepsindeling en de 
belangrijkste selectiecriteria op basis waarvan de deelnemers zijn geworven en geselecteerd 
zijn weergegeven in tabel 2. 
 
Ook in Suriname zijn kinderen in (pre-)detentie voor hun bescherming in een 
afhankelijkheidsrelatie met relevante dienstverleners, in het bijzonder penitentiaire 
ambtenaren en maatschappelijk werkers. De manier waarop zij het opgedragen beleid 
uitvoeren is bepalend voor het welzijn van deze kinderen. De kinderen zijn aan het woord 
geweest over hoe verschillende dienstverleners met hen omgaan. Voor de betrouwbaarheid 
van dit onderzoek is het belangrijk dat beide partijen gehoord worden. Daarom zijn er 7 
diepte-interviews afgenomen van dienstverleners die betrokken zijn bij de justitiële 
jeugdinrichtingen. De onderzoekspopulatie van de dienstverleners betreft 7 medewerkers 
die in contact zijn met kinderen in (pre-)detentie, te weten: 
1. Een maatschappelijk werker van het JOG.  
2. Een penitentiaire ambtenaar van het JOG. 
3. Een leerkracht uit het doorgangshuis Opa Doelie. 
4. Een politieagent uit het doorgangshuis Opa Doelie. 
5. De psycholoog die ingezet wordt bij alle kinderen. 
6. De arts die ingezet wordt voor de medische zorg van de kinderen in detentie. 
7. Een advocaat die ingezet wordt voor de juridische verdediging van kinderen. 
 
Er is bewust gekozen voor dienstverleners die frequent en/of op cruciale momenten in 
direct contact staan met de kinderen in plaats van hooggeplaatste leidinggevenden, omdat 
zij een realistischer beeld hebben van de werkelijkheid. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de 
groepsindeling en de gehanteerde criteria. 
  

                                                           
12 Ongepubliceerd onderzoeksrapport ‘Preventieve interventies voor risicojongeren’ voor het ministerie van  

   Justitie en Politie (2015) op te vragen bij de afdeling Delinquentenzorg. 
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Tabel 2 Groepsindeling en selectiecriteria 

Groep Aantal Selectiecriteria Techniek 

Jeugdige ex-
gedetineerden 

17* - Kinderen tussen de 12 en 24 jaar die 
niet 

langer dan 3 jaar geleden in het 
doorgangshuis 

Opa Doelie of het Jeugd 
Opvoedingsgesticht 

hebben gezeten 

Focusgroepsessies 
en diepte-
interviews 

Jeugdige 
arrestanten en 
gedetineerden 

86 - Kinderen tussen de 12 en 18 jaar die 
gearresteerd zijn en in het 

doorgangshuis 
Opa Doelie verblijven in afwachting op 

hun 
rechtszaak 

- Kinderen tussen de 12 en 21 jaar die 
veroordeeld zijn tot gevangenisstraf 

en verblijven in het Jeugd 
Opvoedingsgesticht 

Zelfrapportage 
formulier 

Dienstverleners  7 - Werkzaam in het detentiewezen 
- Persoonlijk contact met de kinderen 

Diepte-interviews 

*) Per groep zijn er steeds veel meer deelnemers uitgenodigd dan de noodzakelijke 8 voor 
een FGS, omdat er bij deze doelgroep heel vaak wegblijvers zijn (no-show). Aan de 3 FGS 
hebben uiteindelijk 17 deelnemers deelgenomen, met een gemiddeld aantal van 6 jongeren 
per FG (plus 7 diepte-interviews). 
 
 
De werving van de jeugdige ex-gedetineerden is geschied via de stichting Rumas13 en via 
informele netwerken, waarbij er gebruik gemaakt is van het sneeuwbaleffect (Verschuren, 
2015: 182). De verwachting was dat de meeste geworven kinderen voor de 
focusgroepsessies op het moment dat ze benaderd werden boven de 18 jaar oud zouden 
zijn, omdat zij al een detentieperiode achter de rug hebben. De grootste groep was 
inderdaad boven de 18 jaar. Volgens het jeugdstrafrecht ben je dan al volwassen en mag je 
zelf beslissingen nemen. Toestemming van de ouders voor deelname aan de 
focusgroepsessies is daarom niet gevraagd. Ter bescherming van de kinderen tijdens de 
focusgroepsessies zijn er maatregelen getroffen. De FGS zijn zowel academisch als ethisch 
verantwoord afgenomen, wat inhoudt dat (1) er extra aandacht werd besteedt aan de 
introductie en kennismaking, (2) er een geschikte persoon aanwezig was voor begeleiding 
bij (emotionele of lichamelijke) uitbarstingen, (3) er gelegenheid was om na te praten met 
positieve rolmodellen, (4) er voor de nazorg een informatiefolder was uitgedeeld met 
contactnummers van professionele instanties voor verdere begeleiding. 
  

                                                           
13 http://www.stichting-rumas.com/ 
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Kwantitatieve dataverzameling: survey 
Voor het kwantitatieve gedeelte zijn er zelfrapportageformulieren ingevuld door de 
kinderen die zich in de week van 14-18 november 2016 bevonden in het doorgangshuis Opa 
Doelie en het JOG. Dit waren in totaal 86 kinderen, waarvan 4 meisjes en 82 jongens. De 
kinderen hebben onder begeleiding van de leerkrachten het zelfrapportageformulier 
ingevuld. 
Daarnaast hebben de 17 kinderen die hebben deelgenomen aan de FGS ook een 
zelfrapportageformulier ingevuld. Vanwege de eisen van het ministerie van Justitie en 
Politie zijn er verplichte aanpassingen gemaakt in de versie van het zelfrapportageformulier 
dat gebruikt is bij deze kinderen. De 86 formulieren die zijn afgenomen bij de kinderen in 
(pre-)detentie waren hierdoor niet meer te vergelijken met de formulieren van de ex-
gedetineerden. De 17 formulieren van de ex-gedetineerde kinderen zijn daarom niet 
betrokken bij de analyse van de kwantitatieve data. 
 

3.2 Materiaal en methoden 
 

De datacollectie voor het kwalitatieve deel van dit onderzoek is gestart op 16 juli en heeft 
geduurd tot 05 augustus 2016. Voor het kwalitatieve gedeelte is er gebruik gemaakt van 
diepte-interviews en focusgroepsessies. De voor de focusgroepsessie ontwikkelde 
‘discussion guide’ en de voor de diepte-interviews ontwikkelde themalijst zijn terug te 
vinden in bijlage 1. De ‘discussion guide’ fungeerde slechts als richtlijn tijdens de 
focusgroepsessies, omdat er afhankelijk van de groep aanpassingen gemaakt moesten 
worden.  
 
Wat betreft de betrouwbaarheid van de focusgroep methodiek geldt de volgende 
toelichting. Er is een gebrek binnen de wetenschap op dit nog steeds zeldzame 
onderzoeksproces van kwalitatief onderzoek, en er is weinig discussie over het belang van 
kwalitatief werk voor het verschaffen van informatie aan studies over het jeugdrecht 
(Meyers, 2015). Ook in Suriname is dit het geval, er is geen informatie beschikbaar over de 
ervaringen van de kinderen die in (pre-)detentie hebben gezeten. Hiermee is het belang van 
dit onderzoek, los van het gevoelige onderwerp, bevestigd. 
 
Voor het kwalitatieve gedeelte van dit deelonderzoek zijn er 7 kinderen (5 jongens en 2 
meisjes) geïnterviewd over hun ervaringen ten aanzien van geweld tegen en tussen 
kinderen in (pre-)detentie. Tijdens het interview worden de ervaringen echter retrospectief 
beschreven omdat er ex-gedetineerde kinderen werden geïnterviewd. Deze keuze is 
gebaseerd op de aanname dat kinderen die de (pre-)detentieperiode hebben afgesloten, 
vrijer zullen praten over verschillende vormen van geweld, dan kinderen die nog in detentie 
verkeren vanwege de angst voor represailles. Daarnaast is deze keuze gemaakt omdat er 
gezien het beleid van de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) en de Justitiële 
Kinderbescherming (JKB) geen diepte-interviews met kinderen kunnen worden afgenomen 
zonder supervisie van een penitentiair ambtenaar en/of een maatschappelijk werker. Een 
interview waarbij de privacy van de respondent niet kan worden gegarandeerd is, vooral 
gezien dit onderwerp, niet zinvol. 
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Voor de dataverzameling tijdens de focusgroepdiscussies zijn, om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden, verschillende materialen ontwikkeld, zoals een ‘discussion guide’14 en 
verschillende gelamineerde associatiekaarten met (fullcolour) afbeeldingen. In dit deel 
zullen de ontwikkelde materialen en gehanteerde methoden worden besproken. 
 
De ‘discussion guide’ bestaat uit 3 hoofdonderdelen van dit onderzoek: gezondheid, 
veiligheid en bescherming. Per thema zijn er vragen opgenomen en gecategoriseerd naar 
locatie (Opa Doelie of JOG) en dader (kind of dienstverlener). De informatie over de locatie 
was soms moeilijk te onderscheiden omdat de kinderen soms ervaringen hebben op beide 
locaties. Bij de pilot-FGS is getracht om met woorden de personificatie van geweld en 
vrijheid tot stand te brengen. Dit heeft niet goed gewerkt, de jongens kwamen slechts met 
enkele woorden. Vandaar dat er bij de verdere FGS is gekozen voor het gebruik van 
associatiekaarten.15  
 
De datacollectie van het kwantitatieve gedeelte, de afname van de 
zelfrapportageformulieren bij kinderen in (pre-)detentie heeft plaats gevonden in week 44 
van 2016. Er is geen toestemming verleend aan de onderzoeker en/of assistenten om de 
formulieren af te nemen. Eerst zouden de maatschappelijk werkers de formulieren 
afnemen, hiervoor is een officiële ‘teach-in’ gehouden. Ook deze groep heeft uiteindelijk 
niet kunnen fungeren als facilitator, vanwege de bestaande werkdruk en beschikbare tijd. 
Uiteindelijk is er een ‘teach-in’ gehouden voor de leerkrachten in Opa Doelie en het JOG en 
hebben zij de zelfrapportageformulieren afgenomen bij de kinderen in (pre-)detentie. 
Vanwege de bekendheid van de leerkrachten met de doelgroep is de afname vlot verlopen. 
Weigering is niet voorgekomen en om deelname te bevorderen is er extra tijd uitgetrokken 
voor een inleiding met uitgebreide uitleg, geruststelling en het beantwoorden van vragen. 
Ook is er persoonlijke begeleiding geboden aan degenen die zelf niet goed kunnen schrijven. 
 
De gegevens van de 19 ex-gedetineerde kinderen uit de FGS die het zelfrapportageformulier 
ook hebben ingevuld, zijn geen gegevens beschikbaar omdat hun formulieren niet zijn 
verwerkt. Dit vanwege de onvergelijkbaarheid van de formulieren door de vele verplichte 
aanpassingen die erin gemaakt na afname in de FGS. De data van de zelfrapportage-
formulieren heeft dus alleen betrekking op de kinderen die ten tijde van het onderzoek in 
(pre-)detentie zitten. Tijdens het invullen van het formulier door de ex-gedetineerde 
kinderen zijn opmerkelijke observaties gedaan en deze zijn geregistreerd. Bijvoorbeeld het 
openlaten van stellingen in het blok over ervaringen met seksueel geweld terwijl de 
kinderen er net in de FGS nog over hadden verteld. 
 
Onderzoeksstrategie 
Het gebied waarin dit onderzoek inzicht tracht te krijgen betreft de mate waarin er 
lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld tegen kinderen en tussen kinderen onderling in 
Suriname wordt gebruikt. Dit deelonderzoek betreft het geweld dat tegen en tussen 
kinderen in (pre-)detentie wordt gebruikt. Door de combinatie van bureauonderzoek, 
interviewafname en de focusgroeptechniek wordt er gebruik gemaakt van methoden-
triangulatie (Verschuren, 2015) om meer diepgang te bereiken.  

                                                           
14 Zie bijlage I. 
15 De gekozen associatiekaarten zijn weergegeven in bijlage III. 
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Onderzoeksmateriaal  
Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een ‘discussion guide’, een vragenlijst voor de 
diepte-interviews met dienstverleners en met jeugdige ex-gedetineerden en het 
zelfrapportageformulier voor kinderen in (pre-)detentie en het zelfrapportageformulier voor 
dienstverleners. De meetinstrumenten voor het kwalitatieve deel van dit deelonderzoek zijn 
gebaseerd op het zelfrapportageformulier dat ontwikkeld is door het IGSR.16  
 
Beperkingen van het onderzoek 
Zelfrapportageformulieren 
- De inzet van leerkrachten als facilitators voor de afname van de 

zelfrapportageformulieren onder de kinderen in (pre-)detentie terwijl er ook vragen over 
de leerkrachten opgenomen zijn in dit formulier. 

- De zelfrapportageformulieren zijn niet inhoudelijk geëvalueerd: of er werkelijk gemeten 
is wat men wilde meten, vooral bij de groep zeer laagopgeleiden en analfabeten. Uit de 
zelfrapportageformulieren blijkt dat 13% van de kinderen in (pre-)detentie het moeilijk 
vond om de vragenlijst in te vullen. 

- De zelfrapportageformulieren van de ex-gedetineerde kinderen zijn niet verwerkt, omdat 
de versie van het zelfrapportageformulier dat gebruikt is voor de kinderen in (pre-
)detentie niet vergelijkbaar was vanwege de door het ministerie van Justitie en Politie-
verplichte veranderingen die moesten worden aangebracht in het formulier. 

- Er kan geen toelichting worden gevraagd omdat het onderzoek anoniem is en er geen 
toegang is tot de doelgroep. 

Diepte-interviews 
- Van de dienstverleners is er maar 1 dienstverlener geïnterviewd per sectie vanwege het 

beschikbare budget. 
Focusgroepsessies  
- Geen ruimte en tijd om nader te onderzoeken waarom de kinderen in focusgroepsessies 

meer vertelden dan zij aangaven in de zelfrapportageformulieren. 
- Geen ruimte en tijd om nader te onderzoeken waarom kinderen niets over zichzelf 

vertelden, maar altijd refereerden naar de ervaringen van anderen; niet spraken in de ik-
vorm, ook al betrof het verhaal henzelf. Dit was het geval voor zowel de FGS als de 
diepte-interviews. 

 
 
  

                                                           
16 Zie bijlage I en II 
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4. Onderzoeksresultaten  
 

4.1. Sociaal demografische kenmerken  
 
Voor het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek ‘kinderen in (pre-)detentie’ hebben in 
totaal 86 kinderen in (pre-)detentie een zelfrapportageformulier ingevuld. Van deze 86 
kinderen verbleven op het moment van afname 39 kinderen in het doorgangshuis Opa 
Doelie en 47 in het Jeugd Opvoedingsgesticht (JOG). Tabel 3 geeft een overzicht van enkele 
demografische gegevens van deze kinderen.  
 
Tabel 3 Demografische gegevens van kinderen in (pre-)dentie 

Demografische variabelen N=82  

Gemiddelde leeftijd  16.8 jaar 
Grootste etnische groep Gemengd 
Meest voorkomende geloofsovertuiging Christen 

 
Het jongste meisje in (pre-)detentie is op het moment van afname van het 
zelfrapportageformulier 13 jaar oud en het oudste meisje in 19 jaar. De jongste jongen is 12 
jaar en de oudste jongen 20 jaar. 
 
Voor het kwalitatieve gedeelte zijn 3 FGS met in totaal 19 ex-gedetineerde kinderen 
gehouden en 7 diepte-interviews van ex-gedetineerde kinderen afgenomen. Ter vergelijking 
en als aanvulling zijn de resultaten van de 7 diepte-interviews met dienstverleners ook 
verwerkt in de verslaglegging. De jongens die zijn geïnterviewd zijn genummerd J1 t/m J7 en 
de meisjes M1 en M2. Vanwege de waarborging van de anonimiteit zijn de interviews met 
de dienstverleners niet gelabeld, maar als één spreker gerapporteerd: de dienstverleners.17 
 
De jongste deelnemer van de FGS is 14 jaar en de oudste 24 jaar. De gemiddelde leeftijd van 
de deelnemers van de focusgroepsessies is 18,7 jaar. In tabel 4 zijn de gemiddelde leeftijden 
van de deelnemers en andere details per focusgroepsessie weergegeven. 
 
Tabel 4 Overzicht leeftijd van de deelnemers per focusgroepsessie 

 Pilot FGS 
(n = 5) 

FGS 1 
(n = 6) 

FGS 2 
(n = 8) 

 Leeftijd (in jaren) Leeftijd (in jaren)  

Jongste 
deelnemer 

14 18 19 

Oudste 
deelnemer 

18 20 24 

Gemiddelde 𝐱 15,5 19,6 21 

 
De grootste groep kinderen (22%) in (pre-)detentie heeft het opleidingsniveau van de lagere 
school. De tweede grootste groep heeft een opleiding op VOJ niveau, wat wilt zeggen dat zij 

                                                           
17 Alle citaten van respondenten zijn cursief en tussen aanhalingstekens “…” weergegeven. 
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als laatst op LBGO, LBO of LTS hebben gezeten.18 Tabel 5 geeft een overzicht van het 
opleidingsniveau van de kinderen in (pre-)detentie. In het JOG worden, naast basisonderwijs 
(GLO), de modules timmeren, metselen en schilderen aangeboden. Alle kinderen in (pre-
)detentie zijn verplicht naar school te gaan en volgen in detentie één van de aangeboden 
modules, ook al is hun niveau hoger dan het intern aangeboden onderwijs. 
 
Tabel 5 Opleiding van kinderen in (pre-)detentie 

Opleiding (n=86) % 

Lagere school(GLO) 22 
VOJ (LBGO, LBO en LTS) 19 
Module timmeren 14 
Module metselen 14 
Module schilderen 13 
Anders (vakschool, VSO en opleiding Kari Yu) 9 
MULO 9 

Totaal 100 

 
Qua etniciteit zijn er 3 grote groepen te onderscheiden, te weten: de Gemengde groep 
(33%), de Creoolse groep (28%) en de Marrongroep (24%). Tabel 6 geeft een overzicht van 
de verschillende bevolkingsgroepen die voor komen onder de kinderen in (pre-)detentie. 
 
Tabel 6 Bevolkingsgroep van kinderen in (pre-)detentie 

Bevolkingsgroep (n=86) % 

Gemengd 33 
Creool 28 
Marron 24 
Hindoestaan 9 
Indiaan 4 
Javaan 1 
Anders 1 

Totaal 100 

 
Het christendom overheerst als geloof van de kinderen met een percentage van 73%. De 
andere geloofsovertuigingen zijn veel minder vertegenwoordigd bij de kinderen in (pre-
)detentie. De Islam en ‘geen godsdienst’ staan op een gedeelde tweede plaats. Tabel 7 geeft 
hiervan een overzicht. 
  

                                                           
18 De vraag betrof de huidige opleiding, maar gezien de ingevulde antwoorden, zoals bijvoorbeeld MULO, is de  

    vraag anders begrepen en hebben enkele jongeren hun laatst gevolgde opleiding ingevuld. Onderwijs op het  

    MULO-niveau wordt niet verzorgd in de inrichtingen.  
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Tabel 7 Geloofsovertuiging van kinderen in (pre-)detentie 

Geloofsovertuiging (n=86) % 

Christen 73 
Hindoe 9 
Islam 4 
Geen godsdienst 9 
Weet niet 3 
Anders 2 

Totaal 100 

 

4.2. Algemene zorg en voorzieningen 
 
Onder algemene zorg en voorzieningen wordt de dienstverlening en faciliteiten voor het 
behoud van een goede gezondheid van de kinderen in (pre-)detentie verstaan. Onder de 
gezondheid van de kinderen in (pre-)detentie wordt in dit onderzoek verstaan: 
A. Verkrijgen van gezonde voeding. 
B. Toegang tot medische zorg (zowel lichamelijk als psychisch). 
C. Hygiëne van de cellen en de sanitaire voorzieningen. 

 
Kinderen dienen alleen van hun vrijheid te worden ontnomen, indien het volgens de 
principes en procedures geschiedt van de ‘United Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice’ (The Beijing Rules). Wanneer de vereiste19 zorg met de 
werkelijk aangeboden zorg wordt vergeleken, blijkt de zorg voor kinderen tijdens de (pre)-
detentie periode niet optimaal te zijn. De internationale wetgeving geeft aan dat goede zorg 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en uit de onderzoeksresultaten blijken de 
gegeven normen niet altijd gehandhaafd. In deze paragraaf wordt de Surinaamse situatie 
uiteengezet. 
Het jeugddetentiesysteem in Suriname dient de rechten en veiligheid van kinderen te 
waarborgen en dient de lichamelijke en mentale gezondheid te ondersteunen. Er zijn nog 
enkele uitdagingen voor Suriname op het gebied van de wettelijke, institutionele en 
dienstverlenende kaders voor de bescherming van kinderen in het algemeen en in het 
bijzonder in het jeugdrechtsysteem (UNCT, 2016). Voorbeelden zijn de efficiënte uitvoering 
van de alternatieve straffen en ondersteuningssystemen voor kinderen die in 
contact/conflict met de wet zijn gekomen; het ontbreken van aparte voorzieningen voor alle 
kinderen die zijn aangehouden - met inbegrip van meisjes die worden geplaatst met 
volwassen vrouwen; en de algemene beschikbaarheid van voldoende bekwaam personeel 
binnen het welzijns- en rechtvaardigheidssysteem dat nu door de huidige tekorten aan 
investeringen in preventie, behandeling en nazorg belemmert.  
De dienstverleners geven aan dat het doorgangshuis Opa Doelie speciaal voor kinderen is 
gebouwd en voldoet aan internationale standaarden. Maar de kinderen blijven slechts in 
Opa Doelie totdat ze veroordeeld zijn door de rechter. Daarna verblijven de kinderen in het 
JOG om hun straf uit te zitten. Het JOG is gevestigd op het terrein van de CPI waar ook 
volwassen gedetineerden verblijven. Dit is in strijd met de rechten van het kind en gaat in 
tegen de verdragen die Suriname heeft geratificeerd. De dienstverleners hebben 
aangegeven, dat vanwege het feit dat de locatie niet ‘correct’ is, er vaak geïmproviseerd 

                                                           
19 Zie hoofdstuk theoretisch kader. 
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moet worden om de kinderen zoveel als mogelijk volgens de internationale standaarden 
onder te brengen. Maar dit lukt niet altijd.  
 
De ex-gedetineerde kinderen hebben tijdens de FGS aangegeven, dat niet alle kinderen bij 
de kamerindeling een gelijke behandeling krijgen. De indeling van de kamers in Opa Doelie 
bestaat uit 2 delen; blok A (3 cellen) en blok B (de rest). In blok A zitten de jongens die zelf 
alles kunnen betalen, zoals J7 verteld:  
  

“Jongens die alles op tijd krijgen, zoals een advocaat en eten. En in 
het andere deel zitten de jongens die het veel moeilijker 
hebben…Jongens van Abrabroki (achtergestelde woonwijk) … 
jongens die het (financieel) niet goed hebben.” 

 
Uit de resultaten van het zelfrapportageformulier blijkt dat van alle kinderen in (pre-
)detentie 33% heeft aangegeven, dat er ‘heel goed’ (15%) of ‘goed’ (19%) voor hen wordt 
gezorgd. Daarentegen heeft 47% aangegeven, dat er ‘niet zo goed’ voor hen wordt gezorgd. 
Daarnaast heeft 11% aangegeven, dat er ‘slecht’ voor hen wordt gezorgd en 9% heeft 
aangegeven zich ‘verwaarloosd’ te voelen. Tabel 8 geeft hiervan een overzicht.  
 
Tabel 8 Mening over verzorging voor kinderen in (pre-)detentie 

 Mening kinderen verzorging % Opa Doelie Pre-
detentie (n=38) 

JOG Detentie 
(n=47) 

Ze zorgen heel goed voor me 15 26 6 
Ze zorgen goed voor me 19 15 21 
Ze zorgen niet zo goed voor me 47 31 60 
Ze zorgen slecht voor me 11 15 6 
Ik word verwaarloosd 9 13 6 

 
Kijkend naar het verschil tussen de mening van de kinderen over de verzorging tijdens de 
pre-detentieperiode in Opa Doelie en detentieperiode in het JOG, blijkt het dat 58% van de 
kinderen in pre-detentie vindt dat er niet goed (tot de graad van verwaarlozing) voor hen 
wordt gezorgd. Dit ten opzichte van een percentage van 72% van de kinderen in detentie 
die vindt dat er niet goed voor ze wordt gezorgd.  
  
Uit de kwalitatieve onderzoeksresultaten blijkt verder dat de zorg te wensen over laat wat 
betreft het verkrijgen van gezonde voeding, toegang tot medische zorg (zowel lichamelijk als 
psychisch), de hygiëne van de cellen en de sanitaire voorzieningen. Deze ex-gedetineerde 
kinderen hebben aangegeven, dat de situatie in beide instellingen niet goed was, zowel in 
Opa Doelie als het JOG. Per thema wordt dit verder toegelicht. 
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A. Verkrijgen van gezonde voeding. 
 
Uit de FGS en de interviews is gebleken dat de voeding in detentie een aandachtspunt 
vormt. Voor het eten hadden de jongens geen goed woord over, zowel in Opa Doelie als in 
het JOG. Zo was het eten vaak niet gaar, zoals “a pampoen no bori boeng en a kip beng lala, 
en ie kan tjies sikie” (Vrij vertaald: rauw vlees kan zorgen voor ziektes). Voeding werd zelfs 
beschreven als hondeneten: “drape we njang dagu njang”. Verder werd over de 
eenzijdigheid van het eten geklaagd: zij kregen heel vaak vis te eten. Over de hygiëne van de 
voeding waren de kinderen ook niet tevreden; de lepels, kannen en borden werden niet 
goed gewassen. Toch moesten zij eruit eten. Het liefst aten de jongens het eten van thuis. In 
de periode van voorarrest gaat dat makkelijk, omdat de kinderen in Opa Doelie dagelijks 
eten mogen ontvangen, maar in het JOG krijgen ze alleen eten van thuis als ze bezoek 
krijgen op de zondag. 
De dienstverleners vertellen in de interviews dat zij inderdaad klachten krijgen van de 
kinderen over de hygiëne en de kwaliteit van de voeding. Zij bevestigen ook dat de voeding 
voor de kinderen in (pre-)detentie nog niet optimaal is. Toch worden de kinderen 
gedwongen om alles (vooral hun groente) op te eten, anders worden ze gestraft. De 
klachten die de dienstverleners te horen krijgen over de voeding zijn bijvoorbeeld dat de 
groenten vaak niet goed gewassen zijn (zandresten), de rijst en de kip niet volledig gekookt 
en gaar zijn en er soms stukjes plastic in het eten zit. Ook blijkt het brood soms te hard, 
omdat het oud is. Het type straf dat de kinderen krijgen als ze hun eten niet opeten, betreft 
vaak ontzegging van deelname aan de sportactiviteiten. De kinderen worden gestraft, 
terwijl de dienstverleners hebben bevestigd dat “dat de voeding niet is wat het wezen 
moet”.  
 
Er is door de leiding contact opgenomen met de leverancier over de kwaliteit van het eten 
voor ‘Opa Doelie’. De leverancier geeft aan dat hun betaling niet voldoende en/op tijd is 
en/of dat zij werken met de beschikbare middelen. De manier van bereiding en de smaak 
van de voeding in het JOG is volgens de dienstverleners de laatste 5 á 6 jaar verbeterd. Zij 
krijgen geen subsidie meer van het ministerie van Justitie en Politie, dus moet men roeien 
met de riemen die ze hebben, m.a.w. eten wat de tuin/kas biedt. De dienstverleners 
bevestigen dat de voeding niet is wat het wezen moet.  
 
B. Toegang tot medische zorg (zowel lichamelijk als psychisch) 
 
Onder de algemene zorg valt ook de lichamelijke zorg. In zowel het JOG als Opa Doelie is er 
medische zorg aanwezig. De dienstverleners hebben aangegeven, dat de zorg die de 
kinderen in de instellingen krijgen, soms beter is dan de zorg die ze thuis krijgen. De 
kinderen krijgen namelijk driemaal daags voeding en hebben een dak boven hun hoofd. Dit 
is voor enkele kinderen thuis een gemis. Sommige kinderen willen daarom niet weg uit (pre-
)detentie. Bepaalde ouders komen hun kind nauwelijks opzoeken, omdat ze geen geld 
hebben. Bij één op de drie jongens is dat het geval volgens een dienstverlener. Bij sommige 
kinderen is er zelfs sprake van dat het kind voor het inkomen van de ouders zorgdraagt en 
dat de ouders hun zoon niet kunnen komen opzoeken, omdat ze het inkomen van de zoon 
moeten ontberen vanwege zijn gevangenschap.  
Bij binnenkomst in (pre-)detentie worden de jongens standaard medisch onderzocht. Echter 
is de uitkomst van deze medische ‘keuring’ gebaseerd op een gesprek, geen lichamelijk 
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onderzoek. Er wordt van het kind verwacht dat hij/zij aangeeft als hem/haar iets scheelt 
aangaande zijn/haar gezondheid. Er worden slechts testen gedaan als er visueel aanleiding 
is om dat te doen (bijvoorbeeld hoesten of vermagering). Er wordt normaal gesproken ook 
geen hiv-test afgenomen. De hoofdreden hiervoor zijn de kosten die daaraan verbonden 
zijn. 
 
De procedure om bij de polikliniek terecht te komen is als volgt. In het JOG meldt het kind 
zich aan bij het hoofd van de jeugdafdeling, het hoofd van de afdeling maakt contact met de 
interne polikliniek. Het kind wordt begeleid naar de polikliniek door een penitentiair 
ambtenaar die bij de behandeling blijft om te vernemen wat de gezondheidsstatus is van 
het kind. Er is dan geen privacy. Soms krijgt het kind niet zelf van de dokter te horen wat er 
met hem/haar aan de hand is, maar wordt de informatie via de penitentiaire ambtenaar aan 
het kind doorgespeeld. 
 
Volgens de dienstverleners kunnen de kinderen in (pre-)detentie altijd terecht bij de 
polikliniek van de inrichting zelf, maar in Opa Doelie is deze alleen in de ochtenduren 
bemand. En in de polikliniek waar kinderen uit het JOG worden behandeld, worden ook 
volwassen gedetineerden verpleegd. In de polikliniek werken broeders en zusters met een 
COVAB-opleiding. Indien het nodig is, wordt de arts opgeroepen of wordt het kind naar de 
Spoedeisende Hulp gebracht. 
Over de medische zorg zijn de meningen van de kinderen verdeeld. Aan de ene kant was de 
medische zorg er altijd, maar aan de andere kant was de kwaliteit ervan niet optimaal.  
 

“Er was een goede verpleging in het JOG. Zodra er zieke jongeren 
waren in de cel werden ze gebracht naar de zusters op de poli. Je 
hoeft niet 24 uur te wachten op medische zorg.” 

 
Aan de andere kant gaven de kinderen aan dat de zuster niet écht naar je kijkt; “je wordt 
niet aangeraakt”. De kinderen worden niet lichamelijk onderzocht, er werden alleen vragen 
gesteld. Alleen als het heel erg was, word je naar de poli gebracht. En pas als het kind zelf 
constateert dat er iets mis is, kan hij/zij dat aankaarten en dan wordt er een dokter gehaald. 
Dat is het geval in het JOG. In Opa Doelie is de situatie als volgt beschreven: 
 

“De dokter komt elke ochtend langs de cellen. Meestal loopt ze 
met een politieagent langs en dan vraagt ze of er zieke mensen 
zijn. […] als je zei dat je ziek was, dan vroeg ze wat er met je was 
en dan kreeg je kalpol enzo.”  

 
Ook uit de interviews met ex-gedetineerde kinderen blijkt de medische zorg in (pre-
)detentie twee kanten te hebben. J1 geeft aan dat er verpleegsters waren maar dat zij heel 
laks waren, omdat bijvoorbeeld medicijnen niet op tijd werden gebracht en alleen in 
speciale gevallen werden gebruikt. In een ander geval kreeg de zieke gedetineerde de juiste 
hulp van de dokter volgens J2.  

“Het is wel zo dat als je een bepaalde ziekte hebt, dat de dokter je 
wel alles geeft, bijvoorbeeld een zuurstofbom voor de mensen met 
bezetting of kortademigheid.”  
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Ook op de vrouwenafdeling waar de meisjes verblijven is de medische zorg aanwezig. Een 
ex-gedetineerd kind vertelde hierover:  
 

“Ik heb maar één keer griep gekregen daar, ik word niet makkelijk 
ziek. Maar ze doen het wel goed daar met gezondheid enzo, ze 
maken geen grappen met gezondheid. Als je ziek werd dan ging je 
naar de poli.[…] Daar waren een dokter en een zuster en ze gaven 
je wat je nodig had, ook vitaminen, lage Sali of wat…alles enzo.” 

 
Kortom, het blijkt dat de kinderen die ziek zijn in (pre-)detentie daarvoor de nodige 
medische hulp krijgen. Wordt er doorgevraagd, dan blijkt echter dat de medische zorg 
inderdaad aanwezig is in de (pre-)detentie instellingen, maar niet optimaal functioneert. Zo 
is de zorg niet altijd even grondig of preventief van aard en wordt de wet op privacy 
geschonden. 
 
C. Hygiëne van de cellen en de sanitaire voorzieningen. 
 
Wat betreft de hygiëne hadden de ex-gedetineerde kinderen vooral opmerkingen over de 
cel en de sanitaire voorzieningen. De jongens vinden de cellen in Opa Doelie vies, vooral 
vanwege de aanwezigheid van een toilet op de kamer. Dit vinden ze onhygiënisch, want alle 
aroma’s worden ingeademd.  
 

“De toiletten worden niet goed schoongemaakt, vooral hoe de 
jongeren dat zelf moeten doen. Je moet zorgen voor je eigen 
toiletpapier en als je niet hebt, kan je je bil niet vegen. Als één van 
de andere jongens je (toiletpapier) wilt geven, dan kan dat, maar 
politie mag niet zien.”  

 
De toiletten hebben een ‘loli’ (glibberige smurrie) erop. In hun woorden: “a toiletsysteem 
doti, a gerie gerie.” (vrij vertaald: het toiletsysteem is vies, vergeeld). Overal hangt een vieze 
geur in ‘Opa Doelie’. In het JOG zijn 2 werkende toiletten voor alle 40 kinderen; er zijn geen 
toiletten op de kamers: “Als er dan iemand naar toilet moest als de w.c. bezet is, moest je 
het in de cel doen in een (vuilnis)ton.” 
 
In Opa Doelie verblijven 3 jongens op een kamer en in het JOG 2 per kamer. Zowel in Opa 
Doelie als in het JOG worden de kamers door de jongens zelf opgeruimd en welteverstaan 
door de ‘mindere’ (vriendjes). Je bent een ‘vriendje’ als je onderdanig bent of weleens huilt. 
Verder staan er in het JOG in de cellen verroeste ijzeren bedden en op de matrassen zijn er 
geen lakens, ook niet in ‘Opa Doelie’.  
 

“De jongens moesten op de eerste dag gewoon ergens achterin in 
het gebouw gaan om gescheurde lakens te halen. In de matrassen 
zitten mijten. Ook krijg je lotta vlekken daar omdat de was van de 
jongens gezamenlijk wordt gedaan: “ala de mang krosi e was 
samen.” 
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De schoonmaak van de cellen in Opa Doelie was volgens een vast schema. De jongens 
vertellen:  
 

“Elke zaterdag werd de badkamer schoongemaakt door de 
corveeërs met zeep. Maar de wc’s zijn niet netjes. Elke cel heeft 
een toilet en een wasbak en drie bedden. Elke dag moet de cel 
worden geveegd, dweilen met zeep is 1 keer per week. […] Je moet 
zelf lakens, zeep, tandenborstel, tandpasta enzo brengen. En als je 
niet had, dan had je niet…dan blijf je zo. Bepaalde mensen hadden 
niet, dan kregen ze van andere jongens.”  

 
De dienstverleners bevestigen het tekort aan middelen en geven aan dat het ministerie 
vroeger nog inkwam met producten als poederzeep, deodorant en zeep, maar dat dit 
vanwege de precaire economische situatie is stopgezet. De inbreng van de ouders is daarom 
vereist, aldus de dienstverleners. Zo krijgen de kinderen geen beddengoed van de inrichting, 
hier moeten zij zelf voor zorgen. Op vrijdagmiddag mogen de kinderen zelf hun kleren 
wassen in de semi-automaat, maar ze moeten zelf waspoeder brengen. Verder komt er 
twee keer in de maand een kapper. Alle jongens moeten kortgeknipt zijn, ongeacht hun 
religie. Ook wordt aan hen een nagelknipper gegeven om hun nagels (onder toezicht) te 
knippen. Wat betreft de verdere lichamelijke staat van de kinderen, blijken volgens de 
dienstverleners de meest voorkomende ziektebeelden bij kinderen in (pre-)detentie te zijn: 
- huidschimmel (in de volksmond bekent als ‘lotta’); 
- scabiës (in de volksmond bekent als ‘huidvlooien’ en ‘schurft’); 
- waterpokken; 
- ringwormen; 
- sportletsels (blessures of teenfractuur); 
- griep; 
- ontstekingen aan het geslachtsdeel vanwege de geplaatste ‘boegroes’.20  
 
De oorzaken van de huidziekten zijn een vochtige warme omgeving waarin de schimmels 
kunnen groeien. Lotta en huidvlooien komen veel voor, maar de jongens krijgen het niet in 
‘Opa Doelie’. Ze komen ermee naar binnen volgens de dienstverleners. Ongeacht de locatie 
waar ze het oplopen, de kinderen komen binnen bij het JOG met de huidaandoeningen (met 
jeuk en puistjes). Zij worden in het JOG dan in isolatie geplaatst voor behandeling voordat ze 
in contact komen met andere kinderen, aldus de dienstverleners.  
 

4.3. Algemene veiligheid  
 
Onder de algemene veiligheid wordt in dit onderzoek de visie en ervaringen ten aanzien van 
het veiligheidsgevoel van de kinderen in (pre-)detentie en ex-gedetineerde jongeren 
verstaan. De woorden veiligheid en bescherming werden door de kinderen tijdens de FGS 
vaak als één geheel gezien. Hierdoor was het onderscheid bij de dataverwerking moeilijk te 
maken en worden deze thema’s vaak in samenhang besproken. 

                                                           
20 Boegroes zijn plastic ‘balletjes’ (gemaakt van gesmolten plastic, bijvoorbeeld een tandenborstel) die met  

    behulp van een scheermesje geplaatst worden onder de voorhuid van de penis). 
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Tijdens de FGS en de interviews zijn de drie typen geweld, lichamelijk, mentaal en seksueel 
geweld besproken. Als daders zijn volwassenen (de dienstverleners) binnen (pre-)detentie 
en kinderen (de andere jeugdige arrestanten en veroordeelden) in detentie besproken. Over 
veiligheid zijn vragen gesteld in het kader van geweld: in hoeverre zijn de kinderen in 
detentie blootgesteld aan geweld? De ex-gedetineerde kinderen gaven aan dat het niet 
veilig is in (pre-)detentie en begonnen vervolgens over bescherming te praten. 
Ook uit de zelfrapportageformulieren blijkt dat meer dan de helft van de kinderen in (pre-
)detentie zich niet veilig voelde. Tijdens de (pre-)detentie periode voelde 39% van de 
kinderen zich veilig en tijdens de detentieperiode voelde 45% zich veilig. Tabel 9 geeft 
hiervan een overzicht. 
 
Tabel 9 Veiligheid binnen de instelling waarvan % per instelling 

Kinderen voelen zich 
veilig (n=86) 

Totaal % Opa Doelie % JOG % 

Ja, altijd 42 38 45 
Ja, maar soms niet 31 31 32 
Ik voel me niet veilig 27 31 23 

 
In het JOG blijken meer kinderen zich veilig te voelen dan in Opa Doelie. Hier kunnen 
verschillende redenen voor zijn. Uit de interviews met dienstverleners bijvoorbeeld blijkt de 
onveiligheid door verschillende soorten bedreigingen te komen. Een dienstverlener verteld 
hierover: 
 

 “Als je bedreigd wordt voel je je onveilig ja… vanwege het 
detentiestuk kunnen we het niet nog veiliger maken dan het is. 
Dus we blijven met de kinderen praten om te voorkomen dat het 
uit de hand loopt…Ze voelen zich onveilig ja…we hebben gevallen 
gehad van jongens die zich buiten vergrepen hebben aan kinderen 
wiens vaders hierbinnen zijn, en die vader bedreigd die jongen. 
Dan moet de directie inkomen.”  

 
Uit de FGS blijkt verder dat de redenen voor een onveilig gevoel gerelateerd zijn aan andere 
kinderen en dienstverleners. De ex-gedetineerde kinderen vertellen: 
 

 “Als je feiten zoals art. 299 en art. 300 hebt begaan?? wordt je 
eigenlijk niet beschermd door de agenten je wordt gewoon 
afgetakeld door de gedetineerden. De bescherming is niet echt 
gegarandeerd omdat er niet 1x24 uur een agent aanwezig is. 
Soms werken de agenten mee om een gedetineerde af te takelen.” 

 
“A bescherming de, ma a no de toemsie gegarandeerd, omdat a 
kang escaleer. Te yu e baarie de man djoekie keba.” (Vrij vertaald: 
de bescherming is er, maar is niet gegarandeerd, want het kan 
escaleren. Als je schreeuwt (voor hulp) hebben ze (de kinderen) je 
al gestoken). Sranan checken volgens officiele spelling.- 
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“If wang san miet joe ie nab no wang sej e go. Naf ie bar kar deng 
kill en deng mang ne kong direct dus ie kang dede.” (Vrij vertaald: 
als iets binnen met je gebeurd kan je nergens naar toe. En de 
agenten komen niet direct waardoor je kan sterven). 

 
Deze ervaringen over angst voor fysiek geweld zijn terug te vinden in de kwantitatieve 
gegevens. Uit de zelfrapportageformulieren blijkt dat 77% van de kinderen in (pre-)detentie 
gewelddadig gedrag heeft meegemaakt tijdens hun (pre-)detentieperiode. Dit betrof in 
bijna 45% van de gevallen geweld tussen uitsluitend kinderen onderling. Tabel 3.8 geeft 
hiervan een overzicht. 
 
Tabel 10 Ervaring fysiek geweld 

Ervaring kinderen of volwassenen in de 
instelling die met elkaar vechten (elkaar 
hard slaan, schoppen en/of klappen) 
(n=86) 

Totaal % Opa Doelie % JOG% 

Ja, kinderen en volwassenen 23 18 28 
Nee, geen van beiden 24 21 28 
Ja, kinderen 45 56 36 
Ja, volwassenen 5 5 4 

 
Wordt de pre-detentie instelling Opa Doelie vergeleken met de detentie instelling JOG, dan 
blijkt dat het fysiek geweld door kinderen meer in Opa Doelie voorkomt. Situaties met fysiek 
geweld waarbij zowel kinderen en volwassenen betrokken zijn, komen echter wel vaker 
voor in het JOG.  
 
De dienstverleners hebben aangegeven, dat de kinderen zich terecht angstig voelen. De 
kinderen in detentie zijn volgens hen namelijk in staat geweld te gebruiken. Zo vertelde een 
dienstverlener: 
 

“Ze zijn allemaal jongens van de straat, ze lopen in ‘gangs’, en als 
er uit beide gangs een jongen hierbinnen is, dan gaat die ‘fetie’ 
(gevecht) door. Hier [in het JOG] niet zo zeer maar in Opa Doelie 
wel…hier proberen we de rust te bewaren en ze ‘her’ op te 
voeden… maar je kan niet uit de gedachten halen wat die persoon 
van plan is om te doen.” 

  
Daarentegen blijkt uit het resultaat van de zelfrapportageformulieren dat 78% van de 
kinderen in (pre-)detentie vindt dat ze goed behandeld worden door andere kinderen. De 
overige 22% ervaart een slechte behandeling die gepaard gaat met angst voor andere 
kinderen. 
 
Naast angst voor andere kinderen speelt bij de kinderen in (pre-)detentie ook angst voor 
dienstverleners. Deze angst voor dienstverleners speelt in zowel pre-detentie, als de 
detentie-instelling. Zo zijn er in de FGS bijvoorbeeld ervaringen gedeeld over gewelddadig 
optreden van dienstverleners. De ex-gedetineerde kinderen vertelden dat de kinderen met 
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pistolen en ‘kwimmie’ (gummistok) werden geslagen, zij werden geschopt met ‘boots’ 
(laarzen) om de knieën te verzwakken, ook werden zij gestoten van de trap in Opa Doelie. 
De kinderen hebben verder aangegeven, dat “Je wordt (door de agenten) voor gekke 
redenen afgetakeld of soms gewoon om je te pesten”. Een respondent uit Opa Doelie geeft 
aan dat ze een vriend van hem ter plekke hebben afgetakeld en hem een fractuur aan zijn 
pink hebben laten oplopen. “En ze hebben hem nooit naar een arts gebracht; zijn vinger is 
scheef weer aan elkaar gegroeid.” 
 
De dienstverleners hebben aangegeven, dat er binnen het jeugddetentiesysteem inderdaad 
dienstverleners zijn die lichamelijk geweld gebruiken tegen de kinderen. Niet alle 
dienstverleners zijn namelijk opgeleid om met kinderen om te gaan. Daarnaast is volgens 
enkelen van hen lichamelijk geweld soms ‘onvermijdelijk’, omdat “ze niet horen wat je zegt 
totdat je ze een pakslaag geeft”. Dit vanwege de gewenning uit het milieu waar de kinderen 
vandaan komen, aldus de dienstverleners.  
Ook uit de zelfrapportageformulieren blijkt dat de kinderen inderdaad situaties meemaken 
met dienstverleners die ze niet leuk vonden. Kijkend naar indeling onder de volwassenen, 
blijkt dat 13% van de kinderen ooit iets onaangenaams hebben meegemaakt met de 
juffrouw of meester en 67% van de kinderen ooit iets onaangenaams hebben meegemaakt 
met een penitentiair ambtenaar/politieagent of volwassen gevangene. Differentiëren we 
naar instelling, dan blijkt dat 62% van de kinderen in Opa Doelie en 70% van de kinderen in 
het JOG een onaangename gebeurtenis hebben meegemaakt met een dienstverlener. Tabel 
11 geeft een overzicht van incidenten naar soort dienstverlener en per instelling. 
 
Tabel 11 Iets gebeurd met dienstverlener dat ik niet leuk vond 

Ervaring kinderen Ja, er is OOIT iets gebeurd (%) 

Opa Doelie penitentiair ambtenaar/politieagent of 
volwassen gevangene 

62 

Opa Doelie juffrouw of meester 13 
JOG penitentiair ambtenaar/politieagent of volwassen 
gevangene 

70 

JOG juffrouw of meester 13 

 
Opvallend is dat er relatief weinig incidenten zijn tussen de juffrouw en meester vergeleken 
met de politieagenten en penitentiaire ambtenaren, zowel in Opa Doelie als in het JOG. 
Tijdens de FGS en de interviews zijn er ook geen negatieve gebeurtenissen over de 
leerkrachten naar voren gekomen. Kijkend naar de frequentie van ‘iets gebeurd dat ik niet 
leuk vond’ per instelling en dader, dan blijkt dat in het JOG vaker (23%) incidenten meer dan 
5 keren voor komen dan in Opa Doelie (18%). Verdere details hierover zijn weergegeven in 
tabel 12. 
 
  



Deel 4 S. de Vries  Kinderen in Justitiële instellingen 

 

 

46 
 

Tabel 12 Frequentie incident naar dader 

Frequentie  P.a./ 
politieagent/volw. 

gevangene Opa 
Doelie % 

P.a./politieagent 
/volwas. 

gevangene JOG 
% 

Juffrouw of 
meester in 

Opa Doelie % 

Juffrouw of 
meester in 

JOG % 

Geen enkele keer 44 32 85 79 
1 keer 13 17 5 11 
2 of 3 keren 21 19 5 4 
4 of 5 keren 5 6 3 0 
Meer dan 5 keren 18 23 0 0 

 
Onder de dienstverleners wordt de penitentiaire ambtenaar en de politieagent vaak als 
dader van geweld en veroorzaker van angst genoemd. Dit creëert een onveilig gevoel. De 
kinderen hebben in de FGS aangegeven, dat er in (pre-)detentie verschillende manieren zijn 
om jezelf te beschermen tegen een onveilig gevoel: 

 Betalen voor bescherming: “So langa ie ab monie ie boeng. Den p.a. vriendje, gi two 
barkie de man e set yu sani”. (Vrij vertaald: zolang je geld hebt, zit je goed met 
bescherming, voor twee honderd SRD (Surinaamse dollars) regelt de p.a. alles voor je). 
Een ander kind geeft aan dat een klacht tegen een penitentiair ambtenaar niet vaak 
voorkomt. Je kunt naar de commandant of je kunt betalen: “Te yu na dala mang, de 
mang e zorgu ye, den man moes fu bescherm yu”. Hiermee gaat ook gepaard dat de 
jongens die geen geld hebben een andere (voor hen nadelige) behandeling krijgen. 

 Bij de ‘Oso pa’ kan je ook terecht, dit is de huisvader: een ‘lieve penitentiair 
ambtenaar’ (“a swiet wang”), maar ook hij rammelt je soms (“tough love”). 
Bescherming krijg je ook van de dienstverleners als je een “snitch” bent, volgens de 
ex-gedetineerde kinderen. Je wordt dan gedragen door de agenten, anders hebben ze 
geen informant meer. Maar andere kinderen nemen je dit niet in dank af en kunnen je 
dan iets aandoen.  

 “Als je stoer en sterk bent, bescherm je jezelf.” Zo het voorbeeld van een respondent: 
J7 is na de eerste dag in het JOG nooit meer aangevallen, omdat hij de eerste dag 
heeft bewezen dat ze hem niet onder het bed kregen (letterlijk). De andere twee 
jongens vielen hem tegelijkertijd aan, hij heeft het gevecht gewonnen en was vanaf 
toen zelf de kamerbaas. Hij deed aan kickboksen en wist hoe te vechten. Ook kende J7 
al jongens in ‘Opa Doelie’, en had hij neven die daar zaten. Die boden hem ook 
bescherming. 

 Ook sluiten vele jongens zich aan bij een ‘gang’ voor hun eigen veiligheid, “survival” 
zoals zij dat noemen. Ongewild en onbewust raak je betrokken bij een gevecht; de 
jongens geven aan dat ze soms een val voor je zetten “tjoetjak”, “de man e set 
fromoe” (vrij vertaald: ze zetten een val voor je). “Je hebt de ‘gang’ nodig om je te 
beschermen.”  

De Amerikaanse term ‘gang’ wordt niet zo vaak letterlijk gebruikt door de kinderen, maar 
uit de verhalen van de jongeren blijkt dat zij vaak andere kinderen hadden die hun 
bescherming boden tegen andere kinderen. Dit kan vertaald worden naar een ‘gang’. Een 
jongere gebruikt de term wel en verder over bescherming: 

“Als je geliefd bent bij de agenten wordt je door hen beschermd. 
Maar onderling is het op basis van gangs. Vooral in de eethal is 
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het heel onveilig dus daar moet je schreeuwen voor een 
politieagent.” “Ook in de ochtenduren kan iemand je neersteken 
want er is maar 1 penitentiair ambtenaar en hij opent alle cellen 
en hij is voorin (en heeft geen overzicht over de jongeren). Dus 
daar is het behalve je gang en de politie, iedereen voor zichzelf.” 

Volgens andere kinderen uit de FGS bestaat er geen veiligheid binnen detentie. 
“Veiligheid no de drape” (veiligheid bestaat daarbinnen niet). “Het 
beste is om met niemand te bemoeien, maar je moet je niet 
gedragen als een vriendje”. “No tak nanga no wan mang drape”.  
“Het is ‘every man for himself’.” 

Het effect van de afwezigheid van een veilig gevoel voor sommige kinderen, werd nader 
toegelicht: “Mi ati e naki’ maar je kan niet als een vriendje doen”. (Vrij vertaald: mijn hart 
bonst (wanneer ik bang ben), maar ik moet me goed houden). Indien er zich incidenten 
voordoen, is aan de kinderen gevraagd waar zij terecht kunnen voor bescherming. Een kind 
vertelde dat ze eigenlijk nergens heen kon: 

“Een van die zusters was in m’n kamer gekomen, da had ze die 
deur dicht gemaakt dan heeft ze m’n hoofd aan die muur 
geslagen. Niet met mij alleen, ook met een ander meisje.”  
 

Op de vraag waar ze haar beklag kan doen zegt M1:  
 

“Nergens! We moeten naar de directeur en de onderdirecteur, 
maar altijd hebben die penitentiaire ambtenaren gelijk.”  
M1 geeft aan dat de directie altijd aan de kant staat van de 
penitentiaire ambtenaren. M1 licht verder toe: “En als we voor 
(bij) de directeur en onderdirecteur waren, dan liegen ze (de 
dienstverleners) gewoon dat ze dat ding niet hebben gedaan. En 
dat vond ik niet prettig’. Da nooit hebben wij gedetineerden gelijk 
en dat is een beetje lastig. Want ze moeten dingen praten, hoe 
dingen zijn. Al ben je niet fout, nooit heb je gelijk. Dat is een beetje 
lastig ook’. Op de vraag wat ze dan doet, geeft M1 aan: “Je gaat 
op kamer en huilen. Dat is de oplossing. Morgen ben je 
weer…goed.”  
 

Uit de interviews met de ex-gedetineerde kinderen blijkt verder dat, indien het nodig is, de 
maatschappelijk werkers bemiddelen, maar het systeem heeft zijn beperkingen. Zo blijkt de 
angst voor represailles bij kinderen, omdat er niet anoniem en discreet wordt omgegaan 
met informatie.  
Uit interviews met dienstverleners blijkt dat ook onder de dienstverleners de angst leeft 
voor de gevolgen van hogere hand, indien men doorgeeft (door wie) welke (kinder-)rechten 
worden geschonden. Er is volgens enkele dienstverleners geen autonoom systeem en/of 
onafhankelijke actor die toezicht houdt en/of mandaat heeft om in te grijpen.  
De angst onder de kinderen blijft daarom onopgelost bestaan. Van de kinderen in (pre-
)detentie blijkt dat 34% een reden heeft om bang te zijn om zijn/haar kamer te verlaten. De 
meest voorkomende angst is voor incidenten met een penitentiair 
ambtenaar/politieagent(e), 22% van de kinderen in (pre-)detentie heeft dat aangegeven. Op 
de tweede plaats bestaat de angst voor het uitbreken van een gevecht of pesterijen (18%) 
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onder de kinderen in (pre-)detentie en op de derde plaats angst voor pesterijen van andere 
kinderen (17%). Deze en de overige aangegeven redenen zijn weergegeven in tabel 12. 
 
Tabel 13 Redenen bang om uit kamer gaan21 

Reden soms bang om uit je kamer te gaan (n=86) % 

Ik ben nooit bang om uit mijn kamer te gaan  66 
Ik ben bang voor een penitentiair ambtenaar/politieagent(e) 22 
Ik ben bang dat er wordt gevochten of gepest 18 
Ik ben soms bang dat kinderen me zullen pesten 17 
Ik ben bang voor volwassenen gevangenen 7 
Ik ben soms bang dat kinderen me zullen slaan 5 
Ik ben bang voor iets anders 5 
Ik ben bang om binnen de instelling te lopen (op het erf/de binnenplaats) 2 
Ik ben bang voor een juffrouw of meester 1 

 
De rol van de penitentiaire ambtenaren is dubbel. Aan de ene kant heerst er een angst voor 
hun gewelddadige optreden, en tegelijkertijd fungeren zij als beschermers. Dit is afhankelijk 
van de situatie. Afhankelijk van de bezetting is de veiligheid in Opa Doelie in meer of 
mindere mate gegarandeerd, volgens de kinderen in de FGS. Er zijn volgens hen 3 tot 4 
agenten voor de hele jongerenafdeling. Als er geen gevechten zijn is dit geen probleem, 
maar als er een gevecht uitbreekt dan zijn er niet voldoende agenten om alle kinderen in het 
gareel te houden. Dan laten ze de kinderen ‘uitvechten’ en komen ze pas ertussen wanneer 
ze niet meer vechten:  
 

“Soms kunnen de agenten de kinderen niet tot rust brengen als er 
een gevecht uitbreekt, omdat er maar 3 agenten binnen zijn.” “ 
Wang mang no mang luku ala deng cel” (een politie agent kan 
niet naar alle kinderen in de cellen kijken). 
Onderbezetting heeft volgens de ex-gedetineerde kinderen soms 
ernstige gevolgen: “A man ben ab wan priem (steekwapen), a 
man ben long en baar ‘coma, coma!’ Fos de kill doro a mang e 
njang steek.” (Vrij vertaald: die jongeman had een steekwapen, 
rende rond en schreeuwde ’coma, coma’. Voordat de 
politieagenten er waren was de jongen al gestoken).  
Andere kinderen daarentegen, geven aan dat politieagenten wel 
komen wanneer het nodig is: “Mi no sabi pe de mang e kmoto, ma 
de mang e kon.” (Vrij vertaald: ik weet niet waar ze vandaan 
komen, maar de politieagenten verschijnen uit het niets). “Er zijn 
hier (in Opa Doelie) 4 of 3 ambtenaren op de wacht maar dat is 
geen probleem want er zijn een aantal agenten op het complex 
dus als er wat is komen de agenten van alle kanten.”  

Uit de interviews met de dienstverleners is gebleken dat in het JOG 3 penitentiaire 
ambtenaren een shift draaien, voor 40 á 50 kinderen. 
Kortom, het verschil tussen bescherming en veiligheid is minimaal voor deze jongeren; hun 
veiligheidsgevoel is afhankelijk van de bescherming die ze krijgen van anderen. De kinderen 

                                                           
21 Bij deze vraag mochten er meerdere antwoorden worden gegeven. 
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gaan soms bij elkaar te rade als ze angstig zijn, indien zij zichzelf niet kunnen beschermen. 
De band met andere kinderen is, net als met de politieagenten en penitentiaire 
ambtenaren, gedeeltelijk tegenstrijdig: aan de ene kant voelen zij zich soms onveilig door de 
bedreigingen van andere kinderen en aan de andere kant kunnen ze soms ook bij hun 
leeftijdsgenoten terecht. 
 
Contact met volwassen gedetineerden 
Onder algemene veiligheid valt ook het gebouw waarin kinderen verblijven en de omgeving. 
Het JOG is gevestigd op het terrein van de CPI, waar merendeels volwassenen vastzitten. Dit 
is in strijd met het door Suriname geratificeerde Kinderrechten Verdrag.  
Volgens de dienstverleners is het contact met volwassen gedetineerden in het JOG niet 
wenselijk. Het is ook verboden, maar in de praktijk onvermijdelijk. Vandaar dat de 
verhuizing van het JOG zo snel mogelijk moet worden doorgevoerd. De huidige situatie 
brengt de veiligheid van de kinderen in gevaar, omdat zij worden blootgesteld aan 
verschillende risico’s. Vaak zijn de kinderen zich er zelf niet van bewust, des te meer 
redenen om hen te beschermen. Interviews met ex-gedetineerde kinderen illustreren dit. 
Met de volwassen gedetineerden sprak M1 (stiekem) tori, “geen slechte dingen” zegt ze zelf. 
Ze sprak bijvoorbeeld over wat ze zou gaan doen als ze weer buiten is: “Ik zei ze dat ik ga 
vechten voor mijn toekomst… ik ga in oktober weer naar school”. 
 

“Ik vond het (contact met volwassenen gedetineerden) normaal. 
Een hele tijd mochten we niet met ze praten want da vonden die 
zusters dat we met elkaar zijn…Ze leerden ons alleen maar gekke 
dingens. Bepaalde van ze gingen schuren (seksueel contact tussen 
twee vrouwen) en dan vinden die zusters dat we ook met ze 
doen.” M2 zegt dat ze haar nooit hebben gevraagd om mee te 
doen met seksuele gedragingen. “Ze houden juist van me, als we 
iets gingen doen, gingen we het samen doen…dus eheem dus 
zeker vragen ze me om dingen achterin bij die mannen te regelen 
en dan doe ik het voor ze… en dat is normaal.”  
 

Op de vraag wat voor ‘dingen’ M2 moest halen gaf ze aan dat ze marihuana moest halen bij 
de volwassen mannen voor de volwassen vrouwen. Niet beseffend dat dat de reden was dat 
M2 niet met de volwassen vrouwen mocht bemoeien van de zusters, vond zij de zuster 
maar vervelend doen. Voor M2 speelde de volwassen vrouwen een positieve rol in haar 
leven. 
 

“Bepaalde mannen (volwassen gedetineerden) die daar zitten ken 
ik heel goed. Dus toen ik buiten was ging ik samen met ze 
lopen...niet allemaal hoor maar bepaalde van ze. Toen ze hoorden 
dat ik was opgesloten zijn ze komen kijken of ik het werkelijk ben. 
Dus wanneer we gingen sporten achterin (op het sportveld van de 
volwassen mannen) dan gingen ze me roepen. Dan keek ik naar ze 
en dan dacht ik, aai deze ken ik. Dus zo… en soms kwamen 
bepaalde (volwassen mannelijke gedetineerden) ook op de 
vrouwenafdeling om dingen te regelen daar (om dingen te 
repareren) bijvoorbeeld douche kapot dan praten ze met me. Dan 
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kijken die dames (volwassen gedetineerde vrouwen) en dan zeggen 
ze van ‘ooh, yu e tak nanga a man dat’ (ooh dus je praat met die 
heer).”  
 

Dus zo wisten de vrouwen dat M2 ingezet kon worden als ‘contactpersoon’. Van de zusters 
mocht M2 niet met de volwassen mannen praten, maar dat deed ze stiekem toch. M2 
verteld verder:  
 

“dus zo en zo een dag, dan zeggen ze dat zo een persoon het 
(marihuana) gaat brengen …dan neem ik het voor ze. Maar ik ga ‘t 
niet nemen en meenemen naar de vrouwenafdeling. Ik ga het 
nemen en dan gooi ik het over de schutting…en dan gaan we het in 
de middaguren halen.” 
 

De dienstverleners vinden het niet goed dat de kinderen in contact komen met 
volwassenen, zij straffen de kinderen hier zelfs voor. Zo is M1 door een ‘zuster’ met haar 
hoofd tegen de muur geslagen, omdat ze sprak met een volwassen (vrouwelijke) 
gedetineerde. Maar het kind gaf aan dat als zij niet in hetzelfde gebouw waren geplaatst 
met volwassenen, zij geen pak rammel had gekregen. De dienstverleners hebben in 
interviews aangegeven, dat zij zijn overgeleverd aan het systeem en proberen het beste van 
de situatie te maken. Zij geven aan dat dit probleem van contact met volwassenen van 
hogere hand moet worden aangepakt. 
 

4.4. Prevalentie van geweld in (pre-)detentie 
 
Zoals eerder aangegeven bij de methodologie staan de visie en de ervaringen van de 
kinderen in (pre-)detentie ten aanzien van het psychisch, lichamelijk en seksueel geweld 
centraal. Maar ook de concrete aantallen waarin deze vormen van geweld voorkomen 
onder de kinderen in (pre-)detentie zijn onderzocht. De visie en ervaringen over geweld zijn 
gemeten met behulp van FGS en diepte-interviews met ex-gedetineerde kinderen en 
dienstverleners.  
 
Aan de kinderen zijn tijdens de FGS tientallen associatiekaarten voorgelegd. Hieruit moesten 
zij een kaart kiezen die voor hen een weerspiegeling is van geweld. Na analyse blijkt, dat al 
na gelang het type associatiekaarten dat zij gekozen hebben, geconcludeerd kan worden dat 
de kinderen ‘geweld’ associëren met uiteenlopende zaken zoals kracht, geld, de dood en 
zelfs voedsel. Na bestudering van de bijbehorende motivatie die zij hebben gegeven, blijkt 
het voor een ieder een negatief begrip. In bijlage III zijn de gekozen kaarten en de motivatie 
te zien. 
De statistische data met concrete aantallen is verzameld met behulp van de 
zelfrapportageformulieren. Deze formulieren zijn ingevuld door alle kinderen in (pre-
)detentie op het moment van afname; het betreft dus een totaalpopulatie van 86 kinderen.  
 
In het zelfrapportageformulier hebben de kinderen in (pre-)detentie stellingblokken 
ingevuld over typen geweld, de frequentie en de daders van het geweld dat zij hebben 
ervaren. Er is aan de kinderen in (pre-)detentie voorgelegd of ze bepaalde dingen een keer 
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in hun leven hebben meegemaakt of in het vorig schooljaar (2014-2015) of dit schooljaar 
(2015-2016) en indien ja, hoe vaak zich dit heeft voorgedaan. In de stellingen is behalve 
naast geweld ook deels aandacht gegeven aan de mate van positieve stimulering die 
kinderen hebben ervaren.  
 
Aan de hand van zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve onderzoeksresultaten is 
geanalyseerd in hoeverre kinderen in (pre-)detentie zich in een veilige omgeving bevinden. 
De resultaten van de verschillende vormen van geweld worden in de komende paragrafen 
beschreven.  
 
In dit onderzoek is er een tweedeling gemaakt van daders van psychisch geweld. Enerzijds 
de kinderen (onderling) in (pre-)detentie en anderzijds de dienstverleners binnen het (pre-
)detentiesysteem. De resultaten zullen steeds in het kader van deze twee groepen worden 
besproken. 
 

4.4.1. Psychisch geweld 
 
Onder psychisch geweld wordt in dit onderzoek elke uiting van macht door dreigingen, 
manipulatie, pesten, vernederen etc. verstaan. Kinderen in (pre-)detentie bevinden zich in 
een afhankelijke positie waarbij dienstverleners macht over hen uitoefenen. In dergelijke 
setting kan er door de dienstverleners misbruik gemaakt worden van hun macht. Dergelijk 
machtsmisbruik is tijdens de FGS herhaaldelijk beschreven door de ex-gedetineerde 
kinderen. Maar ook de machtsstrijd bij kinderen is veelvuldig beschreven. De resultaten van 
de zelfrapportageformulieren bewijzen hetzelfde; de kinderen in (pre-)detentie hebben 
aangegeven dat zij vaker negatieve uitingen hebben ervaren. Wat betreft de verschillende 
vormen van negatieve psychische beïnvloeding blijkt dat ‘schreeuwen’ (24%) het meest 
voorkomt, daarna ‘uitschelden’ (23%) en beledigen (23%). Qua frequentie blijkt dit niet 
incidenteel te zijn, maar vaak meer dan 12 keren voor te zijn gekomen in het afgelopen jaar. 
Zo heeft bijna 1 op de 4 kinderen meegemaakt dat er het afgelopen jaar meer dan 12 keren 
tegen hen is geschreeuwd of gegild. Tabel 14 geeft een overzicht van de prevalentie van 
psychisch geweld. 
  
Tabel 14 Stelling blok I prevalentie psychisch geweld 

 DIT SCHOOLJAAR EN VORIG SCHOOLJAAR 

 
NOOIT 

(%) 

1 
keer 
(%) 

2-3 
keren 
(%) 

4-6 
keren 
(%) 

7-9 
keren 
(%) 

 
10-12 
Keren 
(%)  

Meer 
dan 
12 
keren 
(%) 

Langer 
geleden 
(%) 

Psychisch geweld 
(n=86) 

        

1. heeft tegen me 
geschreeuwd en/of 
gegild 

16 19 9 14 4 12 24 2 

2. heeft me uitgescholden 27 8 9 8 17 5 23 2 
3. heeft me voor anderen 34 7 11 14 6 4 23 1 
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beledigd  
4. heeft gezegd dat ik 

beter dood was of 
nooit geboren 

63 7 7 4 2 2 15 0 

 
Op de vraag wie dit psychisch geweld uitoefent, geeft het stellingenblok van de ‘daders van 
psychisch geweld’ antwoord (zie tabel 15 Stellingenblok Ib). De daders van psychisch geweld 
in de vorm van schreeuwen en gillen, blijken vooral de penitentiaire ambtenaren en andere 
kinderen te zijn. Tabel 15 geeft verder ook aan dat kinderen onderling elkaar het meest 
(59%) uitschelden. Extreme uitspraken zoals een actor die heeft gezegd dat ‘ik beter dood 
was of nooit geboren’, betreft in de helft van de gevallen andere kinderen (50%). 
Penitentiaire ambtenaren (22%) en politieagenten (34%) schijnen soms ook dergelijke 
opmerkingen te maken. 
 
Tabel 15 Stellingenblok Ib daders psychisch geweld22 

Activiteit/Dader   N P.a. 
(%) 

Pol. 
Agent 

(%) 

Juf 
(%) 

Meester 
(%) 

Ander 
kind 
(%) 

1. heeft tegen me geschreeuwd en/of 
gegild 

 
72 49 40 14 11 30 

2. heeft me uitgescholden  63 35 22 3 5 59 
3. heeft me voor anderen beledigd   56 41 27 4 2 45 
4. heeft gezegd dat ik beter dood was of 

nooit geboren 
 

32 22 34 0 0 50 

 
Specifieker bekeken blijkt dat de actoren die bij het schreeuwen betrokken zijn, het vooral 
de penitentiaire ambtenaren (49%) en de politieagenten (40%) betreft. Uitschelden wordt 
het meest ervaren afkomstig van andere kinderen (59%) en penitentiaire ambtenaren 
(35%). Beledigende uitspraken worden het meest door andere kinderen (45%) en 
penitentiaire ambtenaren (41%) gedaan volgens de kinderen in (pre-)detentie.  
Dat de communicatie met de dienstverleners beter kan, blijkt ook uit de resultaten van de 
FGS. De ex-gedetineerde kinderen gaven aan, dat zij de manier waarop de dienstverleners 
met hen praten vaak niet als positief hebben ervaren. Zo verteld een ex-gedetineerd kind: 
 

“Die p.a.’s (penitentiaire ambtenaren)… ze moeten… hun 
manieren moeten ze veranderen…bepaalde van ze kunnen niet 
goed met mensen communiceren. […] Als je iets doet dan 
schreeuwen ze, in plaats dat ze rustig met je praten want da willen 
ze lawaai maken. En soms… Sommige van ze, als ze niets hebben 
om te doen, dan komen ze jou duperen. Dus als er thuis iets met ze 
is gebeurd, bijvoorbeeld ze zijn gestrestst dan komen ze het op jou 
weghalen (afreageren). 

 
Een andere respondent verteld over een beledigende uitspraak: 

                                                           
22 Meerdere antwoorden toegestaan per vraag dus geen totaal van 100% 
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“De verpleegsters waren er wel maar heel laks, omdat 
bijvoorbeeld medicijnen niet op tijd werden gebracht en alleen in 
speciale gevallen weren gebruikt. En als er werd geklaagd, kregen 
we als antwoord ‘dai no bem kong dja’.” (dan had je hier niet 
moeten komen). 

 
In de FGS is aan de ex-gedetineerde kinderen ook gevraagd wat er veranderd moet worden 
in de instellingen. Ze hebben aangegeven, dat de manier waarop er met hen 
gecommuniceerd wordt, heel anders zou kunnen. Ze willen dat er meer gepraat wordt, in 
plaats van geschreeuwd, en dat er minder geslagen wordt. In de interviews met de 
dienstverleners is door enkelen aangegeven, dat ‘normaal praten’ soms niet werkt bij deze 
doelgroep, “omdat de kinderen alleen maar luisteren als je tegen hen schreeuwt”. Dit zou 
volgens hen komen omdat zij dat van huis uit zo gewend zijn. 
 
Kind-kind 
Machtsverhoudingen onder kinderen in (pre-)detentie komen tot uiting bij ‘sterke’ en 
‘minder sterke’ kinderen. De ‘minder sterke’ kinderen zijn vaak de dupe van psychisch 
geweld, zo ook van scheldpartijen. Uit de resultaten blijkt dat het uitschelden van kinderen 
onderling bij 71% voorkomt, waarvan bij 41% van het uitschelden meer dan 5 keren is 
voorgekomen in de afgelopen 12 maanden. Van de kinderen in (pre-)detentie is 29% nooit 
uitgescholden. Tabel 16 geeft een overzicht de frequentie dat kinderen elkaar onderling 
hebben uitgescholden in (pre-)detentie. 
   
Tabel 16 Uitschelden van kinderen onderling 

Uitschelden van andere kinderen (n=86) % 

Nooit voorgekomen 29 
1 keer 16 
2 of 3 keren 12 
4 of 5 keren 2 
Meer dan 5 keren 41 

Totaal 100 

 
Hiertegenover staat de vraag hoe vaak andere kinderen binnen de instelling vriendelijk 
tegen elkaar zijn, bijvoorbeeld door elkaar te helpen wanneer hulp nodig is. Een groep van 
56% van de kinderen in (pre-)detentie blijkt dit te hebben ervaren. Voor 28% van de 
kinderen blijkt dat andere kinderen soms vriendelijk tegen hen zijn. Voor 9% is dit zelden en 
7% van de kinderen heeft nooit vriendelijkheid van een ander kind binnen de instelling 
meegemaakt.  
 
Pesten 
In dit onderzoek is het thema pesten als apart onderwerp opgenomen als vorm van 
geweld23. Het blijkt dat 49% van de kinderen in (pre-)detentie is gepest. De meest 

                                                           
23 Bij drie vragen is aan de kinderen voorgelegd of zij het slachtoffer zijn van pesten. De percentages liggen  

    dicht bij elkaar: bij vraag 18 bedraagt het percentage 47%, bij vraag 19 blijkt 51% niet gepest te worden en bij  

    vraag 20 blijkt dat dit percentage 49% is. Door de (bijna) overeenkomstige resultaten van deze controle 

    vragen, is de betrouwbaarheid van deze uitkomst verhoogd. 
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voorkomende vorm van pesten blijkt het ‘belachelijk maken’ en ‘beledigen’ van kinderen te 
zijn. In tabel 17 is de frequentie van de verschillende gemeten vormen van pesten 
weergegeven. 
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Tabel 17 Vormen van pesten24 

Vorm van pesten bij kinderen in (pre-)detentie (n=86) % 

Ik ben niet gepest 51 
Ik ben geslagen 13 
Ik ben belachelijk gemaakt, beledigd 30 
Ze willen niet met mij bemoeien 12 
Ze vertellen slechte dingen over me 20 
Ze schelden me uit 20 

 
Hoe vaak de kinderen in (pre-)detentie gepest zijn is weergegeven in tabel 18. Het blijkt dat 
53% van de kinderen in (pre-)detentie ‘1 of meerdere dagen’ is gepest. Binnen deze groep 
rapporteert 22% een hoge frequentie pesten: in de afgelopen 12 maanden ‘meer dan 10 
dagen’.  
 
Tabel 18 Frequentie door ander kind gepest in (pre-)detentie 

Frequentie door ander 
kind gepest (n=86) 

Totaal %  % Opa Doelie % JOG 

Geen enkele dag 47 39 53 
1 dag 15 21 11 
2 of 3 dagen 8 13 4 
4 of 5 dagen 5 8 2 
6 of 7 dagen 2 0 4 
9 of 10 dagen 1 2 0 
Meer dan 10 dagen 22 17 26 

Totaal 100 100 100 

 
Kijkend naar de twee instellingen blijkt dat in Opa Doelie een grotere groep kinderen is 
gepest (61%), dan in het JOG (47%). Echter is de groep kinderen die ‘meer dan 10 dagen’ in 
het afgelopen jaar is gepest groter in het JOG (26%), dan de groep ‘vaak gepeste kinderen’ is 
in pre-detentie (18%). De redenen voor de pesterijen zijn opgenomen in tabel 19. De 
redenen lopen uiteen en een groep van 19% weet niet waarom hij/zij gepest wordt. De 
daarna meest voorkomende redenen dat kinderen in (pre-)detentie worden gepest zijn 
‘andere redenen’ dan die als antwoordopties zijn aangegeven.  
 
Tabel 19 Reden pesterij kinderen in (pre-)detentie25 

Reden pesterij kinderen in (pre-)detentie (n=86) % 

Ik ben niet gepest 49 
Ik weet niet 19 
Een andere reden 16 
Omdat ik niet goed kan leren 7 
Omdat ze me lelijk vonden 6 
Omdat ze denken dat ik een homo of lesbische ben 5 
Omdat ik arm ben 2 

 

                                                           
24 Meerdere antwoorden mogelijk dus geen totaal van 100% 
25 Meerdere antwoorden mogelijk dus geen totaal van 100% 
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Bij de optie ‘ander genoemde reden’ zijn uiteenlopende, en soms onjuiste antwoorden 
gegeven die daardoor moeilijk waren te categoriseren. Dit komt waarschijnlijk omdat niet 
alle kinderen de vraag goed hadden begrepen, zo noemen zij bijvoorbeeld de redenen: ‘ik 
ben belachelijk gemaakt’, ‘wanneer ik ga slapen zij ook Colgate in me gezicht smeren’. 
Gepest worden vanwege het delict dat de kinderen hebben gepleegd is tweemaal genoemd 
(terwijl dit confidentiële informatie is). Verder hebben de kinderen als reden voor pesterij 
aangegeven: ‘ik altijd me best doe om voor me eigen spullen te zorgen; ik beter dan ze ben; 
ik hem gezegd heb dat hij schurk speelt; ik niet met bepaalde jongen wil bemoeien; ik soms 
grote broeken moet aantrekken van de leiding, ik verlenging had gehad; ik niet goed kan 
lezen; ze hadden mijn brood genomen en ik had een grote mond naar ze toe; ze me niet 
mogen; ze vinden dat ik klik, ze vinden van ik wil altijd deskundig spelen en je hoeft niets te 
doen; ze beginnen zelf met je’. 
 
Bij een andere (controle)vraag (vraag 21) over pesten, heeft 48% van de kinderen 
aangegeven niet te worden gepest. Van de 52% van de kinderen die wel wordt gepest, is er 
een driedeling te zien van daders. Steeds is een groep van 16% of 17% die aangeeft dat de 
dader ‘een ander kind’ is, ‘een andere groep kinderen’ of ‘meerdere groepen kinderen’. 
Tabel 20 geeft hiervan een overzicht. 
 
Tabel 20 Pesten van kinderen (pre-)detentie 

Vormen de kinderen die jou pesten een ‘gang’ (n=86) % 

Nee, ik ben niet gepest 48 
Nee, is maar 1 ander kind dat mij pest 18 
Ja, ze vormen een groepje tegen mij 18 
Ja, kinderen uit verschillende groepen (gangs) 16 

Totaal 100 

 
Uit de FGS blijkt dat onder de ‘minder sterke’ kinderen bepaalde groepen vallen die vaker 
worden gepest. Hun benaming/beschrijving van de groepen is als volgt: de “boelers” 
(homoseksuelen), de kinderen die voor zedendelicten gearresteerd of veroordeeld zijn 
(zoals pedofilie) en “vriendjes” (kinderen die niet van zich afbijten). Deze groepen zijn ook 
vaak het slachtoffer van fysiek geweld. Wie een ‘vriendje’ is, wordt bij binnenkomst 
bepaald: de kinderen worden getest door de anderen. J7 verteld in het interview dat er bij 
binnenkomst in (pre-)detentie gevaar is, omdat je dan wordt getest en je jezelf moet 
bewijzen. De andere kinderen schreeuwen allerlei dingen tegen je om je bang te maken. 
Ook in de FGS is deze situatie beschreven: “wan new kaw e kon, wo merki ing”(Vrij vertaald: 
‘er is een nieuwe koe binnen, we gaan hem melken’). De jongen die schreeuwt wordt 
hiervoor geschorst door de dienstverlener en als de jongen een tweede keer iets schreeuwt 
dan is de straf zwaarder: “tweede lesi na kirie’baster ie ede, te yu e taki”. (Vrij vertaald: de 
tweede keer slaan ze je hoofd kapot totdat je praat (antwoord geeft op hun vragen). 
 
En zo gaat het pesten er aan toe als de eerste dag. Een voorbeeld is dat nieuwelingen de 
eerste nachten onder het bed moeten slapen, zoals zij het noemen: “Je wordt in de freezer 
geplaatst” (Vrij vertaald: dat is de plek helemaal onder dat bed waar het koud is. 
Nieuwelingen moeten daar slapen zonder matras of deken). Verder wordt van ‘vriendjes’ de 
spullen afgepakt, zoals het eten dat zij van huis krijgen en toiletartikelen.  
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“De kans is groot dat je bij JOG de eerste dag wordt afgeranseld”, 
aldus een respondent. “Als je ouders of mensen eten voor je 
brengen en je bent opgesloten bij JOG, nemen de gevangenen je 
eten en datgeen (tandenborstel, toiletpapier, sigaretten 
enzovoorts) je krijgt van je mensen”. 

 
De gevolgen van het pesten zijn, naast het psychische geweld dat het kind wordt 
aangedaan, dat je als ‘vriendje’ bestempeld. Een ‘vriendje’ zijn heeft weer gevolgen: “Deng 
mang sa e doe lek bobo no veilig jere!” (Vrij vertaald: De kinderen die suf doen zijn niet 
veilig). 
 
Daarnaast moeten ‘vriendjes’ vaak klusjes doen voor anderen, zoals schoonmaakwerk e.d. 
Ook worden ze eerder de dupe van seksueel geweld en fysiek geweld. 

 
“Soms wordt er onderling gevochten, dit zijn meestal de jongens 
die al langer daar zitten. Die zijn meestal geïrriteerd want ze 
stressen veel. De jongens zoeken ruzie, ze dagen je uit, vooral de 
nieuwelingen. Alleen om een hoge positie te krijgen daar, maar 
het lukt ze niet altijd.” 

Verder is er een groep kinderen te onderscheiden die informatie doorspeelt. Ook deze 
groep is vaak het slachtoffer van geweld van andere kinderen. Als je in JOG een ‘snitch’ 
bent, wordt je echt gedragen door de agenten, anders krijgen ze geen informatie meer als 
er iets gebeurd. Hierdoor krijg je bescherming van de dienstverleners, maar ben je niet veilig 
onder de andere kinderen, aldus de ex-gedetineerde kinderen. 
Ook door de politieagenten/penitentiaire ambtenaren wordt bij binnenkomst meteen een 
selectie gemaakt van welk kind bij welk ander kind in de cel wordt geplaatst. Deze selectie 
geschiedt op basis van de (reguliere) ondervraging. Volgens de ex-gedetineerde kinderen 
geldt hierbij dat als een kind zich stoer opstelt (‘bikkel’), hij/zij met anderen van zijn ‘kaliber’ 
wordt opgesloten in een cel. In Opa Doelie zitten er 3 jongens in een cel en de sterkste 
bepaalt wat er gebeurt: “a moro wreed man e tek over”. (Vrije vertaling: de sterkste neemt 
over). 
Kortom, de kinderen moeten zichzelf ‘bewijzen’ door gevechten te winnen en pesterijen te 
doorstaan. Indien ze eenmaal hebben laten zien dat je met hen niet kan sollen, is hun 
positie veilig. De kinderen die dit niet kunnen, zijn overgeleverd aan de bescherming van 
anderen. Deze kinderen sluiten zich eerder aan bij een ‘gang’. 
 
Bescherming van de dienstverleners is er namelijk niet altijd. Soms zeggen de 
politieagenten/penitentiaire ambtenaren niets en laten pesterijen van andere kinderen toe, 
en grijpen pas in als ze vinden dat het te bond wordt. J7 verteld: “waarschijnlijk doen ze dit, 
omdat ze (de agenten) willen dat de jongens moeten begrijpen dat ze niet terug moeten 
komen […] dat ze het moeten voelen”. Dit vindt J7 ‘soms toch wel’ een goede methode om 
de jongens te straffen omdat ze inderdaad hardhorend zijn.  
 
En soms zijn het zelfs de dienstverleners die meedoen aan de pesterijen. “Je wordt gepest in 
Opa Doelie door de agenten, want je wordt in een cel gezet waar je wordt afgetakeld, maar 
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daar is half niet zo erg als in JOG, want daar wordt je helemaal getransformeerd. Alles wat je 
van buiten krijgt wordt van je afgepakt”. 
 
Een ander aspect van veiligheid betreft de het bezit van spullen van de kinderen in (pre-
)detentie. Er is in dit onderzoek ook gevraagd of de (soms voor diefstal veroordeelde) 
kinderen zelf een keer slachtoffer zijn geworden van diefstal binnen de inrichting. Op de 
vraag of iemand binnen de instelling in de afgelopen 12 maanden, iets van hem/haar heeft 
gestolen, blijkt dit voor 53% van de kinderen het geval te zijn. Tabel 21 geeft een overzicht 
van de frequentie van de kinderen in (pre-)detentie waarvan in de instelling iets is gestolen. 
 

Tabel 21 Slachtoffer van diefstal binnen de instelling 

Slachtoffer van diefstal in de inrichting (n=86) % 

Geen enkele keer 47 
1 keer 26 
Meer dan 5 keren 15 
2 of 3 keren 12 

Totaal 100 

 
Niet alleen materiële spullen worden weggenomen, ook worden ‘privileges ontzegd’ onder 
de naam ‘schorsing’. Dit type straf genaamd ‘schorsing’ wordt door de kinderen ook als 
psychologisch geweld ervaren. Deze schorsing betekent ontzeggen van ‘privileges’, zoals 
eten met andere kinderen inde eetzaal, naar school gaan e.d. Volgens het 
Kinderrechtenverdrag is dit schendig van de rechten. Vooral ook gezien de duur van deze 
straf, welke varieert van 2 dagen tot 2 weken. Op de vraag wat dit precies inhoudt, licht J7 
toe:  
 

“Als je bijvoorbeeld een agent hebt uitgescholden of je hebt iets 
gedaan dat niet mag dan kreeg je twee weken schorsing, dan 
mocht je twee weken niet naar de eetzaal en niet naar school. Dan 
kreeg je je eten in de cel…dat je buiten niet eens zag.” J7 geeft aan 
dat dit je frustreert: “Je frustreert echt, je ziet anderen buiten 
lopen maar je kan niet gaan. Er is niks te doen daarzo, dus dan 
slaap je de hele dag. […] Je begint stress op die anderen (kinderen) 
te nemen (je reageert agressie af op anderen). Je wordt echt 
agressief dat je ze een ongeluk wilt geven van alle kanten.” 

 
Soms heeft alleen al de opsluiting een zodanig effect op de kinderen, dat zij het als 
psychisch geweld ervaren zonder dat daar interactie met dienstverleners of andere kinderen 
mee gepaard is gegaan. Het psychologische effect van opsluiting op kinderen kan ernstige 
vormen aannemen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de ervaring van M2. Toen zij bijvoorbeeld 
hoorde dat ze naar JOG moest, wilde zij zelfmoord plegen. Zij heeft zich lichamelijk verzet en 
toen hebben de agenten haar geslagen met de “kwiemmie” (knuppelstok) op haar dijen en 
handen. Niemand heeft met haar gesproken, omdat M2 het zelf niet wilde. Niet met de 
maatschappelijk werker en niet met haar oma. De oma van M2 heeft tegen haar gezegd dat 
zij “naar Boma moet gaan om manieren te leren. Mijn oma wilde me niet”. M2 geeft aan dat 
ze inderdaad niet naar haar oma luisterde, maar dat was omdat haar oma alleen “rommels 
(onzin) zegt en net als de maatschappelijk werker leugens aan de rechter heeft verteld”. 
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Over haar zelfmoordneiging heeft M2 nooit meer gesproken met iemand. Zij geeft aan dat 
ze er niet meer aan heeft gedacht toen ze eenmaal in het JOG was geplaatst. “In JOG voelde 
ik me anders, omdat ik die mensen (leeftijdsgenoten) al kende (van Opa Doelie)”. 
Ondersteuning, in de vorm van praten en samen zijn met leeftijdsgenoten heeft haar 
geholpen. 
 
Contact met het thuisfront blijkt uit bovenstaand citaat niet ondersteunend voor ditkind. 
Toch heeft contact met het thuisfront in vele gevallen wel een positief effect. Daarnaast is 
het een recht van de kinderen om contact te onderhouden met hun ouders tijdens (pre-
)detentie. Desondanks vertelt een van de geïnterviewde ex-gedetineerde kinderen dat een 
vrouwelijke hoofdagente in het doorgangshuis Opa Doelie het bellen naar huis tijdelijk had 
stopgezet. Hij beschreef: “Zij is het type vrouw die nooit wilde dat we zulke type dingen 
moesten doen. Al die jongens daar haatten dr.” Zij vond: “Jullie zijn gevangenen dus jullie 
mogen geen contact met de buitenwereld”. J7 geeft aan dat dit volgens hem niet goed is, 
want “sommige kinderen moeten wel met hun ouders praten voordat ze gekke dingen daar 
gaan doen.” Op de vraag wat voor dingen, antwoord J7: “zoals zelfmoord plegen”. Sommige 
jongens willen zelfmoord plegen wanneer ze van de rechter te horen krijgen dat ze naar het 
JOG moeten. Zulke gevallen heeft J7 twee keer meegemaakt in zijn pre-detentie periode van 
5 maanden.26 Op de vraag hoe de dienstverleners hiermee omgaan, antwoordt J7:  

 
“Ze (die kinderen) worden één week tot 2 weken (alleen) in isolatie 
gehouden…zonder kleren.[…] omdat ze zichzelf anders ophangen 
met hun kleren […] de psycholoog was wel elke dag bij ze. Voor de 
nazorg ging de psycholoog 2 of 3 keer naar JOG om naar ze te 
kijken.”  

 
De jongens die zelfmoord wilden plegen zijn meestal de jongens die 3, 4 of 5 jaar van de 
rechter hebben gekregen. Deze straf klinkt zo zwaar, dat zij het niet meer zien zitten, aldus 
een van de ex-gedetineerde kinderen.  
 
Psychische zorg 
Er is eerder beschreven hoe de psyche van sommige kinderen onder druk komt te staan 
tijdens de detentieperiode. Er is daarom ook psychische zorg voor de kinderen in (pre-
)detentie. Uit de interviews met de dienstverleners blijkt dat de psychische zorg voor de 
kinderen in (pre-)detentie de verantwoordelijkheid is van de maatschappelijk werker en de 
psycholoog, maar in de praktijk ook bij de penitentiaire ambtenaren ligt. Echter zijn de 
penitentiaire ambtenaren niet speciaal hiervoor opgeleid. Ook de advocaat die bij de 
arrestatie nauw betrokken is bij het lot van het kind, vervuld in die fase een psychisch 
begeleidende rol. De kinderen hebben in de FGS en tijdens de interviews aangegeven, dat zij 
het als prettig hebben ervaren dat de advocaat ze de procedure uitlegde en wat zij konden 
verwachten. De kinderen krijgen bij pre-detentie ook een intakegesprek met een 

                                                           
26 Normaal gesproken verblijven kinderen niet voor zo een lange periode in het doorgangshuis. Maar in  

    sommige gevallen, vanwege reces van de rechter of vakantieperiodes en/of complexiteit van zaken, kan het  

    voorkomen dat de kinderen enkele maanden in het doorgangshuis verblijven voordat ze veroordeeld worden  

    door de rechter. Dit is door de dienstverleners bevestigd. 
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maatschappelijk werker. Een gesprek met een psycholoog komt alleen op speciaal verzoek 
van de rechter tot stand. 
 
Tijdens de detentieperiode kan een kind zelf een afspraak aanvragen met de psycholoog via 
de penitentiair ambtenaar, maatschappelijk werker of de arts. Voor de psychische 
begeleiding van de kinderen is er sinds 2014 een psycholoog aangetrokken bij de afdeling 
JKB. Er zijn ook enkele psychiatrische gevallen (meestal gerelateerd aan drugsgebruik) onder 
de jeugd, maar zij worden begeleid door specialisten in het PCS. Voor de psychische zorg is 
er verder ook elke maandag religieuze begeleiding en komt het RK Bisdom 2 maal per 
maand. Verder worden er via JKB praatgroepen gehouden met de kinderen die gevonnist 
zijn. 
 
Uit gesprekken met de dienstverleners blijkt dat de psychische zorg beter kan. Niet alle 
medewerkers zijn voldoende onderlegd om optimaal begeleiding te bieden en te 
communiceren met deze specifieke doelgroep. Dit standpunt wordt echter niet unaniem 
ingenomen, maar geldt wel voor de meerderheid. Dienstverleners hebben aangegeven, dat 
praten over gevoelens (persoonlijke aspecten) nieuw is voor de kinderen en zij psychische 
dienstverlening niet gewend zijn. Uiteraard verschilt de reactie van kind tot kind. Sommige 
kinderen hebben al jaren de behoefte om te praten, terwijl anderen er ongemakkelijk van 
worden, vooral het idee om te praten met een psycholoog. Er heerst soms een verkeerd 
beeld, de eerste reactie van sommige kinderen is: “ik ben niet gek, ik hoef niet naar de 
psycholoog”. Middels voorlichting wordt aan de kinderen uitgelegd waar een psycholoog 
voor dient. Hierdoor wordt de drempel verlaagd en durven meer kinderen hun emoties te 
delen en kunnen meer oorzaken van gedragsproblemen worden onderzocht en eventueel 
problemen worden voorkomen.  
 
Hiervoor moeten de standaard cognitieve gedragstherapieën die internationaal worden 
toegepast, gerelateerd worden aan de Surinaamse cultuur. Bijvoorbeeld het principe waar 
gedachten vandaan komen, kennen de kinderen niet. Hier dient dus rekening mee te 
worden gehouden. Vanwege tijdgebrek door onderbezetting worden niet alle onderwerpen 
besproken die eigenlijk besproken dienen te worden met de kinderen. Eén psycholoog voor 
alle 86 kinderen is niet voldoende.  
 
Positieve psychische beïnvloeding  
 
Naast de negatieve psychische daden, is ook gemeten of kinderen tijdens de 
detentieperiode wel eens een positieve stimulans hebben ervaren. In tabel 22 is data 
hierover weergegeven. De volledige stellingen27 zijn in het zelfrapportageformulier in bijlage 
II weergegeven. Een positieve beïnvloeding in de vorm van aandacht en een luisterend oor 
blijkt voor 55% van de kinderen meer dan 12 keren de ervaring te zijn geweest in het 
afgelopen jaar. Ook 'ondersteuning en stimulans' heeft 50% van de kinderen in (pre-
)detentie ervaren. Van de kinderen in (pre-)detentie wordt aan 38%, meer dan 12 keren in 
het afgelopen jaar, uitgelegd wat ze fout hebben gedaan en waarom. 
 

                                                           
27 STLI_1 t/m 5 = Positieve stimulatie, STLI_6 t/m 10 = Psychologisch geweld, STLII_1 t/m 7 = Lichamelijk  

    geweld, STLII_ 8 en 9 = Observatie van geweld en STIII_1 t/m 6 = Seksueel geweld. 



Deel 4 S. de Vries  Kinderen in Justitiële instellingen 

 

 

61 
 

  



Deel 4 S. de Vries  Kinderen in Justitiële instellingen 

 

 

62 
 

Tabel 22 Stellingen blok I prevalentie psychisch geweld 

 DIT SCHOOLJAAR EN VORIG SCHOOLJAAR 

Positieve stimulans 
(n=86) 

NOOI
T 

(%) 

1 
kee

r 
(%) 

2-3 
kere
n (%) 

4-6 
kere
n (%) 

7-9 
kere
n (%) 

10-
12 

Kere
n (%) 

>12 
kere
n (%) 

Langer 
gelede
n (%) 

1. geeft me 
aandacht en 
luistert naar me 

6 6 11 7 4 7 55 4 

2. ondersteunt me 
en stimuleert me 
altijd 

12 5 11 7 5 8 50 2 

3. legt me uit 
wanneer ik iets 
fout heb gedaan 
en waarom ik het 
niet meer moet 
doen 

14 8 15 8 5 8 38 4 

4. vraagt me altijd of 
ik mijn huiswerk 
al heb gemaakt 

46 6 2 9 6 7 16 8 

5. geeft me een 
beloning als ik iets 
goed heb gedaan 

22 8 20 5 5 5 31 4 

 
De grote vraag is nu wie deze ondersteuning geeft. Uit de FGS en de interviews blijkt dat 
naast de leeftijdsgenoten ook de politieagenten en penitentiaire ambtenaren, soms een 
positieve stimulans tonen. De penitentiaire ambtenaren die dag en nacht, dag in dag uit met 
de kinderen bezig zijn hebben soms ook een verzorgende band opgebouwd met de 
kinderen. Zo vertelde M2 dat ze vele ‘moeders’ (vrouwelijke penitentiaire ambtenaren) had 
in het JOG: 

“Ik had een zuster die van me hield. Ze nam me net als d’r 
dochtertje dan deed ze alles voor me”... “dus als ik d’r iets vraag, 
dan geeft ze me het. Maar ik vraag niet gemakkelijk. Dus zeker 
een dag gaat ze komen dan brengt ze het, maar dan brengt ze ook 
voor die andere (leeftijdsgenoten) want anders… die mensen 
waren ook alleen maar rommels (onzin) gaan zeggen aan de O.D. 
‘zuster X verrast M2, daarom gedraag ik me niet’. Een eigen p.a. 
heeft dat tegen de O.D. gezegd over d’r eigen collega.”  
 

Daarom bracht de zuster het vanaf toen stiekem. M2 geeft aan dat de zuster lekkers, 
toiletartikelen en kleren voor haar bracht. M1 had iemand om mee te praten, een ‘zuster’ 
(vrouwelijke penitentiaire ambtenaar). M1 vertelt:  
 

“Ik had echt een moeder daar, niet één hoor maar….dus zij 
was…ze kon het leven… ze kon me beter begrijpen, dus beter dan 
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die anderen. Niet één maar hoor, maar die …die komt op de eerste 
plaats. Ja, zij ging me altijd zeggen’ is maar voor een tijdje’ en ‘je 
bent hier om te corrigeren’, dus wat ze me leren moet ik hier 
meenemen. Dus ze zei ik moet niet elke dag huilen, want het is 
maar voor een tijdje. Ja, zij ging me de push geven.” 

 
Deze ondersteuning van de penitentiaire ambtenaren wordt zeer gewaardeerd door de 
meisjes. Bij de jongens zijn dergelijke banden niet expliciet beschreven. Echter hebben de 
jongens tijdens de focusgroepsessies wel aangegeven, dat niet alle penitentiaire 
ambtenaren ‘zo slecht’ waren en dat enkelen wel degelijk een beschermende en 
geruststellende rol vervulden in hun leven. Zoals de ‘oso pa’, (vrij vertaald: de huisvader) 
een penitentiair ambtenaar waar ze altijd terecht konden. 
Verder speelt de psycholoog ook een belangrijke rol bij de psychische zorg. Lichamelijk kon 
ze detentie wel aan, vertelde M2 tijdens het interview, maar in d’r hoofd was het soms 
zwaar. Ook M1 had elke maandag een gesprek met de psycholoog. M1 vertelt: “Alle pupillen 
hebben een dag dat ze moeten gaan, dus elke week”. Aan deze gesprekken heeft M1 veel 
gehad:  
 

“Het was goed, ik heb nog steeds contact met d’r (psycholoog), 
soms gaan we uit. Bij haar kon ik m’n hart luchten, daarna (na het 
gesprek) was ik weer blij.” 

 
M2 heeft gedurende haar detentieperiode wekelijks gesprekken gehad met de psycholoog. 
Zij vertrouwd haar en heeft zelfs na detentie nog contact met haar. Ze geeft aan:  
 

“…met haar (psycholoog) kon ik beter communiceren dan met 
mijn sociaal ambtenaar, want als je d’r (maatschappelijk werker) 
iets zegt, dan gaat ze het aan andere mensen zeggen en dat vind 
ik niet leuk. Maar als je aan de psycholoog iets zegt, vertelt ze het 
niet zolang jij d’r geen opdracht geeft dat ze het moet vertellen, 
vertelt ze het niet.” 

 
Bij andere dienstverleners blijkt de zorg nog niet altijd optimaal. Het gebrek aan 
confidentialiteit van de maatschappelijk werkers verdient nadere aandacht omdat het door 
verschillende kinderen in de FGS is genoemd. Ook enkele dienstverleners hebben de 
schending van privacy door enkele dienstverleners bevestigd. Maar tegelijkertijd spelen de 
dienstverleners ook vaak een positieve rol.  
 
Uit de resultaten van het zelfrapportageformulier blijkt, net als uit de kwalitatieve 
onderzoeksresultaten, dat een deel van de dienstverleners een positieve rol speelt. Tabel 23 
geeft hiervan een overzicht. De maatschappelijk werkers en de psycholoog zijn (vanwege 
vergelijkbaarheid met andere groepen kinderen voor het groter onderzoek) niet 
opgenomen in het zelfrapportageformulier. Van de dienstverleners die wel zijn opgenomen 
in het formulier, blijken de juffrouwen het vaakst een positieve stimulans te geven. De 
positieve beïnvloeding in de vorm van aandacht geven, luisteren, ondersteuning en 
stimulans, is vooral afkomstig van de leerkrachten en andere kinderen. 
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Tabel 23 Stellingblok la actoren positieve stimulans 

Stellingenblok Ia actoren positieve stimulans 

Activiteit/Dader in %  N P.a. 
(%) 

Pol. 
Agent 

(%) 

Juf  
(%) 

Meester  
(%)  

Ander 
kind 

(%) 

1. geeft me aandacht en luistert naar me 80 39 38 55 38 49 
2. ondersteunt me en stimuleert me altijd 76 41 20 58 33 61 
3. legt me uit wanneer ik iets fout heb gedaan 

en waarom ik het niet meer moet doen 74 45 34 58 28 50 
4. vraagt me altijd of ik mijn huiswerk al heb 

gemaakt 47 17 9 75 36 32 
5. geeft me een beloning als ik iets goed heb  

gedaan 66 33 11 49 27 44 

 
Zoals ook uit de FGS en de interviews blijkt, schijnen de politieagenten en penitentiaire 
ambtenaren ook een positieve stimulans te geven. Van de kinderen in (pre-)detentie krijgt 
39% van de kinderen aandacht van de penitentiair ambtenaar en 39% van de kinderen krijgt 
aandacht van de politie agenten. Penitentiaire ambtenaren blijken vooral uitleg te geven 
aan de kinderen over wat ze verkeerd hebben gedaan. Daarnaast blijken vooral ook de 
kinderen onderling elkaar positief te stimuleren op verschillende manieren. Ruim 61% van 
de kinderen ervaart ondersteuning van andere kinderen in de vorm van aandacht en een 
luisterend oor.  
 

4.4.2. Fysiek geweld 
 
Van psychisch geweld is de overstap naar lichamelijk geweld gemaakt. Uit zowel de 
kwalitatieve als de kwantitatieve onderzoeksresultaten blijkt dat er fysiek geweld tegen en 
tussen kinderen in (pre-)detentie voorkomt. Deze vormen van geweld zijn vaak aan elkaar 
gerelateerd, omdat fysiek geweld tussen kinderen vaak leidt tot het ingrijpen van 
dienstverleners met fysiek geweld. Een voorbeeld hiervan wordt beschreven door een ex-
gedetineerd kind: 
 

“Gevechten (onder jongens) braken soms uit in de gemeen- 
schappelijke eetzaal. De penitentiaire ambtenaren laten de 
jongens dan uitvechten, p.a. ne kong. De mang (kinderen) e flauw 
ie, te yu wiki de mang e naki go doro.” (Vrij vertaald: de 
penitentiaire ambtenaren komen niet (op tijd), ze slaan je totdat je 
flauwvalt. En als je wakker wordt, slaan ze je weer). “Daarna 
werden de ‘vechters’ in isolatie opgesloten.” 

 
Uit de kwantitatieve onderzoeksresultaten blijkt dat er zowel in detentie als pre-detentie 
geweld voorkomt; 95% van de kinderen in Opa Doelie en 98% van de kinderen in het JOG 
geeft aan dat zij fysiek geweld heeft ervaren tijdens hun detentieperiode. 
 
In de zelfrapportageformulieren is verder aan de kinderen in (pre-)detentie gevraagd of zij 
zelf andere kinderen hebben geslagen, geduwd, geschopt of op ze hebben gespuugd. Op 
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deze vraag geeft 57% van de kinderen aan dat zij dit nooit hebben gedaan. De overige groep 
kinderen (43%) heeft aangegeven, dat zij dit wel eens hebben gedaan. Tabel 24 geeft een 
overzicht van hoe vaak de kinderen in (pre-)detentie andere kinderen hebben geslagen, 
geduwd, geschopt of op ze hebben gespuugd. 
 
Tabel 24 Frequentie zijzelf andere kinderen geslagen, geduwd, geschopt of gespuugd 

Frequentie slaan, duwen, schoppen of spugen (n=86) % 

Nooit voorgekomen 57 
1 keer 16 
2 of 3 keren 7 
4 of 5 keren 5 
Meer dan 5 keren 15 

Totaal 100 

 
Indien onderling geweld voorkomt, is dit in 16% van de gevallen incidenteel en in 15% van 
de gevallen ‘meer dan 5 keren in het afgelopen jaar’. Deze laatste groep vormt de groep van 
de ‘veelplegers’ en vormt een probleem. Dit zijn de ‘agressieve kinderen’, aldus de 
dienstverleners.  
 
Uit de interviews met de dienstverleners blijkt dat deze groep ‘agressieve’ kinderen vaak al 
vόόr detentie met agressief gedrag te maken hadden. Het kind was soms zelf een dader van 
geweld, soms slachtoffer. Agressief gedrag kan tijdens (pre-)detentie weer psychisch 
getriggerd worden. Sommige kinderen laten zich bijvoorbeeld beïnvloeden door groepen die 
gewelddadig zijn. De jongens bijvoorbeeld, worden bij gevechten uit elkaar gehaald, indien 
het gevecht niet vanzelf stopt. En dan krijgen ze straf: isolatie of op cel blijven, wat ook 
inhoudt dat zij geen deel mogen nemen aan sportactiviteiten. De oorzaken van geweld 
tussen de kinderen zijn volgens de dienstverleners: 

 Het onthouden van seksualiteit. 

 Een agressief karakter. 

 Geen ‘vriendje/mietje’ willen zijn (wordt uitgelokt vanwege ‘peerpressure’). 

 Geen directe praatpersoon beschikbaar voor traumaverwerking. 
Volgens de dienstverleners is preventie van geweld tussen kinderen het beste en wordt dit 
gestimuleerd. Dienstverleners vertellen: “Zodra ze (de kinderen) uitgelokt worden, mogen ze 
hun beklag bij ons doen, maar soms is het onvermijdelijk dat ze met elkaar vechten”. Er 
wordt dan door de penitentiaire ambtenaren gekeken hoe beide partijen uit elkaar 
gehouden kunnen worden. Ze zoeken dan naar manieren dat de betreffenden niet in nauw 
contact met elkaar komen. 
 
Het is echter niet altijd mogelijk om gevechten te voorkomen. De dienstverleners geven aan 
dat bij deze gevechten tussen kinderen er soms zelfs wapens worden getrokken. De 
dienstverleners geven aan dat de kinderen zelf wapens maken, maar dat eigenlijk elk 
voorwerp als wapen kan dienen. Daarom moet men als dienstverlener te allen tijde alert 
zijn. Een dienstverlener vertelt:  
 

“Alles is een wapen voor deze jongens, van spijkers, tot lepels (nu 
is men overgestapt van metalen naar plastieken lepels, maar ook 
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de achterzijde hiervan wordt geslepen en er een wapen van 
gemaakt), het slot kamerdeur, een kiezelsteen gewikkeld in 
doeken of plastic, de bademmers waarmee ze baden (daarom 
worden de hendels van de emmers verwijderd), klerenhangers, 
scheermesjes, (metalen) deksel piston is een wapen. Met alles wat 
ze vinden gaan ze elkaar te lijf om te bewijzen wie de baas is. Je 
bent constant bezig maar je hebt geen ogen genoeg. Elke keer als 
zich er een situatie voordoet dan leer je uit die situatie.” 

 
Tijdens de FGS hebben ook de kinderen aangegeven, dat er verschillende wapens zijn die 
gepaard gaan met het geweld in detentie bij de jongens onderling, zoals: ‘tif bosro’ 
(tandeborstel), ‘bedi planga’ (plank van het bed) en ‘djoekoe nanga pen nanga potlood’ 
(steken met pen en potlood). Uit het resultaat van de zelfrapportageformulieren ingevuld 
door kinderen in (pre-)detentie blijkt dat 24% van de kinderen een wapen bij zich droeg om 
zichzelf te beschermen in de afgelopen 12 maanden. Van deze groep bewapende kinderen 
liep 8% ‘meer dan 10 dagen’ met hun wapen. Tabel 25 geeft hier een overzicht van. 
 
Tabel 25 Kinderen in (pre-)detentie met een wapen 

Wapenbezit (n=86) % 

Geen enkele dag 76 
1 dag 6 
2 of 3 dagen 9 
6 of 7 dagen 1 
Meer dan 10 dagen 8 

Totaal 100 

 
Er zijn gevallen waarbij kinderen in (pre-)detentie in de afgelopen 12 maanden één of 
meerdere keren gewond zijn geraakt door een gevecht met een ander kind.28 Uit het 
resultaat van de zelfrapportageformulieren blijkt dat door 17% van de kinderen is 
aangegeven, dat zij 1 of meerdere keren gewond zijn geraakt door andere kinderen in (pre-
)detentie. Een ex-gedetineerd kind vertelt: 
 

“Een jongen wilde me steken met een wapen daarzo op school, 
heb ik ‘m gezegd dat ik niet speel. Da heeft hij me toch gestoken 
ermee. Da ben ik opgestaan en da heb ik ‘m met datzelfde wapen 
gestoken.” 

 
De dienstverleners geven aan dat doordat er geweld voorkomt tussen de kinderen, zij een 
bepaalde denkwijze en houding ontwikkeld hebben. De redenering van de kinderen is: “Als 
ik weet dat je een wapen hebt, ga ik ook iets zoeken om mezelf te bewapenen”. Hierdoor 
blijft de vicieuze cirkel in stand. 
 
Tijdens de FGS wordt dergelijke situatie beschreven door de ex-gedetineerde kinderen. Zij 
geven aan dat je zelfs in je cel niet veilig bent: “Je eigen celgenoot kan je in je slaap 
doodmaken. Van hun tandenborstel maken ze een mes, alla mang ab wan priem” (alle 

                                                           
28 vraag 14 
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jongens hebben een zelfgemaakt steekvoorwerp). De jongens geven aan dat het constant op 
je hoede moeten zijn, leidt tot stress. Deze stress leidt weer tot escalatie: gevechten worden 
vaak ingeleid met een bedreigende waarschuwing: “Ie nom sribie, want mi o volg ie” (vrij 
vertaald: je moet niet slapen want ik volg je). 
Uit het resultaat van de zelfrapportageformulieren29 blijkt ook dat er gevochten wordt in de 
instelling. De kinderen in (pre-)detentie hebben aangegeven, dat vooral de kinderen met 
elkaar vechten (45%). Tabel 26 geeft een overzicht van de daders. 
 
Tabel 26 Kinderen of volwassenen die met elkaar vechten, dus elkaar hard slaan, 
schoppen en/of klappen 

Daders fysiek geweld (n=84) % 

Ja, kinderen en volwassenen 23 
Nee, geen van beiden 24 
Ja, kinderen 45 
Ja, volwassenen 5 

Totaal 100 

 
Uit tabel 3.23 blijkt ook dat 23% van de kinderen in (pre-)detentie, andere kinderen en 
volwassenen zag vechten in (pre-)detentie. Tijdens de FGS zijn meerdere verhalen verteld 
door ex-gedetineerde kinderen over het geweld dat de dienstverleners hebben gebruikt 
tegen de kinderen. Enkele citaten luiden: “Met pistolen en kwiemmie (gummistok) werden 
de kinderen geslagen, verder werden zij geschopt met boots om de knieën te verzwakken, 
ook werden zij gestoten van de trap.” “Je wordt voor gekke redenen afgetakeld of soms 
gewoon om je te pesten”. “Er werd geslagen in detentie met een ‘kwiemmie’ op de armen, 
rug en benen. Ook werden ‘bere kofoe’s’ (maagstoot) geslagen.”  
 
Ook volgens de meerderheid van de dienstverleners komt lichamelijk geweld door 
volwassenen tegen kinderen in (pre-)detentie voor. Er is begin 2016 een afspraak gemaakt 
tussen dienstverleners en de leiding van de inrichting naar aanleiding van een incident 
waarbij lichamelijk geweld is gebruikt door een volwassen dienstverlener tegen een kind. De 
leiding heeft toen aangegeven, dat slaan niet meer mag en dat men moet praten met de 
kinderen. Een dienstverlener vertelt: “Van de leiding krijgen we ook de instructie om zo min 
mogelijk te slaan, praten helpt, afzonderen helpt, zet hem in de isolatie en kijk hem niet aan, 
maar kom niet aan zijn lijf. En dat proberen we na te streven, omdat er voor beide partijen 
consequenties aan verbonden zijn”. Zo blijkt een dienstverlener na geweld te hebben 
gebruikt tegen een kind, overgeplaatst te zijn naar een andere afdeling. 
 
De dienstverleners geven ook aan dat de kinderen ook verbaal gewelddadig gedrag 
vertonen naar de dienstverleners. Agressieve kinderen bijvoorbeeld, schelden vaak de 
penitentiaire ambtenaren uit. Maar dat een pupil een penitentiair ambtenaar lichamelijk 
aanvalt, komt weinig voor. 
 
Volgens één van de dienstverleners komt lichamelijk geweld tussen dienstverleners en de 
kinderen niet voor, omdat het verboden is. Dienstverleners horen dat in deze tijd niet meer 
te doen: “dat er geweld toegepast wordt, is misschien in de jaren ’60-70 zo ja, maar naar 

                                                           
29 vraag 29 
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gelang er meer trainingen komen…er komt meer voorlichting, en de directieleden werken 
ernaar toe om dat de wereld uit te helpen”. Maar alle andere dienstverleners geven aan dat 
lichamelijk geweld voorkomt. Eén van de dienstverleners geeft aan dat lichamelijk geweld 
tegen kinderen soms zelfs onvermijdelijk is.  
 
De dienstverleners geven aan dat er de laatste tijd niet zoveel gevechten meer zijn als 
vroeger. En dat de directie van het CPI nu maatregelen neemt om de penitentiaire 
ambtenaren aan te pakken die lichamelijk geweld gebruiken tegen kinderen. Maar er is nog 
wel sprake van uitlokking onder de pupillen. “Je hebt geen ogen genoeg, er gaat iets 
gebeuren. De bom zal een dag losbarsten op een onbewaakt moment, dus dienstverleners 
moeten altijd alert zijn.” “Soms zijn er dienstverleners van andere afdelingen die invallen. Als 
er dan een gevecht uitbreekt, grijpen zij in en hanteren ze regels die bij de volwassenen 
gelden (lichamelijk geweld). De dienstverleners die vast op de jeugdafdeling werken, zijn 
ervan op de hoogte dat lichamelijk geweld niet is toegestaan”, aldus een dienstverlener. 
 
Toch moeten de jongens soms op een ‘gepaste’ manier tot orde geroepen worden bij een 
gevecht. De gepaste methode verschilt, dienstverleners vertellen: 
 

“Sommige jongens hebben het in zich dat zolang je ze niet 
geslagen hebt, ze niet tot rust kunnen komen. Maar dat komt niet 
vaak voor. Driekwart van de jongens die we hier hebben zijn nooit 
geslagen binnen de inrichting.”  
 
“Sommige jongens willen niet luisteren, ze zijn niet hier, ze 
verkeren in een andere wereld. Maar dit zijn uitzonderingen dat je 
lichamelijk moet ingrijpen. Er is altijd wel een jongen die komt 
melden bij de penitentiaire ambtenaren en dan stoppen ze 
meestal als de p.a. ter plekke is. Sommige jongens willen hun 
kracht tonen en dan moet je tussen beiden komen om het gevecht 
te stoppen.” 

 
Naast de afzonderlijke vragen30 over ervaringen met geweld, hebben de kinderen in (pre-
)detentie in het zelfrapportageformulier ook stellingblokken ingevuld over typen geweld, de 
frequentie ervan en de daders. Er is aan de kinderen in (pre-)detentie voorgelegd of ze 
bepaalde dingen een keer in hun leven hebben meegemaakt in het vorig schooljaar (2014-
2015) of dit schooljaar (2015-2016) en indien ja, hoe vaak zich dit heeft voorgedaan. In 
stellingenblok II: ‘lichamelijk geweld’ is de verzamelde data weergegeven over lichamelijk 
geweld dat kinderen in (pre-)detentie is aangedaan. Deze kwantitatieve 
onderzoeksresultaten sluiten aan op de eerder beschreven kwalitatieve data. 
 
Uit tabel 27 is af te lezen dat 58% van de kinderen in (pre-)detentie wel eens is geschopt, 
geslagen of hard door elkaar is geschud. Daarnaast heeft 49% van de kinderen in (pre-
)detentie aangegeven, dat zij een pak slaag hebben gekregen met een voorwerp. 
Opmerkelijk is verder dat 71% van de kinderen in (pre-)detentie heeft aangegeven, dat 
andere kinderen in de instelling hard zijn geslagen, geklapt of geschopt. Kortom, er is veel 

                                                           
30 Vraag 13 t/m 30 uit het zelfrapportageformulier. 
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fysiek geweld geconstateerd. Deze data sluit aan op de ervaringen van de ex-gedetineerde 
kinderen en de dienstverleners. 
 
Tabel 27 Stellingenblok II fysiek geweld 

  Dit schooljaar en vorig schooljaar  

Activiteit/frequentie 
NOOIT 

(%) 

1 
keer 
(%) 

2-3 
keren 

(%) 

4-6 
keren 

(%) 

7-9 
keren 

(%) 

 
10-12 
Keren 

(%)  

Meer 
dan 
12 

keren 
(%) 

Langer 
geleden 

(%) 

1. Heeft me geschopt, 
geklapt, hard door 
elkaar geschud 42 17 8 8 6 4 13 2 

2. Heeft me pak slaag 
gegeven met een riem, 
stok of ander voorwerp 51 17 6 6 7 2 12 0 

3. Heeft me opgesloten 
en vastgebonden zodat 
ik me (bijna) niet kon 
bewegen 67 11 9 5 2 0 6 0 

4. Heeft me verwond, als 
straf 77 7 4 4 0 1 7 1 

5. Heeft me geen eten 
gegeven als straf 88 7 2 1 0 0 0 1 

6. Heeft mijn spullen 
vernietigd 61 11 7 7 1 1 8 5 

7. Hebben mij lichamelijk 
verwond 87 11 1 1 0 0 0 0 

8. Heeft spullen van 
andere kinderen in de 
instelling vernietigd 56 7 13 7 1 0 12 5 

9. Heeft andere kinderen 
in de instelling hard 
geslagen, geklapt en/of 
geschopt 29 12 8 12 5 6 28 1 

 
Uit de zelfrapportageformulieren die de kinderen in (pre-)detentie hebben ingevuld, blijken 
de volgende vormen van fysiek geweld ‘meer dan 12 keren in het afgelopen jaar’ voor te 
komen: 

 ‘Heeft andere kinderen in de instelling hard geslagen, geklapt en/of geschopt’ (28%). 

 ‘Heeft me geschopt, geklapt, hard door elkaar geschud’ (13%). 

 ‘Heeft spullen van andere kinderen in de instelling vernietigd’ (12%). 
 
Nu dat de frequentie van de verschillende vormen van fysiek geweld bekend is, wordt van 
deze nieuwe populatie bekeken welke daders er aan verbonden zijn. De daders van fysiek 
geweld blijken in de meeste gevallen de penitentiaire ambtenaren te zijn, vooral bij de 
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volgende vormen van geweld: ‘heeft me geschopt, geklapt, hard door elkaar geschud’ (54%) 
en ‘heeft me pak slaag gegeven met een riem, stok of ander voorwerp’ (55%). De vorm van 
geweld ‘heeft me opgesloten en vastgebonden zodat ik me (bijna) niet kon bewegen’ is het 
meest door politieagenten verricht. Uit tabel 28 (stellingenblok IIa) blijkt verder dat het 
vernietigen van spullen het meest door andere kinderen (50%) gebeurt. Tabel 3.25 geeft 
een overzicht van de daders van de verschillende vormen van geweld. 
 
Tabel 28 Stellingenblok IIa daders fysiek geweld 

Activiteit/Dader  N P.a. 
(%) 

Pol. 
Agent 

(%) 

Juf  
(%) 

Meester  
(%)  

Ander 
kind (%) 

1. Heeft me geschopt, geklapt, hard door 
elkaar geschud 

50 54 28 2 2 22 

2. Heeft me pakslaag gegeven met een 
riem, stok of ander voorwerp 

42 55 36 0 0 17 

3. Heeft me opgesloten en vastgebonden 
zodat ik me (bijna) niet kon bewegen 

28 50 32 0 0 11 

4. Heeft me verwond, als straf 20 35 35 0 0 35 
5. Heeft me geen eten gegeven als straf 10 20 50 0 0 20 
6. Heeft mijn spullen vernietigd 
7. Hebben mij lichamelijk verwond31 

34 35 15 0 0 50 

 
Wat betreft het zien van geweld in de omgeving blijkt dat 71% van de kinderen in (pre-
)detentie heeft gezien hoe andere kinderen in de instelling hard geslagen, geklapt en/of 
geschopt worden. Hierbij was de dader in meer dan de helft (53%) van de gevallen een 
penitentiair ambtenaar.  
 
Uit tabel 27 blijkt dat bij 39% de kinderen in (pre-)detentie wel eens iets van hen is 
vernietigd. Hiervan blijkt uit tabel 28 dat de dader in meer dan de helft (50%) van de 
gevallen een ander kind was. En uit tabel 29 (stellingenblok IIb) blijkt dat 54% van de 
kinderen in (pre-)detentie hebben aangegeven zelf spullen van andere kinderen te hebben 
vernietigd. 
 
  

                                                           
31 Geen info beschikbaar vanwege ontbrekende data in SPSS. 
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Tabel 29 Stellingenblok IIb daders observatie geweld dat andere kinderen wordt 
aangedaan 

Activiteit/Dader in % 

N 
P.a. 
(%) 

Pol. 
Agent 

(%) 
Juf 
(%) 

Meester 
(%) 

Ander 
kind (%) 

8. Heeft spullen van andere kinderen in de 
instelling vernietigd 38 37 11 0 0 58 

9. Heeft andere kinderen in de instelling 
hard geslagen, geklapt en/of geschopt  61 53 30 2 2 23 

 
Onderscheid naar Opa Doeli en JOG 
Er is volgens de ex-gedetineerde kinderen een verschil tussen de politieagenten in Opa 
Doelie en de penitentiaire ambtenaren in het JOG. Tijdens de FGS vertelden zij dat de 
agenten rekening houden met de arrestanten, de penitentiaire ambtenaren niet. Kijkend 
naar het verschil tussen de instellingen, blijkt 64% van de kinderen in Opa Doelie en 81% van 
de kinderen in het JOG geweld tegen kinderen te hebben gezien. De penitentiaire 
ambtenaren houden geen rekening volgens het geïnterviewde ex-gedetineerde kind; ze 
slaan alles kapot: “de mang e naki yu dwars”. In Opa Doeli wordt er alleen geslagen met de 
‘kwimmie’ omdat er wordt opgelet door de inspecteur en de JKB. De agenten houden 
rekening met de arrestanten, de penitentiaire ambtenaren niet, “de man e nak alla san 
broko” (vrij vertaald: die mannen slaan alles kapot). Rekening houden wil niet zeggen dat ze 
niet slaan, want een andere respondent vertelt: 
 

“Te de man (politieagenten) e fin wan sani, alla mang e njang 
slag. Veiligheid no de.” (vrij vertaald: wanneer de politie agenten 
iets vinden, dan krijgen alle kinderen pakslaag. Dan bestaat er 
geen veiligheid). 

 
Per instelling zijn er ook weer verschillende type dienstverleners, sommigen gaan eerder 
over tot fysiek geweld. Zo kende ex-gedetineerde J7 “bepaalde agenten en die waren goed, 
maar er waren anderen die niet weten hoe ze behoren te zijn”. Op de vraag hoe 
politieagenten ‘behoren te zijn’ vertelde J7: “dus stel lichten moeten 9 uur uit en je sprak 
even nog…dan wordt je geslagen en daarna in isolatie gegooid”. Op de vraag waar en 
waarmee antwoordde J7 dat hij op zijn rug en bovenbil werd geslagen met de gummistok in 
de wachtruimte.  
 
Ook J 1 maakte geweld mee in (pre-)detentie. Vormen van geweld die J1 heeft meegemaakt 
zijn gevechten van zowel politieagenten tegen kinderen als gedetineerden onderling. Echter 
geeft hij aan dat je in detentie meer geweld moet verwachten van de kant van de 
penitentiaire ambtenaren. Wel is het volgens hem gemakkelijk om aangevallen te worden 
door een medegedetineerde. Volgens J1 wordt je bij de binnenkomst afgetakeld door 
politieagenten: “Geweld tegen jongens is vooral tegen de jongens die feiten hebben 
gepleegd die worden afgekeurd door de agenten zoals bijvoorbeeld mishandeling van 
meisjes”. Een andere reden dat politieagenten zoveel geweld gebruiken in detentie is 
volgens J1, omdat ze vaak alleen een shift moeten draaien en in hun eentje een hele 
afdeling onder controle moeten houden.  
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Vormen van geweld die J2 kent, zijn lichamelijk en mentaal, in detentie heeft J2 
‘uitschelden’ en ‘bedreiging’ meegemaakt. Ook volgens J2 kunnen zowel de gedetineerden 
onderling als de penitentiaire ambtenaren de gedetineerden elkaar geweld aandoen. J2 
vertelde tijdens het interview: “bijvoorbeeld wanneer de agenten ontdekken dat er wordt 
gerookt in de cellen. Dan kunnen ze ons aftakelen, maar als er een ‘snitch’ tussen is, wordt 
die door de gedetineerden zelf afgeranseld”. Over de reden voor geweld binnen Opa Doelie 
gaf J2 dat het ervan afhangt hoeveel keer een jongen binnen is geweest (hoe vaker, hoe 
meer geweld) en of het kind zich misdraagt tegen andere kinderen. 
Uit de zelfrapportageformulieren blijkt dat 74% van de kinderen in Opa Doelie en 87% van 
de kinderen in het J.O.G fysiek geweld heeft geregistreerd. Uit de FGS blijkt ook dat er een 
verschil is tussen de situatie in pre-detentie en detentie, welke zich ook uit in de vormen van 
geweld. JOG is wreder dan Opa Doeli volgens de ex-gedetineerde kinderen, “Opa Doelie 
moro flexi” (bij Opa Doelie zijn ze flexibeler). Ook uit de interviews met de ex-gedetineerde 
kinderen blijkt dit, zij vertellen: “De kans is groter dat je bij JOG de eerste dag wordt 
afgeranseld. Als je ouders of mensen eten voor je brengen en je bent opgesloten bij JOG, 
nemen de gevangenen je eten en datgeen (tandenborstels, toiletpapier, sigaretten 
enzovoorts) je krijgt van je mensen. Bij JOG gaat drugs ook naar binnen in het geheim.” 
 
Opa Doelie vinden de respondenten veiliger dan JOG en ze vinden Opa Doeli een 
opvangcentrum. Maar ook Opa Doelie kent als straffen de isolatiekamer en een pak rammel 
van de agenten. De agenten rammelen je om de kleinste dingen bij Opa Doelie, vertelt een 
ex-gedetineerd kind.  
 

“Een van die jongens kreeg schoppen en klappen, omdat hij had 
geklaagd dat hij geen boter at. En als je klaagt over een agent bij 
andere agent, en die komt erachter, dan loert die agent waarover 
je klaagt je. Ja, die agenten baksen de jongeren met hun pistool.”  

 
“Je wordt gepest in Opa Doelie door de agenten want je wordt in 
een cel gezet waar je wordt afgetakeld, maar is half niet zo erg in 
JOG  want daar wordt je helemaal getransformeerd. Alles wat je 
van buiten krijgt wordt van je afgepakt. Opa Doelie is een opvang 
centrum vergeleken met JOG” 

 
Typen straffen 
Naast fysiek geweld als straf, worden er ook andere straffen gebruikt in (pre-)detentie. De 
dienstverleners hebben aangegeven, dat de straffen soms in elkaar overlopen: “eerst in de 
(geïsoleerde) cel om af te koelen, vervolgens op de kamer blijven en dan een taakstraf”. Er 
wordt volgens de dienstverleners zoveel mogelijk gekozen voor taakstraffen. De 
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de toe te passen straf wordt door de leiding 
bepaald.32 De straffen die de dienstverleners hebben genoemd zijn: 

                                                           
32 De OD van de CPI bepaald het soort straf. In eerste instantie worden jongeren bij ernstige incidenten  

    geïsoleerd. Ze blijven ‘op kamer’, wat inhoudt dat zij alleen naar buiten mogen om te baden, naar de   

    polikliniek of als ze naar school moeten. Totdat het rapport van de OD binnen is, is dat de straf, haal ze uit  

    elkaar, zet ze in KB (kamerbehandeling) en de strafmaat is bepaald. Bij de afwezigheid van de OD wordt   

    dit opgevangen door het afdelingshoofd, de officier komt in beeld, of de ploegcommandant. 

 



Deel 4 S. de Vries  Kinderen in Justitiële instellingen 

 

 

73 
 

1. Cel (in aparte ruimte tot maximaal 7 dagen). 
2. “KB” kamerbehandeling of isolatie (verplicht alleen op de kamer blijven). 
3. Taakstraffen (“werken in de zon”: harken e.d., opstellen schrijven, bijvoorbeeld over hoe 

om te gaan met vrouwen).  
4. Schorsing van bezoek, deelname aan sportactiviteiten, bellen e.d.  
 
Er is aan de ex-gedetineerde kinderen gevraagd welke straffen zij hebben ervaren tijdens 
hun periode in (pre-)detentie. Hun beschrijvingen komen grotendeels overeen met die van 
de dienstverleners, alleen zijn hun beschrijvingen van de isolatie uitgebreider vastgelegd. 
Isolatie heeft veel indruk gemaakt op de kinderen. Hierover hadden ze veel te vertellen: 
“drape ye sribie tap isrie” (Vrij vertaald: daar moet je op een bed met ijzeren spiralen slapen 
(zonder matras). Verder vertelden de kinderen dat als je te veel klaagt in isolatie, je aan het 
bed geboeid wordt of dat ze een emmer met koud water over je heen gooien. Dit terwijl het 
al koud is in isolatie en je geen deken mag hebben en in je onderbroek daar moet liggen. 
“Het is pikdonker en ziet geen hand voor ogen, in isolatie krijg je geen zonlicht.” 

 
In Opa Doelie werd J7 soms met meerdere jongens in isolatie gezet. De isolatie cel is volgens 
J7 ongeveer 2 meter breed bij 4 meter diep. J7 verteld: “Daar heb je een bed, zonder matras 
en geen toilet. Dan werd je daar gezet. Dan moet je een hele nacht blijven.[…] Dus daar 
slaap je niet, je zit…”. Dit vindt J7 “echt slecht”. 
 
Ook is er volgens de kinderen soms sprake van een combinatie van straffen. Zo vertelde een 
kind: “Eerst slaan ze je en daarna moet je in isolatie”. M1 is tijdens haar drie jaar tellende 
detentieperiode 3 keer in de isolatiecel geplaatst; deze straf was in combinatie met 
‘kamerbehandeling’. De kamerbehandeling bij de meisjes houdt in dat je alleen van de 
kamer mag om te gaan baden. Voor de rest moet je de hele dag in de kamer blijven. M1 was 
het kortst in de isolatiekamer voor 1 dag en het langst was 4 dagen. M1 verteld:  
 

“Het is een donkere cel. […] je mag niet eruit, alleen om 
twee keren per dag te baden. […] Binnen mag je alleen je 
ondergoed aan hebben. […] Binnen zetten ze alleen een 
karton op de vloer.[…]”. “Ma(ar) die donkere cel he…t is 
niet goed…er zijn zoveel vleermuizen daar, je kan ziekten 
krijgen. De eerste keer dat ik daar (isolatiecel) bleef, heeft 
een vleermuis me gebeten aan m’n teen, daar is vies.”  

 

4.4.3. Seksueel geweld 
 
Bij de introductie van het onderwerp ‘seks’ tijdens de FGS worden de ex-gedetineerde 
kinderen lacherig en beginnen ze allemaal luid door elkaar te praten. Opvallend is dat zij 
aangeven zelf geen van allen slachtoffer van seksueel geweld zijn geweest, maar allemaal 
vertellen dat ze seksueel geweld hebben gezien bij anderen. Zij vertellen dat seksueel 
geweld in (pre-)detentie voorkomt, zowel bij de jongens onderling als tussen 
dienstverleners en kinderen. Maar zij geven ook aan dat er niet openlijk over wordt 
gesproken. Zij lichten toe: “Als de agenten seksueel misbruik bij kinderen onderling zien of 
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erover horen, bemoeien ze zich er in principe niet mee. Alleen als het te ‘wreed’ wordt, dan 
grijpen ze in”.  
 
De dienstverleners hebben tijdens de interviews aangegeven, dat er in (pre-)detentie enkele 
kinderen zijn die gearresteerd of veroordeeld zijn voor zedendelicten. Deze daders van 
seksueel geweld zijn vaak zelf slachtoffers geweest van een zedendelict. De jongens kunnen 
er heel vaak niet over praten, omdat het een pijnlijk en gevoelig onderwerp is. Zelfs met 
tussenkomst van JKB, de psycholoog of een mannelijke persoon willen de jongens niet alles 
delen. Jongens die vastzitten voor zedendelicten, worden door de andere kinderen vaak 
gepest, bedreigd en soms zelfs seksueel misbruikt. 
  
De resultaten van de FGS sluiten hierop aan. Volgens de ex-gedetineerde kinderen vindt 
seksueel misbruik van jongens onderling plaats in de bad/toiletruimte en in de cellen. 
Enkele citaten hierover: 

“Jongens worden soms geplaatst door de agenten in kamer met 
een fysiek grotere jongen en ze weten dat hij (de sterkere jongen) 
de zwakkere dan misbruikt.” “Aan de hand van welk feit de 
jongere gepleegd heeft, wordt hij in een bepaalde cel gezet. 
Jongens die veroordeeld zijn voor artikel 300 en 299, hebben een 
zedendelict gepleegd. Deze jongens worden door de andere 
kinderen afgestraft, ‘den man dat mus srib ondro a bedi’.” (Vrij 
vertaald: die mannen moeten onder het bed slapen). “A man no 
wasi want a mang o kies fonfon” (Vrij vertaald: die mannen willen 
niet gaan baden in de badkamer want ze gaan pak slaag 
krijgen).“De mang e bonk baby olie gi yu in a badkamer: begien 
olie yu srefie” (Vrij vertaald: gooien een flesje babyolie voor je in 
de badkamer en zeggen tegen je om jezelf alvast in te oliën [voor 
zo meteen). Vooral de jongens die net binnen komen zijn extra 
fragiel, ze worden getest. Je moet jezelf ‘bewijzen’, je grenzen 
aangeven en vechten voor jezelf bij binnenkomst. “Verkrachting e 
psa te yu na wan vriendje” (vrij vertaald je wordt verkracht als je 
een vriendje bent). 

Tijdens de FGS en de interviews deelden de ex-gedetineerde kinderen herinneringen over 
seksuele ervaringen die ze bij andere kinderen hadden gezien. Toen zij echter in de 
zelfrapportageformulieren hun eigen seksuele ervaringen tijdens hun(pre-)detentie periode 
moesten invullen, bleek na (anonieme) controle dat de kinderen dit vaak niet deden.33 
Hierdoor is het aantal gevallen van seksueel geweld dat door de kinderen in (pre-)detentie 
op het zelfrapportageformulier aangegeven is, relatief laag. Echter is elke case een case te 
veel en daarom vermeldenswaardig. Voor een realistisch overzicht is daarom ingezoomd en 
zijn de gevallen in absolute getallen weergegeven. 
 

                                                           
33 Ook bij andere doelgroepen voor het VAC onderzoek blijkt dat kinderen makkelijker praten dan schrijven  

    over ‘gevoelige’ onderwerpen zoals pijn en seks. Ook betreffen de vragen op het zelfrapportageformulier  

    ervaringen die zij zelf hebben meegemaakt en niet die ze hebben gezien bij anderen. Net zoals in de FGS kan    

    het zijn dat zij liever over anderen praten dan over zichzelf (uit schaamte?). Dit dient nader onderzocht te  

    worden.  
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Op het zelfrapportageformulier heeft 33% van de gedetineerde kinderen aangegeven dat zij 
weten van ‘andere kinderen die seks hebben gehad binnen de instelling’. In absolute 
gevallen komt dit neer op 28 gevallen op een populatie van 86 kinderen. Op de vraag of de 
kinderen in (pre-)detentie ‘zelf ooit seks hebben gehad met iemand ouder dan 18 jaar’ heeft 
97% aangekruist, dat zij dat nooit hebben gedaan. In absolute getallen komt dit neer op 3 
cases van kinderen die seks hebben gehad in de instelling. Op de vraag of de kinderen een 
condoom hebben gebruikt bij de eerste keer dat ze seks hadden in de instelling hebben 3 
kinderen aangegeven, dat ze dat wel hebben gedaan (3 anderen hebben deze vraag 
opengelaten). 
 
Tabel 30 ‘stellingenblok III seksueel geweld’ geeft een weergave van seksueel geweld dat 
kinderen in (pre-)detentie meemaken. Uit deze resultaten blijkt, dat wat betreft seksuele 
handelingen tegen kinderen, ‘kijken naar een seks video en/of seks foto’s’  
het meest voor komt: 23% (20) van de 86 kinderen heeft deze vorm van seksueel geweld 
aangekruist op hun zelfrapportageformulier. Op de tweede plaats blijkt dat kinderen die 
‘kijken naar een seks video en/of seks foto’s’ hebben aangekruist, frequent voor te komen: 
in 8 van de 20 gevallen was dit ‘meer dan 12 keren in het afgelopen jaar’. Op de derde 
plaats komt ‘iemand heeft mij gedwongen naar zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die aan 
te raken, of hij/zij heeft dit bij mij gedaan’ voor bij 9 van de 86 van de kinderen. Deze 
handeling blijkt bij 3 van de 9 kinderen éénmalig voor te komen. De andere seksuele 
handelingen komen in totaal ‘5 of minder keren’ voor. 
 
Tabel 30 Stellingenblok II seksueel geweld (weergegeven in absolute aantallen) 

Activiteit/frequentie (N=86) 

Totaal 
aantal keren 

afgelopen 
jaar 

1 keer 
voorgekomen 

afgelopen 
jaar 

Meer dan 
12 keren 

afgelopen 
jaar 

1. Heeft me laten kijken naar een seks video 
en/of seks foto’s 20 4 8 

2. Heeft een seksvideo gemaakt of foto’s van 
mij alleen en met andere mensen 5 2 0 

3. Heeft mij gedwongen naar zijn/haar 
geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, 
of wilde dat bij mij doen 5 2 0 

4. Heeft mij gedwongen naar zijn/haar 
geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, 
of hij/zij heeft dit bij mij gedaan 9 3 2 

5. Heeft seksuele dingen met mij gedaan die ik 
niet prettig vond 4 1 0 

6. Heeft seks met mij gehad 3 0 1 

 
Opmerkelijk is dat de kinderen in (pre-)detentie toegang hebben tot seksvideo’s en 
seksfoto’s, want in (pre-)detentie is er volgens de dienstverleners strenge controle op de 
kinderen en tot welke middelen zij toegang hebben. Blijkbaar zijn er manieren om het 
materiaal binnen te smokkelen en/of krijgen zij het van anderen in de instelling. Tijdens de 
FGS met ex-gedetineerde kinderen is meerdere malen aangegeven, dat er stiekem telefoons 
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in de instelling werden gebracht. Uit de interviews met de ex-gedetineerde kinderen blijkt 
dat er ook drugs naar binnen werd gesmokkeld. Ook is er in de FGS gedeeld dat kinderen die 
verslaafd zijn aan drugs eerder slachtoffer zijn van seksueel misbruik omdat ze alles doen 
om aan drugs te komen.  
 
Nu dat bekend is welke vormen van seksueel geweld voorkomen en hoe vaak, is de 
volgende stap het onderzoek naar wie de daders zijn. Tabel 3.28 geeft hiervan een overzicht 
(ook in deze tabel zijn de gevallen in absolute aantallen weergegeven). De meeste seksuele 
handelingen blijken zich bij kinderen onderling af te spelen. In de laatste kolom, de kolom 
met als dader ‘ander kind’, zijn de hoogste aantallen te zien. De vormen ‘heeft seksuele 
dingen met mij gedaan die ik niet prettig vond’ en ‘heeft seks met mij gehad’ komen alleen 
bij kinderen onderling voor. 
 
Tijdens de FGS geven de jongens aan dat de commandant naar seksfilms kijkt in hun 
wachtkamer en dat de jongens de geluiden in hun cel kunnen horen. Dit sluit aan op het 
resultaat van het zelfrapportageformulier betreft seksuele handelingen door 
volwassenen/dienstverleners tegen kinderen. Zo blijkt het ‘kijken naar een seks video en/of 
seks foto’s’ met dienstverleners als dader het meest voor te komen. Echter zijn er ook 
evenveel gevallen hiervan bij kinderen onderling; bijvoorbeeld het ‘bekijken van seksvideo’s’ 
blijkt in 9 van de 18 gevallen bij kinderen onderling te gebeuren en in 9 gevallen bij 
dienstverleners. Ook de vorm van seksueel geweld ‘heeft mij gedwongen naar zijn/haar 
geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, of hij/zij heeft dit bij mij gedaan’ komt in de 
meeste gevallen bij kinderen onderling voor, maar in mindere mate ook onder 
dienstverleners. 
 
Tabel 31 Stellingenblok IIIa daders seksueel geweld (weergegeven in absolute getallen) 

Activiteit/Dader  N
34 

P.a. 
 

Pol. 
Agent 

Juf 
 

Meester 
 

Ander 
kind 

1. heeft me laten kijken naar een seks video 
en/of seks foto’s 18 6 3 0 0 9 

2. heeft een seksvideo gemaakt of foto’s 
van mij alleen en met andere mensen 4 1 0 0 0 3 

3. heeft mij gedwongen naar zijn/haar 
geslachtsdelen te kijken of die aan te 
raken, of wilde dat bij mij doen 7 1 1 0 0 5 

4. heeft mij gedwongen naar zijn/haar 
geslachtsdelen te kijken of die aan te 
raken, of hij/zij heeft dit bij mij gedaan 8 2 1 0 0 5 

5. heeft seksuele dingen met mij gedaan die 
ik niet prettig vond 2 0 0 1 1 0 

6. heeft seks met mij gehad  2 0 0 0 0 2 

                                                           
34 De N van tabel 3.28 verschilt van de N in tabel 3.27, omdat de kinderen in (pre-)detentie op het  

    zelfrapportageformulier niet consequent zijn geweest: soms hebben zij omcirkelt dat een vorm van seksueel  

    geweld zich heeft voorgedaan, maar hebben zij daarbij geen dader omcirkeld. En soms is de dader omcirkeld  

    maar niet de frequentie. Vandaar de verschillen in de aantallen. 
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De vorm van seksueel geweld die het meest voorkomt onder de kinderen ‘heeft mij 
gedwongen naar zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, of hij/zij heeft dit bij 
mij gedaan’ (bij 9 van de 86 kinderen) in (pre-)detentie kan gerelateerd worden aan het 
plaatsen van ‘boegroe’s’ in het geslachtsdeel van de jongens. De kinderen doen dit 
onderling voor elkaar wanneer ze in hun cel zijn. Zowel de ex-gedetineerde kinderen als de 
dienstverleners hebben aangegeven, dat dit heel veel voorkomt, met alle risico’s van dien.  
Het plaatsen van ‘boegroes’ voor elkaar, kan geïnterpreteerd worden als seksueel geweld. 
Dit omdat het wordt geplaatst onder een bepaalde groepsdruk en niet altijd zo vrijwillig is 
als het lijkt. Volgens enkele dienstverleners komt het plaatsen van ‘boegroes’ niet vaak voor 
te Opa Doelie, maar meer in het JOG, omdat de benodigde apparatuur niet wordt 
toegestaan in de cellen. Uit de FGS met de ex-gedetineerde kinderen blijkt dat de kinderen 
in detentie zelf ‘het gereedschap’ maken om de boegroes te plaatsen. Weer andere 
dienstverleners vertellen: 
 

“Boegroe’s worden dagelijks geplaatst bij elkaar door de pupillen. 
Maar dit zien de jongens niet als een seksuele handeling, want dat 
is uit den boze. De jongens in het JOG zijn stoer, en gedragen zich 
macho. Seks bij mannen onderling is ‘not-done’. Iedereen hier is 
‘jongen’ en ‘het zijn jongens van de straat’. Wat ze buiten doen is, 
een ander verhaal, dat weten de jongens onderling, bijvoorbeeld 
als iemand een homofiel is.”  

 
De dienstverleners geven aan dat seksuele gevoelens een dominante rol spelen op de 
leeftijd die de jongeren in (pre-)detentie hebben. De dienstverleners leren de kinderen hoe 
ze hiermee om moeten gaan. En dat als de jongens bepaalde behoeften hebben, zij zich 
terugtrekken en niemand storen wanneer ze ‘Johanna de hand’ gebruiken. “Ondanks dat 
sommige pupillen buiten detentie seksueel actief waren, zijn ze eigenlijk nog kinds. Ze zijn 
soms verlegen en durven niet echt erover te praten.” Wat betreft de voorlichting schort er 
ook nog het een en ander, want soms komen er allerlei uitspraken, zoals “De eerste keer 
moet je een condoom gebruiken en daarna niet meer, want je bent er al geweest”, aldus een 
dienstverlener. 
 
Volgens enkele dienstverleners moet er rekening gehouden worden met jongeren die 
seksueel actief zijn. “De jongens weten niet om te gaan met gevoelens, laat staan seksuele 
gevoelens. Als ze éénmaal (seksueel) actief zijn geweest (voor de detentieperiode) en nu kan 
het plotseling niet meer, dan gaan ze gefrustreerd raken en kunnen ze agressief gedrag 
vertonen.” Enkele dienstverleners praten over seksualiteit met de jongeren, omdat het 
bepaald gedrag kan verklaren en problemen helpt te voorkomen.  
 
Volgens enkele dienstverleners komt ook onderling seksueel geweld voor bij de jongens. In 
het afgelopen anderhalf jaar zijn er al 4 klachten bij een dienstverlener gekomen over 
onderlinge seksuele handelingen. Soms zijn het homoseksuele jongens, dit is niet altijd 
duidelijk. De leiding grijpt niet altijd in, ondanks dat ze ervan op de hoogte zijn. De 
dienstverleners staan hier dan machteloos tegenover. 
 
Andere dienstverleners daarentegen, geven aan dat er onderling geen seksuele handelingen 
worden gepleegd. Er wordt wel veel aan zelfbevrediging gedaan, maar homoseksualiteit 



Deel 4 S. de Vries  Kinderen in Justitiële instellingen 

 

 

78 
 

komt volgens hen niet echt voor: “Jongens daarbinnen zijn stoer, als je met een verwijfde 
houding op ze afkomt, wordt je door de jongens op een zwarte lijst geplaatst. Ze zullen wel 
met zo iemand praten maar hem op een afstand houden. Indien het voorkomt, wordt advies 
aan de jongens gegeven hoe ze met dergelijke gevoelens om moeten gaan.”  
 
De dienstverleners hebben aangegeven, dat de meisjes bepaalde relaties met elkaar 
hebben, waarbij ze ook seksuele handelingen plegen zoals zoenen en vingeren. “Op de 
vrouwenafdeling heb je ook volwassen lesbische vrouwen, en sommige meisjes weten al dat 
ze biseksueel zijn en zeggen niet zo makkelijk nee tegen relaties, ook met volwassenen. Soms 
zijn deze seksuele relaties tot stand gekomen in ruil voor bescherming”. Desondanks leren de 
dienstverleners aan de meisjes dat ze respect moeten hebben voor hun lichaam. 
 
Uit de FGS met de ex-gedetineerde kinderen is gebleken dat de kinderen in (pre-)detentie 
weten dat seksuele handelingen met dienstverleners (volwassenen) verboden zijn. Ze 
hebben zelfs aangegeven, dat ook de dienstverleners dit weten, want volgens de kinderen 
vallen de dienstverleners je niet lastig als ze weten dat je een goede advocaat hebt. Dit 
vinden de kinderen lastig, want seks met volwassenen keuren zij af maar niet iedereen heeft 
geld voor een goede advocaat. Uit de zelfrapportageformulieren blijkt dat de mening van de 
kinderen in (pre-)detentie over de leeftijd waarop een kind seks mag hebben met een 
volwassene, verdeeld is. Uit tabel 32 blijkt dat 43% van de kinderen heeft aangegeven dat 
het ‘nooit’ mag en 39% legt de lat bij ‘kinderen met de leeftijd van 18 jaar’. Kijkend naar het 
antwoord op een eerdere vraag in het zelfrapportageformulier, is 61% van de kinderen in 
(pre-)detentie van mening dat ‘iemand een kind is, als hij/zij de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt’.  
 
Tabel 32 Leeftijd waarop een kind seks mag hebben met een volwassene 

Leeftijd waarop een kind seks mag hebben met een volwassene (n=86) % 

Volwassenen mogen nooit seks hebben met een kind 43 
Volwassenen mogen seks hebben met een kind als dat kind 18 jaar is of ouder 39 
Volwassenen mogen seks hebben met een kind als dat kind 16 jaar is of ouder 16 
Volwassenen mogen seks hebben met een kind als dat kind het zelf ook wil 2 

Totaal  100 

 
De mening van de kinderen over seksueel misbruik in (pre-)detentie is tijdens de FGS ook 
aan de orde gekomen. Een respondent gaf aan dat het je eigen wil is: “no wan mang moes 
fas yu bille” (vrij vertaald: Niemand moet je bil aanraken). Een andere respondent gaf aan 
dat “Nanga moni yu e vrij” (vrij vertaald: Als je genoeg geld hebt dan valt niemand je lastig, 
zowel de anderen jongens als de penitentiaire ambtenaren).  
 
In een van de interviews met de dienstverleners wordt aangegeven, dat seksuele 
handelingen door dienstverleners met kinderen niet voorkomen. Een andere dienstverlener 
daarentegen geeft aan dat seksualiteit tussen volwassenen en kinderen in (pre-)detentie 
wat genuanceerder in elkaar zit. Er wordt aangegeven, dat het (een beetje) moeilijk is om 
achter ‘de waarheid’ te komen. Er heerst sowieso een bescherming naar de dienstverleners 
toe: indien er wordt gehandeld tegen de rechten van de kinderen, dan wordt de betreffende 
dienstverlener van de afdeling verwijderd en overgeplaatst naar een andere afdeling, maar 
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verder zijn er geen sancties. “Wat het echt is (wat er precies is gebeurd) weten we niet, en 
we willen niet aan de reputatie van anderen komen”, aldus een andere dienstverlener. 
 
De ex-gedetineerde kinderen hebben tijdens de FGS aangegeven, dat seksuele relaties 
tussen volwassen en kinderen in (pre-detentie) wel voorkomen. Ze vertellen: “Je wordt door 
een politieagent in Opa Doelie geobserveerd om te kijken als hij je kan misbruiken. Dit 
gebeurt dan in de ruimtes waar de andere jongeren niet komen zoals in de isolatiekamers of 
voorin waar de agenten zijn dus in hun kantoor”, “Tijdens corvee is er geen controle en 
worden de jongens gepakt”. Verder is door de ex-gedetineerde kinderen aangegeven, dat er 
in het JOG een penitentiair ambtenaar is weggehaald van de jeugdafdeling, omdat hij seks 
bedreef met een gedetineerde waarmee hij/zij een relatie had. Dit komt overeen met de 
ervaring van de dienstverleners. Het is een verhaal, maar een verhaal te veel. Daarnaast is 
het probleem door de overplaatsing slechts verschoven, in plaats van opgelost. 
 

4.5. Kind perspectief op preventie en aanpak geweld 
 
De omvang en ervaringen over geweld tegen kinderen in (pre-)detentie zijn beschreven in 
voorgaande paragrafen. In deze paragraaf volgt een uiteenzetting van de mening van de 
kinderen over de preventie en de aanpak van geweld door en tegen kinderen in (pre-
)detentie. 
Tijdens de FGS is gebleken dat de ex-gedetineerden vinden dat jeugdcriminaliteit, wat vaak 
gepaard gaat met geweld, niet opgelost wordt met detentie. Detentie zou volgens hen juist 
een averechts effect hebben en niet zorgen voor beter gedrag bij kinderen. 

 
“Straf oso nom besta, want drape moro kap heights” (vrij 
vertaald: detentie moet niet bestaan, want je bedenkt daar juist 
nog meer slechte dingen die je kan gaan doen als je weer vrij 
bent). Andere reacties van kinderen over gevangenisstraf in het 
algemeen zijn: “Na wan les”(vrij vertaald: het is een les); “It’s just 
life” (vrij vertaald: dat is het leven); “Mi fin ing wel erg fu den tra 
man. Te yu e doro lik nieuweling de man o wiepie, ‘for the fun’ de 
mang e wiepie a man alla dey. Fonfon no de terecht, behalve te ye 
e de schuldig” (vrij vertaald: ik vind het wel erg voor die anderen, 
wanneer je binnenkomt als nieuweling, dan slaan ze je voor de lol, 
elke dag weer. Pak slaag is niet terecht, behalve als je schuldig 
bent. “A systeem drape no boeng” (vrij vertaald: het systeem daar 
(in detentie) is niet goed).  

 
Over het geweld dat de ex-gedetineerde kinderen tijdens hun detentieperiode hebben 
ervaren, spreken zij negatief. Uit de FGS blijkt dat de kinderen willen dat de dienstverleners 
minder geweld gebruiken. Zo geven ze voorbeelden:  
 

“Wanneer je wordt opgehaald moeten ze je als mensen 
behandelen en niet als dier want je wordt flink afgetakeld” 
(wanneer je wordt gearresteerd). “De agenten moeten meer 
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geduld hebben met de gedetineerden, want voor alle kleine 
redenen worden ze afgetakeld.” 

 
De ex-gedetineerde kinderen hebben aangegeven hoe ze niet behandeld willen worden. En 
daarnaast hebben ze tijdens de FGS ook enkele oplossingen gegeven. Zo gaven ze aan dat 
om geweld te voorkomen in (pre-)detentie, er meer activiteiten moeten komen in de 
namiddag zodat de kinderen met ‘goede’ dingen bezig zijn. Ook de dienstverleners hebben 
tijdens interviews aangegeven, dat een positieve tijdsbesteding volgens hen geweld in (pre-
)detentie zou kunnen voorkomen. 
 
Aan de kinderen in detentie is ook gevraagd hoe het beste met ‘stout gedrag’ van kinderen 
kan worden omgegaan. Bij deze vraag mochten de kinderen drie antwoorden omcirkelen. 
Hoe kinderen die probleemgedrag vertonen het beste kunnen worden behandeld volgens 
de kinderen in (pre-)detentie is door kinderen weergegeven in tabel 3.30  
 
Tabel 33 Beste actie volwassene bij stoute kinderen volgens kinderen in (pre-)detentie 

 Beste actie voor volwassene als een kind stout is volgens de kinderen in (pre-
)detentie N=86 

% 

 Met ze praten 85 
 Hun telefoon afpakken (hun wekelijkse belmoment verbieden) 50 
 Ze niet laten uitgaan (privileges ontzeggen) 48 
 Ze brengen naar de kinderpolitie (melden bij de leiding) 31 
 Pakslaag geven 26 
 Ze een tik geven 26 
 Verbieden om op internet te gaan  12 
 Ze uitschelden 2 
 Anders 1 

 
Het blijkt dat op de vraag welke dingen volwassenen het beste kunnen doen als kinderen 
erg stout of ongehoorzaam zijn, ‘praten’ het meest gegeven (85%) antwoord is. Kinderen 
willen liever dat er met hen gesproken wordt in plaats van meteen fysiek aangevallen te 
worden. Dit staat in een lijn met de mening van de kinderen in de FGS, die ook pleitten voor 
minder geweld.  
 
Ook maken de kinderen in de FGS onderscheid tussen de verschillende soorten geweld: 
agressief praten vinden zij namelijk ook geen geschikte aanpak. Er is door de kinderen 
geklaagd over de dagelijkse communicatie van de dienstverleners. Zo zouden niet alle 
dienstverleners weten hoe het hoort. Niet alleen inhoudelijk de woorden, maar ook de 
intonatie en het volume. Dit valt bij dit onderzoek onder de noemer ‘psychisch geweld’. Eén 
van de kinderen verteld over de onprettige manier waarop zij de communicatie met een 
dienstverlener heeft ervaren. M1 verteld over de vrouwenafdeling: 
 

“Bepaalde zusters, als je iets hebt gedaan dan willen ze je direct 
straffen, dus ... dus ze zeggen je bepaalde dingen die niet prettig is 
(zijn). Dus ze zeggen: ‘If ie no ben wan, if ie no wan sma tak so, 
dan ie no beng kon dja’ (vrij vertaald: als je niet wil dat mensen zo 
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met je praten, dan had je niet naar hier moeten komen). Maar het 
hoort niet zo. Want niemand is volmaakt, iedereen kan een fout 
maken’. ‘Als je dan iets terug zegt, dan moet je naar de kamer en 
dan komen ze gewoon aftakelen.” 

 
Indien de dienstverlener dus ‘praat’ met de kinderen als straf, willen de kinderen graag dat 
dit op een verantwoorde manier gebeurd. Op de tweede plaats is door de kinderen als 
aanpak voor geweld genoemd: het afpakken van de telefoon (50%) (oftewel in detentie het 
verbieden van hun wekelijkse belmoment) en op de derde plaats ‘niet laten uitgaan’ (48%) 
(oftewel in detentie het ontzeggen van privileges, zoals deelname aan sportactiviteiten en 
het ontvangen van bezoek). Verder blijkt dat 1 op de 4 kinderen (26%) een tik geven of slaan 
de beste acties vindt die een volwassene kan ondernemen wanneer een kind stout is.  
 
Op de vraag in welke situaties volwassenen kinderen mogen slaan, zijn er twee 
(tegenstrijdige) antwoorden van de kinderen in (pre-)detentie die het meest zijn gekozen: 
“Als ze vrijpostig of brutaal zijn” (44%) en “Nooit” (43%). Bij de beantwoording van deze 
vragen mochten er meerdere antwoorden omcirkeld worden. Opvallend is dat bij nadere 
bestudering van de gegeven antwoorden blijkt, dat 11% van de kinderen zowel de 
antwoordoptie “Nooit” als een andere antwoordoptie heeft omcirkeld. De visie van de 
kinderen in (pre-)detentie is voor 57% dat een kind –om de juiste reden- geslagen mag 
worden. Tabel 34 geeft een overzicht van de frequentie van de ‘toegestane’ redenen voor 
volwassenen om kinderen te slaan. 
 
Tabel 34 Volwassenen mogen kinderen slaan als 

Voorwaarde voor slaan volgens de kinderen in (pre-)detentie (n=86) % 

Ze vrijpostig of brutaal zijn 44 
nooit 43 
Ze vechten  35 
Ze niet luisteren 31 
Ze jokken 28 
Ze hun best niet doen op school 9 
Anders  4 

 
Andere antwoorden die opgenoemd zijn bij de optie ‘anders’ zijn: ‘als een volwassen wordt 
aangevallen door een kind’; ‘als het jouw eigen kinderen zijn’ en ‘als kinderen stelen’. 
 
Aan de kinderen in (pre-)detentie is ook voorgelegd welk advies zij aan een klasgenoot 
zouden geven, indien die aan hen vertelt dat zij binnen de instelling slecht wordt behandeld 
door de persoon die hem/haar verzorgt. Ook bij deze vraag mochten zij meerdere 
antwoorden omcirkelen. Uit het onderzoek blijkt dat het advies dat de meeste kinderen 
zouden geven aan andere kinderen, is om te praten met de maatschappelijk werker (69%). 
Op de tweede plaats wordt een gesprek met de penitentiair ambtenaar (47%) aanbevolen 
en op de derde plaats een gesprek met de psycholoog (37%) aan te gaan.  
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Tabel 35 Advies van kinderen in (pre-)detentie aan anderen bij slechte verzorging 

Advies van kinderen in (pre-)detentie aan anderen bij slechte verzorging (n=86) % 

Praat met een maatschappelijk werker 69 
Praat met een andere penitentiaire ambtenaar 47 
Praat met de psycholoog 37 
Praat met een ander kind 34 
Praat met de advocaat 22 
Ander advies, te weten 22 
Praat met iemand van jouw kerk  21 
Praat met de dokter 13 

 
‘Ander advies’ dat kinderen in (pre-)detentie aan anderen bij slechte verzorging zouden 
geven,- zijn; met de juffrouw gaan praten (n=7), naar de directie gaan (n=2), met 
familieleden praten (n=2), zelf oplossen (n=1) of met God praten (n=1). Opvallend is dat in 
de FGS is aangegeven, dat enkele kinderen niet meer met hun maatschappelijk werker wilde 
praten, omdat zij hen niet vertrouwden. Desondanks geven deze kinderen dit advies wel aan 
andere kinderen. 
 
Uit de kwalitatieve data blijkt verder dat de jongens de maatschappelijk werker tenminste 1 
keer verplicht spreken bij binnenkomst. Daarna zijn deze dienstverleners niet altijd en niet á 
la minute beschikbaar. De jongens praten dan met leeftijdsgenoten, maar dit verloopt niet 
altijd probleemloos, want soms is er in plaats van bescherming juist rivaliteit onder de 
kinderen: “Als je je problemen verteld aan iemand, dan vertellen ze het door en dan krijg je 
pak slaag”. Bijvoorbeeld je vertelt aan een celgenoot dat je iemand hebt verkracht (het 
delict waarvoor je in detentie bent), dan wordt je daarna ervoor gestraft door 
leeftijdsgenoten met een aftakeling. Een ander voorbeeld betreft praten met de ‘oso pa’, als 
je aan hem verteld over een gevecht dat is uitgebroken (dan ben je een ‘snitch’ (klikspaan) 
oftewel ‘konkroemang’, dan wordt je ook afgetakeld door andere kinderen.  
Uit zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve data blijkt dat geen enkele ‘hulpbron’ altijd 
100% betrouwbaar is en dat in elke situatie weer een andere actor het meest geschikt is om 
naar hulp te vragen. 
Advies geven is een ding, maar actie ondernemen is een tweede. Op de vraag wat het kind 
in (pre-)detentie zou doen als een ander kind binnen de instelling wordt geslagen of gepest, 
is het meest voorkomende antwoord (41%) ‘Niets, is niet mijn zaak, ik zou niet bemoeien’. 
Een grote groep (28%) zou anders handelen dan in de voorgestelde antwoordopties is 
aangegeven. Dit hield in de meeste gevallen in dat zij het aan de politieagenten (n=8), 
penitentiaire ambtenaren (n=2), maatschappelijk werkers (n=2) of het hoofd van de afdeling 
(n=1) zouden vertellen. Op een gedeelde derde plek staat dat de kinderen zelf zouden 
helpen (26%) of het de juffrouw zouden vertellen (26%). 
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Tabel 36 Actie als een ander kind wordt geslagen of gepest 

Actie als een ander kind wordt geslagen of gepest (n=86) % 

Niets, is niet mijn zaak, ik zou niet bemoeien  41 
Anders  28 
Dat kind zelf helpen 26 
Aan de juf/meester vertellen 26 
Niets, omdat ik bang ben 9 

 
Enkele toelichtingen op de optie om ‘geen actie te ondernemen’ zijn: ‘angst voor slaag’, 
‘toch geen wederdienst verwachten’ of vinden dat ‘de dienstverleners het op moeten 
lossen’. Enkelen hebben aangegeven, dat ze ‘zelf zouden gaan bemiddelen’. De 
antwoordoptie ‘zelf het kind helpen’ kan gerelateerd worden aan de ‘gangs’. Zoals eerder 
aangegeven bij de paragraaf over bescherming en veiligheid, helpen de kinderen elkaar 
onderling. Soms is dit in de vorm van ‘gangs’ en soms een individuele vriendendienst. De 
antwoordoptie ‘niets, omdat ik bang ben’ komt ook terug in het kwalitatieve gedeelte.  
 
Enkele jongens vertelden tijdens interviews en tijdens de FGS dat je liever met niemand 
bemoeit of praat, omdat je zo de minste problemen krijgt. 
De dienstverleners gaven aan dat de reden dat de kinderen niet durven om melding te 
maken van klachten (bijvoorbeeld als een ander kind wordt geslagen of gepest) verbonden 
is aan de gevolgen ervan. De klachtenprocedure bestaat officieel wel, maar de persoon die 
een klacht indient wordt daarna vaak benadeeld, of dat nu een volwassen dienstverlener of 
een ander kind is. Vandaar dat klachten vaak niet gerapporteerd worden. 
 
Soms doen kinderen hun beklag wel bij een dienstverlener, deze hoort de klachten aan over 
slaan e.d. maar weet niet waar hij terecht kan zonder dat het consequenties heeft voor 
zijn/haar eigen baan. Daarnaast speelt bij klachten over kinderen onderling, dat het kind 
niet als verklikker wil worden gezien. Binnen de instelling hebben de kinderen een hele 
eigen wereld, en ze willen daar niet als ‘dallaman’ (verrader) bekend staan, want dat heeft 
gevolgen. De dienstverleners proberen dit laatste op te lossen door met beide partijen te 
praten en geven het advies om bij elkaar uit de buurt te blijven. Ook worden er afspraken 
gemaakt tussen het kind en het afdelingshoofd over wat er van hun verwacht wordt zodat 
ze weten hoe ze zich moeten gedragen. 
 
Dat de kinderen in (pre-)detentie in eerste instantie liever bij iemand hulp vragen buiten het 
systeem (om problemen te voorkomen) is terug te zien in de antwoordentabel over de 
vraag aan wie de kinderen in (pre-)detentie zelf hulp vragen wanneer ze een probleem 
hebben. Het blijkt namelijk dat de grootste groep (66%) in eerste instantie bij hun familie te 
rade gaat. Tabel 37 geeft een overzicht van de personen waar kinderen in (pre-)detentie 
naar toe stappen indien zij een probleem hebben. De maatschappelijk werkers staan op de 
tweede plaats. Deze eerste twee groepen actoren zijn vaak niet meteen 
beschikbaar/bereikbaar, maar zijn desondanks de eerste keuze van vele kinderen.  
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Tabel 37 Bij een probleem vragen kinderen in (pre-)detentie hulp aan 

Bij problemen vraagt het kind in (pre-)detentie hulp aan (n=86) % 

Familie (als ik ze spreek) 66 
Maatschappelijk werkers 47 
Penitentiaire ambtenaren 38 
Juffrouw of meester 36 
Andere kinderen 27 
Advocaat 26 
Andere opties 22 
Dokter 11 
Niemand 9 
Psycholoog 8 

 
Naast de vraag over hulp is in het zelfrapportageformulier de vraag gesteld wat de kinderen 
in (pre-)detentie zouden doen als andere kinderen hen zouden slaan of pesten. De grootste 
groep kinderen (44%) heeft aangegeven, dat zij zelf zouden terugslaan of terug pesten. Op 
een tweede en derde plek staat het vragen voor hulp aan dienstverleners: aan penitentiaire 
ambtenaren (38%) of maatschappelijk werkers (29%). Alle antwoordenopties zijn verwerkt 
in tabel 37  
 
Tabel 38 Reactie als ik zelf wordt geslagen of gepest door andere kinderen 

Reactie als ik zelf wordt geslagen of gepest door andere kinderen (n=86) % 

Terugslaan of terug pesten 44 
Penitentiaire ambtenaren om hulp vragen 38 
Maatschappelijk weker om hulp vragen 29 
Anders  20 
De juf/meester om hulp vragen  15 
Niets, omdat ik bang ben 8 
Andere kinderen om hulp vragen 6 
Niemand zeggen 6 

 
Zelf terugslaan of terug pesten blijkt ook tijdens de FGS vaak voor te komen als reactie op 
fysiek geweld tegen andere kinderen. De reden die de kinderen hiervoor hebben 
aangegeven, is dat de dienstverleners niet op tijd in de buurt zijn. En soms gaat het om 
gevaarlijke situaties waarbij het wachten op een dienstverlener fysiek letsel tot gevolg 
heeft. Enkele citaten hierover: 
 

“A bescherming de, ma a no de toemsie gegarandeerd, omdat a 
kang escaleer. Te yu e baarie de man djoekie keba” (vrij vertaald: 
de bescherming is er, maar is niet gegarandeerd, want het kan 
escaleren. Als je schreeuwt (voor hulp) hebben ze je al gestoken). 
“If wang san miet joe ie nab no wang sej e go. Naf ie bar kar deng 
kill en deng mang ne kong direct dus i kang dede” (vrij vertaald: 
Als iets binnen met je gebeurd kan je nergens naar toe. En de 
agenten komen niet direct waardoor je kan sterven). 
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De maatschappelijk werkers staan bij de vorige tabel 37 op de tweede plaats en bij tabel 
3.35 op de derde plaats als hulpbron. Uit de kwalitatieve data is gebleken dat er twee 
kanten zijn aan hulp vragen aan deze groep dienstverleners. Met de maatschappelijk werker 
wilde M2 in het begin niet meer praten, “omdat zij leugens had gemaakt en die aan de 
rechter had verteld”. Zij gaf tijdens het interview aan dat haar sociaal ambtenaar, zoals ze de 
maatschappelijk werker noemt, pas weer bij haar wilde komen voor een gesprek als zij zich 
goed gedroeg. M2 geeft aan dat ze de sociaal ambtenaar inderdaad brutaliseerde, omdat ze 
eigenlijk nog boos was op haar vanwege de leugens die waren verteld over haar, dat zij haar 
zaken doorvertelde en zij eigenlijk toch niets voor haar kon doen. Uiteindelijk hebben zij het 
goedgemaakt en hadden ze minstens 1 keer per week een goed gesprek: 
 

“Mijn sociale ambtenaar maakte geen grappen met ons hoor, dus 
zij had mij en nog een ander meisje waarmee ik goed kon 
communiceren. Ze kwam twee tot drie keer per week’. […] En 
als ik d’r liet roepen dan kwam ze ook. Als ze kwam dan zei ze: ik 
ben er, wat is er? Dan zei ik, ik ben een beetje verdrietig en zo … 
en dan sprak ze tot me.” 

 
De rol die dienstverleners spelen in het leven van kinderen in (pre-)detentie is groot. De 
kinderen zijn geheel afhankelijk van de dienstverleners in het justitiële detentiesysteem 
voor een humane behandeling. De kinderen hebben hulp nodig bij hun proces van 
resocialisatie, hierbij willen zij graag dat er minder geweld wordt gebruikt door de 
dienstverleners en dat er correct wordt gesproken met de kinderen als zij iets doen dat niet 
mag. 
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Conclusies 
 

De centrale vraag voor dit deelonderzoek luidt:  
‘Welke vormen van geweld tegen kinderen komen voor in (pre-)detentie in Suriname in de 
periode 2013-2016, hoe manifesteren deze vormen van geweld zich en welke risico en 
beschermende factoren kunnen worden geconstateerd in het huidige detentiesysteem?’  
 
Prevalentie van geweld tegen kinderen in (pre-)detentie 
Uit zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek is gebleken dat kinderen tijdens 
de (pre-)detentieperiode (2013-2016) in het doorgangshuis Opa Doelie en/of tijdens de 
detentieperiode in het Jeugdopvoedingsgesticht (JOG), in meer of mindere mate, met 
psychisch, fysiek en seksueel geweld geconfronteerd zijn.  
 
Wat betreft negatieve psychische beïnvloeding blijkt dat ‘schreeuwen’ (24%) het meest 
voorkomt, daarna ‘uitschelden’ (23%) en ‘beledigen’ (23%). De actoren die het meest bij het 
schreeuwen betrokken zijn, blijken vooral de penitentiaire ambtenaren (49%) en de 
politieagenten (40%). Verder hebben de kinderen in de FGS en interviews aangegeven, dat 
zij zijn vernederd door de politieagenten en de penitentiaire ambtenaren; bedreigd door 
celgenoten en gefrustreerd en angstig werden door de isolatiecel. 
 
Fysiek geweld hebben de kinderen in (pre-)detentie vooral ervaren in de vorm van pak slaag 
met de ‘kwimmie’ (gummiestok) van de politieagenten en de penitentiaire ambtenaren en 
vechtpartijen van kinderen onderling. Uit de zelfrapportageformulieren blijkt dat: 

 57% van de kinderen in (pre-)detentie andere kinderen heeft geslagen, geduwd, 
geschopt of op ze heeft gespuugd; 

 58% van de kinderen in (pre-)detentie wel eens is geschopt, geslagen of hard door elkaar 
is geschud; 

 49% van de kinderen in (pre-)detentie pakslaag heeft gekregen met een voorwerp;  

 71% van de kinderen in (pre-)detentie heeft meegemaakt dat andere kinderen in de 
instelling hard zijn geslagen, geklapt of geschopt. 

 77% van de kinderen in (pre-)detentie gewelddadig gedrag heeft meegemaakt, waarvan 
bijna 45% geweld tussen kinderen betrof. 

 
Seksueel geweld heeft zich in verschillende vormen voorgedaan. Uit de FGS en interviews 
blijkt dit in de vorm van blootstelling aan geluiden van seksfilms die bekeken worden door 
penitentiaire ambtenaren en bedreigingen tot seksuele daden en seksueel misbruik door 
andere kinderen in (pre-)detentie. De resultaten van de zelfrapportageformulieren sluiten 
hierop aan; uit deze resultaten blijkt dat: 

 23% van de kinderen ‘kijken naar een seks video en/of seks foto’s’ te hebben ervaren, 
met een frequentie van meer dan 12 keren in het afgelopen jaar. 

 10% van de kinderen ‘heeft mij gedwongen naar zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die 
aan te raken, of hij/zij heeft dit bij mij gedaan’ te hebben meegemaakt. Qua frequentie 
komt deze vorm van geweld evenredig verspreid voor; in sommige gevallen vaak en in 
andere gevallen 1 keer per jaar. 
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 6% van de kinderen heeft ‘heeft een seksvideo gemaakt of foto’s van mij alleen en met 
andere mensen’ aangekruist. Qua frequentie komt deze vorm van geweld op jaarbasis 
niet frequent voor, in de meeste gevallen is het incidenteel. 

 6% van de kinderen heeft ‘heeft mij gedwongen naar zijn/haar geslachtsdelen te kijken of 
die aan te raken, of wilde dat bij mij doen’ aangekruist. Qua frequentie komt ook deze 
vorm van geweld niet frequent voor, in de meeste gevallen is het incidenteel. 

 
Wat betreft de daders van seksueel geweld blijkt het ‘kijken naar een seks video en/of seks 
foto’s’ evenveel onder dienstverleners (politieagenten en penitentiaire ambtenaren) als 
onder kinderen voor te komen (9 van de 18 gevallen). De vorm van seksueel geweld ‘heeft 
mij gedwongen naar zijn/haar geslachtsdelen te kijken of die aan te raken, of hij/zij heeft dit 
bij mij gedaan’ komt tweemaal bij dienstverleners en 5 keren bij de kinderen onderling voor.  
 
De dienstverleners bevestigen in interviews alle bovengenoemde vormen van geweld, 
behalve seksueel geweld tegen kinderen door dienstverleners. Hierbij is de opmerking 
gemaakt dat dit een zeer moeilijk te constateren feit is en de realiteit genuanceerd in elkaar 
zit. 
 
Gebaseerd op het theoretisch kader zijn de risicofactoren bestudeerd op het niveau van 
interpersoonlijke relaties en op het micro- en mesoniveau. Op basis van de verschillende 
geconstateerde vormen van geweld in het huidige Surinaamse jeugddetentiesysteem zijn 
risico- en beschermende factoren geïdentificeerd. 
 
Risicofactoren die gebaseerd zijn op de aard en de frequentie van het contact met 
penitentiaire ambtenaren en leeftijdsgenoten staan centraal in dit onderzoek, omdat de 
kinderen in (pre-)detentie met deze twee groepen de meeste tijd doorbrengen. De analyse 
van de risicofactoren is daarom ook gemaakt rondom deze twee actoren. 
 
Risicofactoren  
Geïdentificeerde risicofactoren die een rol kunnen spelen bij het veroorzaken van 
psychische schade bij kinderen in (pre-)detentie in Suriname zijn: 

 het geschreeuw, de pesterijen en de vernederingen van zowel leeftijdsgenoten als 
volwassen dienstverleners; 

 de geïsoleerde opsluiting als strafmaat voor ‘stoute’ kinderen door dienstverleners; 

 het ervaren van een onveilig gevoel en het uitzitten van angsten voor geweld door 
leeftijdsgenoten; 

 de onderbezetting in de (pre-)detentie instellingen (waardoor er niet voldoende controle 
is); 

 onvoldoende constructieve vrijetijdsbesteding waardoor de kinderen zich gestresst gaan 
voelen en agressief gedrag vertonen; 

 geen passend onderwijsaanbod waardoor de kinderen zichzelf niet optimaal kunnen 
ontwikkelen en resocialiseren; 

 contact met gedetineerde volwassenen omdat de kinderen tijdens de detentieperiode 
met hen in contact komen. 

Geïdentificeerde risicofactoren die een rol kunnen spelen bij het veroorzaken van 
lichamelijk letsel bij kinderen in (pre-)detentie in Suriname zijn: 
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 het gebruik van geweld door dienstverleners; 

 het gebruik van geweld door leeftijdsgenoten (met zelfgemaakte wapens); 

 de slechte en eenzijdige voeding; 

 de nog niet optimale gezondheidscontrole bij binnenkomst. 
 
Geïdentificeerde risicofactoren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van seksueel 
geweld bij kinderen in (pre-)detentie in Suriname zijn: 

 het plaatsen van ‘boegroe’s’ aan het mannelijk geslachtsdeel en de ontstekingen die dit 
mogelijk teweeg brengt; 

 de onderlinge seksuele handelingen bij de kinderen. 

 de blootstelling aan seksfilms en ander seksueel getint beeldmateriaal. 
 
Beschermende factoren 
Tegenover de lijst van risico’s waar kinderen in (pre-)detentie aan worden blootgesteld, 
staan enkele beschermende factoren, te weten: 

 de mogelijkheid om een psycholoog te spreken voor psychologische begeleiding 
(weliswaar alleen op aanvraag); 

 de mogelijkheid een beroep te doen op de ‘huisvader’ (‘Oso Pa’) voor lichamelijke 
bescherming tegen andere kinderen (weliswaar blijft de angst voor een onbewaakt 
moment); 

 een eigen betaalde advocaat voor juridische bescherming in dienst te nemen en die 
fungeert als afschrikeffect tegen politieagenten en penitentiaire ambtenaren (met een 
pro deo advocaat blijkt de bescherming niet gegarandeerd); 

 de mogelijkheid om via de maatschappelijk werkers van het JKB beklag te doen en in 
contact te blijven met de familie; 

 de bescherming van ‘gangs’ (andere kinderen in detentie) voor lichamelijke bescherming 
tegen andere kinderen. 

 
Deze beschermende factoren zijn niet allemaal even correct en verantwoord, maar bieden 
in de praktijk vaak een uitkomst voor de kinderen die blootgesteld worden aan bepaalde 
risico’s. Enkele factoren zijn zowel als risicofactor als beschermende factor te omschrijven, 
bijvoorbeeld de rol van de (vrouwelijke) penitentiaire ambtenaren en de maatschappelijk 
werkers. Aan de ene kant bouwen zij een vertrouwensband op met de dienstverleners, 
welke tegelijkertijd van ongezonde aard is vanwege de machtsverhoudingen. Over het 
imago van de dienstverleners zijn de kinderen niet eenduidig. Aan de ene kant geven zij aan 
dat zij door enkele dienstverleners in bescherming worden genomen, terwijl aan de andere 
kant de kinderen ook van mening zijn dat er door hen lichamelijk geweld tegen hen wordt 
gebruikt, in zowel Opa Doelie als het JOG. De ene dienstverlener is de andere niet; men 
dient dus een onderscheid te maken tussen dienstverleners die wel en die geen geweld 
gebruiken.  
 
Oorzaken geweld tegen kinderen in (pre-)detentie 
Volgens de ex-gedetineerde kinderen zijn de oorzaken van geweld bij kinderen in 
(pre-)detentie onderling te wijten aan: 

 de beperkte mogelijkheden voor constructieve vrijetijdsbesteding: de kinderen hebben 
niets te doen en gaan daardoor andere kinderen lastig vallen. 
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 bepaalde typen straffen zoals op de kamer blijven en niet mee mogen doen met sporten 
creëren frustratie en stress omdat de kinderen geen uitlaatklep hebben. 

 te weinig dienstverleners in de instelling, zowel penitentiaire ambtenaren als 
politieagenten, waardoor de kinderen altijd zelf op hun hoede moeten zijn en onrustig 
worden.  

 geen persoon, plek of systeem waar zij naar toe kunnen als zij vinden onterecht en/of 
onheus te zijn behandeld; beklag doen bij de leiding heeft soms juist een averechts 
effect, dus laten zij dat achterwege en nemen zij het recht in eigen handen. 

 
Over de oorzaken van het geweld door dienstverleners tegen kinderen hadden de ex-
gedetineerde kinderen geen duidelijk inzicht. Wel gaven zij aan dat door onderbezetting 
zowel penitentiaire ambtenaren als politieagenten eerder gaan slaan omdat ze geen orde 
kunnen houden in hun eentje. 
  
Volgens dienstverleners ligt de oorzaak van geweld bij kinderen onderling aan hun 
achtergrond. De kinderen in (pre-)detentie komen vaak van de straat en gaan al vόόr hun 
detentieperiode gewelddadig met anderen om; dat is de norm voor hen. Daarnaast hebben 
sommige kinderen van zichzelf een agressief karakter en ligt gewelddadig gedrag in hun 
aard. 
Volgens dienstverleners ligt de oorzaak van geweld tegen kinderen door collega’s aan het 
feit dat niet elke dienstverlener geschikt is voor het werken met deze doelgroep. Los van het 
feit dat de dienstverleners niet specifiek zijn opgeleid om met deze doelgroep te werken, 
hebben niet allemaal het juiste karakter om met de jeugd om te gaan. Deze doelgroep 
vereist namelijk meer geduld dan werken met volwassenen. 
 
Minimaliseren van geweld tegen kinderen in (pre-)detentie 
Het gebruik van fysiek geweld is volgens de dienstverleners soms onvermijdelijk, maar na 
bestudering van de onderzoeksresultaten, zijn de volgende suggesties voorgesteld om 
geweld tegen kinderen in detentie te minimaliseren: 

 Personeel specifiek opleiden om met kinderen en hun bijbehorende problematiek, om te 
gaan.  

 Voldoende personeel inzetten, zowel politieagenten als penitentiaire ambtenaren, zodat 
de kinderen niet het gevoel hebben (en de mogelijkheid krijgen) dat ze voor zichzelf 
moeten vechten. 

 Zorgen voor voldoende mogelijkheden voor constructieve vrijetijdsbesteding voor de 
kinderen, zodat zij hun energie positief kunnen kanaliseren en zichzelf positief kunnen 
ontwikkelen. 

 Een neutraal, veilig en eerlijk systeem opzetten om klachten van kinderen en 
dienstverleners onpartijdig te verwerken en aan te pakken. 

 Zowel de kinderen als de dienstverleners dagelijks de mogelijkheid bieden om te praten 
over hun problemen met een neutrale deskundige.  
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Aanbevelingen 
 
Hier zijn enkele aandachtspunten beschreven ter verbetering van het beschermingssysteem 
binnen het jeugddetentiesysteem in Suriname 2016. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op 
gesprekken met kinderen die tijd hebben doorgebracht in (pre-)detentie en dienstverleners 
die momenteel werkzaam zijn in het jeugddetentiesysteem. 
 

Perspectief van de kinderen 
Op de vraag wat de ex-gedetineerde kinderen graag zien veranderen in detentie ten aanzien 
van het kinderbeschermingssysteem, zijn de volgende punten opgenoemd: 

 
Voeding 
Beter eten: nu is het net “dagoe njang”. J7 heeft het nooit geproefd maar zag dat het vlees 
rauw was soms, en de rijst hard. “Je wil niet eens ernaar kijken […] als u (interviewer) het 
moet eten weet ik niet of u het zou overleven.” Daarnaast willen de kinderen meer tijd om te 
eten. Ze krijgen nu maar een kwartier en daarna moeten ze weer naar de cel. 

 
Hygiëne 
De gedetineerden moeten zelf de cellen schoonmaken, maar als er mensen in de cel zijn 
kunnen ze niet schoonmaken en als ze hen aanspreken om plaats te maken dan ontstaat er 
een probleem. Dit systeem moet veranderen. Daarnaast vinden de kinderen een toilet in de 
cel onhygiënisch (situatie ‘Opa Doelie’). En in het JOG zijn er maar 2 toiletten voor 40 
kinderen, er moeten meer werkende toiletten komen. Daarnaast willen de kinderen graag 
de kakkerlakken weg. Volgens hen moeten de cellen chemisch gereinigd worden. 
Communicatie 
Wanneer de agenten je thuis halen of ze je op straat ontmoeten takelen ze je af: “Wanneer 
je wordt opgehaald (gearresteerd) moeten ze je als mensen behandelen en niet als dier want 
je wordt flink afgetakeld”. De kinderen willen dat de dienstverleners minder geweld 
gebruiken. De politieagenten moeten meer geduld hebben met de gedetineerden want voor 
allerlei kleine redenen worden ze afgetakeld. Ook willen de jongens in detentie meer 
vrijheid, net zoals de meisjes, en rond kunnen lopen binnen. 
 
De kinderen willen verandering in de manier waarop de politieagenten en de penitentiaire 
ambtenaren met hen communiceren. De respondenten zeggen dat ze al in detentie zitten 
voor “bezinning” dus ze hoeven niet meer als “honden” aangesproken te worden; “we 
hebben al een les geleerd”. Enkele citaten ter illustratie: 

 
“Skotu moes tak moro netjes nanga yu. Now de mang e tak: ‘mi o 
bepaal te yu e njang, wasi, schijt, piesje…want na yu ben soekoe fu 
kon djaso” (vrij vertaald: de politie moet netter met je praten. Nu 
zeggen ze: ‘ik bepaal wanneer je eet, baadt, poept, plast…want jij 
hebt er zelf voor gezorgd dat je hier zit). “Zusters moeten 
beleefder doen, misschien door een gesprek te hebben met ze (de 
kinderen) kunnen ze veranderen.” “Die p.a.’s (penitentiaire 
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ambtenaren)…ze moeten…hun manieren moeten ze 
veranderen…bepaalde van ze kunnen niet goed met mensen 
communiceren. […] Als je iets doet dan schreeuwen ze, in plaats 
dat ze rustig met je praten want da willen ze lawaai maken. En 
soms…Sommige van ze, als ze niets hebben om te doen, dan 
komen ze jou duperen. Dus als er thuis iets met ze is gebeurd, 
bijvoorbeeld ze zijn gestrestst dan komen ze het op jou weghalen 
(afreageren).” 

 
Zorgverlening 
De kinderen hebben aangegeven dat ten aanzien van de zorg de volgende punten 
meegenomen moeten worden: 

 De medicamenten van de kinderen moeten op tijd komen.  

 Kleren moeten (apart) gewassen kunnen worden. 

 Bestek en borden moeten goed gewassen worden. 

 Daarnaast moeten de matrassen vervangen worden. 
 

Bezetting 
Als een gevecht uitbreekt moeten er agenten aanwezig zijn om het te stoppen. 
 
Tijdsbesteding 
Er moeten volgens de kinderen activiteiten komen in de namiddag: “We willen sporten en 
minder zitten. In de vakantie heb je niets te doen. Als je vraagt om te sporten zeggen ze elke 
keer volgende week.”  

 
Scheiding volwassenen en kinderen 
Op de vraag wat de aanleiding was voor een gewelddadig voorval gaf M1 aan dat ze met 
een volwassen gedetineerde had gesproken. M1 gaf aan dat het verboden is om met de 
volwassen gedetineerden te praten, maar dat het heel moeilijk is om niet met ze te praten 
want je leeft samen met ze in een gebouw. M1 sprak soms toch met de volwassen vrouwen, 
maar gaf aan dat als de zusters je zagen, je direct moest stoppen anders kreeg je pakslaag. 
Daarom zei M1: 
 

“Liever maken ze een aparte plek voor die pupillen, dus voor 
meisjes apart. Want je mag niet met die volwassenen praten maar 
hoe ga je met mensen om je heen zijn, ma da mag je niet met ze 
praten? Soms vergeet je dat je niet met ze mag praten. […] Ik zei 
ze ook van die vrouwen hier gaan ons geen verkeerde dingen 
leren, want zij zijn zelf ook hier om gecorrigeerd te worden, dus ik 
denk niet dat ze ons zulke dingen gaan leren hoor. Ze hebben me 
nooit zulke dingen geleerd hoor.”  
“Pupillen moeten ze scheiden van die volwassenen”. M1 denkt 
namelijk dat de zusters anders om zullen gaan met de pupillen als 
er alleen minderjarigen op die plek zouden zijn, want nu zijn ze 
gewend aan volwassenen en daarom doen ze ook zo tegen 
pupillen. Is een beetje moeilijk voor ze om aan te passen.” M2 vult 
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aan: “als ze niet willen dat we met die volwassenen (vrouwen) 
moeten bemoeien da moeten ze ons ook niet daar zetten.” 
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Scholing  
De kinderen willen het schoolniveau dat ze voor opsluiting volgden, 
voortzetten in detentie. 
“Dus die resocialisatie, dus scholing. Liever zetten ze VOJ daar, want (nu het er niet is) het 
houdt je achter. Ik kon nu al een MULO diploma hebben.” 
 

Perspectief van de dienstverleners 
Op de vraag wat de dienstverleners graag zien veranderen in (pre-)detentie ten aanzien van 
het kinderbeschermingssysteem, zijn de volgende punten opgenoemd: 
 
Personeel 

 Aantrekken van meer -in jeugdbegeleiding gespecialiseerd- personeel. 

 Vaststellen van specifieke criteria voor de dienstverleners die zullen gaan werken met 
kinderen, waaronder een psychologische test. “Bij de selectie van de dienstverleners 
moet men mensen rekruteren/selecteren die niet alleen de basisopleiding hebben 
gevolgd, maar ook hart hebben voor deze jongens en bereid zijn om bijgeschoold te 
worden.” 

 Aanbieden van psychologische begeleiding voor de dienstverleners. 

 Aantrekken van een gekwalificeerde sportleerkracht, sportattributen aanschaffen en 
daadwerkelijk wekelijks met de kinderen sporten in beide instellingen. 

 
Deskundigheidsbevordering 

 Onderzoek verrichten naar de oorzaken van het gewelddadig bejegenen van kinderen 
door dienstverleners: is het een kwestie van onmacht, onbekwaamheid of onwil? Op 
basis van deze analyse kan worden bepaald welke maatregelen het beste getroffen 
kunnen worden. 

 Aanbieden van structurele training (bijvoorbeeld elke 6 maanden een korte training 
waarbij de bruikbaarheid van de aangepaste regels geëvalueerd wordt) voor alle 
dienstverleners (politieagenten, penitentiaire ambtenaren, maatschappelijk werkers, 
broeders, zusters, juristen, doctoren, leerkrachten etc.) speciaal voor de omgang met 
kinderen (trainingen over geweldloze communicatietechnieken, de adolescentiefase, 
deviante gedragingen etc.).  

 Bijstellen van de basisopleiding voor alle dienstverleners: sociale vakken en 
ontwikkelingspsychologie moeten een geïntegreerd onderdeel vormen van het 
curriculum (voor zowel kinderen als volwassenen). 

 Werken aan de werkethiek van dienstverleners, bijvoorbeeld door een duidelijk protocol 
op te stellen over hoe om te gaan met de privacy van de kinderen. 

 
Samenwerking 

 Vastleggen van samenwerking met partners, momenteel is alles nog mondeling geregeld 
en ongestructureerd. Bijvoorbeeld een overeenkomst met het Ministerie van Defensie. 
Afhankelijk van het gepleegde delict komen sommige jongens in aanmerking om de 
opleiding tot militair te volgen. Deze overeenkomst moet geformaliseerd worden. 

 Structureel verzorgen van voorlichtingssessies in de instelling. Bijvoorbeeld een 
jaarkalender maken met daarin elke maand een thema met vaste partners voor 
voorlichting. De kinderen moeten geïnformeerd worden over uiteenlopende zaken op 
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hun eigen niveau (zoals school en beroepskeuze, omgaan met emoties, communicatie 
met anderen, verantwoordelijkheid nemen, seksualiteit, drugs, budgetteren etc.).  

 Betrekken van meerdere partners, zodat er meer draagkracht gecreëerd wordt voor de 
opvang en begeleiding van de kinderen die in (pre-)detentie zitten en hebben gezeten 
(nazorg partners). 

 
Onderwijs in detentie 

 Aanpassen van het schoolgebouw voor de kinderen in het JOG, zodanig dat het voldoet 
aan internationale standaarden.  

 Aanpassen van het onderwijsaanbod in (pre-)detentie; er dient onderwijs op maat te 
worden verzorgd. Zo dienen jongens die onderwijs op hoger niveau willen volgen, 
daarvoor in de gelegenheid te worden gesteld. Hiervoor dient er een leerkracht te komen 
en/of de faciliteiten beschikbaar te worden gesteld.  

 Verplicht stellen van het afnemen van een toets om het onderwijsniveau van de 
gedetineerde te bepalen bij binnenkomst in de instelling. 

 Beschikbaar stellen van de mediatheek en boeken; te allen tijde dienen boeken ter 
beschikking te zijn voor de kinderen. Ook dienen ze computerlessen te krijgen. Alle 
‘normale’ dingen die buiten detentie op scholen worden gedaan, dienen binnen de 
instellingen ook te worden aangeboden. 

 
Nazorg, preventie van recidive 

 Voorzien in nazorg door ‘tussen opvang’ aan te bieden, zodat de kinderen na vrijlating uit 
het JOG in een transitiefase ‘onder begeleiding’ wonen (met meer vrijheid dan in 
detentie) om zelfstandig te leren leven. Een soort internaat om de ‘risicoleeftijd’ (leeftijd 
18-25 jaar) voor recidive te overbruggen/ontlopen. Tijdens deze tussenopvang kunnen zij 
allerlei dingen leren zoals het hanteren van een stabiel dag/nacht ritme, huishoudelijke 
taken (koken, kleren wassen e.d.), basis ‘overlevingstools’ zodat de kinderen weerbaar 
worden gemaakt en zichzelf beter kunnen handhaven in de samenleving. Ook moeten de 
kinderen in deze fase op zoek gaan naar een baan, of een opleiding volgen. In een 
dergelijk opvanghuis kunnen de kinderen één jaar verblijven en daarna moeten zij plaats 
maken voor iemand anders. Vooral voor kinderen waar hun thuissituatie de oorzaak is 
voor de problemen. Dit verblijf moet men niet verplicht stellen, maar als optie bieden, zo 
krijgen de kinderen de ruimte om zelf beslissingen te nemen.  

 Opzetten van een alternatief voor de ‘jeugdgevangenis’: een opvanghuis voor ‘semi-
criminele’ jeugd waar de jeugdrechter hen naar toe kan sturen. Deze optie kan ingezet 
worden voor kinderen die een delict hebben gepleegd dat in vergelijking met de andere 
kinderen minder zwaar weegt (voor de wet). Dit om te voorkomen dat ze ‘crimineler’ 
worden door in aanraking te komen met ‘zware’ jongens.  

 Opzetten van een aparte afdeling voor gezinsbegeleiding. Het is belangrijk dat er al 
gestart wordt met begeleiding van het gezin tijdens de periode van detentie, zodat 
terwijl het kind binnen wordt klaargestoomd, er aan de ‘mind shift’ van de thuisomgeving 
wordt gewerkt. 

 
Medisch gebied 

 Samenwerking voor een goede gezondheidszorg voor de kinderen met o.a. de 
professionals, zoals de maatschappelijk werkers, de psycholoog, psychiater etc. 
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Bijvoorbeeld door werkbesprekingen op reguliere basis te houden; hierbij kunnen 
belangrijke casussen worden besproken en de relaties op verschillende vlakken worden 
gelegd. 

 Verplicht stellen van een grondige medische keuring bij binnenkomst in (pre-)detentie 
om (medische) afwijkingen bij de kinderen te constateren. Dit i.s.m. de ouders zodat zij 
bepaalde aangeboren ziektes en familie-aandoeningen kunnen aangeven. 

 Actief bemannen van de polikliniek in de instellingen (24/7: zoals voor de bezuiniging van 
de overheid, toen er dagelijks een dokter aanwezig was). 

 Verzorgen van kwalitatief goede voeding, welke verantwoord gevarieerd is en hygiënisch 
wordt bereid.  

 Aanschaffen van nieuwe matrassen en deze voorzien van plastic hoezen en voldoende 
desinfecterende middelen gebruiken zodat huidziekten niet overgedragen kunnen 
worden. 

 Aanschaffen van verzorgingsproducten zoals zeep, deodorant en wasmiddel voor de 
kinderen die zich het niet kunnen permitteren. Desnoods laat men hen klusjes doen of 
extra schoolopdrachten uitvoeren zodat zij deze noodzakelijke producten kunnen 
‘verdienen’.  

 De kinderen met een psychiatrische stoornis moeten nu elke keer vervoerd worden naar 
PCZ in de stad voor behandeling. Het zou prettiger zijn als alle medische diensten, 
inclusief psychiatrische begeleiding, binnen de instelling aangeboden konden worden. 

 
Beschermingssysteem  

 Invoeren van een controlesysteem, zodat niet één persoon alle macht heeft om te 
bepalen wat er gebeurt en een bepaalde machtspositie heeft t.o.v. een groep kinderen 
en/of een kind. 

 Instellen van een (sociaal) controlemechanisme waardoor het niet mogelijk wordt om 
kinderrechten te schenden. Om te voorkomen dat de penitentiaire ambtenaren elkaar 
niet durven te ‘verklikken’ moet het systeem (o.a. beklag doen) anoniem zijn.  

 Plaatsen van camera’s voor het registreren van de dagelijkse gang van zaken en het 
detecteren van geweld. Minister Belfort heeft in 2013 al een voorstel gedaan om 
camera’s te plaatsen in de Centraal Penitentiaire Inrichting. De camera apparatuur was 
zelfs al aangeschaft, toch is een deel niet geplaatst of de geplaatste delen zijn vernietigd 
door de gedetineerden en/of personeelsleden. 

 Plaatsen van een klachtenbus waarin de kinderen hun klachten kunnen deponeren. Een 
neutrale persoon dient deze wekelijks te ledigen, de klachten in behandeling te nemen 
en verder te onderzoeken welke maatregelen er getroffen kunnen worden. Een 
klachtenbus is overigens ook een vereiste volgens de Beijing Rules, een verdrag dat 
Suriname heeft geratificeerd. 

 Creëren van een wij-gedachte onder de dienstverleners om een beter systeem te 
ontwikkelen voor de kinderen. De communicatie van alle actoren rondom het 
jeugdbeleid moet ook optimaal worden. 

 Hanteren van een holistische aanpak voor de problematiek van de jeugdcriminaliteit. In 
overleg met de penitentiaire ambtenaren (die de meeste tijd doorbrengen met de 
kinderen) een methode uitwerken die toegespitst is op de specifieke uitdagingen van de 
Surinaamse cultuur (bijvoorbeeld de algemene acceptatie van lijfstraffen in Suriname). 
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 Testen en aanpassen van Nederlandse methodieken op de Surinaamse cultuur voordat ze 
worden overgenomen.  
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Locatie 

 Verhuizen van het JOG naar een kindvriendelijk gebouw in een kindvriendelijke omgeving 
en volgens richtlijnen IVRK. 

 
Werkomstandigheden maatschappelijk werkers 

 Voorzien in een prettige werkplek: een koele ruimte in het JOG waarbij er privacy wordt 
geboden (totdat de verhuizing heeft plaatsgevonden). 

 Beschikbaar stellen van vervoer voor de dienstverleners; een auto en chauffeur voor de 
afdeling JKB zodat de dienstverlening optimaal kan geschieden. 

 
Wetgeving 

 Ontwikkelen van een inspraakorgaan zodat de dienstverleners die dagelijks in contact 
staan met de kinderen inspraak hebben bij het ontwikkelen van het beleid voor deze 
doelgroep. 

 Invoeren van ‘wetgeving reclassering’, voor het verplicht stellen van nazorg. 

 Herzien van de wetswijziging van 30 maart 2015 want vanwege deze wetswijziging is de 
detentieperiode te kort geworden voor resocialisatie. Vooral bij zware delicten is dit een 
probleem.  

 Finaliseren van de ‘wetgeving taakstraffen’; momenteel al wel opgenomen in het 
wetboek maar de uitvoeringsbesluiten zijn nog niet geslagen. M.a.w. het 
uitvoeringsraamwerk is er nog niet. De officier van Justitie moet nu inventief zijn bij de 
uitvoering van de tenlastelegging van taakstraffen. 

 
Wetswijziging Jeugddetentie 30 maart 2015 
Verscheidene dienstverleners hebben de Wetswijziging van 30 maart 2015 aangehaald. 
Vandaar een korte toelichting op het belang van deze wetswijziging. 
 
De nieuwe wet (artikel 105g, lid 1 Wetboek van Strafrecht35) houdt o.a. in dat kinderen tot 
de leeftijd van 16 jaar (ten tijde van het plegen van het delict) maximaal 1 jaar straf in 
detentie kunnen krijgen, ongeacht het gepleegde delict. En een jeugdige tussen 16 en 18 
jaar kan maximaal 2 tot 4 jaar detentie opgelegd krijgen, wederom ongeacht het gepleegde 
delict. Bij een delict waar de doodstraf op staat, bedraagt de straf voor een jeugdige 
maximaal 6 jaar. 
 
De dienstverleners hebben aangegeven, dat de wet misschien de intentie heeft om het 
jeugddetentiesysteem te verbeteren, maar dat dit niet altijd het geval is. Soms dienen de 
kinderen tegen zichzelf of hun omgeving beschermd te worden; korte(re) straffen zijn dus 
niet altijd de beste oplossing. Naast de effecten voor de kinderen, heeft de wetswijziging 
ook voor de dienstverleners consequenties op verschillende vlakken. Zij hebben hun 
kritiekpunten hierover geuit. 
 
Ten eerste heeft de jeugdrechter nu veel minder mogelijkheden om een gepaste straf te 
geven. Bijvoorbeeld een 14-jarige die een ernstig misdrijf heeft gepleegd kan maximaal een 
straf van 1 jaar krijgen. Hier wordt dan ook nog de periode van voorarrest van afgetrokken. 

                                                           
35 Zie bijlage IV 
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Vroeger toen de TBS-maatregel nog werd gehanteerd, zou deze jeugdige een straf van 
maximaal 7 jaar krijgen, namelijk door TBS tot het 21ste jaar op te leggen en eerdere 
vrijlating op basis van goed gedrag. Met de wetswijziging is die mogelijkheid er niet meer. 
 
Ten tweede is het (resocialisatie)programma/het beleid in detentie niet aangepast aan de 
wet. Er wordt een vast programma afgedraaid. Alle kinderen moeten meelopen in hetzelfde 
systeem, terwijl het systeem in het JOG is ontwikkeld op basis van een TBS-maatregel (een 
langgerekte straf). Ook de dienstverleners die de kinderen moeten begeleiden, stuitten op 
nieuwe uitdagingen: het behandelplan moet nu in enkele maanden worden afgewerkt. Dit 
terwijl sommige kinderen die tijd nodig hebben om zich überhaupt open te stellen voor 
begeleiding. Sommige kinderen hebben door de wetswijziging dus een straf uitgezeten, 
zonder dat daarbij aan hun resocialisatie is gewerkt. Dit verhoogt de kans op recidive. 
 
Ten derde heeft deze wijziging binnen het JOG tot gevolg gehad dat er een spanning is 
ontstaan tussen de jongens die TBS opgelegd hebben gekregen en degenen die 
jeugddetentie van één jaar hebben gekregen. “Deze JD’ers (jongens die veroordeeld zijn op 
basis van de nieuwe Wet Jeugddetentie) kunnen precies aangeven wanneer zij naar huis 
gaan. Deze jongens begrijpen niet dat zij hier zijn voor correctie. Hij denkt dat hij gewoon zijn 
tijd uit moet zitten en dan weg kan. TBS’ers klagen, want ze gaan delicten vergelijken en 
ervaren het als oneerlijk dat JD’ers voor een zwaarder delict kortere straf krijgen. Dan legt 
men uit dat het komt door de nieuwe wet.” 
 
Tot slot wordt er een vergelijking gemaakt tussen de oude en nieuwe straf. “Het voordeel 
van TBS’ers is dat doordat zij langer hier blijven, er langer aan hun gedrag gewerkt kan 
worden en dat hun gedrag daardoor ook verbeterd wordt. Om tot rust te komen, tot 
bezinning te komen. Het gedrag van TBS’ers is volwassener t.o.v. JD’ers. Maar niet alle 
TBS’ers willen veranderen. Maar voor degene wiens ouders vaak op bezoek komen enzo is 
TBS beter.” De reactie van de kinderen zelf is “Mi ne spang, de kan pot mi pe de wani, want 
mi sab oting me e gwe.”  (Vrij vertaald: Ik maak me niet druk, ze kunnen me opsluiten waar 
ze willen, want ik weet toch wanneer ik weg ga.) De dienstverleners hebben aangegeven, 
dat de JD’ers op een gegeven moment een ‘gang’ vormden, maar die is uit elkaar gehaald. 
De JD’ers hebben een andere attitude dan de TBS’ers, omdat ze niet afhankelijk zijn van 
goed gedrag om vrij te komen. 
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Abstract 
 
This report is an account of the sub-study into violence against children and youths in residential care 
in Suriname. This study on ‘Violence Against Children in Suriname’ describes and analyzes the extent 
and characteristics of the violence against and between children in different contexts on the basis of 
qualitative and quantitative data. In this sub-study the context of the children's homes is called the 
residential shelter. 
Various forms of violence have been investigated: physical violence, sexual and psychological violence 
and the witnessing of violence between and against parents and/or caregivers. 
The research population is composed of 98 children aged 11 to 18 years. Service providers and board 
members are also included in the qualitative data collection. 
The child’s perspective has also been taken into consideration as the focus point in this study, with 
children and youth being central to the research. 
The definition of a residential shelter as used in this study, is a facility where children and youths are 
admitted day and night and where they are cared for, raised and possibly counseled. These children 
and young people do not live with their parents (for a shorter or longer period) due to parenting 
problems, problems of the child and/or the parents or a combination of the three factors mentioned. 
(Slot and Spaniard, 1999). In Suriname it can occur that orphans and/or handicapped children are 
admitted to these homes as well. 
98 children participated in this study, spread throughout Suriname (8 residential shelters in total), 3 in 
Paramaribo, 2 in Wanica, 1 in Nickerie and 1 in Commewijne. The residential shelters are also selected 
by denomination or institutional origin:  religious (4), general/public (2) and for a special target group 
(2). The participants of this research consist of: 31 boys, 67 girls and of these 65 youths aged 10-14 
years and 33 adolescents aged 15-21 years. 

The data collection methods used are both quantitative and qualitative. 
In the quantitative data collection, use was made of a semi-structured questionnaire.  This standard list 
designed for this research has been adapted where necessary for the population of children and 
adolescents in residential care. The questions covered their lives (residential shelter and home) and 
school environment. (98 questionnaires have been filled out). 
The questionnaire for children is based on the following four instruments: 
1. International Child Abuse Screening Tool (ICAST). 
2. The questionnaire of Observations, Attitudes and Opinions (PAOQ). 
3. Questionnaire Annoying and Nasty Events (VVNGG). 
4. The Global School based Student Health Survey (GSSHS Questionnaire - WHO). 
 
The qualitative part of the research consisted of focus groups with the children and young people (8), 
focus groups with care providers (2) and in-depth interviews (8). 
 
The research (qualitative and quantitative) shows that these children and young adolescents regularly 
have experienced violence. Physical violence, psychological violence and sexual violence. 69% of 
children and young adolescents have experienced violence once in their lives, of which 65% in the last 
12 months (actual). 
According to this study, the most common form of violence is mental or psychological violence. 
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61% of young people have experienced psychological violence in recent months. This exists for 
example of shouting or offending the children and adolescents.  Several consequences of psychological 
violence are mentioned in the literature. The harmful effects of this form of violence depend on the 
development phase in which the child is at the time the violence was applied. For example, this form of 
abuse in the young age phase leads to an insecure, anxious attachment, whereas in the primary school 
age, especially aggression and withdrawal are observed, and in adolescence the problems manifest 
themselves in less social competences (Van der Ploeg, 2010). 
 
In second place physical violence occurs. The children and young people indicate that they experience 
physical violence in various situations. 54% have indicated physical violence within the last 12 months 
and it was administered by adults and/or children. At the same time, children and young people also 
indicate that they themselves apply physical violence in some situations, especially when they are 
bullied or beaten by other children. They also indicate that in some cases it is allowed and within the  
law, especially when administered by parents and caregivers. Mostly so when the children and youths 
are disobedient and do not listen to parents and caregivers. 
 
According to these children, sexual violence does not occur in the homes. Unfortunately, they have had 
to deal with sexual violence but then outside the homes (2%). Here too we suspect social desirability in 
the answers. 
 
When it comes to safety, the youths state they feel safe in the homes, but the figures in this research 
outcome indicate something else. 24% say they do not feel safe (sometimes). Reasons they give for this 
are in the treatment, bullying, boredom and being homesick. The fact that people in the focus groups 
speak of feeling safe, might be instigated by social desirability. 
The answers that concern ‘safety and bullying in homes’ are also answered less comprehensively than 
questions about ‘safety and bullying at school’. 
The children and young people indicate that if they need help they can turn to the teachers at school 
and mostly to the manager (director) of the home where they reside. 
The view on corporal punishment (the pedagogical slap) is that parents and even group leaders may 
use this to correct behavior (mainly a cheeky or bold attitude). However, they do have alternative ways 
of correcting behavior, such as talking with the child. 
 
It is noticeable that, compared to the pupil population in schools, the children and young people who 
participated in this subsection on pupil population in homes, report dealing with violence less often. 
This applies to all forms; physical, psychological and sexual violence. 
One reason for this could be that these children and young people live in a more controlled and 
protected environment. 
A number of recommendations can be derived from this research. 
- more research into the living environment in the homes, 
- introducing pedagogical guidance methods, 
- aiming for small-scale reception, 
- more differentiated care and expansion capacity, 
- capacity building of workers in reception and child protection services, 
- controlled chain approach. 
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Suriname has committed to the International Convention of the Child. However, if we take these 
research results into consideration, it is clear that a great deal still needs to be done to provide 
effective protection and care for these vulnerable children and youths in order to give them the chance 
to develop fully into maturity. 
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Samenvatting  
Dit rapport is een verslag van het deelonderzoek naar geweld van kinderen en jongeren in tehuizen in 
Suriname. Deze studie naar ‘Geweld tegen  kinderen in Suriname’  beschrijft en analyseert op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve data de omvang en de kenmerken van het geweld tegen en tussen 
kinderen in verschillende contexten, in dit deelonderzoek is de context van de kindertehuizen ook wel 
de residentiele opvang genoemd. 
 
Verschillende vormen van geweld zijn onderzocht: lichamelijk geweld, seksueel en psychisch geweld en 
het getuige zijn van geweld tussen ouders en/of verzorgers. 
 
De onderzoekspopulatie is samengesteld uit 98 kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar. Ook 
zijn dienstverleners en bestuursleden meegenomen in de kwalitatieve dataverzameling. 
 
Ook in dit deelonderzoek is het kindperspectief als vertrekpunt genomen, de kinderen en jongeren 
staan centraal. 
 
De definitie van een tehuis zoals gehanteerd in dit onderzoek, is een voorziening waar kinderen en 
jongeren dag en nacht opgenomen zijn, waar ze verzorgd, opgevoed en eventueel behandeld worden. 
Deze kinderen en jongeren wonen voor kortere of langere tijd niet bij hun ouders vanwege 
opvoedingsproblematiek, problematiek van de jeugdige en of van de ouders of een combinatie van de 
drie genoemde factoren. (Slot en Spanjaard, 1999). In Suriname kan het voorkomen dat in deze 
tehuizen ook wezen en/of gehandicapte kinderen opgenomen worden. 
 
In dit onderzoek hebben 98 kinderen deelgenomen, verspreid over Suriname (8 in totaal), 3 in 
Paramaribo, 2 in Wanica, 1 in Nickerie en 1 in Commewijne. De tehuizen zijn ook geselecteerd op de 
origine nl religieus (4), algemeen/openbaar (2) en met een speciale doelgroep (2). Deelnemers zijn 31 
jongens, 67 meisjes, 65 jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar en 33 jongeren in de leeftijd 15-21 jaar. 
 
De gehanteerde dataverzamelingsmethoden zijn zowel kwantitatief als kwalitatief.  
Bij de kwantitatieve dataverzameling is gebruikt gemaakt van een semigestructureerde 
hoofdvragenlijst voor de kinderen en jongeren. Deze standaardlijst die gebruikt is voor het 
scholierenonderzoek is waar nodig aangepast voor de populatie kinderen en jongeren in tehuizen. De 
vragen bestrijken hun leef- (tehuis en ook thuis) en schoolmilieu (98 vragenlijsten zijn afgenomen). 
 
De vragenlijst voor kinderen is gebaseerd op de volgende vier instrumenten: 

1. International Child Abuse Screening Tool (ICAST). 
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2. De vragenlijst van Waarnemingen, van Houdingen en van Adviezen (PAOQ). 
3. Vragenlijst Vervelende en Nare Gebeurtenissen (VVNGG). 
4. De Global School based Student Health Survey (GSSHS Vragenlijst - WHO). 

 
Het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek bestond uit focusgroepen met de kinderen en jongeren 
(8), focusgroepen met hulpverleners (2) en diepte-interviews (8). 

Uit het onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) blijkt dat deze kinderen en jongeren regelmatig in 
aanraking komen met geweld. Fysiek geweld, psychisch geweld en seksueel geweld. 69% van de 
kinderen en jongeren heeft eens in hun leven geweld ervaren waarvan 65% in de laatste 12 maanden 
(actueel). 

Volgens dit onderzoek is de meest voorkomende vorm van geweld psychisch geweld. 61 %  van de 
jongeren heeft in de afgelopen maanden psychisch geweld ervaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om het 
schreeuwen of beledigen van kinderen en jongeren. In de literatuur worden meerdere gevolgen van 
psychisch geweld genoemd. De schadelijke effecten van deze vorm van geweld zijn afhankelijk van de 
ontwikkelingsfase waar het kind zich in bevindt. 

Zo leidt deze vorm van mishandeling in de jonge leeftijdsfase tot een onzekere, angstige gehechtheid, 
terwijl in de basisschoolleeftijd vooral agressie en teruggetrokkenheid wordt geconstateerd, en in de 
adolescentie de problemen zich uiten in minder sociale competentie (Van der Ploeg, 2010).  

In de tweede plaats komt fysiek geweld voor. De kinderen en jongeren geven aan in diverse situaties 
fysiek geweld te ervaren. 54% heeft aangegeven in de laatste 12 maanden fysiek geweld door 
volwassenen en of kinderen ervaren te hebben. Tegelijkertijd geven de kinderen en jongeren ook aan 
in sommige situaties zelf fysiek geweld te gebruiken, vooral in situaties waar zij gepest worden of 
geslagen door andere kinderen. Ze geven ook aan dat het in sommige gevallen geoorloofd is, vooral 
door ouders en verzorgers. Zeker als de kinderen en jongeren brutaal zijn en niet luisteren naar ouders 
en verzorgers. 

Seksueel geweld komt volgens deze kinderen in de tehuizen niet voor. Ze hebben helaas wel te maken 
gehad met seksueel geweld, maar dan buiten de tehuizen. (2%) ook hier vermoeden we sociaal 
wenselijke antwoorden. 

Als het om veiligheid gaat zeggen de jongeren in de gesprekken dat ze veilig zijn in de tehuizen, maar 
de cijfers wijzen iets anders uit. 24% zegt zich (soms) niet veilig te voelen. Redenen die zij daarvoor 
opgeven gaan over de bejegening, pestgedrag, verveling en het hebben van heimwee. Dat men in de 
focusgroepen wel spreekt van zich veilig voelen, kan te maken hebben met sociale wenselijkheid.  

Ook zijn de antwoorden die gaan over veiligheid en pesten in tehuizen wat minder uitgebreid 
beantwoord dan de vragen over veiligheid en pesten op school. 

De kinderen en jongeren geven aan dat als ze hulp nodig hebben, ze terecht kunnen bij de leerkrachten 
op school en merendeels bij de leidinggevende (directeur) van het tehuis waar zij verblijven. 



Deel 5 M. Sanches Kinderen in kindertehuizen 

 

9 
 

De visie op ‘corporal punishment’ (de pedagogische tik) is dat ouders en zelfs ook groepsleiders dat 
mogen gebruiken om gedrag te corrigeren (voornamelijk bij brutaal of vrijpostig gedrag). Echter 
kennen ze wel alternatieve manieren om gedrag te corrigeren, zoals praten met het kind. 
 
Opmerkelijk is dat vergeleken met de scholierenpopulatie de kinderen en jongeren die meegedaan 
hebben aan dit deelonderzoek, minder vaak aangeven dat ze te maken hebben gehad met geweld. Dit 
geldt voor alle vormen; lichamelijk, psychisch en seksueel geweld. Een reden hiervoor zou kunnen zijn 
dat deze kinderen en jongeren in een meer gecontroleerde en beschermde omgeving leven.  
 
Voortkomend uit dit onderzoek zijn er verschillende aanbevelingen gedaan. 
- verder onderzoek naar het leefklimaat in de tehuizen, 
- het introduceren van pedagogische begeleidingsmethodieken, 
- streven naar kleinschalige opvang, 
- streven naar gedifferentieerde opvang en uitbreiding capaciteit, 
- capaciteitsversterking van werkenden in de opvang en de kinderbeschermingsopvang, 
- gecontroleerde ketenaanpak. 
 
Suriname heeft zich gecommitteerd aan het Internationale Verdrag van het Kind. Maar als we deze 
onderzoeksresultaten in acht nemen blijkt dat er nog heel veel gedaan moet worden om deze 
kwetsbare kinderen en jongeren daadwerkelijk bescherming te bieden om de kans te geven tot 
volledige ontwikkeling en ontplooiing. 
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Voorwoord 
 
Dit onderzoek is een deelonderzoek van het onderzoek “Geweld tegen Kinderen in Suriname”  zoals 
uitgevoerd door het Institute for Graduate Studies en Research in opdracht van de Nationale 
Assemblee en UNICEF, onder leiding van dr. J. Terborg. In dit onderzoek wordt nagegaan welke vormen 
van geweld kinderen en jongeren van 11-18 jaar ondervinden. De vormen van geweld onderzocht in dit 
onderzoek zijn: lichamelijk geweld, psychisch geweld en seksueel geweld. In dit onderzoek participeren 
in geheel Suriname kinderen en jongeren, ouders en dienstverleners. 
Dit deelonderzoek is gericht op kinderen en jongeren in tehuizen in Suriname.  
 
Ik wil hier een woord van dank uitspreken aan alle respondenten die meegedaan hebben aan dit 
onderzoek, de kinderen en jongeren in het bijzonder.  
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1. Introductie 
 
Dit rapport is een verslag van het deelonderzoek naar geweld van kinderen en jongeren in tehuizen in 
Suriname. Deze studie naar “Geweld tegen  kinderen in Suriname”  beschrijft en analyseert op basis 
van kwalitatieve en kwantitatieve data de omvang en de kenmerken van het geweld tegen en tussen 
kinderen in verschillende contexten, in dit deelonderzoek is de context van de kindertehuizen ook wel 
de residentiele opvang genoemd. 
 
Verschillende vormen van geweld zijn onderzocht: lichamelijk geweld, seksueel en psychisch geweld en 
het getuige zijn van geweld tussen ouders en/of verzorgers. 
De onderzoekspopulatie is samengesteld uit 98 kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar.  
Ook zijn dienstverleners en bestuursleden zijn meegenomen in de kwalitatieve dataverzameling. 
 
Ook in dit deelonderzoek wordt het kindperspectief als vertrekpunt genomen, de kinderen en jongeren 
staan centraal. 
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2. Theoretisch raamwerk 
 
Er is tot nu toe niet veel onderzoek gedaan naar kinderen en jongeren in tehuizen en geweld in 
Suriname. Dit geldt niet alleen voor Suriname. Dit blijkt ook uit de literatuurscan die  voornamelijk in 
Nederland en Europa is uitgevoerd naar oorzaken van geweld tegen kinderen en jongeren in 
afhankelijkheidsrelaties (Slotboom et.al., 2012). Als er al onderzoek gedaan is naar geweld tegen en 
door kinderen en jongeren, dan ligt de focus meestal op seksueel geweld (Jones, 2015). Dit laatste 
onderzoek is gedaan in het Caraibisch gebied. Verder wordt er meer gekeken naar de prevalentie van 
de diverse soorten geweld, dan naar oorzaken of risicofactoren. 
 
De kinderen en jongeren in dit deelonderzoek wonen voor kortere of langere tijd niet bij hun ouders 
vanwege opvoedingsproblematiek, problematiek van de jeugdige en of van de ouders of een 
combinatie van de drie genoemde factoren (Slot en Spanjaard, 1999). 
In een artikel over residentiële zorg in het Engelssprekend Caraibisch gebied (Rock, 2016) worden de 
kinderen en jongeren in deze voorzieningen beschreven als divers, kinderen en jongeren die 
traumatische ervaringen met mishandeling, verwaarlozing en verlating, kinderen en jongeren die door 
problemen met het gezag geplaatst zijn, kinderen en jongeren met gedragsproblemen, kinderen en 
jongeren die lichamelijk beperkt zijn, kinderen en jongeren met HIV of Aids besmetting, wezen,  
kinderen en jongeren wachtend op adoptie en kinderen en jongeren van wie de ouders drugsverslaafd 
zijn. Dit komt dus overeen met de eerdere beschrijving van Slot en Spanjaard (1999). 
 
In de diepteinterviews met onder andere de leidinggevenden van de tehuizen werd gevraagd om de 
kinderen en jongeren van het desbetreffende tehuis te beschrijven. Die beschrijving kwam overeen 
met de beschrijving van Rock (2016) en Slot et.al. (1999). Men spreekt van kinderen en jongeren 
komend uit een slechte thuissituatie en/of met gedragsproblemen. Veel kinderen en jongeren komen 
uit een armoedesituatie of uit grote gezinnen die onvoldoende financiële middelen hebben om het 
gezin draaiende te houden. Er komt veel problematiek voor, veroorzaakt door problematiek in 
samengestelde gezinnen, verwaarlozing van kinderen en jongeren en  situaties van geweld waaronder 
seksueel geweld en fysiek geweld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een probleem van de laatste jaren is dat veel ouders vanwege economische redenen op en neer reizen 
tussen Frans Guyana en Suriname, en niet voor opvang zorgen voor de kinderen en jongeren. Of 
kinderen worden vanwege deze reden bij familie achtergelaten en uiteindelijk belanden de kinderen in 
de tehuizen.  

We hebben net een jongen opgenomen 
die zwerft op straat. Via onze gemeente 
hebben we hem kunnen inschrijven op 1 
van onze scholen en hij doet zijn best. 
Leidinggevende.  
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Het voornaamste wat deze kinderen en jongeren nodig hebben als ze in een tehuis komen is een 
omgeving waarin er sprake is van verzorging, veiligheid en ontwikkeling (Rechten van het kind, Unicef, 
2009). De kinderen en jongeren zijn uit hun vertrouwde omgeving gehaald en missen vaak  
-door hun niet stabiele achtergrond- een basis voor veiligheid en vertrouwen. De kinderen en jongeren 
moeten vervolgens hun bestaande gedragspatronen doorbreken en zich op een andere sociaal 
aangepaste of sociaal gewenste manier gaan gedragen. Dat roept angst en onzekerheid op (Jongepier, 
2011). Hiervoor hebben ze de steun en bescherming van volwassenen nodig. En die steun en 
bescherming moeten ze ontvangen van de mensen die beroepshalve verantwoordelijk zijn gesteld voor 
deze kinderen: de groepsleiders. Voor het leren en ontwikkelen van een kind of jongere is het 
essentieel dat het zich veilig voelt en gezien weet en ruimte krijgt om authenticiteit te ontwikkelen. 
Hiervoor is er een klimaat nodig waar ruimte geboden wordt in combinatie met de juiste mate van 
begrenzing. 
 
In het artikel ‘Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat’ (Jongepier, 2011) worden 6 
uitgangspunten beschreven die de basis vormen voor een goed pedagogisch beleidsplan. Men moet 
een pedagogische visie hebben. Bed, bad en brood (verzorging) alleen is niet voldoende. Een 
pedagogische visie heeft drie basale pedagogische principes: veiligheid en ondersteuning bieden, 
ruimte scheppen voor leren en ontwikkelen, en regels en grenzen stellen. Hiervoor is kennis en 
deskundig-heidsbevordering nodig. De groepswerkers moeten nadat zij hiertoe opgeleid zijn, samen 
met elkaar dit pedagogisch beleid vast gaan stellen. In Suriname worden er geen opleidingseisen 
gesteld aan groepswerkers. Zij zijn in de meeste gevallen niet voldoende opgeleid. Hierdoor is er een 
grote differentiatie per tehuis. Ook ontbreekt een gericht opleidingsaanbod in Suriname (bijvoorbeeld 
een opleiding Sciaal Pedagogische Hulpverlening op het niveau van middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs). 
 
Emotionele steun en sensitieve responsiviteit is het eerste uitgangspunt voor een goed pedagogisch 
beleid. Dit betekent oog te hebben voor de signalen van het kind of de jongere en daar adequaat op te 
reageren. Daardoor voelt een kind of jongere zich geaccepteerd en begrepen en dat geeft veiligheid. 
Vaak reageren groepswerkers meer op negatief gedrag van de kinderen en jongeren. De tehuizen die 
participeren aan dit onderzoek vangen grootschalig op, dan is de kans nog groter om alleen het 
negatieve of afwijkende gedrag te zien. 
Autonomie en ruimte als het tweede uitgangspunt; als kinderen en jongeren zich veilig voelen, gaan ze 
dingen ondernemen en uitproberen. Ze moeten hiervoor dus de ruimte krijgen. Het gaat ook om zaken 
als inbreng in de gang van zaken in het tehuis en ruimte voor de eigenheid van de jeugdige. 
Derde uitgangspunt is structureren en grenzen stellen, dit houdt in het duidelijk maken van maken wat 
van kinderen en jongeren verwacht wordt door situaties, activiteiten en taken te structureren. In de 
tehuizen komt structuur tot stand door regels en een dagelijkse routine. Informatie geven en uitleggen, 
het vierde uitgangspunt, is essentieel om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld 
in plaats van bepaald gedrag te verbieden leert een kind of jongere veel meer als het uitgelegd wordt 
waarom dat gedrag niet gewenst is. 
Het vijfde uitgangspunt is begeleiden van interacties tussen jeugdigen. In een groep hebben de 
ervaringen die kinderen en jongeren opdoen in het contact met andere kinderen en jongeren veel 
invloed op hun welbevinden en ontwikkeling. Hierin moeten de kinderen en jongeren begeleid 
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worden. De groepsleiding moet de groepsdynamiek kunnen herkennen en kunnen herleiden van 
negatief  naar positief. 
 
Het zesde uitgangspunt is de relatie met de ouders. Groepswerkers moeten de band tussen kind en 
ouders en hun loyaliteit erkennen en ruimte bieden voor contacten tussen ouders en kind. Kinderen en 
jongeren blijven altijd van hun ouders (Jongepier et al 2010). 
 
Ook de groepswerkers dienen beschermd te worden, zij moeten voldoende onderlegd worden om de 
kinderen en jongeren zo goed als mogelijk te begeleiden, behalve eisen aan opleiding zouden zij ook op 
regelmatige basis begeleid moeten worden. Werkbegeleiding en supervisie zijn vormen van 
begeleiding aan professionals waarbij men werkt aan de eigen professionele houding en zouden goed 
bruikbaar zijn. Er wordt veel gevraagd van de medewerkers. De condities waarin zij moeten werken zijn 
verre van ideaal. 
Zij missen vaak de vaardigheden om de kinderen en jongeren goed te begeleiden. De medewerkers 
werken vaak met grote groepen, de dagelijkse dynamiek maakt het moeilijk om een goede relatie met 
de kinderen en jongeren op te bouwen. Daardoor neigt men meer naar controle en repressief beleid  
(Van der Helm, 2011). Dit beeld zien we ook in Suriname. De kinderen en jongeren reageren vervolgens 
op dit beleid door te ageren tegen de repressie en controle. Dit kan een negatieve groepsdynamiek 
onder de kinderen en jongeren veroorzaken. 
 

Situatie in Suriname 
 
Plaatsing van de kinderen en jongeren in de tehuizen geschiedt door het Bureau voor 
Familierechtelijke Zaken (BuFaz) van het ministerie van Justitie en Politie en door Bureau Jeugdzorg. Er 
zijn ook ouders die de kinderen en jongeren rechtstreeks bij de tehuizen op willen geven voor opvang, 
maar ook die worden verwezen naar BuFaz. Uit het interview met het hoofd van de afdeling Opvang 
van het ministerie van Sociale Zaken echter blijkt dat ook zij regelmatig kinderen en jongeren 
rechtstreeks plaatsen. Dit duidt erop dat bij aanvang van het proces de plaatsing niet eenduidig 
geschiedt. 
 
De overheid heeft geen eigen faciliteiten om kinderen en jongeren in crisis of langduriger op te vangen. 
Dit veroorzaakt een grote druk op de bestaande tehuizen om kinderen en jongeren op te vangen. Die 
druk ontstaat doordat er te weinig capaciteit is. BuFaz is afhankelijk van de bereidwilligheid van de 
tehuizen, die over het algemeen zeer groot is.  
 
De tehuizen die de residentiële opvang voor deze kinderen bieden zijn ontstaan als particulier initiatief. 
Dat kan individueel zijn, vanuit een religieuze organisatie, of voor een specifieke doelgroep. Deze 
tehuizen kunnen geleid worden door een bestuur, organisatie of door een enkele persoon. 
Uit observatie blijkt dat er in de tehuizen een grote variëteit is van kinderen en jongeren die 
opgenomen zijn. Vooral in de grotere tehuizen die al langer bestaan is dat opvallend. In de 
focusgroepen en diepte-interviews is er onder andere gevraagd naar opnamecriteria. Uit de diepte-
interviews blijkt dat de tehuizen hun opnamecriteria niet strikt hanteren. Zelfs de tehuizen met een 
specifiek karakter (bijvoorbeeld kinderen en jongeren met een HIV diagnose of Aids besmetting) 
nemen ook andere kinderen en jongeren op. 
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Drie tehuizen hebben duidelijke opnamecriteria, maar wijken daar ook van af. Eén tehuis maakt bij 
opname duidelijke afspraken, valt een jongere niet binnen de gehanteerde opnamecriteria worden er 
duidelijke afspraken gemaakt over een tijdelijke opname, het tehuis fungeert dan als crisisopvang.  
Dit laatste tehuis is in Nickerie en de indruk is dat de lijnen daar korter zijn waardoor deze afspraken 
beter gehanteerd kunnen worden. 
Op de vraag of er adequate begeleiding is voor alle kinderen en jongeren, wordt ontkennend 
geantwoord. In twee tehuizen worden kinderen en jongeren die forse gedragsproblemen en of 
leerproblemen hebben niet opgenomen. Pedagogische of psychologische begeleiding van de kinderen 
en jongeren gebeurt niet structureel. Dit gebeurt slechts op incidentele basis. Eéen tehuis heeft een 
samenwerkingsverband met afdeling Medische Psychologie van het Streek Ziekenhuis Nickerie en die 
bieden interventies en of begeleiding indien nodig.  
 
Ook is gebleken dat sommige tehuizen de kinderen die speciale zorg nodig hebben, die zorg niet 
kunnen bieden. Vaak vanuit de gedachte dat men in het desbetreffende tehuis zelf die zorg wel kan 
bieden. (Bijvoorbeeld bij een kindje met autistische kenmerken en in een ander tehuis een kindje met 
Down Syndroom). 
 
Ook de medewerkers krijgen op dit gebied geen structurele begeleiding of deskundigheidsbevordering. 
Dit gebeurt op incidentele basis. Er is daar wel behoefte aan, dat is gebleken uit zowel de  
diepte-interviews als uit de focusgroepen. 
 
De uitvoering van het management verschilt per tehuis. In 6 van de 7 tehuizen is het bestuur ook 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zij geven leiding aan de werknemers die verantwoordelijk 
zijn voor het reilen en zeilen in het tehuis zelf. Dit zijn mensen in dienst van een stichting behorende bij 
het tehuis of van de organisatie zelf. Deze werknemers werken in 24 uurs wisseldiensten. Eén tehuis 
werkt met inwonende vrijwilligers (vrouwen die zelf opvang nodig hebben in verband met bijvoorbeeld 
huiselijk geweld) en een ander tehuis werkt met een gezinshuisconstructie. Een ouderpaar woont met 
hun kinderen permanent in het tehuis. Samen met nog 2 inwonende werknemers zijn zij 
verantwoordelijk voor de kinderen en jongeren.  
 
Er is geen eenduidigheid in de eisen of opleidingseisen die gesteld worden aan de werknemers of de 
groepsleiders in de tehuizen. In een tehuis zijn er 2 verpleegkundigen in dienst. Verder varieert de 
opleiding van HBO tot LBO niveau, de meeste werknemers zijn op mbo niveau opgeleid (Terborg, 
2014). Er ontbreekt wetgeving over de eisen die gesteld  worden aan mensen werkend in deze 
tehuizen.  
 
Ook zijn er geen duidelijke regels over de verhouding groepswerkers en kinderen en jongeren. In 1 
tehuis waren op het moment van onderzoek 2 groeps werkers en 48 kinderen aanwezig. 
 
De tehuizen zijn financieel afhankelijk van het ministerie van Sociale Zaken, donoren uit binnen- en 
buitenland en van bijdragen van de ouders. Sommige tehuizen vragen bijvoorbeeld aan de ouders om 
de kinderbijslag van de kinderen en jongeren die zij opvangen, van de werkgever of de overheid over te 
hevelen naar het tehuis. Gezien de huidige slechte economische situatie van het land is er een 
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achterstand ontstaan in het verstrekken van de subsidies. Dit is een grote stressor voor de directies van 
de tehuizen en dit veroorzaakt een grotere afhankelijkheid van donoren (Terborg, 2014). 
 
Voldoen aan de wet Opvanginstellingen is een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie van de 
overheid. In de focusgroepen en interviews is er gevraagd naar de wet Opvanginstellingen. Alle 
leidinggevenden geven aan dat ze voldaan hebben aan de vereisten van het ministerie en dus ook 
bijvoorbeeld een pedagogisch beleidsplan hebben opgesteld. In een pedagogisch beleidsplan zijn de 
gedachten en opvattingen over opvoeding en pedagogisch werken opgenomen. Deze plannen die 
ingediend zijn bij het ministerie zijn niet bekend bij de leidinggevenden en groepsleiders. Bij navraag in 
de interviews of focusgroep bleek dat zij het plan niet kenden er is wel een plan ingediend bij het 
ministerie maar het is niet bekend op de werkvloer. 
 
Bijna alle kinderen gaan naar school. In de focusgroepen met de kinderen en jongeren werd er 
gevraagd naar de dagelijkse routine (hoe ziet je dag eruit?). In elk tehuis komt een beeld naar voren 
dat de school erg belangrijk is dat er heel veel aandacht aan huiswerkbegeleiding gegeven wordt. Voor 
sommige tehuizen zijn het maken van huiswerk school en taken doen in het huis de bepalende 
activiteiten van de dagelijkse routine. Er is weinig aandacht en ruimte voor spel en vrije tijd. Verveling 
kwam vaak aan de orde in de focusgroepen. In 2 tehuizen wordt er een beroep gedaan op de oudere 
meisjes om verzorgende taken van jongere kinderen op zich te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geweld 
Als vanzelfsprekend wordt in dit deelonderzoek ook het ecologisch raamwerk, gebaseerd op het werk 
van Belsky (1993), als kader gebruikt. (Zie algemene introductie). 
Kort gezegd kan het ecologisch raamwerk gedestilleerd worden in twee belangrijke groepen van 
indicatoren: 

1. Indicatoren die de schending van kinderrechten meten in diverse contexten (school, thuis en in 
instellingen). 

2. Indicatoren die de werken van beschermende factoren meten, de mate waarin het 
kinderbeschermingssysteem op verschillende niveaus adequaat functioneert en wetgeving, 
beleid en sociale mechanismen bestaan om kinderen tegen geweld te beschermen. 

  

Ze hebben ons gevraagd om een baby van vier maanden op te 
nemen. Ik heb aangegeven geen plek meer te hebben. Maar die 
grote meisjes hebben me gezegd om de baby te nemen, ze gaan 
me helpen. Voor school en na school zullen ze haar de fles geven 
en baden. (Leidinggevende). 
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3. Definities 
 
In dit onderzoek zullen uiteraard dezelfde definities gebruikt worden als in het gehele onderzoek. In  
de algemene introductie zijn zij uitgebreid beschreven.  
 
Definitie van Kind 
In overeenstemming met Het Kinderrechten Verdrag, artikel 1, wordt een kind gedefinieerd als elke 
persoon, tot en met de leeftijd van 18 jaar. Deze definitie van het Verdrag Inzake rechten van het Kind 
IVKR zal ook in dit onderzoek als richtlijn gelden, met het besef dat er binnen het Surinaams 
wetssysteem en het overheidsapparaat verschillende leeftijdscategorieën gelden bij het definiëren van 
kinderen en jeugd. 
 
Definitie van Geweld 
Een belangrijk kader voor de definiëring van geweld tegen kinderen is artikel 19 van het VNVerdrag 
inzake de rechten van het Kind (IVKR) dat in 1993 door Suriname is geratificeerd. Dit betekent dat 
Suriname zich de verplichting heeft opgelegd om de noodzakelijke maatregelen te treffen om de 
kinderen tegen geweld te beschermen: 
“de overheid zal alle passende juridische, administratieve, sociale en educatieve maatregelen treffen 
om het kind te beschermen van alle vormen van fysiek of mentaal geweld, verwonding of 
mishandeling, verwaarlozing, of nalatige behandeling, slechte behandeling of uitbuiting, inclusief 
seksueel misbruik, terwijl het kind verzorgd wordt door ouder(s), wettelijke voogden of anderen die de 
verantwoordelijkheid  voor het kind hebben.” 
 
Volgens de WHO 2002 is geweld: het opzettelijk gebruik maken van fysieke kracht of macht, als 
bedreiging of feitelijk, tegen zichzelf, een andere of tegen een groep of gemeenschap, dat resulteert of 
hoogstwaarschijnlijk kan resulteren in verwonding of dood, psychologische schade, slechte 
ontwikkeling of ontbering. 
 
Geweld thuis: Als een kind tot slachtoffer wordt gemaakt terwijl hij/zij nog onder de (wettelijke) 
supervisie van een ouder of verzorger staat. Het geweld vindt thuis plaats, ongeacht de identiteit van 
de dader. 
 
Geweld bij school/instelling: Als een kind tot slachtoffer wordt gemaakt terwijl hij/zij onder de 
(wettelijke) supervisie staat van een leraar of ander schoolpersoneel, tijdens school of daarmee 
verbandhoudende activiteiten, of op weg naar en van school. Het geweld vindt op school plaats, 
ongeacht de identiteit van de dader. 
 
Fysiek Geweld (WHO, 2002): datgene dat resulteert in actuele of mogelijke fysieke schade veroorzaakt 
door een interactie of juist gebrek aan interactie, welke gebruikelijk of mogelijk is in de 
verantwoordelijkheid van een ouder of persoon in een positie van verantwoordelijkheid, macht of 
vertrouwen. Er kan sprake zijn van eenmalige of herhaaldelijke incidenten. 
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Fysiek Geweld (UNICEF, 2014): houdt in alle lichamelijke straffen en alle andere vormen van marteling, 
wrede, inhumane of vernederende handelingen of straf alsook fysiek pesten en plagen door 
volwassenen of andere kinderen. Lichamelijk straffen is gedefinieerd als elke straf waarbij fysieke 
kracht is gebruikt met de bedoeling om enige vorm van pijn of onbehagen te veroorzaken, in welke 
mate dan ook. Het omvat voornamelijk het slaan (op verschillende manieren) van kinderen met de 
hand of met een hulpstuk. Maar ook bijvoorbeeld, schoppen, bijten, schudden of gooien van kinderen, 
krabben, het trekken aan haar of het trekken aan oren, het dwingen van kinderen om (langdurig) 
oncomfortabele posities in te nemen, branden en forceren van inname van voeding of drank. 
 
Seksueel Geweld (WHO, 2006): is de betrokkenheid van een kind bij seksuele activiteiten of misbruik 
die het kind niet volledig begrijpt en niet in staat is om in te stemmen, informed consent  te geven, of 
het kind is nog niet zodanig ontwikkeld en kan geen toestemming geven, of het kind heeft geen inzicht 
dat de handelingen niet rechtmatig zijn of sociaal niet aanvaard zijn of aan taboes onderhevig zijn. Er is 
sprake van seksueel misbruik bij kinderen bij activiteiten van deze aard tussen een kind en volwassene 
of een ander kind die vanwege leeftijd of ontwikkelingsfase in een relatie met verantwoording, 
vertrouwen en macht en de handelingen het doel hebben om de behoeften van de ander persoon te 
bevredigen. 
 
Seksueel geweld (UNICEF, 2014): houdt in alle seksuele activiteiten uitgevoerd door een volwassene 
met een kind, terwijl het kind bescherming heeft van de wet. Dit houdt in: (a) het leiden tot 
medewerking van een kind om deel te nemen aan een onrechtmatig of psychologisch schadevolle 
seksuele activiteit. (b) het gebruik van kinderen voor seksuele commerciële uitbuiting (c) het gebruik 
van kinderen voor audio of visuele beelden van seksueel misbruik. 
(d) kind prostitutie, seksuele slavernij, seksuele exploitatie in reis en toerisme, handel  (trafficing) met 
als doel seksueel gebruik (tussen twee landen), koop en verkoop van kinderen voor seksueel gebruik of 
en gedwongen huwelijken. Seksuele activiteiten worden ook gezien als misbruik als ze worden 
uitgevoerd door een kind bij een ander kind, als de dader significant ouder is dan het slachtoffer of 
macht, dreigt of andere dwangmiddelen gebruikt. Seks met instemming van beide kinderen (partijen) 
wordt niet beschouwd als seksueel misbruik als de kinderen ouder zijn dan de leeftijdslimiet zoals 
vastgesteld door de overheid. 
  
Emotionele mishandeling (WHO, 2002): het onvermogen om zorg te dragen voor een stimulerend 
veilige omgeving waar een kind zich naar vermogen kan ontwikkelen, een veilige hechtingsrelatie kan 
aangaan met een beschikbare volwassene, zodat het kind op een stabiele manier emoties kan 
aangaan. Het gaat ook om handelingen die schade kunnen berokkenen aan de gezondheid van een 
kind op meerdere gebieden: mentaal, lichamelijk, spiritueel, moreel of sociaal. Deze handelingen 
worden uitgevoerd binnen een relatie met een  ouder of volwassene waarin sprake is van 
verantwoordelijkheid, vertrouwen of macht. De handelingen houden in: beperking van vrijheid, 
kleineren, denigreren, zwarte schaap mechanismen, dreigen, discrimineren, belachelijk maken of 
andere vormen van vijandig of afwijzend gedrag. 
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Mentaal geweld (UNICEF, 2014): psychologische slechte behandeling, mentale mishandeling, verbale 
mishandeling en emotionele mishandeling of verwaarlozing. Dit kan bestaan uit: (a) alle vormen van 
aanhoudende schadelijke interacties met een kind, (b) bangmaken, terroriseren en dreigen; uitbuiten 
en manipuleren, afkeer en afwijzing, isoleren, negeren en voortrekken, (c) het niet beantwoorden van 
emoties, negeren van de mentale gezondheid, medische en educatieve behoeften, (d) beledigen, het 
geven van namen, vernedering, kleineren, belachelijk maken en het kwetsen van de gevoelens van een 
kind, (e) getuige zijn van huiselijk geweld, (f) eenzame opsluiting, isolatie of vernedering of 
mensonterende omstandigheden van detentie en (g) psychologisch pesten en ontgroening door 
volwassenen of andere kinderen, onder andere door informatie en communicatie (ict) technieken als 
mobiele telefoons en internet (cyber-pesten).  
 
Jeugdgeweld: geweld dat voorkomt in de leeftijd 10-29 jaar. Het houdt alle vormen van fysieke en of 
emotionele slechte behandeling in en het vindt meestal buiten de huissituatie plaats. Het gaat hier om 
schadelijke handelingen die vroeg kunnen voorkomen en nog plaatsvinden in de adolescentie. 
Sommige gewelddadige handelingen zoals een aanval, kunnen leiden tot de dood.  Andere vormen 
zoals pesten, slaan kunnen eerder resulteren in emotionele dan fysieke schade. 
 
Tehuis of instelling: een tehuis is een voorziening waar kinderen en jongeren dag en nacht opgenomen 
zijn waar ze verzorgd, opgevoed en eventueel behandeld worden. Deze kinderen en jongeren wonen 
voor kortere of langere tijd niet bij hun ouders vanwege opvoedingsproblematiek, problematiek van de 
jeugdige en of van de ouders of een combinatie van de drie genoemde factoren. (Slot N.W., Spanjaard 
H.J.M., 1999). In Suriname kan het voorkomen dat in deze tehuizen ook wezen en/of gehandicapte 
kinderen opgenomen woren. 
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4. Opzet van het deelonderzoek Kinderen en jongeren in tehuizen 
 

4.1. De centrale  onderzoeksvragen zijn : 
 
1. Sociale en demografische kenmerken (onafhankelijke variabelen) van kinderen/jongeren.  
2. Ervaringen van kinderen en jongeren met de verschillende vormen van geweld, fysiek, 

psychisch of seksueel (ooit en gedurende de laatste 12 maanden). 
3. Ervaringen van kinderen en jongeren met het klimaat op school; is het veilig, hoe is de houding 

van de leraren, wordt er gepest, is er sprake van geweld tegen en tussen de leerlingen? 
4. Hoe ervaren de kinderen en jongeren het klimaat in de kindertehuizen, is het veilig, hoe is de 

houding van de groepsleiders, is er sprake van pesten en geweld tegen en tussen de kinderen 
en jongeren? 

5. Hoe ziet dat geweld eruit? 
6. Percepties van de jongeren.  
7. Hebben de kinderen toegang tot diensten: kennis en hulpverlening, informatie over dit 

onderwerp en hebben ze toegang tot daarvoor ingestelde  instanties. 
8. Van welke hulpinstanties maken ze gebruik en welke barrières komen ze tegen bij het vragen 

naar hulp? 
 
 

4.2. Onderzoekspopulatie 
 
Tabel 1 Onderzoekspopulatie Kinderen en jongeren in Tehuizen 

 

Tehuizen Deelgenomen aan 

onderzoek 

Volledige bezetting per      

1/12/2016 

 

   

Claudia A     17      48 

Elim vd Heer       7     32 

LelienDaal       5     70 

Mijnzorg     16      48 

Nos Casitas     19     80 

Open Poort       8     35 

Sanatan Dharm      15     43 

Totaal      98   365 
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In 2014 (Terborg, 2014) verbleven 761 kinderen en jongeren waarvan 396 jongens en 365 meisjes in 
residentiële tehuizen. In dit deelonderzoek, een verkennend onderzoek, participeren 98 kinderen en 
jongeren, dit is 13% van de gehele populatie kinderen en jongeren op dat moment woonachtig in 
Tehuizen in Suriname. Derhalve zal verder in dit onderzoek gesproken worden over en conclusies 
getrokken worden die alleen gelden voor de 98 kinderen en jongeren die participeren aan dit 
onderzoek. De tehuizen zullen niet afzonderlijk besproken worden maar als 1 geheel. Generalisatie 
naar de volledige doelgroep kinderen en jongeren in residentiele voorzieningen in Suriname is 
statistisch niet verantwoord.  
 

4.3. Dataverzamelingsmethoden 
 
De dataverzamelingsmethoden zijn zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Bij de kwantitatieve dataverzameling is gebruikt gemaakt van een semigestructureerde  
hoofdvragenlijst voor de kinderen en jongeren. Deze standaardlijst die gebruikt is voor het 
scholierenonderzoek is waar nodig aangepast voor de populatie kinderen en jongeren in tehuizen.  
 
De vragenlijst voor kinderen is gebaseerd op de volgende vier instrumenten: 

3. International Child Abuse Screening Tool (ICAST). 
4. De vragenlijst van Waarnemingen, van Houdingen en van Adviezen (PAOQ). 
5. Vragenlijst Vervelende en Nare Gebeurtenissen (VVNGG). 
6. De Global School based Student Health Survey (GSSHS Vragenlijst (WHO)).1 

 
 
De vragenlijst voor kinderen en jongeren in tehuizen bestaat uit 66 vragen, voornamelijk gesloten en 
deels open vragen.  
 
 
 
  

                                                      
1 Deze instrumenten worden uitgebreid beschreven in de Algemene introductie. 
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Tabel 2  Thema’s hoofdvragenlijsten kinderen en jongeren in tehuizen 

 

 
Thema’s        Aantal vragen 
 

Sociaal-demografische kenmerken      9 
Specifieke vragen over het tehuis      2 
Algemene veiligheid en geweld op school     8 
Pesten op school: frequentie en aard van pesten    8 
Pesten in het tehuis: frequentie en aard van pesten    8 
Algemene veiligheid in het tehuis      8 
Positieve stimuli        5 
Psychologische agressie in het tehuis      7 
Lichamelijk geweld volwassenen in het tehuis    6 
Lichamelijk geweld door andere kinderen in het tehuis   2 
Getuige van geweld door volwassenen binnen en buiten het tehuis 3 
Seksueel geweld door volwassenen binnen en buiten het tehuis  3 
Seksueel geweld door kinderen binnen en buiten het tehuis  3 
Seksueel gedrag        6 
Kennis over definitie kind en wetgeving     2 
Kennis over hulp zoeken       5 
Attitude m.b.t. pak slaag ouders, leerkrachten en groepsleiders  3 
Attitude m.b.t. gewenste straffen      1 
Alle andere vormen van geweld      1 
Totaal aantal vragen                   91 
       

 
De vragenlijsten zijn afgenomen door de onderzoeker met de assistentie van een student. Deelname 
was op vrijwillige en op anonieme basis. 98 kinderen en jongeren hebben een vragenlijst ingevuld.  De 
vragenlijsten zijn afgenomen in een afzonderlijke ruimte, in 1 geval bleef er iemand van de leiding bij. 
Het duurde voor de meeste kinderen minimaal een uur om de vragenlijst in te vullen, tot wel  1.5 uur. 
In het laatste geval moesten de kinderen en jongeren vaak geholpen worden. 
 
Vraag 6 van de vragenlijst over de gezinssamenstelling thuis was voor de meeste kinderen en jongeren 
in tehuizen verwarrend en vaak niet juist ingevuld, die vraag is niet meegenomen in de analyse. 
 
Bij de kwalitatieve dataverzameling is gebruikt gemaakt van diepte-interviews en focusgroepen. In 
totaal zijn er 7 diepte-interviews afgenomen, dit was met leidinggevenden en met directie of bestuur 
van de tehuizen. 1 diepte-interview is gehouden met de leidinggevende van het Bureau Opvang van 
Sociale Zaken.  
Er zijn 8 focusgroepen gehouden met kinderen en jongeren en met hulpverleners. De focusgroepen 
werden aan de hand van een protocol (dat ook bekend was bij bestuur of leiding van het 
respectievelijke tehuis) gehouden. Ook hier is de participatie op vrijwillige en anonieme basis. De 
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gesprekken zijn met toestemming van alle deelnemers opgenomen en later verwerkt in een transcript. 
De focusgroepen werden gehouden door de onderzoeker, geassisteerd door een student.  
De setting was in een rustige ruimte, met kinderen en jongeren en onderzoekers. 
 
 
Tabel 3 Overzicht dataverzameling per tehuis 

 

Tehuis    vragenlijst  focusgroep  diepte-interview 
 

Mijnzorg     13   1      2 
Sanatan Dharm    15   1      1 
Nos Casita     19   1      1 
Elim vd Heer       7   1      1 
Leliendaal     18   1                  1 
Open Poort       9   1      1 
Claudia A     17  
Dienstverleners     2     
Totaal      98   8      7 
 

 
Verloop van de datacollectie 
De tehuizen zijn geselecteerd met de bedoeling een representatief beeld te krijgen van de residentiele 
opvang in Suriname. Er is geselecteerd op geografische spreiding: 1 tehuis in Nickerie, 1 tehuis in 
Commewijne, 3 in Paramaribo en 2 in Wanica. 
Drie tehuizen met verschillende religieuze achtergronden, twee met een specifieke doelgroep. 
 
Door de onderzoeker is telefonisch contact opgenomen met de tehuizen om toestemming te vragen 
om de jongeren en eventueel groepsleiders te interviewen. Er is direct toestemming gegeven door vijf 
tehuizen. 1 tehuis wordt direct aangestuurd door het bestuur, en er is dus in het bestuur overlegd en 
vervolgens toestemming gegeven. 1 leidinggevende heeft in eerste instantie geweigerd vanwege een 
eerdere vervelende ervaring. Wel werd er toestemming gegeven voor een diepteinterview. Na dat 
interview mocht er in dat tehuis wel data verzameld worden. Zowel bij de afname van de vragenlijsten 
en de focusgroep bleef er een groepsleider bij. In de data-analyse is met dit laatste rekening gehouden. 
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5. Sociaal demografische kenmerken 
 
Tabel 4 Leeftijd en geslacht 

 

Geslacht 10-14 jaar 15-21jaar Totaal 

 

 

Jongen 

 

20 

     

     11 

  

31                    32% 

Meisje  45      22 67                    67 % 

Totaal  65                    66%      33            34% 98                  100% 

 

 
In dit onderzoek zijn 65 kinderen en jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar betrokken en 33 in de leeftijd 
van 15-21 jaar. Er zijn meer meisjes in de tehuizen (67) dan jongens.  
Op de vraag: met wie van je gezin woon je in het tehuis geeft 51% aan dat ze de enige van het gezin in 
het tehuis wonen. 49% geeft aan met broertjes en of zusjes in het tehuis te wonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5 Tot welke bevolkingsgroep behoor je? 

Tot welke bevolkingsgroep behoor je 
 

Bevolkingsgroep    percentage 
 

Hindostaan      30.0  
Creool       30.0  
Marron      11.0 
Javaan         7.0 
Gemengd      16.0 
Indiaan         3.0 
Anders         3.0 
Totaal                             100.0 
 

 

  

Mijn vader is drugsverslaafd en mijn 
moeder heeft een nieuwe man, daarmee 
heeft zij een nieuw kind. Hij wilde ons 
niet en daarom ben ik met mijn 2 zusjes 
en broertje hier. (15-jarige jongen). 
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Tabel 6 Wat is je geloof? 

 

Religie       percentage 
 

Christen                  73.0 
Hindoe                   18.0 
Islam           2.0 
Geen Godsdienst                     1.0 
Weet niet          3.0 
Anders           3.0 
Totaal                            100.0 
 

 
3 van de tehuizen hebben een duidelijke religieuze signatuur en zijn oorspronkelijk vanuit die gedachte  
opgericht. Het geloof heeft een belangrijke plaats in het dagelijkse leven. Dagelijks gebed en lezingen 
zijn opgenomen in de dagelijkse routine, ook wordt er gezamenlijk naar de kerk gegaan. In een ander 
tehuis dat niet vanuit een religieuze gedachte is opgegezet, is het geloof belangrijk geworden en wordt 
er bijvoorbeeld aan de kinderen en jongeren bijbelstudie gegeven.  
 
 
Tabel 7 In welke klas zit je? 

 

       percentage 
 

Zesde klas GLO     33.0  
1e LBO of MULO                    12.0 
2de klas LBO of MULO                15.0 
3de klas LBO of MULO                   10.0 
4de klas LBO of Mulo         11.0 
Vervolgonderwijs NATIN/HAVO/VWO    7.0 
Anders                     12.0   
Totaal                            100.0 
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Tabel 8 Hoe rijk is het gezin waar je vandaan komt? 

 

     percentage 
 

Heel rijk        5.0 
Niet zo rijk      62.0 
Helemaal niet rijk     22.0      
Arm         9.0                    
Heel arm        2.0        
Totaal                 100.0                          
 

 
Op deze vraag heeft 62% van de kinderen en jongeren gereageerd met ‘niet zo rijk’. Maar luisterend 
naar hun verhalen wordt het beeld gevormd dat de meeste van de kinderen en jongeren in de tehuizen 
binnen hun thuissituatie tot de categorie arm of heel arm behoren. Dit wordt ook bevestigd door de 
leidinggevenden die we geïnterviewd hebben.  
Reden voor opname is vaak armoede, dit geldt vooral vaak voor kinderen van alleenstaande moeders. 
 
De volgende vragen zijn gericht op het leven in de tehuizen. 
 
Tabel 9 Hoelang woon je in het tehuis? 

 

Duur van verblijf     percentage 
 

3 – 6 maanden           21.0 
6 -12 maanden             8.0 
1-2 jaar             11.0 
2 jaar of langer                        60.0 
Totaal            100.0% 
 

 
60% van de kinderen en jongeren woont langer dan 2 jaar in het tehuis, vooral de grotere tehuizen 
hebben kinderen en jongeren op jonge leeftijd (jonger dan 6 maanden) opgenomen. Vooral in de 
grotere tehuizen verblijven kinderen en jongeren die als baby opgenomen zijn. Onduidelijk is hoelang 
de kinderen en jongeren kunnen blijven in een tehuis. Er is geen doorstroombeleid of een structuur 
waarop teruggevallen kan worden. De meeste kinderen en jongeren blijven tot volwassenheid. In 1 
tehuis hebben bijvoorbeeld meerdere malen jonge vrouwen als getrouwde vrouw het tehuis verlaten. 
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Tabel 10 Waarom woon je in het tehuis? 

 

Ik woon in het tehuis omdat     percentage 
 

Ik ben wees              10.0 
Geen adequate pedagogische                          34.0 
thuissituatie  
In thuissituatie geen adequate          19.0 
mogelijkheden voor onderwijs 
Problematisch gedrag                  9.0 
Verlaten door ouders               7.0 
Weet niet                          21.0 
Totaal                         100.0 
  

 
 
De grootste groep kinderen en jongeren, 34%, geeft aan in het tehuis te wonen vanwege de 
onvoldoende adequate pedagogische thuissituatie. Uitspraken die in dit kader gedaan zijn: 
 
Ik ging niet naar school, werkte met mijn vader in het bos. 
Mijn vader is dood en de vriend van mijn moeder wil ons niet. 
Er is geen toezicht thuis, iedereen werkt. 
Huishoudelijke problemen. 
Ik had het niet zo goed. 
Mijn zusje gaf me de schuld van alles en toen heeft mijn moeder me hier gebracht. 
 
19% geeft aan in het tehuis te wonen vanwege het niet naar school kunnen gaan in de thuissituatie. Dit 
geldt vaak voor kinderen en jongeren die in het binnenland woonachtig zijn, en waar geen 
vervolgonderwijs na de lagere school aanwezig is. 
 
19% van de jongeren geeft aan niet te weten waarom ze in het tehuis wonen. Cheung et.al. (2014) 
beschrijft in haar artikel dat het belangrijk is dat de kinderen en jongeren weten waarom zij in een 
tehuis wonen, zodat zij een doel aan het verblijf kunnen geven. Dat geeft vervolgens structuur en 
richting aan behandeling en het geeft perspectief.  
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Tabel 11 Vind je dat er goed voor je gezorgd wordt in het tehuis? 

 

     percentage 
 

Heel goed      74.0       
Goed       22.0      
Niet zo goed        2.0         
Ik word verwaarloosd       2.0         
Totaal     100.0                
 

 
Het overgrote deel van de kinderen en jongeren vindt dat er “goed en heel goed” voor ze gezorgd 
wordt. In de focusgroepen met de kinderen en jongeren werd dit bevestigd. Op de vraag hoe ze het 
vonden in het tehuis en wat er dan prettig was, was het meest voorkomende antwoord van de 
respondenten dat ze blij zijn een structureel dak boven hun hoofd te hebben en dagelijks eten te 
hebben.  
 
Uitspraken hierover zijn: 
Het is hier gezellig. 
We krijgen lekker eten. 
We doen leuke dingen in de vakantie. 
We kunnen spelen met elkaar. 
We gaan naar school. 
Als je iets wil krijg je het. 
Ik kan nu naar de mulo gaan. 
 
Op de vraag wat ze niet leuk vonden in het tehuis werd in de eerste plaats verveling genoemd. In de 
focusgroepen met de kinderen en jongeren is gevraagd naar hun dagelijkse routine. In de meeste 
tehuizen is die gecentreerd rond school, de maaltijden, taken en gebed. Spel of vrije tijd is niet vaak 
genoemd, en als het genoemd is in beperkt tijdsbestek. 
In de tweede plaats werd het gemis genoemd van de ouders en of het gezin waar de kinderen en 
jongeren oorspronkelijk vandaan komen. De ouders hebben niet altijd de mogelijkheid om de kinderen 
en jongeren te bezoeken. In de meeste tehuizen mogen de ouders of overige familie in het weekend 
komen. In de vakanties gaan de kinderen en jongeren indien mogelijk naar familie voor een langere 
tijd. In 1 tehuis zijn er wat strengere  regels, bij opname mogen de kinderen en jongeren in de eerste 
drie maanden niet naar hun oorspronkelijk gezin en worden de bezoekafspraken streng gereguleerd. 
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6. Algemene veiligheid op school 
 
In dit hoofdstuk gaat het over de algemene veiligheid van kinderen op school. Om dit te meten zijn de 
kinderen vragen gesteld over angst om naar school te gaan, het hebben van wapens tijdens schooluren 
en ervaringen van geweld van leerlingen onderling en ook van geweld van leraren naar leerlingen. 
 
Tabel 12 Voel je je veilig op school? 

 

           percentage 
 

Ja altijd       85.0    
Ja, maar soms niet      10.0      
Ik voel me niet veilig        5.0        
Totaal      100.0      
 

 
5% voelt zich niet veilig op school. 10% voelt zich soms onveilig, redenen 85% van de kinderen en 
jongeren voelen zich veilig op school. 10 % soms niet, als reden geven zijn daarvoor: 
Omdat er soms in de klas gevochten wordt. 
Omdat ik soms stoor in de klas. 
Ik word geplaagd. 
Ik mis mijn moeder/broer. 
 
Redenen om zich niet veilig te voelen op school: 
Bang om naar school te gaan. 
Er gebeuren gevaarlijke dingen. 
Omdat ik geplaagd wordt. 
Juffrouw geen belangstelling voor me heeft. 
Kinderen en jongeren me niet zo goed behandelen. 
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Tabel 13 Ben je soms bang om naar school te gaan en wat is de reden? 

 

         percentage 
 

Ik ben nooit bang om naar school te gaan      81.0 
Ik ben soms bang dat leerlingen me zullen pesten     12.0 
Ik ben bang dat leerlingen me gaan slaan        3.0  
Ik ben bang om op straat te lopen                    1.0 
Ik ben bang voor mijn meester of juffrouw        2.0 
Ik ben bang dat er gevochten wordt         1.0 
Ik ben bang voor iets anders          1.0 
Totaal          100.0  

 

19.% van de jongeren heeft een reden om bang te zijn om naar school te gaan. Redenen die hiervoor 

zijn opgegeven zijn vooral: uit angst om gepest te worden (12.0%). In deze gevallen gaat het dan om 

geweld (psychisch of lichamelijk) waar men rechtstreeks mee te maken heeft. 

De angst dat er gevochten wordt, kan te maken hebben met het getuige zijn van geweld tussen de 

leerlingen op school.  

2% is bang voor de meester of juffrouw. 

 

Tabel 14 In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak had je op school een wapen bij je, bijv een mes, 
schroevendraaier, een taser, of een ander gevaarlijk voorwerp, om jezelf te beschermen? 

 

          percentage 
 

Geen enkele dag       97.0      
1 dag           1.0        
Meer dan 10 dagen         2.0       
Totaal       100.0               
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Tabel 15 In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak ben je op school gewond geraakt door een gevecht 
met een ander kind of jongere op school? 

 

     percentage 
 

Geen enkele keer               88.0     
1 keer       9.0       
2 of 3 keren      2.0        
10 keer of meer     1.0        
Totaal               100.0      
 

 
 
Uit de tabellen 6.3 en 6.4 blijkt dat de meeste (88%) kinderen en jongeren geen wapens meenemen 
naar school. 2% van de kinderen en jongeren doet dit wel en wel meer dan 10 dagen. Het blijkt dat de 
respondenten zich wel veilig voelen op school, overigens zijn uiteraard wapens in de tehuizen 
verboden. 
 
Tabel 16 In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak heeft iemand op school iets van je gestolen? 

 
     percentage  
 

Geen enkele keer    67.0     
1 keer      19.0     
2 of 3 keren       3.0       
Meer dan 5 keer    10.0     
Missing        1.0        
Totaal                 100.0 
   

 
Bij 19% is het eens gebeurd dat er op school gestolen werd en bij 10% meer dan 5 keer. 
  



Deel 5 M. Sanches Kinderen in kindertehuizen 

 

32 
 

Tabel 17 In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak heeft een juffrouw of meester je geslagen, je geklapt 
of voorwerpen naar je gegooid? 

 

 
                 percentage 
 

Geen enkele keer     86.0    
1 keer         9.0     
2 of 3 keer        4.0     
Meer dan 5 keer       1.0      
Totaal                 100.0               
 

 
9% van de kinderen en jongeren heeft het 1x meegemaakt dat ze geklapt zijn of dat er met 
voorwerpen gegooid is door de meester of de juf, maar 5% van de respondenten heeft het meerdere 
malen meegemaakt. Dus 14% van de jongeren heeft op school te maken gehad met dit soort fysiek 
geweld, terwijl het slaan van kinderen bij wet verboden is door het ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur. 
 

Tabel 18 In de afgelopen 12 maanden, hoeveel dagen ben je op school gepest? 

                  percentage 
 

Geen enkele dag       79.0    
1 dag           5.0      
2 of 3 dagen          5.0       
4 of 5 dagen          3.0       
8 of 9 dagen          1.0        
Meer dan 10 dagen         7.0      
Totaal                       100.0     
 

 
79% van de respondenten is nooit gepest op school, maar 7% wordt meer dan 10 dagen (langdurig) 
gepest en 14% 1 dag of meer. Vergeleken met de scholierenpopulatie verschilt het niet veel. De 
kinderen uit dit onderzoek worden op school niet meer of minder gepest dan de andere kinderen. 
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Tabel 19 In de afgelopen 12 maanden, op welke manieren ben je gepest? 

          percentage 
 

 
Ik ben niet gepest      70.0   
Ik ben geslagen        7.0          
Ik ben belachelijk gemaakt, beledigd      7.0      
Ze willen niet met me bemoeien      7.0      
Ze vertellen slechte dingen over me      5.0     
Ze schelden me uit        4.0      
Totaal                  100.0             
 

 
Redenen die opgegeven zijn:  
Uiterlijk. 
Niet willen doen wat verwacht wordt door andere kinderen en jongeren. 
Etniciteit. 
Niet bij een bepaalde groep willen behoren. 
Jaloezie. 
 
Op de vraag in welke klas zitten de kinderen en jongeren die jou hebben gepest, antwoorden de 
respondenten dat 11% in de eigen klas zit, 3% in een lagere klas. 79% geeft aan niet gepest te worden. 
56% van de respondenten geeft aan dat andere leerlingen vaak vriendelijk en behulpzaam zijn, bij 28% 
is dat soms en 6% zelden. 10% geeft aan dat andere leerlingen nooit vriendelijk en behulpzaam zijn. 
Ook is er gevraagd naar het eigen gedrag van de kinderen en jongeren. Op de vraag heb jij andere 
leerlingen geslagen, geduwd, geschopt of op ze gespuugd, antwoord 71% dat ze dat nooit gedaan 
hebben, 13 % 1 keer, 5% 2 of 3 keren en 8% meer dan 5 keren.  
 
Op de vraag hoe vaak heb jij andere leerlingen uitgescholden, antwoordt 56% dat ze dat nooit gedaan 
hebben. 15% geeft aan het 1 keer gedaan te hebben en 20% meer dan 5 keren. 
Hieruit blijkt dat de kinderen en jongeren zelf ook een behoorlijk aandeel hebben in niet gewenst 
gedrag, 20% heeft vaker dan 5 keren iemand uitgescholden en 8% heeft vaker dan 5 keer een andere 
leerling geschopt, geslagen of gespuugd.  
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Tabel 20 Wanneer mag de juf of meester je slaan? 

 

      percentage 
 

Nooit         70.0     
Als ze jokken          6.0       
Als ze vrijpostig of brutaal zijn     18.0                   
Als ze vechten          2.0        
Als ze hun best niet doen op school       2.0        
Als ze iets anders gedaan hebben       1.0        
Totaal       100.0     
 

 
 
 
De kinderen en jongeren zijn vrij resoluut als het gaat om de leerkrachten, 75% vindt dat zij nooit 
mogen slaan, maar 18 % vindt dat het wel mag als de kinderen en jongeren brutaal of vrijpostig zijn. 
 

 
Tabel 21 Als een leerling, die je kent, op school geslagen of gepest wordt, wat zou je doen? 

        percentage 

Aan de juf/meester vertellen        57.0        
Niets, is niet mijn zaak, ik zou niet bemoeien     14.0    
Ik zou iets anders doen        13.0    
Dat kind zelf helpen           9.0      
Niets omdat ik bang ben          3.0      
De politie            1.0     
Aan een vertrouwelijk persoon vertellen        1.0      
Je takelen            1.0     
Mijn moeder vertellen          1.0       
Totaal             100.0    
 

 
In de schoolsituatie is het wel duidelijk bij wie ze terecht kunnen wanneer er problemen zijn, namelijk 
de meester of juffrouw (57%). 
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Tabel 22 Als leerlingen jou zouden slaan of pesten wat zou jij doen? 

        percentage 
 

 
Aan de juf/meester vertellen       38.0         
Terugslaan of terugpesten       25.0      
Mijn ouders vertellen        18.0       
Iets anders doen          8.0        
Niemand zeggen          6.0        
Aan iemand vertellen die ik vertrouw       1.0        
Doen alsof ik ze niet hoor         1.0        
Het interesseert me niet, ik ben een sterke meid      1.0        
Terecht wijzen           1.0        
Zelf handelen en ze lieflijk aanspreken       1.0        
Totaal       100.0  
    

 
Ook als het om zichzelf gaat zal 38% naar de juf of meester gaan. Echter 26% zal terugslaan of terug 
pesten. 
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7. Algemene veiligheid in het tehuis 
 
Tabel 23 Voel je je veilig in het tehuis? 

 

Indicatoren van onveiligheid in het tehuis    ja   nee 
 

Voel je je veilig in het tehuis      94.0*     6.0 
Zijn er volwassenen in het tehuis die je bang    12.0   88.0 
maken omdat ze veel schreeuwen en schelden? 
Zijn er kinderen en jongeren in het tehuis 
die je bang maken omdat ze schreeuwen en schelden?  82.0   18.0   
Zijn er volwassen mensen in het tehuis die met   10.0   90.0 
elkaar vechten, dus slaan, schoppen en/of klappen? 
Wordt je in het tehuis slecht behandeld door    3.0   97.0 
de groepsleiders of andere volwassenen? 
Vind je dat je in het tehuis slecht behandeld wordt     7.0   93.0 
door de andere kinderen en jongeren?  
Vind je dat andere kinderen en jongeren  
in het tehuis slecht  behandeld worden?      6.0   94.0      
                                                             

 
* Het percentage van 94 bestaat voor 76% uit kinderen en jongeren die zich altijd veilig voelen in het 
tehuis en 18% die zich soms niet veilig voelen. 
   
76% van de kinderen en jongeren geven aan dat ze zich altijd veilig voelen in het tehuis waar ze 
verblijven. Echter 18% geeft aan dat ze zich soms niet veilig voelen en 6.% voelt zich niet veilig in het 
tehuis. 
 
Op de vraag waarom zij zich soms niet veilig voelen geven zij (18%) onder andere het volgende aan: 
Omdat ik geplaagd wordt.  
Vanwege de bejegening.  
Gemis van moeder en of vader. 
Omdat het saai en niet leuk is. 
 
 
Op de vraag waarom zij zich niet veilig voelen in het tehuis geven zij  (6%) de volgende redenen aan: 
Vanwege plagen en pesten. 
Vanwege heimwee. 
Vanwege onderlinge ruzie. 
Het niet gewend zijn om met anderen te moeten wonen. 
Plagen. 
 

Ik word ruw aangesproken zonder dat er 
iets is. 

Omdat ze op me bed komen en ze me 
opsluiten in het toilet. 
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Op de vraag of ze zich slecht behandeld voelen door de groepsleiders of andere volwassenen in het 
tehuis hebben slechts 2 kinderen en jongeren dit bevestigd en hebben als antwoord gegeven dat ze 
soms geslagen worden en dat het soms niet leuk is in het tehuis. 
De vraag of kinderen en jongeren slecht behandeld worden door de andere kinderen en jongeren heeft 
7 procent van de respondenten bevestigd. Genoemd is pestgedrag en ruzie en vechten in het tehuis. (2  
kinderen en jongeren hebben deze redenen opgegeven).  
Op de vraag of andere kinderen en jongeren in het tehuis slecht behandeld worden door de 
groepsleiders geeft 6 % aan dat het zo is. Als reden geven ze op dat kinderen en jongeren soms niet 
goed luisteren maar ook dat de kinderen en jongeren gepest en soms geslagen worden. Ook hier geldt 
dat van de 6%, 3%  een reden heeft opgegeven. In 1 focusgroep heeft 1 jongere expliciet aangegeven 
dat er aan de jongere kinderen lijfstraffen gegeven worden. 
Tijdens de focusgroepen werd er in 1 tehuis soms gevraagd of de informatie niet naar de groepsleiders 
doorgespeeld zou worden, voordat er een vraag beantwoord werd. Dit is een teken van niet veilig zijn 
in het tehuis. 

 
Pesten in het tehuis 
 
De kinderen en jongeren zijn diverse vragen voorgelegd over pesten en redenen voor het pestgedrag. 
 
Tabel 24 In de afgelopen 12 maanden, hoeveel dagen ben je in het tehuis gepest? 

 

percentage 
 

Geen enkele dag       85.0     
1 dag           2.0                      
2 of 3 dagen          4.0        
4 of 5 dagen          1.0        
6 of 7 dagen          1.0        
8 of 9 dagen          1.0          
Meer dan 10 dagen         6.0         
Totaal                   100.0     

 
Er is gevraagd naar de manieren van het pesten in het tehuis (19%). 
5% noemt fysiek geweld  (ik ben geslagen). 
8% noemt psychisch geweld (ze willen niet met me bemoeien, ze vertellen slechte dingen over me en 
ze schelden me uit). 
6% heeft een combinatie van fysiek en psychisch  
geweld genoemd. 
 
 
 
 
 

Ze zeggen dat mijn gezicht zwart is. 
Omdat ik anders byzonder speciaal 

ben. 
Omdat ik op een ebbe school ben. 
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Vervolgens is er gevraagd naar de redenen voor het pestgedrag: 
8% vanwege uiterlijk. 
7% andere redenen. 
1% leerproblemen. 
1% vanwege etniciteit. 
82.7% wordt niet gepest. 
 
 
Tabel 25 In welke klas zitten de kinderen en jongeren die jou in het tehuis hebben gepest? 

 

      percentage 
 

Ik ben niet gepest    82.0       
In mijn eigen klas      3.0         
In een andere klas vh zelfde jaar    1.0          
In een hogere klas      3.0          
In een lagere klas      2.0           
In verschillende klassen     9.0           
Totaal                100.0         
 

 
82% geeft aan niet gepest te worden in het tehuis. In de focusgroepen is pesten ook ter sprake 
gekomen. De meeste kinderen en jongeren gaven aan dat er meer geplaagd werd en niet zozeer 
gepest. Bij de beantwoording en bespreking van dit onderwerp kan er sprake zijn van sociale 
wenselijkheid, omdat de lichaamstaal niet altijd overeenkwam met wat er gezegd werd. Dit was in 2 
tehuizen op te merken. 
 
Tijdens de afname van de vragenlijst in 1 tehuis was er sprake van een incident waarbij een jongen 
door andere jongens gepest werd. Dit speelde zich af in een ander gedeelte van het gebouw. Dit werd 
na enige tijd gestopt door interventie van een groepsleider.  
 
Volgens Barter et.al. (2004) is het bijna onvermijdelijk dat deze kinderen en jongeren onderdeel zijn 
van pesten en ook geweld. De kinderen en jongeren komen allemaal met een achtergrond van geweld, 
verlating en mishandeling in het tehuis en moeten zich staande zien te houden in een nieuwe 
omgeving. Als coping en ook als bescherming zullen zij elkaar pesten en ook geweld tegen elkaar en in 
de groep uitoefenen. Om op deze manier hun eigen veiligheid en een positie in stand te houden. 
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Tabel 26 Hoe vaak zijn andere kinderen en jongeren in het tehuis vriendelijk voor je, als je ze nodig 
hebt? 

 

     percentage 
 

Nooit       9.0       
Zelden       6.0       
Soms                      35.0                  
Vaak                 50.0      
Totaal               100.0                
 

 
 
 
De kinderen en jongeren geven aan dat ze vaak (50%) een beroep kunnen doen op andere kinderen en 
jongeren in het tehuis als het nodig is en 34% soms. Het grootste gedeelte van de respondenten is in 
de puberteit. In deze fase van de ontwikkeling zijn vrienden en vriendengroepen erg belangrijk.  
 
 
Tabel 27 Eigen problematisch gedrag in het tehuis 

 

        Nooit   1x 2/3x     4/5x  >5x 
 

Hoe vaak heb je andere kinderen en jongeren      53.0  13.0 16.0    4.0  14.0 
geslagen geduwd, geschopt of gespuugd? 
 
Hoe vaak heb jij de anderen kinderen en kinderen    48  10.0 12.0    7.0  23.0 
van het tehuis uitgescholden? 
 

 
Concluderend kan er gesteld worden dat het gedrag van de kinderen en jongeren neigt naar 
problematisch gedrag. Zij geven zelf aan dat 12% en 23% meer dan 5x andere kinderen en jongeren 
hebben geslagen, geschopt, gespuugd en of uitgescholden. In 1 van de tehuizen werd geobserveerd 
dat er een ‘ruzie-achtige’ sfeer heerste. 
 
Vooral in de grotere tehuizen is er weinig overzicht op wat de kinderen en jongeren doen. Personeel 
lijkt minimaal ingezet te worden, dus er wordt niet vaak gezien dat er gepest of gevochten wordt. 
Interventies van volwassenen komen dan niet vaak voor. Deze gewenste interventies van de 
leidinggevenden zorgen voor structuur, eenduidigheid en veiligheid. Als dit niet geboden wordt en 
door de kinderen en jongeren als vanzelfsprekend ervaren, zullen zij dit op hun eigen manier oplossen. 
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Volgens Barter et.al. (2004) is het bijna onvermijdelijk dat deze kinderen en jongeren onderdeel zijn 
van pesten en ook geweld. De kinderen en jongeren komen allemaal met een achtergrond van geweld, 
verlating en mishandeling in het tehuis en moeten zich staande zien te houden. Als coping en ook als 
bescherming zullen zij elkaar pesten en ook geweld tegen elkaar en in de groep uitoefenen.Dit gedrag 
wordt versterkt door het weinige toezicht dat er is in de tehuizen.   
 
Er kan sprake van een wisselwerking zijn. Het ongewenst gedrag kan ook onstaan als reactie op 
tekortkomingen in de begeleiding. Als de begeleiding voornameljk repressief is en ongewenst gedrag 
niet in goede banen kan leiden, kan dat ook resulteren in ongewenst gedrag dat dan als doel heeft het 
opeisen van negatieve aandacht (Cheung et.al. 2011).  
 
In dit artikel van Cheung wordt gerefereerd aan verschillende onderzoeken die vaststellen dat deze 
kinderen en jongeren significant hoger scoren op problematisch gedrag dan jongeren die bij hun 
biologische ouders wonen (zie ook Lawrence, Carlson & Egeland, 2006). Volgens Keil & Price (2006) 
vertoont 43% van de door hun onderzochte groep van kinderen en jongeren in tehuizen problematisch 
gedrag.  
 
 
Tabel 28 Wanneer mag de groepsleiding slaan? 

 

           percentage 
   

Nooit          52.0    
Als ze vrijpostig of brutaal zijn      18.0     
Als ze vechten           9.0       
Als ze niet luisteren          7.0       
Als ze iets anders hebben gedaan        7.0       
Ze mogen altijd slaan          7.0                    
Totaal       100.0     
 

 
59% vindt dat de kinderen en jongeren nooit geslagen mogen worden door de groepsleiding, 18 % 
vindt dat het wel mag als ze vrijpostig of brutaal zijn en 7% als ze niet luisteren. Dit betekent dat 48% 
van de jongeren in de tehuizen vinden dat corporal punishment geoorloofd is in de tehuizen.  
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Tabel 29 Als kinderen en jongeren uit het tehuis je zouden slaan of pesten wat zou jij doen? 

 

     percentage 
 

Mijn ouders vertellen      30.0     
De groepsleiding vertellen     29.0    
Terugslaan of terug pesten     27.0     
Iets anders doen        6.0     
Vrienden om hulp vragen       4.0      
Niets omdat ik bang ben        3.0   
Het interesseert me niet, ik ben een      1.0      
sterke meid 
Totaal      100.0              
  

 
 
Als het gaat om slaan in het tehuis zelf zijn de volgende drie alternatieven het meest gekozen: (1.) eerst 
naar de ouders (30%) en dan (2.) naar de groepsleiding (29%). Terugslaan of terug pesten is het derde 
gekozen alternatief (27%). 
 
Tabel 30 Als een groepsleider jou zou slaan wat zou je doen? 

 

      percentage 
 

Ik zou het de directeur vertellen   41.0      
Ik zou mijn ouders thuis vertellen   20.0      
Ik zou iets anders doen    16.0      
Niets       14.0      
De leiding zeggen       3.0                    
Terugslaan        3.0         
123 bellen        1.0            
De persoon vragen zich te beheersen    1.0        
Het interesseert me niet, ik ben een sterke    1.0          
meid 
Totaal      100.0      
 

 
 
Bij mishandeling door een groepsleider zal men wel meteen naar de directeur stappen (41%), daarna 
naar de ouders (23%).  
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8. Prevalentie van algemeen geweld  
 
In dit hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van de omvang van geweld die de kinderen en 
jongeren in tehuizen ervaren. Het gaat hier om alle vormen van geweld die kinderen en jongeren 
minstens 1 keer hebben meegemaakt.  
Ook in deze het scholierenonderzoek volgend, wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘actueel geweld’ 
geweld dat zich heeft voorgedaan in de afgelopen 12 maanden of ‘lifetime geweld’, geweld dat zich 
ooit in het leven van de kinderen of jongere heeft voorgedaan (in epidemiologische termen incidentie 
en prevalentie). 
Het geweld kan weer verdeeld worden als psychologisch, lichamelijk en seksueel geweld, en het 
getuige zijn van huiselijk geweld. Steeds gemeten in de afgelopen 12 maanden, actueel, en ooit in het 
leven. 
 
Prevalentie algemeen geweld 
 
Bij de bepaling van de omvang van het algemeen geweld is gewerkt met twee benaderingen: 

1. In de eerste benadering is het resultaat op de stelling II.01: Mijn moeder/vader/andere 
volwassene heeft me een tik gegeven, meegenomen, dat wil zeggen er is een brede benadering 
van geweld toegepast, inclusief de zogenaamde corrigerende tik. 

2. In de tweede benadering is het geweld exclusief stelling II.0 gemeten. 
 
 
Tabel 31 Alle vormen van geweld in percentages 

     Kinderen en jongeren in tehuizen scholieren  

     Actueel Ooit   Actueel Ooit  
 
Geweld inclusief stelling 11.01 72.0  78.0   88.0   92.0 
Geweld exclusief stelling 11.01 65.0  69.0   82.0  86.0 

 
72% van de jongeren heeft de in de afgelopen twaalf maanden een ervaring met geweld gehad. Dit kan 
zijn, fysiek geweld, inclusief een tik, seksueel geweld en psychisch geweld. 
Als we kijken naar ervaringen met geweld de afgelopen 12 maanden exlusief de tik, dan komt het 
percentage op 65%. 
 
Als we de populaties uit de tehuizen  vergelijken met de kinderen uit het scholierenonderzoek zien we 
een lager percentage bij alle vormen van geweld bij de kinderen en jongeren uit de tehuizen als bij de 
kinderen en jongeren uit de scholierenpopulatie. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de 
jongeren in de tehuizen in een meer gecontroleerde omgeving leven. 
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Tabel 32 Incidentie en Prevalentie Complimenten in percentages 

       Actueel Ooit   
 

Complimenten     89.0  92.0     
 

 
In de vragenlijst is ook gevraagd naar complimenten of positieve bevestiging van de kinderen en 
jongeren. Resultaten indiceren dat een significant deel van kinderen geen positieve stimulering 
ontvangt 
 
Een groepsleider en of een andere volwassene geeft me aandacht en luistert naar me, is als volgt 
beantwoord door de respondenten: bij 25% is dat nooit gebeurd en bij 68 % is dat de afgelopen 12 
maanden gebeurd. Dit betekent dat bijna een kwart van de kinderen aangeven geen aandacht te 
krijgen en dat er niet naar ze geluisterd wordt. 
 
Een groepsleider en of andere volwassene ondersteunt me en stimuleert me altijd is door de 
respondenten met 67% in de laatste 12 maanden bevestigd. 25% van de kinderen en jongeren geven 
aan dat ze zich niet ondersteunt voelen en niet gestimuleerd worden. 
 
81% van de respondenten heeft de stelling ‘een groepsleider of een andere volwassene legt me uit als 
ik iets fout heb gedaan en waarom ik het niet meer moet doen’ in de afgelopen 12 maanden positief 
beantwoord. 19% van de jongeren en kinderen heeft die ervaring niet.  
 
Een groepsleider en of volwassene vraagt me altijd of ik mijn huiswerk al heb gemaakt, wordt door 
70% van de respondenten positief beantwoord.  
Een groepsleider en of andere volwassene geeft me een beloning als ik iets goeds heb gedaan, wordt 
door 70% positief beantwoord in de afgelopen 12 maanden.  
 
De kinderen en jongeren in de tehuizen ontvangen regelmatig complimenten. Zij worden dus positief 
bevestigd tijdens het dagelijkse leven. Bij uitleg van deze stellingen noemden sommige kinderen en 
jongeren dan ook meteen een naam. In de focusgroepen met de kinderen en jongeren werd 
merendeels positief gesproken over de groepswerkers, in dit kader is er uiteraard ook sprake van 
sociale wenselijkheid.   
 
Echter op elke stelling antwoordt ongeveer 25% van de kinderen en jongeren dat ze geen compliment  
ontvangen of positief gestimuleerd worden. Dit niet gezien worden, het ontbreken van positieve 
bevestiging  door de groepsleiding kan op den duur een negatieve impact hebben op de ontwikkeling 
van de kinderen en jongeren. Zij zullen zich genegeerd en minderwaardig voelen.  
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Psychisch geweld  
Onder psychisch geweld wordt onder andere genoemd het vernederen, buitensluiten en het 
schreeuwen naar elkaar. Ook pesten valt hier onder. 
 
 
Tabel 33 Incidentie en Prevalentie Psychisch geweld in percentages 

       Actueel Ooit 
 

 
Psychisch geweld      61.0   64.0  
 

 
Op de stelling ‘een groepsleider en/of andere volwassene heeft me geschreeuwd of naar me gegild’, 
heeft 54% positief gereageerd. Dit betekent dat meer dan de helft van de kinderen in de afgelopen 12 
maanden dit heeft ervaren. Onderzoek (Van der Ploeg, 2010) heeft uitgewezen dat dit soort geweld 
een negatief effect heeft op de kinderen en jongeren. Dit uit zich in een verminderd zelfbeeld en 
zelfvertrouwen. Ook brengt het een gevoel van onveiligheid dat kan leiden tot gedragsstoornissen, 
zoals vermijdend gedrag maar ook oppositioneel gedrag. 
21% is in de afgelopen 12 maanden uitgescholden door een groepsleider en/of een volwassene. 
25% geeft aan dat ze in de afgelopen 12 maanden door een groepsleider en/of andere volwassene is 
beledigd voor anderen. 
 
Getuige zijn van geweld brengt voor een kind of jongere in de eerste plaats een gevoel van onveiligheid 
met zich mee. Op de stelling ‘de groepsleiders schelden elkaar uit’ heeft 13% aangegeven dit in de 
afgelopen 12 maanden meegemaakt te hebben. 
 
Hieruit kunnen we concluderen dat er sprake is van psychisch geweld in de tehuizen. De impact op 
kinderen en jongeren hiervan is groter dan we denken.In de literatuur blijkt steeds duidelijker dat ‘het 
schreeuwen’ van kinderen en jongeren door volwassenen een impact heeft op het kind. Kinderen en 
jongeren krijgen het gevoel minderwaardig en ongewenst te zijn (Van der Ploeg, 2010). 
 
Vergeleken met de scholierenpopulatie heeft 74% psychisch geweld actueel (in de afgelopen 12 
maanden) en 80% ooit (eens in hun leven) ervaren. Dit is aanzielijk hoger dan de percentages die de 
kinderen in dit deelonderzoek aangeven. Ook hier zou sprake van kunnen zijn van meer controle in een 
andere leefomstandgheid. 
 
In een focusgroep werd er gesproken over lijfstraffen, de volgende uitspraak werd gedaan: “We 
worden niet  geslagen, maar als mevrouw X je schreeuwt....”. Dit werd besproken als een maatregel die 
op zijn minst net zo erg zou zijn als een lijfstraf.  
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In de focusgroepen met de kinderen en jongeren werd een filmpje ‘’de Xbox prank’’ getoond. In het 
filmpje denkt een jongen van ongeveer 10 jaar dat hij een nieuwe Xbox (spelcomputer) voor Kerst 
krijgt. Als hij het kado (dat onder de kerstboom ligt) open maakt, blijkt dat het een doos is van een 
Xbox maar gevuld met oude kleren. Zijn ouders lachen hem uit en filmen het. De jongen is erg 
teleurgesteld en begint te huilen. 
Alle kinderen herkenden dit als psychisch geweld, ze noemden het pesten van de ouders, anderen 
vonden het erg gemeen en erg zielig. Meerdere keren werd de uitspraak gedaan “Ouders doen dit niet 
of ouders mogen dit niet doen of dit zijn slechte ouders”. 
 
 
Tabel 34 Incidentie en Prevalentie Fysiek Geweld in percentages 

 

       Actueel  Ooit   
 

Lichamelijk geweld door Volwassenen en 
Kinderen exclusief Stelling II.01   37.0   42.0 
 
Lichamelijk geweld door Volwassenen  
Exclusief stelling 11.01    35.0   41.0 
 
Lichamelijk geweld door Volwassenen en  54.0   58.0   
Kinderen en jongeren inclusief stelling 11.01 
 
Lichamelijk geweld door volwassenen   
Inclusief stelling II.01     52.0   56.0   
 
Lichamelijk geweld door kinderen naar kinderen 14.0   14.0  
 

 
 
Op de stelling ‘een groepsleider en of andere volwassene heeft me een tik gegeven’, geeft 51% aan dat 
dit nooit is gebeurd, 43% van de respondenten geeft aan dat het in de afgelopen 12 maanden is 
voorgekomen. 5% door een andere volwassene, de overigen door de groepsleiding. Het komt dus 
regelmatig voor dat er gekozen wordt door de groepsleiding om een tik uit te delen. 
 
Op de stelling ‘een groepsleider en of andere volwassene heeft me geschopt, geklapt of hard door 
elkaar geschud’, geeft 13% aan dat is voorgekomen in het afgelopen jaar. 2% geeft aan dat de daders in 
het tehuis werkzaam zijn. 
De derde stelling is een groepsleider en of andere volwassene heeft me een pak slaag gegeven met een 
riem, stok of ander voorwerp. 72% van de respondenten geeft aan dat het ze nooit is overkomen.  
Maar 20% geeft aan dat dit in het afgelopen jaar is voorgevallen, van deze respondenten geeft 3% aan 
dat het in het tehuis is gebeurd. 
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Op de stelling ‘een groepsleider en of andere volwassene heeft me opgesloten en vastgebonden zodat 
ik me (bijna) niet kon bewegen’ heeft 93% aangegeven dat het nooit is gebeurd, 3% van de 
respondenten geeft aan dat het hun wel is overkomen, in de laatste 12 maanden.  
 
Op de stelling ‘een groepsleider en of andere volwassene heeft me verwond als straf’, is positief 
beantwoord door 9.% van de respondenten en dat heeft plaatsgevonden in de laatste 12 maanden. Bij 
89 % van de respondenten is het nooit voorgevallen. 1 respondent heeft aangegeven dat het buiten 
het tehuis is gebeurd. 2 geven aan dat het in het tehuis is gebeurd. 
 
De stelling ‘een groepsleider en of andere volwassene heeft me geen eten gegeven als straf’ is als volgt 
beantwoord: 15% heeft aangegeven dat het met hun gebeurd is in de afgelopen 12 maanden, bij 83 % 
is het nooit gebeurd. 1 respondent heeft aangeven dat een groepsleider het gedaan heeft. 
 
Op de stelling ‘kinderen en jongeren met wie ik samenwoon hebben mij hard geslagen en of geschopt’ 
is als volgt geantwoord: 12% is dit in de afgelopen maanden overkomen. 88% is dit nooit overkomen. 
 
‘Kinderen en jongeren met wie ik samenwoon hebben mij lichamelijk verwond’, 96% van de 
respondenten is dit niet overkomen, 4.% wel in de laatste 12 maanden. 
 
Uit het bovenstaande mag de conclusie getrokken worden dat in deze onderzoekspopulatie fysiek 
geweld veel voorkomt. In 2006 is door Unicef het onderzoek ‘Violence against children in the Carribean 
region’ (2006) uitgevoerd. Daarin wordt vermeld dat het enige onderzoek in het Caribisch gebied naar 
kinderen en jongeren in tehuizen in Jamaica is uitgevoerd. De situatie van de kinderen en jongeren 
daar wordt beschreven als gevaarlijk en belemmerend voor een normale ontwikkeling. Opvallend is het 
feit dat voorkomend geweld in de tehuizen in Jamaica door de kinderen en jongeren wordt beschreven 
als “occasional” en niet als systematisch. 
In Suriname lijkt het dat de kinderen en jongeren in de tehuizen het fysiek geweld zien als bijna 
normaal. 
 
Als er gevraagd wordt naar fysiek geweld in de focusgroepen, werden er voornamelijk voorbeelden 
gegeven die plaatsvonden buiten het tehuis, in hun gezinssituatie. Meestal werd er gesproken over 
stiefvaders of moeders. 
Er werd in 1 geval gesproken over fysiek geweld in een tehuis, door ingrijpen van het bestuur is dat 
gestopt. Dit is ook in het diepte-interview met een bestuurslid van het desbetreffende tehuis 
benoemd. In de focusgroep vertelde 1 jongere dat er nog steeds geslagen werd, en dan vooral de 
kleine kinderen en jongeren. 
 
 
  

Mijn stiefvader gaf me pak rammel, het 
deed pijn, hij kwam uit Holland. 
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In 1 tehuis was er duidelijke een ruzie-achtige sfeer. Dit bleek ook uit de verhalen van de kinderen en 
jongeren en uit de antwoorden op de vragenlijsten. Er werd regelmatig zinnen toegevoegd als ‘ ík ben 
voor niemand bang’ of ‘niemand kan me slaan’ of ‘ik ben een sterke meid’. 
Ook de groepsleiders spraken zeer regelmatig op luide toon en voornamelijk commanderend met de 
kinderen en jongeren.  
 
In een focusgroep met hulpverleners/groepsleiders werd aangegeven dat er niet meer gewerkt werd 
met lijfstraffen. Men vertelde dat het vroeger wel als normaal werd beschouwd en ook effectief was. 
Met lijfstraffen kon men de orde behouden in het tehuis. Men is zich ervan bewust dat het nu bij wet 
verboden is. Maar uit de observaties blijkt wel dat men te weinig alternatieve vaardigheden heeft om 
de orde te bewaren. Ook wordt men nu geconfronteerd met kinderen en jongeren die weten dat slaan 
bij de wet verboden is en dat ook laten weten. Een paar keer is genoemd dat de kinderen en jongeren 
‘mondiger’ zijn geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vroeger kwam een kind zelf naar me toe om me te 
vertellen dat het een onvoldoende had gehaald. Ik 
gaf dat kind dan 1 baks! Volgende rapport geen 
onvoldoende meer! Nu? Nu mag en wil ik dat niet 
meer doen. Maar wat moet je doen? Ze hebben een 
onvoldoende, ze zeggen je niet of het is de juffrouw 
is verkeerd of de juffrouw heeft het niet behandeld?  
(Leidinggevende). 
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9.  Seksualiteit en seksueel misbruik 
 
Er zijn vragen gesteld over seksualiteit, zowel in de vragenlijst als in de focusgroepen en diepte-
interviews. 
 
Er is gevraagd naar seksuele voorlichting, deze vraag is voorgelegd aan zowel de hulpverleners als aan 
de kinderen en jongeren in de tehuizen. Opvallend is dat alle hulpverleners bevestigden dat ze 
seksuele voorlichting gaven, vooral aan de meisjes. Niet altijd aan de jongens. Maar tijdens de 
focusgroepen is twee keer gebleken dat de kinderen en jongeren geen seksuele voorlichting hebben 
gehad, terwijl de hulpverleners anders beweerden. 
 
Ook is gevraagd of de kinderen en jongeren een relatie mochten hebben, dit was in 1 tehuis 
toegestaan. In de overige huizen is dit ten strengste verboden. In de meeste tehuizen zijn de 
faciliteiten zodanig dat de meisjes en de jongens gescheiden slapen en baden etc. 1 tehuis heeft het 
beleid dat de meisjes en jongens zoveel als mogelijk gescheiden worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de vraag ‘op welke leeftijd mogen volwassenen seks hebben met een kind’, is als volgt gereageerd: 
85% vindt dat volwassenen nooit seks mogen hebben met kinderen en jongeren. 
1% vindt dat volwassenen seks mogen hebben met een kind als dat kind het zelf ook wil. 
14% vindt dat volwassen seks met een kind mogen hebben als dat kind 18 jaar of ouder is. 
 
In de vragenlijst zijn stellingen opgenomen over seksueel overschrijdend gedrag, 3 x is er gemeld dat er 
sprake was van ongewild seksueel contact. Al deze contacten zijn buiten het tehuis gebeurd. Het gaat 
in alle drie de gevallen om seksueel misbruik. We kunnen veronderstellen dat meerdere kinderen en 
jongeren in deze onderzoeksgroep slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, er zijn immers twee 
tehuizen die kinderen en jongeren opvangen die onder andere HIV besmet zijn of Aids hebben. 
In de focusgroepen is er niet veel verteld en ook niet gevraagd naar seksueel geweld. In een enkel 
geval vertelde een jongere iets over een ervaring van seksueel misbruik, dit was beide keren in de 
thuissituatie gebeurd. 
 
2% van de kinderen en jongeren heeft via een andere jongere een filmpje van seksuele handelingen  
gezien, dit gaat om een heel klein percentage. Maar de kinderen en jongeren hebben wel legio 
voorbeelden van anderen die het wel overkomen is. Het feit dat in de meeste tehuizen mobiele 
telefonie verboden is zal ongetwijfeld ook bijdragen aan het weinig voorkomen hiervan.  

Dus is het gewoon meisjes apart en jongens apart. Slapen 
en ook bij het eten in de keuken. Meisjes zitten apart. Op 
balkon. Toen u kwam heeft u het gezien, ook bij het 
huiswerkmaken, meisjes aan een kant, jongens aan een 
kant (Leidinggevende tehuis). 
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10. Kennis en vaardigheden  
 

We hebben de kinderen en jongeren ook vragen en situaties voorgelegd met als doel welke wegen de 

kinderen en jongeren kennen in geval van geweld of als het gaat om het vragen van hulp. Ook 

opvattingen over verschillende zaken aangaande kinderen worden hier gevraagd. 

 
 
Tabel 35 Wanneer is iemand een kind? 

 

 percentage 

0-12 jaar   25.0 
6-16 jaar      2.0 
0-17 jaar     4.0 
0-18 jaar   27.0 
0-20 jaar    23.0 
Ik weet het niet zeker    19.0 
Totaal  100.0 

 
 
 
 
In de vragenlijst is deze vraag opgenomen om te zien wat de gedachten van kinderen en jongeren zijn 
over het kindzijn. 27 % van de kinderen en jongeren heeft de perceptie dat een kind de leeftijd heeft 
van 0-18 jaar. 23% van de kinderen en jongeren denkt dat het de leeftijd 0-20 jaar is en 25% 0-12 jaar. 
 
 
Tabel 36 Stel dat een groepsgenootje je vertelt dat hij/zij slecht behandeld wordt in het tehuis, welk 
advies zou je geven? 

 percentage 

Andere groepsleider    25.0 

Directeur   28.0 
Oudere broer/zus  10.0 
Iemand van de kerk    12.0 

Huisarts     8.0 
Politie      6.0 
Kind en Jeugd telefoon     8.0 
Moeder      1.0 
Pleegmoeder      1.0 
Iemand die ik vertrouw      1.0 
Totaal  100.0 
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Opvallend is dat de meeste kinderen en jongeren het zouden vertellen aan de directeur. In de meeste 
tehuizen is de directeur degene die het tehuis heeft opgezet en nog de dagelijkse leiding heeft. Hij of 
zij spreekt de groepsleiding aan, ook klachten worden rechtstreeks bij de directeur ingediend. Er is in 
de tehuizen geen klachtenregeling voor de kinderen en jongeren. De meeste besluiten worden door de 
respectievelijke directeuren genomen. De directeur is voor de kinderen en jongeren erg belangrijk en 
bepalend en is in de meeste tehuizen duidelijk ook een vertrouwenspersoon voor de kinderen en 
jongeren. 
 
 
Tabel 37 Wanneer mogen ouders hun kinderen en jongeren slaan? 

 Percentage 

Nooit   39.0  
Als ze jokken   8.0 
Als ze vrijpostig of brutaal zijn 27.0  
Als ze niet luisteren  16.0  
Als ze hun best niet doen op school                                   9.0 

Als ze stelen 1.0  
Ouders mogen hun kinderen en jongeren altijd 
slaan 

1.0  

Totaal  100.0  

 
Slaan is voor de meeste kinderen en jongeren normaal, vooral ouders mogen hun kinderen en 
jongeren slaan om ze te corrigeren of gedrag bij te stellen, (als ze vrijpostig of brutaal zijn), 41% vindt 
dat slaan kinderen en jongeren door de ouders nooit mag. 
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Tabel 38 Noem 3 dingen die volwassenen het beste kunnen doen als kinderen en jongeren erg stout 
of ongehoorzaam zijn 

 percentage 

Met ze praten  38.5 
Telefoon afpakken 11.9 
Pak slaag geven 10.4 
Anders aanpakken 9.6 
Een tik geven  9.6 
Anders aanpakken 9.6 
Verbieden op internet te 
gaan 

5.2 

Op straf zetten 4.4 
Niet buiten laten spelen 0.7 
Totaal gegeven 
antwoorden  

100.0 

 
Met ze praten is volgens de respondenten de beste manier om gedrag te corrigeren. Ook in de 
focusgroepen kwam dat naar voren, praten en het kind serieus nemen en zeggen hoe het anders moet 
werd vaak genoemd. Telefoon afpakken is door 16% van de kinderen en jongeren genoemd. 
 
In de focusgroepen werd de jongeren het volgende voorgehouden: ‘Stel je voor; het is 20.15 uur en je  
hoort je buurmeisje van acht heel hard huilen. De volgende dag vraag je aan haar moeder wat er is 
gebeurd. Haar moeder zegt dat het buurmeisje een pak rammel heeft gekregen want ze moet om 
20.00 uur gebaad zijn, en zij was dat nog niet’. Er werd gevraagd aan de kinderen en jongeren wat ze 
daarvan vonden. Het grootste gedeelte van de jongeren vond dat de moeder verkeerd was en dat het 
meisje daarvoor niet geslagen moest worden. Alternatieven werden aangedragen zoals praten, geen 
televisie mogen kijken en nog een kans geven. Ook werden er vragen gesteld over de straf, hoe zag dat 
pak rammel eruit?  Een tik of bijvoorbeeld een pak slaag met een riem? 
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Tabel 39 Aan wie vraag je hulp als je een probleem hebt? 

 

 percentage 

Ouders en verzorgers    44.0 
De mensen van het tehuis   15.0 
Vrienden     13.0 
De kindertelefoon    10.0 
Broers of zussen      7.0 
Anders       5.0 
Niemand      3.0 
De politie      2.0 
God      2.0 
Totaal  100.0 

 
De kinderen en jongeren vragen in eerste en tweede instantie hulp bij ouders en verzorgers en 19% zal 
zich wenden naar de mensen van het tehuis, dat zou kunnen betekenen dat de vertrouwensrelatie met 
de mensen van het tehuis niet zo groot is.  
 
Op de vraag of ze het moeilijk vonden om de vragenlijst te beantwoorden, heeft 7.% aangegeven dat 
ze het moeilijk vonden en 93% vond het niet moeilijk. Dit is in tegenstelling tot de indruk van de 
onderzoeker. De kinderen en jongeren moesten vaak geholpen worden. De gemiddelde tijd van 
invullen van de gehele vragenlijst was 1 tot 1.5 uur. 
Er is de respondenten gevraagd of er andere vervelende dingen zijn die ze meegemaakt hebben en die 
we nog niet gevraagd hebben. Ze hebben als volgt gereageerd: 
 
Over bejegening in het tehuis: 
Ze beschuldigen me zomaar. 
De directeur zegt je van alles, gewoon vlak voor die andere kinderen en jongeren en soms beledigt ze je 
gewoon, van die dingens doet ze. 
Als ze zeggen even wachten en dan niks doen. 
Als je me zomaar om iets beschuldigt, zonder dat ik het ben (2x). 
Weesmoeder pest soms in de zaal waar we slapen. 
We krijgen niet alles wat we willen alleen een paar kinderen en jongeren krijgen, meest die 
hindostaanse kinderen en jongeren. 
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Over mishandeling: 
Ze mishandelen mijn broertje. 
Ja, ik ben door mijn moeder met een beddeplank geslagen en met een rice cooker pot en met een 
bezemstok. 
Dat mijn buurvrouw met zus H. heeft gevochten. 
 
Overige zorgen: 
Dat ik mijn geboorteakte tot nu toe niet heb en later niet kan werken zonder mijn papieren. 
Dat ik nu geïnfecteerd ben. 
Ik ben niet zo goed in leren, vooral in rekenen. 
Wat doe je als je vader en je moeder voor hun kinderen vechten. 
Ze pesten me op school en doen vervelend. 
Dat het soms saai is.  
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Conclusie en aandachtspunten 
 
Residentiëele opvang  
Er is een wet Opvanginstellingen die ook op de residentiele voorzieningen die betrokken zijn bij dit 
onderzoek van toepassing is. In deze wet staan voorwaarden geformuleerd. Bijvoorbeeld eisen van 
kwaliteit van de faciliteiten, een human resource beleid, een pedagogisch beleidsplan en een financiele 
planning en verantwoording. Het lijkt er sterk op dat de wet op dit moment niet nageleefd wordt. Uit 
het gesprek met de huidige leidinggevende van het bureau Opvang van Sociale zaken bleek dat het 
huidige bureau beleid moet uitzetten voor alle groepen in de Surinaamse samenleving die opvang 
nodig hebben: early childhood development, de seniore burgers, de kinderopvangsinstellingen, de 
residentiële opvang, de opvang voor de mensen met een beperking (lichamelijk en geestelijk). Men is 
bezig met een nieuwe wet, waarin onder andere meer beschermingsmaatregels voor de kinderen en 
jongeren in de residentiële opvang opgenomen zijn. Deze wet is nog niet aangenomen door de raad 
van ministers. Voor het bureau is dit een zware taak gezien er sprake is van een forse onderbezetting. 
Ook als deze nieuwe wet aangenomen wordt, zal het moeilijk worden om toezicht te hebben op de 
implementatie en uitvoering van deze wet. 
 
Voldoen aan de huidige wet Opvanginstellingen zou voldoende zijn om in aanmerking te komen voor 
subsidie van de overheid. Helaas door onder andere de verslechterde financiele situatie in het land, is 
het verantwoordelijke ministerie (Sociale Zaken) in gebreke gebleven. Dit levert bij de tehuizen grote 
stress op en ook een grote afhankelijkheid van binnen en buitenlandse donoren. 
 
In de meeste tehuizen wordt er grootschalig opgevangen. De tehuizen die meegedaan hebben, 
variëeren in het aantal kinderen en jongeren van 32 tot 80. Dit is niet bevorderlijk voor de individuele 
ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Ook voor het personeel maakt de grootschaligheid -de vele 
kinderen en jongeren in 1 tehuis- het werken zwaar. Het is moeilijk om overzicht te houden, en het is 
moeilijk om persoonlijke aandacht voor het individuele kind te hebben.  
 
Het is aan te bevelen om naar kleinschaligheid te streven. Deze trend is al ingezet in Nederland, maar 
ook in het Caraibisch gebied. Barbados en Jamaica streven de kinderen en jongeren zoveel als mogelijk 
kleinschalig op te vangen (6 tot 10 kinderen en jongeren) terwijl in Trinidad en Tobago er nog tehuizen 
te vinden zijn met 185 kinderen en jongeren (Rock, 2016). Ook in Trinidad en Tobago wordt deze trend 
van kleinschalige opvang ingezet. 
 
Begeleiding van de jongeren vormt een grote uitdaging voor de groepsleiders. Deze kwetsbare groep 
kinderen en jongeren hebben een zodanige begeleiding nodig die ze allereerst niet stremt in hun 
ontwikkeling. De kinderen en jongeren zoals beschreven in dit onderzoek hebben een zodanige 
achtergrond die geen sterke basis vormt voor een stabiele ontwikkeling. Zij hebben ervaring met 
verlating, diverse vormen van geweld, armoede, ziekte en weinig (positieve) stimulans.  
 
Ook blijkt dat er bij deze kinderen en jongeren regelmatig sprake is van gedragsproblemen. Om dit 
gedrag in goede banen te kunnen leiden met als doel om ander gedrag aan te leren, zullen de mensen 
werkzaam in deze tehuizen specialistische deskundigheid moeten hebben. 
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Dit betekent voor de begeleiding dat die zodanig moet zijn dat in er in de eerste plaats sprake is van 
veiligheid en herstel van de emotionele balans van de kinderen en jongeren. Zodat de kinderen en 
jongeren zich op hun authentieke wijze kunnen ontplooien. 
Structurele begeleiding, behandelplannen en psychosociale educatie zijn elementen die de kinderen en 
jongeren geboden moeten worden. Dit betekent dat de groepswerkers over die specifieke 
deskundigheid moeten beschikken. 
 
De medewerkers, groepsleiders moeten ook beschermd worden; werken met deze kinderen en 
jongeren eist ook het nodige van de groepswerkers. Regelmatig deskundigheidsbevordering, leren 
omgaan met agressie, groepsdynamiek, maar ook begeleiding in de ontwikkeling van de eigen 
professionaliteit door regelmatig werkbegeleiding, intervisie en supervisie te ontvangen, is essentieel. 
 
Helaas ontbreekt het aan de meeste van het bovengenoemde, ook ontbreekt het in Suriname aan een 
opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening op het niveau van middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs. 
 
Prevalentie van Geweld 
 
Uit het onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) blijkt dat deze kinderen en jongeren regelmatig in 
aanraking komen met geweld. Fysiek geweld, psychisch geweld en seksueel geweld.  69% van de 
kinderen en jongeren heeft eens in hun leven geweld ervaren waarvan 65% in de laatste 12 maanden 
(actueel). 
Volgens dit onderzoek is de meest voorkomende vorm van geweld Psychisch geweld. 
In de tehuizen komt Psychisch geweld  61 % in de afgelopen maanden voor. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om het schreeuwen of beledigen van kinderen en jongeren. In de literatuur worden meerdere 
gevolgen van psychisch geweld genoemd. Het effect van psychisch geweld kan even erg zijn als van 
seksueel geweld en minder als fysiek geweld.? De schadelijke effecten van deze vorm van geweld is 
afhankelijk van de ontwikkelingsfase waar het kind zich in bevindt. Zo leidt deze vorm van 
mishandeling in de jonge leeftijdsfase tot een onzekere, angstige gehechtheid, terwijl in de 
basisschoolleeftijd vooral agressie en teruggetrokkenheid wordt geconstateerd, en in de adolescentie 
de problemen zich uiten in minder sociale competentie (Van der Ploeg, 2010).  
 
In de tweede plaats komt fysiek geweld voor. De kinderen en jongeren geven aan in diverse situaties  
fysiek geweld te ervaren. 54% heeft aangegeven in de laatste 12 maanden fysiek geweld door 
volwassenen en of kinderen ervaren te hebben. Tegelijk geven de kinderen en jongeren ook aan in 
sommige situaties zelf fysiek geweld te gebruiken, vooral in situaties waar zij gepest worden of 
geslagen door andere kinderen. Ze geven ook aan dat het in sommige gevallen geoorloofd is, vooral 
door ouders en verzorgers. Vooral als de kinderen en jongeren brutaal en niet luisteren naar ouders en 
verzorgers. 
 
Als het om veiligheid gaat zeggen de jongeren in de gesprekken dat ze veilig zijn in de tehuizen, maar 
de cijfers wijzen iets anders uit. 24% zegt zich (soms)niet veilig te voelen. Redenen die zij daarvoor 
opgeven gaan over de bejegening, pestgedrag, verveling en het hebben van heimwee. Dat men in de 
focusgroepen wel spreekt van zich veilig voelen kan te maken hebben met sociale wenselijkheid.  
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Ook zijn de antwoorden die gaan over veiligheid en pesten in tehuizen wat minder uitgebreid 
beantwoord dan de vragen over veiligheid en pesten op school. 
De kinderen en jongeren geven aan dat als ze hulp nodig hebben ze terecht kunnen bij de leerkrachten 
op school en merendeels bij de leidinggevende (directeur) van het tehuis waar zij verblijven. 
De visie op corporal punishment (de pedagogische tik) is dat ouders en zelfs ook groepsleiders dat 
mogen gebruiken om gedrag te corrigeren (voornamelijk bij brutaal of vrijpostig gedrag). Echter 
kennen ze wel alternatieve manieren om gedrag te corrigeren, zoals praten met het kind. 
 
Opmerkelijk is dat vergeleken met de scholierenpopulatie de kinderen en jongeren die meegedaan 
hebben aan dit deelonderzoek, minder vaak aangeven dat ze te maken hebben gehad met geweld.  
Dit geldt voor alle vormen; lichamelijk, psychisch en seksueel geweld. 
Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat deze kinderen en jongeren in een meer gecontroleerde en 
beschermde omgeving leven. Dit is een aanleiding voor verder uitgebreid onderzoek naar het 
leefklimaat in de tehuizen. 
In tegenstelling tot de andere populaties, werd er minder verteld in de focusgroepen, er kwam meer 
informatie uit de vragenlijsten. Dit kan te maken hebben met manier van vragen en onderwerpen, in 
de focusgroepen is er meer aandacht geweest voor het leven in de tehuizen en over soorten geweld 
dan de eigen ervaringen met geweld. 
Een andere reden hiervoor is ongetwijfeld de sociale wenselijkheid. Er heerst een sfeer in de tehuizen 
dat de kinderen en jongeren dankbaar moeten zijn dat ze opgevangen worden en een dak boven hun 
hoofd hebben. De kinderen en jongeren zijn zich daar terdege van bewust. 
 
 
Tot slot:  
Bronfenbrenner (1984) noemt als belangrijke indicator van beschermende factoren voor kwetsbare 
kinderen en jongeren, de mate waarin het kinderbeschermingssysteem op verschillende manieren 
adequaat functioneert en in welke mate wetgeving, beleid en sociale mechanismen bestaan om  
kinderen tegen geweld te beschermen. 
Passen we dit toe op Suriname dan kan de conclusie getrokken worden dat het kinderbescherming 
systeem niet adequaat functioneert. Wetten zijn er maar worden niet nageleefd. De overheid  is 
beperkt in middelen, zowel financieel als facilitair. Ook ontbreekt het aan een duidelijke visie over deze 
kinderen en jongeren en wat hun behoeften zijn en wat de vereisten zijn aan middelen, mankracht, 
kennis en deskundigheid om deze kinderen en jongeren adequaat te kunnen begeleiden. 
 
Dit zijn de meest kwetsbare kinderen uit de Surinaamse samenleving. Suriname heeft zich 
gecommiteerd aan het Internationale Verdrag van het Kind. Maar als we kijken naar de situatie van 
deze kinderen is er nog heel veel dat gedaan moet worden om ook deze kwetsbare kinderen en 
jongeren daadwerkelijk te beschermen en de kans te geven tot volledige ontwikkeling en ontplooiing. 
 
Ondersteunend is het uitgangspunt geciteerd door van der Helm in 1999: 

 ‘Een residentiële opname mag geen schade berokkenen aan een kind’. 
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Summary 
 

Violence Against Children is a worldwide phenomenon. Especially impaired children are 

especially vulnerable. In Suriname this group is also more exposed to violence, at times daily, as 

can be concluded from reports. Several researchers carry the opinion that when parents or care 

takers turn to violence against an impaired child, this is not just a consequence of the child’s 

behavior, but is also dependent on reasons beyond the child itself. Like social isolation and the 

stigma placed upon them by the environment (UNICEF, 2005). Even though international 

research into violence against impaired children is limited, several studies show that these 

children are under a much larger risk than children who are not impaired. Based on these 

indicators, additional research was conducted in Suriname, focusing on the displays and scope 

of violence against slightly impaired children who participate in Special Education. This research 

is part of a wider national study that focusses on health, safety and the protection of children.   

By means of orally conducted semi structured children’s questionnaires a total of 98 children 

were interviewed, three in depth interviews were rendered and  focus group sessions with 16 

teachers were held to map the current situation. Children, aged 11-18 from the environment of 

Paramaribo and Wanica, were included.    

From the results it can be concluded that slightly impaired children are indeed more susceptible 

to fall victim to child molestation. Some 86,7% of the questioned children have experienced 

some kind of violence. This abuse takes place as well at school as in the home environment and 

pertains to physical, psychological and sexual violence, including neglect. 

This percentage is twice as low as indicated in the studied literature. A possible explanation 

might lie in the fact that only the children acted as sources themselves. A recommendation for 

future research is to involve parents, service providers and the people within the social circle of 

the child in a more extensive way when gathering information.  

On top of that, creating more awareness on violence against children is an overall accepted tool 

and important measure in preventing abuse of impaired children.    

 

Samenvatting 
Wereldwijd is geweld tegen kinderen een groot probleem. Voornamelijk kinderen met een beperking 

vormen een kwetsbare groep. Ook in Suriname is deze groep kinderen zeer kwetsbaar en uit meldingen 

in de praktijk blijkt dat sommigen dagelijks worden blootgesteld aan enige vorm van mishandeling. 

Verschillende onderzoekers zijn van mening dat wanneer ouders of verzorgers gewelddadig worden 

naar een kind met een beperking, dit niet alleen te maken heeft met de conditie van het kind alleen, 

maar ook met factoren buiten het kind, zoals het sociaal isolement en het stigma dat ze van de 

omgeving opgeplakt krijgen (UNICEF, 2005).  
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Hoewel er internationaal weinig grootschalig onderzoek is gedaan naar mishandeling van kinderen met 

een beperking, blijkt uit diverse studies dat deze groep kinderen een veel groter risico loopt dan 

kinderen zonder beperking. Op basis van deze indicaties is er nader onderzoek uitgevoerd in Suriname, 

dat gericht is op de vormen en omvang van geweld tegen kinderen met een licht verstandelijke 

beperking die deelnemen aan het Speciaal Onderwijs. Dit onderzoek is onderdeel van een groot landelijk 

onderzoek dat gericht is op de gezondheid, veiligheid en bescherming van kinderen. Door middel van 

een mondeling afgelegde semigestructureerde kindvragenlijst met 98 kinderen, 3 diepte-interviews met 

kinderen en een focusgroep met 16 leerkrachten is de situatie in kaart gebracht. De kinderen waren in 

de leeftijd van 11 tot 18 jaar en kwamen uit de omgeving Paramaribo en Wanica.  

Uit de resultaten blijkt dat kinderen met een licht verstandelijke beperking inderdaad slachtoffer zijn van 

kindermishandeling. Zo heeft 86.7% het afgelopen jaar enige vorm van geweld ervaren. Dit geweld vindt 

zowel binnen de school als in de thuissituatie plaats en heeft betrekking op het lichamelijk, seksueel en 

psychisch vlak, waaronder verwaarlozing. Dit percentage blijkt twee maal lager te liggen dan eerdere 

literatuur laat zien. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat kinderen zelf als bron fungeerde.  

Er wordt dan ook aanbevolen om in het vervolg voldoende gebruik te maken van ouders, 

dienstverleners en de sociale omgeving van het kind om informatie te vergaren.  

Daarnaast wordt het vergroten van bewustwording als een belangrijke stap gezien voor preventie van 

geweld bij kinderen met een beperking.  
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Voorwoord 
 

Wereldwijd is geweld tegen kinderen een groot probleem. Met name kinderen met een 

beperking vormen een kwetsbare groep. Naar schatting wonen er wereldwijd ongeveer 150 

miljoen kinderen met een beperking tussen de 0-18 jaar (Devries et al., 2014). In Suriname 

heeft volgens MISC 2006 data 23,7 % van de kinderen tussen de 2 en 9 jaar een beperking. 

Hoewel er weinig tot geen cijfers bekend zijn, toont onderzoek aan dat kinderen met een 

beperking 1.68 keer zo vaak worden blootgesteld aan kindermishandeling als kinderen zonder 

een beperking (U.S. Department of Health and Human Services, 2006). Wereldwijd is de 

schatting dat van de 93 miljoen kinderen, 1 op de 20 kinderen van 14 jaar en jonger leeft met 

een beperking (UNICEF, 2013). 

In artikel 23 van het kinderrechtenverdrag (UNICEF, 2009) staat dat elk kind met een beperking 

recht heeft op aangepaste zorg, onderwijs en training, waardoor het in staat is een bevredigend 

en volwaardig leven te leiden, de zelfstandigheid van het kind wordt bevorderd en het kind 

actief kan deelnemen aan de samenleving. Echter, blijkt uit verschillende onderzoeken (Child 

Welfare Information Gateway, 2012), dat kinderen met een handicap regelmatig door de 

samenleving buitengesloten worden en/of leven in instellingen weg van hun familie. Kinderen 

met een handicap wordt soms ook de toegang tot basisdiensten zoals gezondheidszorg en 

onderwijs ontzegd. Onderzoek toont aan dat stigmatisering en de afhankelijkheid van 

verzorgers de kans op mishandeling van kinderen met een beperking verhogen. Zij lopen vooral 

het risico slachtoffer te worden van psychologisch, seksueel en fysiek misbruik. Hun 

beperkingen maken hen tot een “makkelijk doelwit”, omdat ze niet altijd over de vaardigheden 

beschikken om zichzelf te kunnen beschermen, vaak niet weten waar het geweld te melden en 

niet altijd serieus genomen worden. De eerder genoemde sociale uitsluiting en het 

maatschappelijk isolement waar veel mensen met een beperking mee kampen, vergroten het 

risico op kindermishandeling in verschillende omgevingen, waaronder thuis, op school en in 

instellingen. Dit risico hangt niet altijd rechtstreeks samen met de beperking zelf, maar is vaak 

gerelateerd aan sociaal-economische en culturele zaken (UNICEF, 2005). 

Ook in Suriname is deze groep kinderen zeer kwetsbaar en uit meldingen in de praktijk blijkt dat 

sommigen dagelijks worden blootgesteld aan enige vorm van mishandeling. Ook zijn er 

aanwijzingen dat kinderen met een beperking een verhoogd risico lopen om mishandeld te 

worden door familieleden of hulpverleners (SAACRS, 2010). Verschillende theorieën geven aan 

dat kinderen met een beperking een verhoogd risico hebben op mishandeling vanwege 

kindgerichte stress. Kinderen met bijvoorbeeld een visuele of auditieve beperking kunnen 

bijvoorbeeld als ongehoorzaam worden bestempeld of niet responsief. Verschillende 

onderzoekers zijn van mening dat wanneer ouders of verzorgers gewelddadig worden naar een 

kind met een beperking dit niet alleen te maken heeft met de conditie van het kind alleen, maar 

ook met factoren buiten het kind, zoals: het sociaal isolement en het stigma dat ze van de 

omgeving opgeplakt krijgen (UNICEF, 2005). Op basis van deze indicaties is nader onderzoek 

gericht op de vormen en omvang van geweld tegen kinderen met een beperking gewenst. 

Immers, als deze informatie beschikbaar is, zal men onder andere vanuit overheidswege in 
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staat zijn adequaat beleid te formuleren en uit te voeren, gericht op het voorkomen en 

aanpakken van geweld tegen kinderen in het algemeen; en in het bijzonder tegen kinderen met 

een beperking. Dit onderzoek is onderdeel van een groot landelijk onderzoek dat gericht is op 

de gezondheid, veiligheid en bescherming van kinderen in Suriname.  
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1. Introductie 
Hoewel er internationaal weinig grootschalig onderzoek is gedaan naar mishandeling van 

kinderen met een beperking, blijkt uit diverse studies dat deze groep kinderen een veel groter 

risico loopt dan kinderen zonder beperking. Diverse zorgwekkende cijfers worden genoemd: 

 Ongeveer 20 % van alle straatkinderen in de Verenigde Staten van Amerika heeft een 
beperking. In totaal zijn er ongeveer 1.3 miljoen straatkinderen in de USA. Deze cijfers 
indiceren dat kinderen met een beperking een grotere kans lopen op straat terecht te 
komen, verstoken van onderwijs, goede huisvesting en andere primaire 
levensbehoeften. Ook is de kans op ziekten vele malen groter (Taormina-Weiss, 2012).  

 Een onderzoek naar studenten in Uganda toont aan dat meisjes met een beperking 
twee keer zoveel kans hebben om geconfronteerd te worden met seksueel geweld 
(Devries et.al., 2014). 

 Een ander onderzoek toont aan dat geweld tegen vrouwen en meisjes met een 
beperking 50% hoger ligt dan de rest van de populatie. Volgens een onderzoek van het 
ministerie van justitie in Amerika (1998), zijn er aanwijzingen dat 60% tot 83% van de 
meisjes en vrouwen met een beperking te maken zullen krijgen met seksueel misbruik 
(Rosen, 2006). 

De manier waarop men in een samenleving denkt over beperkingen, heeft grote invloed op de 

manier waarop een kind met een beperking wordt behandeld; en dus ook of het al dan niet 

wordt blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Culturele, religieuze en sociaal 

geaccepteerde overtuigingen kunnen het risico op mishandeling aanzienlijk verhogen. Zo zijn er 

samenlevingen of groepen binnen samenlevingen waarbinnen men gelooft dat een kind 

geboren wordt met een beperking als gevolg van een vloek, incest, door familieleden begane 

zonden en dergelijke. Indien een kind geboren wordt in een gemeenschap waarbinnen 

dergelijke overtuigingen leven, is de kans op fysieke mishandeling, seksueel misbruik, 

emotioneel en verbaal geweld en verwaarlozing groter. Dit risico bestaat zowel in de 

thuissituatie als binnen het onderwijs.  

In Suriname is hier geen onderzoek naar gedaan. Wel zijn er aanwijzingen dat bovengenoemde 

overtuigingen eveneens binnen sommige culturele en etnische groepen leven. Dit gegeven, in 

combinatie met de grotere kwetsbaarheid van kinderen met een beperking, wekt de 

verwachting dat kindermishandeling ook in Suriname vaker voorkomt bij kinderen met een 

beperking dan bij kinderen zonder beperking.  

Een specifieke vorm van mishandeling die veel voorkomt onder kinderen met een beperking is 

verwaarlozing. In de literatuur wordt veelvuldig melding gemaakt van sociale isolatie van 

kinderen met een beperking, maar ook verwaarlozing in de vorm van het onthouden van zorg 

die gekoppeld is aan de beperking (UNICEF, 2005).  

Hoewel er geen onderzoek is gedaan, blijkt dat kinderen niet de juiste, bij hun beperking 

passende zorg krijgen. Uit de praktijk blijkt dat het voorkomt dat kinderen het huis niet mogen 

verlaten en dat niet tijdig wordt voorzien in behoeften die voortvloeien uit de beperking; zoals 
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de aanschaf van een gehoorapparaat; of het onthouden van de juiste medische zorg. Dit hangt 

mogelijk deels samen met de sociaaleconomische omstandigheden waarin het kind leeft. Uit 

onderzoek blijkt dan ook dat verwaarlozing een van de meest voorkomende vormen van 

kindermishandeling is onder de groep kinderen met een beperking (Taylor, 2009). 

Het Speciaal Onderwijs in Suriname 
Het Speciaal Onderwijs (SO) in Suriname wordt vanuit de overheid geregeld door een aantal 

afdelingen binnen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (MINOWC). Deze 

afdelingen vallen allen onder het directoraat “Ontwikkelingsdienst”. Het betreft in totaal drie 

afdelingen, te weten: de Afdeling Begeleiding, het Pedologisch Instituut en het Bureau Speciaal 

Onderwijs. Hieronder volgt een omschrijving van de afdelingen en hun taken/verantwoor-

delijkheden ten aanzien van leerlingen met een beperking.  

De afdeling Begeleiding 
Het doel van de afdeling Begeleiding is ondersteuning te bieden aan leerlingen, ouders en 

schoolteams. De afdeling beschikt over schoolbegeleiders, een schoolmaatschappelijk werker, 

een onderwijskundige, een logopediste, pedagogen en een counselor. De schoolbegeleider 

biedt ondersteuning en geeft adviezen bij vragen over de manier van lesgeven en/of de manier 

van omgaan met de leerlingen. Indien er zich problemen voordoen binnen het onderwijs 

leerproces, kan de school de leerling aanmelden bij de afdeling begeleiding. Hierna volgt er 

vanuit de afdeling Begeleiding een intakegesprek met ouders en kind. Eveneens kunnen 

schoolbezoeken worden gepland. Hoewel deze afdeling voornamelijk werkzaam is binnen het 

regulier onderwijs, heeft zij een belangrijke rol in de signalering van leer- , ontwikkelings- en 

gedragsstoornissen en/of -problemen en dus ook in de doorverwijzing naar het Speciaal 

Onderwijs. Ook is er voor deze afdeling een belangrijke rol weggelegd binnen de signalering, 

preventie en aanpak van geweld tegen kinderen, zowel binnen de scholen als in de 

thuissituatie.  

Indien het vermoeden bestaat dat een leerling beter op zijn/haar plaats zou zijn binnen het 

Speciaal Onderwijs, dient de afdeling Begeleiding het kind door te sturen naar het Pedologisch 

Instituut.  

Het Pedologisch Instituut  
Het Pedologisch Instituut (PI) is de enige plaatsende instantie binnen het Surinaamse Speciaal 

Basisonderwijs. Het PI biedt volgens de door deze afdeling uitgegeven folder observatie, 

diagnostiek, begeleiding en kennisoverdracht vanuit een multidisciplinair team. Ook biedt het 

PI begeleiding aan leerlingen en hun systeem. Ook deze instantie, die voornamelijk werkzaam is 

binnen het Speciaal Basisonderwijs, omschrijft als belangrijke werkzaamheden onder andere:  

 De begeleiding van leerlingen in het SO. 

 Het verrichten van toelatingsonderzoek voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). 

 Het regelmatig onderzoeken van leerlingen in het SO. 

 Het bieden van begeleiding binnen het gezin. 
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Het spreekt voor zich dat ook deze afdeling een zeer belangrijke rol heeft in het signaleren, 

voorkomen en aanpakken van geweld tegen kinderen, eveneens zowel binnen de school als 

binnen het gezin.  

 
Bureau Speciaal Onderwijs 
Het Bureau Speciaal Onderwijs (BSO) heeft als werkterrein vooral het Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). Daarnaast is de afdeling belast met personeelsaangelegenheden van 

leerkrachten binnen het SO en VSO. Deze afdeling biedt begeleiding aan leerkrachten en 

leerlingen in het VSO.  

Er is geen regulier werkoverleg tussen de drie genoemde afdelingen. Elke afdeling voert haar 

taken zelfstandig uit en rapporteert hierover binnen het onderdirectoraat de 

Ontwikkelingsdienst. Regelmatig, gestructureerd overleg tussen de afdelingen vindt niet plaats.  

Voor wat betreft het voorkomen van geweld tegen kinderen binnen de school, zijn genoemde 

afdelingen de belangrijkste instanties. Zij zijn immers verantwoordelijk voor begeleiding en 

ondersteuning van leerkrachten en zij dienen leerkrachten de tools en vaardigheden aan te 

reiken voor het op een adequate manier omgaan met eventuele leer- en gedragsproblemen.  

Indien een kind binnen de thuissituatie slachtoffer wordt van geweld tegen kinderen, zijn het 

eveneens deze instanties die een belangrijke signalerende rol vervullen.  
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2. Onderzoeksopzet 
 

Onderzoeksdoel 
Het primaire doel van dit deelonderzoek is het op betrouwbare wijze verzamelen van data over 

geweld tegen kinderen met een licht verstandelijke beperking die deelnemen aan het Speciaal 

Onderwijs. Gezien de relatieve kleinschaligheid en de afbakening van de onderzoekspopulatie, 

is het streven om met behulp van dit onderzoek te komen tot een beter begrip van het 

vraagstuk kindermishandeling bij kinderen met een beperking. Dit onderzoek is vooral een 

verkenning, waarmee bij een afgebakend deel van de totale populatie kinderen met een 

beperking in de diepte wordt gekeken naar wat er speelt ten aanzien van kindermishandeling. 

De uitkomsten van dit onderzoek moeten een aanzet geven tot breder onderzoek en daarnaast 

leiden tot werkbare voorstellen voor preventie, aanpak en beleidsontwikkeling ten aanzien 

kindermishandeling. 

Onderzoeksgebied 
Het onderzoek zal zich richten op kinderen in Paramaribo en Wanica. 

Onderzoekspopulatie 
Het onderzoek richt zich op kinderen met een beperking.  

In totaal zitten er ongeveer 1284 leerlingen binnen het Speciaal Onderwijs in Suriname, 

verdeeld over 31 scholen, waarvan 20 basisscholen voor SO en 11 VSO scholen. Deze groep is 

echter verder afgebakend op grond van een aantal specifieke kenmerken. De mogelijkheden 

voor datacollectie bij kinderen met cognitieve stoornissen zijn beperkt. De focus ligt binnen dit 

onderzoek daarom op kinderen die cognitief gezien in staat zijn voor zichzelf te spreken.  

Op alle scholen voor Speciaal Onderwijs zijn de volgende kinderen binnen de leeftijdsgroep 11 

tot 18 jaar benaderd: 

 Kinderen met een lichte verstandelijke beperking (Het IQ ligt tussen de 70 en de 85) 

 Kinderen met een stoornis in het Autismespectrum (ASS) 

 Kinderen bij wie sprake is van comorbiditeit; en die een combinatie van 2 of 3 van 
bovengenoemde kenmerken hebben.  

 
Speciaal Onderwijs 
Er zijn in Suriname 31 scholen voor Speciaal Onderwijs. In het kader van het onderzoek zijn er 

15 scholen benaderd en hebben daadwerkelijk meegedaan. (hoe geselecteerd?) 

Onderzoeksinstrument 
Er werd gewerkt met de hoofd kindervragenlijst, die voor dit onderzoek is ontwikkeld. 

Gestandaardiseerde, anonieme vragenlijsten, die zijn samengesteld vanuit internationaal 

toegepaste instrumenten, die specifiek zijn ontwikkeld en getest om indicatoren voor geweld 

tegen kinderen te meten. Per deelnemende school werden leerlingen geïnterviewd met behulp 
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van een semigestructureerde vragenlijst. De vragenlijst Gezondheid, Veiligheid en Bescherming 

van Kinderen is een zelfinvullijst voor scholieren tussen 11-18 jaar. Vanwege hun cognitieve 

beperkingen (IQ 70-85) zijn de vragenlijsten mondeling uitgevoerd. De interviews vonden 

binnen de school plaats. In totaal werden 98 leerlingen uit het SO geïnterviewd.  

Leerkrachten  
Per deelnemende school werden drie leerkrachten geïnterviewd met behulp van een 

semigestructureerde vragenlijst. De vragenlijst is erop gericht te weten te komen of jongeren 

op school en buiten de school zich veilig voelen en voldoende bescherming krijgen als ze die 

nodig hebben. Om te kunnen werken aan de gezondheid, veiligheid en bescherming van alle 

jongeren is het belangrijk om van leerkrachten te weten wat ze over dit onderwerp denken en 

wat hun ervaringen hieromtrent zijn.  

Middels een focusgroep is met leerkrachten wat dieper ingegaan op de onderzoeksthema’s, 

zodat meer zicht kon worden verkregen op hoe deze opvoeders tegen de thema’s aankijken en 

hoe vaak zij in hun omgeving ermee geconfronteerd worden. De bijeenkomst duurde ongeveer 

3 uur.  
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3. Dataverzamelingsmethoden 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve 

dataverzamelingsmethoden. Voor de beschrijving van de huidige situatie van de dienstverlening 

ten behoeve van kinderen in SO werd informatie gehaald uit de volgende documenten: 

 Flyer Pedologisch Instituut 

 Flyer Afdeling Begeleiding 

 Organisatiestructuur MINOWC, Missive van de president.  

 Informatiebrochure Pedologisch Instituut 

Afname vragenlijst 
De afname geschiedde mondeling vanwege het feit dat de meeste kinderen een cognitie 

hebben van gemiddeld 70 (boven staat tussen 70-85). De afname nam ongeveer 30 minuten in 

beslag en werd begeleid door iemand uit het onderzoeksteam.  

Training facilitators 
De afname geschiedde door getrainde facilitators. In een tweedaagse training is er voornamelijk 

aandacht geweest voor de afname van de hoofdvragenlijst en het aanpassen en toepassen van 

een vragenlijst. Omdat kindermishandeling een confronterend onderwerp is, is er gewerkt met 

een protocol “emotionele opvang” bij afname van de vragenlijst. In dit protocol komt naar 

voren: weten hoe te observeren en gevallen van kindermishandeling te signaleren, weten hoe 

om te gaan met emoties die naar boven komen bij de respondent en weten hoe om te gaan 

met emoties die naar boven komen. 

Draaiboek focusgroep 
Er zijn niet alleen kwantitatieve dataverzamelingsmethoden gebruikt, maar ook kwalitatieve 

methoden, te weten diepte-interviews en een focusgroep. Diepte-interviews zijn afgenomen bij 

drie kinderen en een focusgroep van zestien leerkrachten. Deze werd geleid door twee 

orthopedagogen. Het doel van de kwalitatieve interviews was om vooral meer gedetailleerde 

data te verzamelen over percepties en ervaringen bij de primaire doelgroep van kinderen in het 

speciaal onderwijs, maar ook bij personen die direct deel uitmaken van het opvoedsysteem. 

Tijdens de focusgroepen zijn alle kenmerken van het probleem  besproken. Thema’s die aan de 

orde komen zijn: de thuissituatie, de opvoeders, het kind en de mishandeling die is vastgesteld 

of wordt vermoed. Leidend in de focusgroepen zijn steeds de eerder geformuleerde 

vraagstellingen.  

Verloop van het veldwerk 
Het aantal geïnterviewde kinderen is conform het vastgestelde steekproefaantal bereikt. Een 

brief is gestuurd naar de deelnemende SO en VSO scholen. Selectie van de leerlingen vond 

plaats in overleg met de Ministerie van Onderwijs, afdeling Speciaal Onderwijs/Pedologisch 

Instituut plus de leerkrachten/schoolhoofden. De ouders van de leerlingen waren per brief 

benaderd over het doel en de opzet van het onderzoek. Er is gebruik gemaakt van de passieve 

toestemming. Wanneer ouders om de een of andere reden niet wilden dat het kind mee deed, 
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konden ze dit kenbaar maken op het ontvangen formulier. Aan de brief werd een formulier 

toegevoegd waarmee ouders konden aangeven of zij bezwaar hadden tegen de deelname van 

hun kind aan het onderzoek 

In het algemeen is er vrijwel van alle benaderde respondenten medewerking ondervonden. Het 

aantal non-responsgevallen, dat wil zeggen personen die weigerden om aan het onderzoek mee 

te doen, bedroeg in totaal twee kinderen.  

Enkele barrières die interviewers ondervonden was de manier van het afnemen van de 

vragenlijsten. De meeste kinderen binnen het speciaal onderwijs hebben een intelligentie van 

tussen de 70-80 Omdat de vragen voor hen te moeilijk waren om zelfstandig in te vullen, 

geschiedde de afname mondeling. Deze manier was tijdrovend en vergde van de facilitators 

een ruime mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Mede door deze betrokkenheid van 

de facilitators is voldaan aan het vastgestelde steekproef aantal.  
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4. Resultaten van het onderzoek 
Allereerst wordt een algemeen overzicht gegeven van de sociaal demografische kenmerken van 

de kinderpopulatie die is onderzocht. Vervolgens worden de resultaten gedifferentieerd en de 

resultaten van de leerlingen en de leerkrachten worden in aparte paragrafen behandeld.  

Algemeen overzicht 
In totaal werden 98 leerlingen uit het Speciaal Onderwijs geïnterviewd. 64% daarvan waren 

jongens, en 36% meisjes. De geïnterviewde leerlingen variëren in leeftijd van 11 tot 17 jaar.  

Van de leerlingen zit 79% op een basisschool voor Speciaal Onderwijs (SO) en 21% zit in het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).  

Thuissituatie 
Uit onderstaande tabel blijkt dat 50% van de geïnterviewde kinderen in een gezin van maximaal 

5 personen woont. Een groot percentage, ongeveer 42%, van de gezinnen, bestaat uit zes tot 

10 personen, terwijl 5% met maximaal 16 personen in een huis woont. Een klein deel (2%) 

woont in een huis met meer dan 16 personen. 

Tabel 1 Aantal personen per huishouden 

Hoeveel mensen wonen bij jou thuis? 

2-5 49 50% 

6-10 41 42% 

10-16 5 5% 

> 16 2 2% 

niet ingevuld 1 1% 

Totaal 98 100% 

 

Op de vraag of de kinderen vinden dat er thuis goed voor hen gezorgd wordt, antwoord 95% 

bevestigend. 4% geeft aan dat ze vinden dat er niet zo goed voor hen gezorgd wordt en 1% 

geeft aan verwaarloosd te worden.  

Tabel 2 Wordt er goed voor je gezorgd thuis? 

Wordt er goed voor je gezorgd? 

Heel goed 45 46% 

Goed 48 49% 

Niet zo goed 4 4% 

Verwaarloosd 1 1% 

Totaal 98 100% 
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Het grootste deel van de kinderen vindt het gezin van herkomst niet rijk, een derde (33%) 

plaats het gezin in een economisch lagere rangorde, waarvan 29% kiest voor ‘helemaal niet rijk’ 

en 4% noemt het eigen gezin arm of heel arm.  

Tabel 3 Financiële status in het gezin van herkomst 

Hoe rijk is jouw gezin? 

Heel rijk 6 6% 

Niet zo rijk 60 61% 

Helemaal niet rijk 28 29% 

Arm 3 3% 

Heel arm 1 1% 

Totaal 98 100% 

 

 

Figuur 1 Etnische afkomst 

Van de respondenten is 18% van Hindoestaanse afkomst, 40% noemt zich Creool. 6% geeft aan 

van Javaanse afkomst te zijn. Een grote groep geeft aan Gemengd te zijn, terwijl 2% zich Indiaan 

noemt. Opvallend is dat het percentage kinderen van Creoolse afkomst het grootst is. Het blijkt 

dat de meeste van deze kinderen afkomstig zijn uit wijken waar het grootste deel van de 

populatie van Creoolse komaf is.  
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Figuur 2 Gezinssamenstelling 

Van de ondervraagde kinderen geeft 42% aan met hun moeder en vader te wonen en 8% geeft 

aan te wonen met vader, moeder en andere familieleden. Eén op de vier leerlingen woont in 

een eenoudergezin, waarvan 23% alleen met hun moeder, 5.1% alleen met vader en 2% zegt 

soms met moeder en soms met vader te wonen. Een kleine groep van de leerlingen zegt niet 

met hun ouders te wonen, maar met andere familie leden (20%), waarvan 2% in een internaat 

of tehuis verblijft.  

Tabel 4 In welke buurt/ district woon je? 

In welke buurt/district woon je? 

Wanica 49 53% 

Paramaribo 38 41% 

Anders 5 6% 

Totaal 92 100% 

 

Van de 92 leerlingen geven 53% aan in Wanica te wonen. Een groot deel van hen geeft aan in 

de ressorten Lelydorp en Kwatta te wonen. 41% woont in Paramaribo. De meeste leerlingen 

wonen in de ressorten Paramaribo, Beekhuizen en Blauwgrond. Een klein deel (6%) woont 

buiten de districten Paramaribo en Wanica. 
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4.1. Geweld binnen de school 
 
Hieronder wordt beschreven in hoeverre leerlingen ervaren dat er sprake is van geweld binnen 

de school. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van geweld, zoals 

omschreven in het vorige hoofdstuk: fysiek geweld, mentaal geweld, seksueel geweld, fysieke 

verwaarlozing en mentale verwaarlozing.  

Gevoel van veiligheid binnen de school 
Aan de leerlingen werd gevraagd of zij wel eens een wapen meenemen naar school om zichzelf 

te verdedigen. Deze vraag geeft een beeld van het gevoel van veiligheid dat leeft bij de 

kinderen. 

Een factor die direct bijdraagt aan het gevoel van veiligheid binnen de school, is dat iedereen 

binnen de school erop kan vertrouwen dat persoonlijke spullen veilig zijn. Het afpakken of 

vernielen van persoonlijke bezittingen van een leerling wordt gezien als een vorm van geweld. 

Uit onderstaande tabel (tabel 5) blijkt dat van de 98 geïnterviewde leerlingen in totaal 26,5 % 

aangeeft dat er wel eens iets van hen gestolen is binnen de school.  

Fysiek geweld binnen de school 
Op de vraag of een kind wel eens gewond raakte door een gevecht met een ander binnen de 

school antwoordde 23% positief en 77% geeft aan nooit gewond te zijn geraakt binnen de 

school. Bijna één op de vier leerlingen (24%) heeft ervaringen met ernstig geweld, waarbij ze 

gewond zijn geraakt op school. Het blijkt dat het aantal kinderen met een beperking dat 

gewond is geraakt in een gevecht op school hoger ligt dan bij kinderen uit de algemene 

populatie. Onderzoek toont aan dat kinderen met een verstandelijke beperking vaker 

blootgesteld zijn aan agressie door peers (Baumeister, Storch, & Geffken, 2007). Vanwege hun 

gebrekkige sociale vaardigheden in het oplossen van problemen hebben deze kinderen een 

groter risico om slachtoffer te worden van geweld door een leeftijdgenoot (Nabuzoka, 2003). 

Tabel 5 Fysiek geweld binnen de school 

Indicatoren van veiligheid op school                                                                                 Ooit      Nooit                             

In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak had je op school een wapen bij je, bijv. 
een mes, een schroevendraaier, een taser, of een andere gevaarlijk voorwerp, 
om jezelf te beschermen?  

7 93 

In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak ben je op school gewond geraakt door 
een gevecht met een ander 

23.5 76.5 

In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak heeft iemand op school iets van je 
gestolen?  
 

26.5 73.5 
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Kenmerken slachtoffers van geweld op school 

 

 

Figuur 3 Lichamelijk geweld door een ander kind en gender 

Van de respondenten die zeggen nooit lichamelijk geweld door een ander kind te hebben 

ervaren, is 35% een meisje en 65% een jongen. Jongens rapporteren meer ervaringen met 

geweld: 60% van de jongens en 40% van de meisjes hebben in het afgelopen jaargeweld door 

een ander kind ervaren. Van de kinderen die langer dan een jaar geleden geweld met andere 

kinderen hebben ervaren is 75% een jongen en 25% een meisje.  

Sommige kinderen geven aan fysiek geweld te ervaren door toedoen van de leerkracht. Op de 

vraag wie wel eens door de leerkracht geslagen of geklapt is, of naar wie door de leerkracht een 

voorwerp is gegooid, antwoord 15% positief. Onderstaande grafiek geeft aan hoe vaak dit 

volgens de leerlingen gebeurd is.  

Fysiek geweld door leerkrachten 

Tabel 6 Fysiek geweld door leerkrachten 

Indicatoren van veiligheid op school                                                                                    Ooit    Nooit                              

In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak heeft een juffrouw of meester je geslagen, 
je geklapt of voorwerpen naar je gegooid? 

15 85 

 In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak heeft een juffrouw of meester je 
uitgescholden? 

10 90 
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Mentaal geweld binnen de school 
Onder mentaal geweld wordt onder andere verstaan schelden en pesten. Aan de leerlingen 

werd gevraagd of ze wel eens door de leerkracht zijn uitgescholden. Het overgrote deel (34%) 

geeft aan wel eens gepest te zijn geworden. Op de vraag hoe vaak een leerling andere 

leerlingen heeft geslagen, geschopt of geduwd antwoord 29% bevestigend. 

Pesten 

Tabel 7 Pesten 

Indicatoren van pesten op school                                                                                       Ooit  Nooit                              

In de afgelopen 12 maanden; hoeveel dagen ben je op school gepest door andere 
kinderen  

34 66 

Is het ooit voorgekomen dat één of meer leerlingen seksfoto's of een seksvideo/ 
film via internet naar jou hebben gestuurd?  

9 91 

Is het ooit voorgekomen dat jij seksfoto's of een seksvideo/film via het internet 
naar één of meer leerlingen hebt gestuurd?  

4 96 

Hoe vaak heb jij andere leerlingen geslagen, geduwd, geschopt of op ze 
gespuugd?  

29 71 

 

Als redenen waarop leerlingen gepest werden, werd genoemd: omdat 

 ik grote broeken aantrek 

 ik een mooie fiets heb, en zij er jaloers over zijn 

 ik snel boos word 

 ik niet wat wilde pakken voor ze 

 ik niet lief ben 

 gedrag (articulatie) 

 ze je niet verdragen of ze willen leuk doen 

 ik misschien rustig zit 

 me naam lelijk is 

 ze niet met me willen bemoeien 

 ze vinden dat ik klik bij de juf 

 ik lang en mager ben 

 gewoon pesten ze en vervelen ze me 

 ik niet met ze wil praten 

 ik lijk op een hond 

 ze vinden dat ik niet kan meedoen 

 ik iets fout maak in de klas 

 ik donker ben 

 ik mager ben 

 ik op een indiaan lijk 

 ik kort ben 
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Figuur 4 Worden andere leerlingen als vriendelijk ervaren door de kinderen 

Een vraag die een goed beeld geeft van de sfeer die er heerst op school, is de vraag of 

leerlingen hun medeleerlingen ervaren als vriendelijk. Grafiek 4 laat zien dat het gevoel van de 

leerlingen ten aanzien hiervan wisselend is. 40% geeft aan dat ze medeleerlingen soms als 

vriendelijk ervaren, 41% ervaart dit vaak en 18% zelden of nooit.  

Seksueel geweld binnen de school 
Onder seksueel geweld wordt een uiteenlopend scala aan handelingen verstaan. Het betreft 

niet alleen fysieke handelingen, maar ook bijvoorbeeld het tegen de wil moeten observeren van 

seksuele handelingen van anderen, het zij persoonlijk, het zij via een beeldscherm. Aan de 

leerlingen werd gevraagd of zij wel eens seksfoto’s of seksvideo’s van hun medeleerlingen 

hebben ontvangen. 91% geeft aan dat dit niet het geval is, 6% vertelt dat dit één keer gebeurde 

en bij 3% gebeurde dit vaker dan een keer. 

Het aantal kinderen dat ooit een seksfilmpje is toegestuurd of heeft gestuurd, ligt bij de 

normale populatie ongeveer voor de helft hoger dan bij kinderen met een beperking. Dit zou te 

maken kunnen hebben met het feit dat een mobiele telefoon niet is toegestaan op school. 

Daarnaast zou een verklaring kunnen zijn dat kinderen met een cognitieve beperking niet over 

de vaardigheden beschikken om met een mobiele telefoon om te gaan.  
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4.2.  Geweld in de thuissituatie 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op ervaringen van geweld binnen de thuissituatie. Leerlingen 

konden in de interviews middels stellingen aangeven in hoeverre zij de verschillende vormen 

van geweld uit ervaring herkenden.  

Indicatoren van onveiligheid in huis 

Tabel 8 Geweld in de thuissituatie 

 Wel  Niet 

Voel je je veilig bij jou thuis 85 4 

Zijn er mensen bij jou thuis die alcohol gebruiken, waardoor je bang wordt? 27 24 

Zijn er mensen bij jou thuis die drugs gebruiken waardoor je bang wordt? 10 90 

Zijn er volwassenen bij jou thuis die je bang maken omdat ze veel schelden? 30 70 

Zijn er volwassen mensen bij jou thuis die met elkaar vechten, dus elkaar hard 
slaan, schoppen en/of klappen? 

16 84 

Word je thuis slecht behandeld door je ouders of andere volwassenen? 5 95 

Vind je dat je thuis slecht behandeld wordt door je broers of zusters of andere 
kinderen? 

7 93 

 
Ook in de thuissituatie is het van belang dat kinderen zich veilig voelen. Kinderen geven 

verschillende redenen op waarom dit soms niet het geval is. Een groot aantal kinderen, 

ongeveer 30%, is bang omdat er veel gescholden wordt. Een ander deel van de leerlingen (27%) 

is thuis bang, omdat er mensen zijn die alcohol gebruiken en 16% is bang als er mensen thuis 

vechten.  

De kinderen met een beperking voelen zich in vergelijking met de normale populatie slechter 

behandeld door broers en zusters, dan kinderen zonder een beperking. Dit zou te maken 

kunnen hebben met de relatief grote gezinnen waarin de kinderen wonen. Ruim de helft van de 

kinderen heeft een gezinsgrootte van tussen de 5-10 mensen. 
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Redenen waarom kinderen zich soms onveilig voelen: omdat 

 ik alleen thuis woon 

 ik mij thuis verveel, het is wel niet gevaarlijk 

 ik soms buiten moet zitten, maar mag wel niet op straat 

 inbreekgevaar 

 jongens loeren me om te gebruiken (seks) 

 me moeder soms lastig deed 

 me moeder me soms schreeuwt 

 me tante me te veel laat werken 

 wanneer alleen thuis vooral ‘s avonds 

 word geschreeuwd door moeder 

 elk uur moet ik drugs kopen voor mijn tante 

 het saai is 

 mijn moeder ons alleen laat, waardoor ik bang ben om te slapen 

 moeder praat de hele dag dan krijg ik spanning, hoofdpijn 

 
 

Redenen waarom kinderen zich slecht behandeld voelen door ouders of andere volwassenen 
 

 ik mag nergens gaan. Niet bij mij vrienden gaan zitten 

 ze me naar geld vraagt en ik dat heb ik niet, dus wordt daardoor slecht behandeld 

 je ‘s avonds niet mag wandelen van de oma 

 moeder me slaat 
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4.3.  Opvang van geweld tegen en tussen kinderen 
 

Om de omvang van geweld tegen kinderen te kunnen vaststellen, is er gebruik gemaakt van 

stellingen. De stellingen werden in drie categorieën op basis van 32 stellingen aan de leerlingen 

voorgehouden. De stellingen behelzen alle vormen van geweld namelijk: psychologisch, 

lichamelijk, seksueel geweld. Op basis van deze stellingen zal worden nagegaan in hoeverre 

geweld minstens 1 keer of in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden (actueel) of geweld dat 

ooit, langer dan 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden, aangeduid als prevalentie.  

Algemeen geweld 
Bij de bepaling van de omvang van het algemeen geweld is gewerkt met twee benaderingen:  

1. In de eerste benadering is het resultaat op de stelling II.01 ‘Mijn moeder/vader/andere 

volwassene heeft me een tik gegeven’ meegenomen, dat wil zeggen er is een brede 

benadering van geweld toegepast, inclusief de zogenaamde ‘corrigerende tik’. In deze 

benadering wordt ervan uit gegaan dat de gewelddadigheid van de tik sterk kan variëren 

van een corrigerende tik naar een gewelddadige tik. Om geen enkele vorm van geweld 

uit te sluiten, is daarom het algemeen geweld ook berekend met deze ‘tik’.  

 

2. In de tweede benadering is het algemeen geweld gemeten exclusief stelling II.01, dus 

zonder stelling II.01 ‘Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me een tik gegeven’ 

in beschouwing te nemen 

 

Tabel 9 Algemeen geweld 

 Actueel  Ooit 

Geweld exclusief Stelling 11.01 84.7 85.7 

Geweld inclusief Stelling 11.01 86.7 87.8 

 
Op basis van een van de onderzoeksvragen wat de omvang van geweld tegen kinderen met een 

beperking is, kan worden gesteld dat 86.7% van de kinderen in de leeftijdsgroep 11-18 jaar 

enige vorm van geweld het afgelopen jaar heeft ervaren, en 87.8 % heeft ooit in zijn of haar 

leven enige vorm van geweld ervaren.  
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Figuur 5 Algemeen geweld 

Complimenten 
Er zijn verschillende manieren waarop de opvoeder het kind een gevoel van veiligheid, 

erkenning en waardering kan geven. Het geven van complimentjes, het voeren van gesprekken, 

aandacht voor de prestaties van het kind, luisteren naar het kind, helpen met huiswerk en het 

geven van beloningen bij goed gedrag, zijn allen opvoedkundige handelingen die nodig zijn om 

het kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en er zorg voor te dragen dat deze 

ontwikkeling positief verloopt.  

Tabel 10 Complimenten 

 Actueel  Ooit 

Mijn moeder/vader/andere volwassene geeft me aandacht en luistert naar me 92.9 93.9 

Mijn moeder/vader/andere volwassene ondersteunt me en stimuleert me 
altijd 

93.9 93.9 

Mijn moeder/vader/andere volwassene legt me uit wanneer ik iets fout heb 
gedaan en waarom ik het niet meer moet doen 

93.9 93.9 

Mijn moeder/vader/andere volwassene vraagt me altijd of ik mijn huiswerk al 
heb gemaakt 

89.8 89.8 

Mijn moeder/vader/andere volwassene geeft me een beloning als ik iets goeds 
heb gedaan 

83.7 84.7 
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Seksueel geweld 

Tabel 11 Seksueel geweld 

 Actueel  Ooit 

Seksueel Geweld door Volwassenen en Kinderen  11.2 11.2 

Seksueel Geweld door Volwassenen 10.2 10.2 

Seksueel Geweld door Kinderen  4.1 4.1 

Seksueel Geweld binnen het gezin 5.1 5.1 

Seksueel Geweld buiten het eigen gezin 6.1 6.1 

 
Opvallend is dat het percentage kinderen dat blootgesteld is aan seksueel geweld hoger ligt bij 

kinderen binnen de normale populatie dan bij kinderen met een beperking. Dit in tegenstelling 

tot de literatuur waarbij er wordt geïmpliceerd dat kinderen met een cognitieve beperking een 

verhoogd risico voor seksueel misbruik hebben (Stalker & McArthur, 2012). Kinderen met een 

beperking vormen een meer kwetsbare groep als het gaat om het signaleren van seksueel 

misbruik. Vanwege zwakke communicatievaardigheden en het feit dat ze vanwege hun 

beperking onwetend zijn over wat ze van volwassenen mogen ervaren, zijn ze vatbaar als 

slachtoffers van seksueel geweld (Brown, 2011). 

 

 

Grafiek 7. Seksueel geweld 
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Psychisch geweld 

Psychologische agressie Actueel Ooit 

Psychologische Agressie exclusief Stelling I.06 74.5 75.5 

 

Tabel 12 Psychologische agressie 

Psychologische agressie Actueel Ooit 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft tegen mij geschreeuwd of gegild 70.4 70.4 

Vader/moeder/andere volwassenen hebben mij uitgescholden 25.5 25.5 

Vader/moeder/andere volwassenen heeft mij wel eens beledigd in bijzijn van 
anderen 

15.3 15.3 

Vader/moeder/andere volwassene heeft gezegd dat ik liever dood was of nooit 
geboren 

6 6 

Vader/moeder/andere volwassenen dreigde mij uit huis te zetten of achter te 
laten 

10.2 11 

Vader/ moeder of andere volwassene vernietigde mijn spullen 4.1 4.1 

 
Schreeuwen, uitschelden, beledigen en bedreigen zijn allen vormen van mentaal geweld, 

waarvan aan de leerlingen gevraagd werd of zij deze wel eens ervaren in de thuissituatie.  

Schreeuwen komt het meest voor; in totaal heeft 70.4% van de kinderen dit wel eens 

meegemaakt. Zoals uit de tabel blijkt, is 25.5% van de leerlingen het afgelopen jaar 

uitgescholden door volwassenen. Het 

aantal leerlingen dat het afgelopen jaar 

beledigd is door een volwassene 

bedraagt 15.3%, en 11% dreigde de 

kinderen uit huis te zetten. Op de vraag 

of de leerlingen liever dood waren of dat er werd gewenst dat het kind nooit geboren was, 

geeft 6% bevestigend antwoord.  

  

Soms als ik niet luister of als ik een onvoldoende voor 

me moeder breng dat zegt ze, “Moro betre I no ben 

de”. Ik loop soms weg, dan ga ik naar me oma. 
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Lichamelijk geweld  

Tabel 13 Lichaamlijk geweld 

Lichamelijk geweld Actueel Ooit 

Lichamelijk Geweld door Volwassenen en Kinderen exclusief Stelling II.01 62.2 63.3 

Lichamelijk Geweld door Volwassenen exclusief Stelling II.01 59.2 60.2 

Lichamelijk Geweld door Volwassenen en Kinderen inclusief Stelling II.01 73.5 74.5 

Lichamelijk Geweld door Volwassenen inclusief Stelling II.01 71.4 72.4 

Lichamelijk Geweld door Kinderen 19.4 19.4 

   

   

   

   

 

Figuur 6 Lichamelijk geweld 

Een groot deel van de kinderen (54%) heeft weleens een tik van een volwassene gehad. Een 

grote meerderheid (46%) van de kinderen geeft aan wel eens te zijn geslagen met een riem, 

stok of ander voorwerp en 32% is weleens geschopt, geslagen of hard door elkaar te zijn 

geschud door vader, moeder of een andere volwassene thuis.  

Op de vraag of moeder, vader of een andere volwassene geen eten als straf geeft, antwoord 7% 

bevestigend. Een kleine groep kinderen (6%) geeft aan in het afgelopen jaar wel eens te zijn 

opgesloten en vastgebonden, zodat zij zich niet konden bewegen.   
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Tabel 14 Lichamelijk geweld 

Lichamelijk geweld Actueel Ooit 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me een tik gegeven 55.1 56.1 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me geschopt, geklapt, hard door 
elkaar geschud 

30.6 30.6 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me opgesloten en vastgebonden 
zodat ik me(bijna) niet kon bewegen 

6.1 7.1 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me verwond als straf 10.2 10.2 

Mijn moeder/vader/andere volwassene heeft me geen eten gegeven als straf 6.1 6.1 

Pak slaag met een riem, stok of ander voorwerp 46.9 46.9 

Kinderen met wie ik samenwoon hebben me hard geschopt, geslagen 16.3 16.3 

Kinderen met wie ik samenwoon hebben me lichamelijk verwond 7.1 7.1 

Mijn moeder is hard geklapt, geslagen en/of geschopt door mijn (stief) vader 
en of andere volwassenen 

11.2 11.2 

Mijn vader is hard geklapt, geslagen en/of geschopt door mijn (stief) moeder 
en of andere volwassenen 

3.1 3.1 

 

David is 14 jaar. Hij is Marron en zit op een school voor het speciaal onderwijs. Hij heeft een 

intelligentie van 72, wat als zwak begaafd kan worden getypeerd. David woont thuis met 12 

mensen, waaronder zijn ouders en nog zeven andere broers en zussen. Hij typeert zijn gezin als 

arm. David geeft aan dat er thuis slecht voor hem wordt gezorgd. Zijn broers en zussen zoeken 

ruzie met hem en beschuldigen hem van allerlei dingen. Hij kan niet goed aangeven waarom. 

Thuis wordt hij geslagen door zijn huisgenoten. Hij vertelt ook dat zijn moeder hem met een 

riem slaat. Meestal aan zijn handen en benen. Het gebeurt regelmatig dat hij wordt geslagen. 

Minimaal 3 keer in de week. “Het doet pijn maar ik huil niet”, vertelt David. Als hij geslagen 

wordt dan loopt hij weg. Op de vraag waarom hij geslagen wordt, zegt David: “Omdat ze ruzie 

met me zoeken, juf. “ Me broertje heeft me een keer met een steen op m’n hoofd gebost.” Het is 

voornamelijk zijn zus en jongere broer die ruzie met hem zoeken, vertelt hij. Als reactie heeft 

David een keer een stoel op zijn broertje gegooid. Zijn moeder scheldt hem uit en zegt dat hij 

liever niet geboren was. Ook zijn vader en oudere broer slaan hem. Meestal met hun handen, in 

zijn gezicht en op zijn armen. Op de vraag wat hij ervan vindt dat hij geslagen wordt, zegt David 

dat hij het verdient omdat hij ruzie zoekt. Hoewel hij ook aangeeft dat er ruzie met hem wordt 

gezocht. David vertelt het aan zijn oma als hij geslagen wordt. Ze praat met hem en ze koopt 

brood voor hem. Ze vertelt hem ook dat hij geen ruzie moet zoeken. Desondanks zegt David dat 

hij van zijn familie houdt, ook al wordt hij geslagen.  
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Op de vraag of het kind thuis wel eens een tik kreeg, is door meer dan de helft van de 

geïnterviewde kinderen positief geantwoord.  

  

 

Figuur 7 Prevalentie getuige van geweld tussen ouders en volwassenen 

74% van de kinderen is nooit getuige geweest van geweld tussen ouders, 24% een jaar geleden 

en 26% is langer dan een jaar geleden daarvan getuige geweest. 

Seksueel geweld door volwassen. Eerst kwantitatieve data 

M’n moeder d’r man heeft het bij me gedaan. 
Wat heeft hij gedaan? 

Lacht, zegt niks. 
Je hoeft niet bang te zijn om te vertellen, ik heb nergens je naam opgeschreven. 
Hij heeft mijn broek gezakt. 
Alleen dat? 

Ja, alleen dat. 
Heeft hij zijn tolie in je gestopt? 

Ja. 
Maar ze hebben hem opgesloten. Mijn moeder heeft gezegd dat het mijn schuld is dat d’r man 
weg is. Is mijn schuld dat ze hem hebben opgesloten. Ik had niets moeten zeggen. Je hebt mijn 
naam niet geschreven, toch? 

23.5%

25.5%73.5%

Chart Title

actueel

ooit

nooit

Me moeder is wel lief, maar ze luistert soms naar me stiefvader. IK krijg bijna elke dag fon fon. Dan 

slaat ze me met een lepel of met een wipi. Als ze me roept en ik wil het niet doen, dan slaat ze me. 

Ze slaat me bijna elke dag. Het wordt dik. 
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Ben je bang voor hem? 

Nee! Hij is vrij gekomen heb ik gehoord. Ze hebben hem losgemaakt. Ik ben niet bang voor hem. 
Ik wil weer bij mijn moeder gaan wonen. 
Ben je bang dat hij het weer gaat doen? 

Nee. Als ik weer bij mijn moeder ga wonen, gaat ze niet meer boos op me zijn. 
Aan wie heb je verteld wat hij heeft gedaan? 

Ik heb mijn moeder gezegd. Zij heeft de politie gezegd, dan hebben ze hem opgesloten. Mijn 
moeder zegt dat ze hem hebben opgesloten, omdat ik het heb gezegd. Het is mijn schuld, mijn 
schuld dat mijn moeder geen man meer heeft. 

 

 

 
Figuur 8 Seksueel geweld en etnische achtergrond 

Van de respondenten die aangeven seksueel geweld te hebben ervaren, zegt 60% van Creoolse 
afkomst te zijn, 20% noemt zichzelf Marron en 20% geeft aan van gemengde afkomst te zijn.  
40% van de respondenten noemt zichzelf Christen, terwijl 40% geen godsdienst aanhangt en 
20% tot het Javanisme behoort.  
 

Een kleine groep kinderen (3%) vertelt dat een man of vrouw die niet tot hun eigen familie 

behoort, ooit seks met hen heeft gehad.  
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Tabel 15 Aantal keren dat kinderen gedwongen werden tot seks met een volwassene buiten 
hun familie 

Seks met man/vrouw buiten familie 

niet ingevuld 1 1% 

1 keer 2 2% 

7-9 keren 1 1% 

Nooit 94 92.9 

Totaal 98 100% 

 

 
 
Figuur 9 Seksueel geweld van volwassene en gezinsgrootte 

Het is niet duidelijk wat deze tabel verbeeldt. Graag uitleg. 

 
Seksueel geweld door andere kinderen 
Op de vraag of kinderen ooit tegen hun wil seksuele handelingen moeten ondergaan, 

gedwongen door een jongen/meisje die NIET tot de eigen familie behoort, geeft 3% 

bevestigend antwoord.  
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Seksueel geweld door volwassenen

Een meisje van 9 jaar vertelt. Papa z’n broer woont bij 

ons. Ik slaap samen met m’n broertje in de voorzaal. ‘s 

avonds komt hij , dan zakt hij me broek. Dan voel ik iets 

warms op m’n rug. Hij heeft gezegd dat ik niets mag 

zeggen anders gaat mama dood.  
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Tabel 16 Aantal keren dat seksuele handelingen werden gepleegd met kinderen door jongen/ 
meisje buiten de familie 

Seksuele handelingen gepleegd door jongen/meisje BUITEN de familie 

Niet ingevuld 1 1% 

1 keer 3 3% 

Meer dan 12 keren 1 1% 

Nooit 93 95% 

Totaal 98 100% 

 

Seksuele ervaring 
Van de geïnterviewde kinderen geeft 17% aan wel eens seks te hebben gehad. 8% heeft seks 

gehad met iemand die ouder was dan 18 jaar.  

 

Figuur 10 Het aantal kinderen dat seks heeft gehad 

 

Figuur 11 Het aantal kinderen dat seks heeft gehad boven de 18 jaar  
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5. Leerkrachten 
 

In een focusgroep werd met een 16-tal leerkrachten wat dieper ingegaan op de 

onderzoeksthema’s. De groep bestond voornamelijk uit leidinggevenden van de geselecteerde 

scholen binnen het Speciaal Onderwijs. Deze groep is geselecteerd zodat meer zicht kon 

worden verkregen op hoe deze opvoeders tegen de thema’s aankijken en hoe vaak zij in hun 

omgeving ermee geconfronteerd worden.  

In de praktijk blijkt, dat verschillende mensen hele uiteenlopende gedachten kunnen hebben 

over geweld tegen kinderen. Wat voor de een mishandeling is, is voor de ander gewoon een 

onderdeel van de opvoeding. Middels verschillende activiteiten die in het draaiboek (zie bijlage) 

beschreven zijn, werd met de deelnemers van gedachten gewisseld over de vraag wanneer er 

sprake is van geweld tegen kinderen. De focus ligt hier vooral op kinderen met een beperking. 

Hieronder volgt een omschrijving van de discussies over de verschillende vormen van geweld 

met het accent op kinderen met een beperking. 

5.1. Lichamelijke mishandeling 
Opvallend is, dat de verschillende handelingen die in de literatuur over kindermishandeling wel 

gerekend worden tot mishandeling, niet door alle leerkrachten als zodanig worden gezien. 

Leerkrachten konden door middel van een vlaggensysteem aangeven of zij een bepaalde 

handeling beschouwen als kindermishandeling. Hierbij werd gebruik gemaakt van de volgende 

indeling: 

 Groen: Dit is GEEN kindermishandeling.  

 Geel: Dit is niet helemaal oké.  

 Oranje: Dit is wel kindermishandeling. 

 Rood: Dit is zeer ernstige kindermishandeling. 

Een kind regelmatig een klap geven in het gezicht wordt door veel leerkrachten als 

onacceptabel ervaren. Iedereen ziet dit als een vorm van kindermishandeling. Alle aanwezige 

leerkrachten staken de oranje vlag omhoog.  

De handeling “Een kind regelmatig een harde klap geven op de billen of benen” leidde tot 

discussie. De meeste leerkrachten ervaren dit als niet helemaal oké, maar sommigen hebben er 

moeite mee om het kindermishandeling te noemen. Eén leerkracht zegt:  

 

Ik ben als kind ook geslagen, en het is goed voor me geweest. Ik zie het niet als mishandeling. We 

weten wel dat we nu meer moeten praten, maar hoe onze ouders ons hebben opgevoed heeft ons 

gebracht waar we nu zijn. 
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In onderzoek bij 26 leerkrachten geeft 53.8% aan dat een of twee keer pak slaag hebben gehad. 

19.2% heeft regelmatig pak slaag gehad. 7.7% heeft regelmatig pak slaag gehad. 11.5% heeft 

nooit pak slaag gehad.  

 

Figuur 12 Was het pak slaag nuttig 

Van de respondenten die een pak slaag hebben gehad, vond 46.2% het nuttig. 7.7% vond het 

niet nuttig en moet er nog steeds aan denken. 26.9% heeft een andere mening over het pak 

slaag.  

Andere mening omtrent het krijgen van een pak slaag 

 Ik denk er nooit echt aan. 

 Ik weet niet meer waarom het was. 

 Ik weet het niet zeker. 

 Het heeft wel geholpen, maar liever praten. 

 
Een kind vastgrijpen en hard door elkaar schudden. Of dit kindermishandeling is, hangt volgens 

sommige leerkrachten af van de leeftijd van het kind. Enkele aanwezigen wijzen erop dat het 

gevaarlijk kan zijn hele jonge kinderen door elkaar te schudden. Het zou volgens een leerkracht 

kunnen leiden tot hersenbeschadiging. Als het kind wat ouder is, zijn de gevolgen volgens 

sommige aanwezigen minder heftig. Zoals blijkt uit onderstaande tabel, geeft de helft van de 

leerkrachten aan dat dit een zeer ernstige vorm van kindermishandeling is.  

Een kind slaan met een riem, stok of lat is volgens de meeste leerkrachten niet goed. Op één na 

zijn alle leerkrachten het erover eens dat deze handeling kan worden gerekend tot 

kindermishandeling.  
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Het kind verwonden met een heet voorwerp; een peper in de mond van het kind stoppen en 

het kind vastbinden aan een paal of tafelpoot, zijn volgens alle aanwezige leerkrachten ernstige 

vormen van kindermishandeling.   

Over de overige handelingen ontstaat discussie: één leerkracht vindt knijpen en aan de oren 

van het kind draaien geen mishandeling; twee leerkrachten vinden het niet helemaal oké, maar 

ze spreken niet van mishandeling. Het grootste deel van de leerkrachten ziet deze beide 

handelingen wel als een vorm van kindermishandeling. Vier leerkrachten vinden het zelfs 

ernstige mishandeling.  

Het kind opsluiten of in de zon laten staan is volgens alle aanwezigen kindermishandeling. Er 

ontstaat een kleine discussie over de ernst van de mishandeling, sommigen vinden het heel 

ernstig, anderen minder.  

Tabel 17 Meningen van leerkrachten over vormen van fysieke mishandeling 

   groen geel oranje rood totaal 

Een kind regelmatig een klap geven in het gezicht  2 10 4 16 

Een kind regelmatig een harde klap geven op de billen 
of benen 

1 2 8 5 16 

Een kind vastgrijpen en hard door elkaar schudden 1 2 9 4 16 

Een kind slaan met een riem, stok of lat 2  10 4 16 

Het kind verwonden met een heet voorwerp    16 16 

Een peper of iets dergelijks in de mond van het kind 
stoppen 

   16 16 

Het kind knijpen 1 2 9 4 16 

Aan de oren van het kind draaien 1 2 9 4 16 

Het kind opsluiten in een kleine ruimte   12 4 16 

Het kind in de zon laten staan   12 4 16 

Het kind vastbinden aan een paal of tafelpoot    16 16 

 

Bij sommige handelingen ontstaat discussie over de vraag wanneer er sprake is van 

mishandeling. Als bovenstaande handelingen één keer gebeuren of als ze vaker gebeuren? Hoe 

vaak moet het gebeuren wil er sprake zijn van mishandeling? Moet er sprake zijn van zichtbaar 

letsel op het lichaam (blauwe plekken, bloed, etc.)?  

Eén leerkracht is bij bijna alle handelingen van mening dat de handeling moet leiden tot 

zichtbaar letsel, alvorens kan worden gesproken van mishandeling. Ze zegt: 
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Ik werd vaak geslagen, elke week wel een paar keer. Als ik mijn best niet deed, of een onvoldoende 

haalde, of als ik niet luisterde. Ik zie het niet als mishandeling. Soms deed het me een paar dagen pijn. Ik 

vind het pas mishandeling als je ouders je een ongeluk geven, of als je naar het ziekenhuis moet.  

Een collega reageert hierop als volgt: 

Ik ben ook geslagen. De meeste van ons. Maar ik weet nog hoe ik me voelde en ik heb me altijd 

voorgenomen het bij mijn eigen kinderen anders te doen. Je zegt dat het geen mishandeling is, maar niet 

alle verwondingen kun je van buiten zien. Kinderen hebben wel degelijk pijn, dus zie ik het als 

mishandeling.  

 
Bij het aanbieden van een casus: Een vader helpt zijn 10 jarige zoon met huiswerk. De jongen 

heeft moeite met het begrijpen van een som. De vader legt hem de som uit, maar de jongen 

verliest steeds aandacht. De vader wordt boos en slaat de jongen hard met een boek tegen het 

achterhoofd. De volgende morgen vertelt de jongen, een leerling uit uw klas, wat de vader 

heeft gedaan en wijst naar de bult op zijn achterhoofd.  

Van de 26 leerkrachten geeft 69.2% aan dat er wel sprake is van mishandeling. 11.5% geeft aan 

dat er geen sprake is van mishandeling. En 15.4% weet het niet zeker.  

Redenen die aangegeven worden als mishandeling: 

 Het kind een bult heeft overgehouden 

 De jongen een bult heeft gehad 

 Hem letsel is toegebracht 

 Hij zijn agressie niet kon bedwingen 

 Hij zijn zoon heeft geslagen 

 Hij het veel erger heeft gemaakt om te begrijpen 

 Hij niet met een dik boek kon slaan 

 Het kind niet verkeerds heeft gedaan 

 Hij lichamelijk als geestelijk is aangetast 

 Hij niet aan z’n achterhoofd mag komen 

 Slaan niet de oplossing is.  

 Slaan mag niet. 

 Vanwege ongeduld is er letsel aangebracht. 
 

Redenen waarom het niet als mishandeling wordt gezien. 

 Het een reflex van dat moment is. 

 Het maar een keer is voorgekomen. 

 Hij dat gedaan heeft vanuit ongeduld. 
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Van de 26 leerkrachten zou 53.8% het wel rapporteren. 23.1% zou het niet rapporteren. 19.2% 

weet niet zeker of ze het zouden rapporteren.  

Van de leerkrachten die het niet zouden rapporteren worden er als redenen aangegeven. 

 Een kind af en toe een pakslaag verdient. 

 Eerst een gesprek met de vader zou hebben. 

 Je het thuis zelf kan oplossen. 

 

5.2.  Mentale mishandeling 
 

Voor deze vraag werd gewerkt met dezelfde kleurcodering als bij handelingen binnen de 

categorie fysiek geweld.  

Uit onderstaande tabel blijkt dat alle opvoeders het vastbinden van een kind zien als een 

ernstige vorm van mishandeling, evenals de uitspraak dat de ouder wenste dat het kind dood 

was. Over de overige handelingen ontstaat discussie, waarbij de leerkrachten van mening zijn 

dat de context, de duur en de frequentie van voorkomen factoren zijn, die mede bepalen of er 

sprake is van mishandeling of niet.  
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Tabel 18 Meningen van leerkrachten over vormen van mentale mishandeling 

 

  

 Groen Geel Oranje Rood Totaal 

De opvoeder schreeuwt dagelijks tegen het kind en 
dreigt hem/haar te zullen slaan met een pollepel. 

8 3 4 1 16 

De opvoeder zegt regelmatig tegen het kind dat hij/zij 
dom is. 

  5 11 16 

De opvoeder bindt het kind vast, zodat het kind zich 
bijna niet kan bewegen.  

   16 16 

De opvoeder maakt voor straf speelgoed of andere 
spullen van het kind kapot. 

 2 4 10 16 

De ouders maken regelmatig heftige ruzie in bijzijn van 
het kind.  

 15  1 16 

Een van beide ouders slaat, schopt of klapt de andere 
ouder in bijzijn van het kind. 

  16  16 

De opvoeder zegt tegen het kind dat hij/zij wenste dat 
het kind dood was. 

   16 16 

De opvoeder zegt tegen het kind dat hij/zij het kind wil 
weggeven/wegsturen.  

2 2 2 10 16 

De opvoeder zegt tegen het kind dat hij/zij wenste dat 
het kind nooit geboren was. 

2 2 2 10 16 

De opvoeder zegt tegen het kind dat het kind zijn/haar 
leven heeft verpest.  

2 2 2 10 16 

De opvoeder bedreigd het kind; zegt bijvoorbeeld dat 
hij/zij het kind gaat aftakelen of pijn doen.  

 2 14  16 

De opvoeder laat het kind ergens achter zonder uitleg 
te geven.  

 14  2 16 
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Een leerkracht vertelt over “papa lekker”; de bijnaam van de bordliniaal. Ze geeft aan dat ze 

regelmatig dreigt met een flink pak slaag, maar dat ze dit nog nooit heeft uitgevoerd. Een aantal 

andere leerkrachten valt haar hierin bij.  

Meestal bepalen wij als ouderen waar het kind heen moet. Ik zet het kind dan na school af bij mijn 

moeder, of bij mijn zus. Je meldt dat niet van te voren, maar als ik haar uit school haal, zeg ik dat ze naar 

oma gaat of naar tante Diana. Ik leg niet uit waarom. 

Het kind ergens achter laten zonder uitleg te geven is ook een handeling die de meeste leerkrachten 

herkennen. Slechts twee leerkrachten zien dit als een vorm van mishandeling.  

We dreigen allemaal wel eens, soms heb je geen keus. Bijvoorbeeld dat je het kind gaat slaan, of dat je 

straf gaat geven. Ik zeg regelmatig tegen de kinderen: “Als je niet ophoudt haal ik papa lekker!” Dan 

weten ze direct hoe ze zich moeten gedragen! 

 

 

Verwaarlozing 

De leerkrachten mochten in groepjes vormen van verwaarlozing noteren. De meeste genoemde 

vormen, die door alle groepjes werden genoteerd, zijn:  

 Het kind krijgt niet elke dag te eten. 

 Het kind wordt zonder eten naar school gestuurd. 

 Het kind krijgt niet regelmatig schone, goed passende kleren aan. 

Opvallend is dat het bij bovenstaande vormen in alle gevallen gaat om het ontberen van 

materiële zaken of voldoende voeding. Iedereen is het er over eens dat het de taak van de 

ouder/verzorger is hierin te voorzien. Dit lijstje wordt aangevuld met de volgende voorbeelden 

die leerkrachten binnen hun school ervaren en beschouwen als verwaarlozing:  

 Het kind krijgt geen aandacht van de ouder en wordt niet geholpen bij het maken van 

schoolwerk. 

 Het kind wordt soms thuis gehouden van school, omdat het moet helpen in de 

huishouding.  

 Het kind heeft de verantwoordelijkheid over jongere broertjes en zusjes. 

 Een jong kind moet elke dag koken voor het gezin. Er ontstaat in de groep discussie over 

de leeftijd van het kind. Sommige leerkrachten zijn van mening dat hoe jonger het kind 

is, hoe ernstiger. Een leerkracht geeft aan: 
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Als een meisje van 13/14 jaar moet helpen met koken, zie ik daar niks verkeerds aan. Oké, ze 

moet misschien niet elke dag koken, die moeder kan soms helpen, maar als die moeder zelf twee 

banen heeft, dan heeft ze eigenlijk geen keus. Ik vind niet dat je dan van verwaarlozing kan 

spreken. 

 

Er worden enkele andere voorbeelden aangehaald van werkzaamheden die door kinderen verricht 

moeten worden binnen het gezin, die volgens sommige leerkrachten niet tot de taak van de kinderen 

zouden moeten behoren. Een leerkracht vertelt: 

 

Er was een stagiaire bij ons op school, die mij vertelde dat een jongen elke dag te laat kwam 

omdat hij eerst zijn jongere broertjes en zusjes moest klaarmaken, water moest halen en hen 

naar school moest brengen. Moeder ging al om 4 uur weg om te werken. Ik heb die jongen zo 

vaak geschreeuwd of zelfs straf gegeven omdat hij laat kwam. Ik wist niet dat hij dat allemaal 

moest doen. Ik voelde me wel schuldig dat ik er achter kwam doordat een stagiaire me het 

vertelde. Sindsdien probeer ik meer met de kinderen te praten. Soms weet je niet wat er speelt in 

de thuissituatie. 

 

Straffen 
Aan de hand van voorbeeldsituaties waarbij kinderen ongewenst gedrag laten zien, werd met 

de leerkrachten gespraat over hun manier van straffen. Opvallend is dat de meest genoemde 

maatregel bij ongewenst gedrag is, “praten met het kind”. De leerkrachten geven aan niet 

meteen te straffen, mede afhankelijk van de ernst van het gedrag of de overtreding. Bij 

voorbeelden zoals “het kind weigert groenten te eten” of “het kind doet niet meteen wat hem 

gezegd wordt” zijn de aanwezigen het er unaniem over eens dat een standje of een gesprek 

voldoende is.  

Gaat het om vechtgedrag, schelden of stelen, dan zijn volgens alle aanwezigen wel strengere 

maatregelen nodig. De genoemde straffen variëren van naar de kamer sturen tot het kind naar 

opa Doelie brengen.  

Ik ben heel streng als het gaat om eerlijkheid. Wanneer je iets neemt wat niet van jou is, dan heb je 

gestolen. Dan breng ik je naar de politie. Simpel.  

 

Een leerkracht wijst erop dat men bij opa Doelie niet altijd op de correcte manier handelt. Ze 

vertelt: 
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Eén van mijn leerlingen was door zijn moeder naar opa Doelie gebracht. Ik had haar geadviseerd dat te 

doen, omdat die jongen echt onhandelbaar was. Hij schold anderen uit, nam geld van zijn moeder en 

deed niets in de klas. De agenten hebben hem naar achteren gebracht en die jongen geslagen tot hij 

overal blauwe plekken had. Hij heeft me die blauwe plekken zelf gewezen, hij kon zeker een week niet 

goed zitten.  

Op twee leerkrachten na, geven alle aanwezigen aan geen lijfstraffen te geven. Twee leerkrachten 

zeggen dat ze hun eigen kinderen wel eens slaan. De leerlingen binnen de school slaan ze naar eigen 

zeggen echter niet.  

Op school sla ik niet, omdat ik weet dat het niet mag. Mijn schoolhoofd ziet erop toe dat we niet slaan. 

Thuis doe ik het wel. Ik mishandel niet, maar soms, als mijn zoon het echt te bont maakt, is het wel nodig 

dat ik hem een paar meppen geef. 

 

Seksueel Misbruik 
Na onderstaande uitleg over seksueel misbruik, werd aan de deelnemers gevraagd te 

inventariseren hoe vaak zij het vermoeden hebben van of op de hoogte zijn van seksueel 

misbruik bij leerlingen binnen hun school.  

Meestal wordt bij seksueel misbruik meteen gedacht aan verkrachting. Er zijn echter veel meer 

handelingen die wij rekenen tot seksueel misbruik, omdat ze met seks te maken hebben en de 

ontwikkeling of het welzijn van het kind schaden. Op de flap ziet u de definitie van seksueel 

misbruik staan, zoals wij die hanteren binnen dit onderzoek.  

Definitie 

Seksueel misbruik of seksueel geweld omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen 

wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn. Bijvoorbeeld gedwongen worden 

iemand seksueel te bevredigen, zich voor iemand moeten uitkleden, aangeraakt worden of in 

een lichaamsopening binnengedrongen worden. 

Voorbeelden van handelingen die daar onder vallen zijn: 

 Het kind is getuige van seksuele handelingen tussen volwassenen. 

 Het kind wordt gedwongen naar pornofilms te kijken. 

 Het kind wordt gedwongen de geslachtsdelen van een ander aan te raken. 

 Het kind moet gedwongen toekijken hoe iemand masturbeert. 

 Het kind wordt tegen zijn/haar wil aangeraakt aan de borsten, de billen of het 

geslachtsdeel. 

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek hebben leerkrachten van 12 leerlingen het vermoeden dat 

er sprake is van seksueel misbruik in de thuissituatie. De redenen waarom ze dit vermoeden zijn 

weergegeven in de grafiek. 3 Leerlingen laten onaangepast seksueel gedrag zien. Hiermee doelt 
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de leerkracht op masturberen in het openbaar, het aanraken van anderen, op schoot gaan 

zitten bij jongens en het maken van seksuele opmerkingen en gebaren tegen andere leerlingen.  

Bij gedragsverandering wordt in beide gevallen gedoeld op het feit dat kinderen volgens de 

leerkracht stiller zijn dan anders en zich meer teruggetrokken gedragen. Bij drie kinderen is er 

volgens de leerkracht sprake van een combinatie van verschillende signalen.  

Opvattingen seksualiteit. 

Tabel 19 Opvattingen seksualiteit 

 Eens Oneens Weet 
niet 

zeker 

Als een kind zelf seks wil en meewerkt bij seks met een volwassene 
is er geen seksueel misbruik 

11.5 69.2 11.5 

Als je op vroege leeftijd met jongeren over seks praat, stimuleer je 
ze om seks te hebben 

7.7 80.8 3.8 

 
Als een meisje of jongen geld nodig heeft en daarom seks heeft 
met een volwassene kan je hem/haar niet kwalijk nemen. 

3.8 84.6 7.7 

Veel meisjes die seksueel worden misbruikt hebben het zelf 
gezocht door hun gedrag of de manier waarop ze zich kleden. 

7.7 76.9 11.5 

Als een kind/jongere bloot voor de camera gaat staan is het 
zijn/haar eigen schuld als de foto door wordt ge-sms’t naar 
anderen. 

50 38.5 7.7 

Ik vind het moeilijk om over seks te praten met mijn kinderen. 0 92.3 3.8 

Ook als ik vermoed dat een kind seksueel misbruikt wordt, kan ik 
niet gelijk naar de politie gaan. Ik moet het zeker weten. 

73.1 23.1 0 

Je kan seksueel misbruik van een kind alleen bij de politie 
aangeven als je familie van het slachtoffer bent. 

26.9 57.7 11.5 

Bij verslechterde schoolprestaties en gedragsproblemen bij 
leerlingen is de leerkracht verplicht te onderzoeken wat de reden 
daarvan is.  

84.6 11.5 0 

Het is belangrijk dat de leerkracht regelmatig met de leerlingen 
praat over hun toekomstplannen en wat hen verder bezighoudt. 

92.3 3.8 0 

 

Van de leerkrachten die ondervraagd werden, vond 92.3% het moeilijk om over seks te praten 

met hun leerlingen. 3.8% was het hiermee oneens. Om seksueel misbruik te kunnen vaststellen 

is signalering een belangrijk aandachtspunt. Het blijkt echter dat 73.1 % van de leerkrachten 

aangeeft niet gelijk naar de politie te stappen bij vermoeden van seksueel misbruik. Van belang 

is dat men het zeker moet weten. 

Leerkrachten geven aan bang te zijn voor de toekomst van het kind. 
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“In sommige gevallen wordt het kind uit het gezin gehaald, maar vaak wordt het kind 

teruggeplaatst. Je weet niet wat er dan gebeurt.” 

In dit geval blijkt een overgroot deel van de respondenten wel naar de politie te stappen als ze 

zeker zouden weten dat er sprake is van seksueel misbruik.  

 

Figuur 13 Reden tot vermoeden van seksueel misbruik 

 
Bij een casus: “U weet van een 15 jarig meisje dat is weggelopen van huis en is gaan wonen bij 
haar 27 jarige vriend met wie ze een relatie heeft. Is hier sprake van seksueel misbruik van een 
kind?” 
Het overgrote deel geeft aan dat er wel sprake is van seksueel misbruik (46.2%). Een kleiner 

deel (26,9%) geeft aan van niet en een bijna even groot deel, 23.1%, zegt het niet zeker te 

weten.  

Van de geïnterviewde leerkrachten zegt 73.1 % het te rapporteren. De redenen die opgegeven 

zijn, is veelal dat het meisje minderjarig is. 7.7 % zou het niet rapporteren en weer 15.4% weet 

het niet zeker. Als redenen om niet te rapporteren wordt opgegeven: “Het was de keuze van 

het meisje zelf.”  
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6. Rapporteren van geweld tegen kinderen 
 

Tot slot werd in de focusgroep aan leerkrachten gevraagd wat de werkwijze is bij het 

waarnemen van signalen van mishandeling bij leerlingen. Alle leerkrachten geven aan het eerst 

te bespreken met het schoolhoofd. De stappen die daarna ondernomen worden verschillen per 

schoolhoofd. Sommigen melden het vermoeden bij het PI, maar de meesten geven aan het te 

melden bij de kinderpolitie.  

In veel gevallen wordt daarvoor echter een gesprek gevoerd met het kind, door het 

schoolhoofd. Niet altijd komt daar iets uit. Ook de Inspectie wordt wel eens op de hoogte 

gesteld.  

Alle leerkrachten geven aan dat nadat de politie is ingeschakeld, het voor hen eigenlijk stopt. 

De politie neemt het dan over. Soms wordt een kind uit een gezin weggehaald, maar er zijn ook 

gevallen waarbij er niets gebeurd.  

Toch komt het in de meeste gevallen voor dat vermoeden tot mishandeling niet gerapporteerd 

wordt. Sommige leerkrachten geven aan soms bang te zijn om vermoeden tot mishandeling te 

melden. Veel leerkrachten geven aan dat ze mishandeling soms ook moeilijk kunnen 

identificeren. Een ander heel belangrijke reden van niet rapporteren, is dat het onduidelijk is 

wat de consequenties voor het kind achteraf zullen zijn. 

Daarnaast is de kennis over bepaalde vormen van mishandeling onduidelijk. Het blijkt dat 

fysieke verwondingen beter te signaleren zijn, dan tekenen van verwaarlozing en psychisch 

geweld.  

 

6.1. Kennis en vaardigheden 
 

In de literatuur is er een verband aangetoond tussen kinderen met een beperking en 

mishandeling. De meeste leerkrachten erkennen dat kinderen met een beperking anders 

soortige behoeften hebben dat kinderen zonder een beperking. Kinderen met een beperking 

lopen dus meer risico op mishandeling, vooral door ongetrainde leerkrachten die geen zicht 

hebben op specifieke behoeften van leerlingen (UNICEF, 2005). Omdat er in Suriname geen 

opleiding bestaat voor leerkrachten in het speciaal onderwijs, is er onvoldoende kennis over 

hun individuele behoeften en risicofactoren.  

Soms als je praat heb je het erger gemaakt voor het kind, en ook voor jezelf. De familie komt je 

dan aanvallen op school en ze zijn boos op het kind, omdat hij het verteld heeft. Als de politie 

niks doet, heb je het kind niet geholpen, het wordt dan alleen maar erger.  



Deel 6  C. Lalay  Kinderen met een beperking 

 

46 
 

Veel leerkrachten erkennen en ervaren geweld tegen kinderen in Suriname als een groot 

probleem. Echter missen ze kennis en vaardigheden om hiermee om te gaan. Het blijkt dat 

69.2% van de leerkrachten aangeeft onvoldoende te zijn toegerust. 3.8% is zeer onvoldoende 

uitgerust met kennis en vaardigheden, terwijl 26.9% voldoende zegt te zijn uitgerust met kennis 

en vaardigheden. Ook op het gebied van training in het signaleren van geweld geeft 73.1% aan 

nooit een training te hebben gehad op het gebied van preventie en geweld tegen kinderen.  

Op de vraag welke stappen ondernomen zouden moeten worden om aangifte te doen, zegt 
30.8% precies te weten wat ze moeten doen. 30.8% geeft aan het ongeveer te weten, maar niet 
zeker. 26.9% geeft aan het niet te weten.  

Van de leerkrachten die aangeeft een protocol of richtlijnen ter voorkoming of aanpakken van 
geweld op school te hebben, antwoord 19.2% positief. 15.4% van de leerkrachten geeft aan 
deze niet te hebben en 50% weet het niet zeker.  
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Conclusie en aanbevelingen 
 
In tegenstelling tot de literatuur blijkt dat kinderen met een beperking weinig geweld hebben 

gerapporteerd, hoewel de praktijk anders doet vermoeden. De literatuur praat over een 

percentage dat twee maal hoger ligt. Een reden kan zijn dat in het onderzoek gebruik is 

gemaakt van de kinderen zelf als bron. Vanwege hun cognitieve beperking zijn ze onvoldoende 

in staat om het geweld te kunnen identificeren en te rapporteren. Verder is in het onderzoek 

onvoldoende gebruik gemaakt van dienstverleners, ouders of de sociale omgeving van het kind.  

 Een belangrijke stap voor preventie is de bewustwording vergroten. Bewustwording kan 

in veel gevallen leiden tot het doen van beter gefundeerd onderzoek en het opzetten 

van effectieve programma’s om het probleem te helpen voorkomen en tegen te gaan 

(Child Welfare Information Gateway, 2012). 

Voorbeelden van programma’s ter preventie van kindermishandeling tegen kinderen met een 

beperking:  

Oudergerichte preventie 

 Kennis van ouders vergroten over de mate van ontwikkeling en ontwikkelingsbehoeften. 

 Het versterken van ouder-kind relatie. 

 Organiseren van ouder praatgroepen. 

 Voorkomen van herhaaldelijk geweld tegen kinderen door alternatieve 

opvoedingsstrategieën aan te bieden.  

Sommige ouders geven aan dat ze niet in staat zijn om de noden van hun kind te horen of zien.  

 
Kindgerichte preventie 

 Help kinderen om zichzelf te beschermen. 

 Breng hen kennis bij over hun lichaam en dat van anderen. Ook met betrekking tot 

seksualiteit.  

 Verkleinen van hun sociaal isolement. 

 Vergroot hun communicatieve vaardigheden.  

 Betrek ouders in hun educatie (UNICEF, 2005). 

Andere strategieën zijn:  

 Anderen te laten zien dat kinderen met een handicap uniek en waardevol zijn. 

 

 Bevorder inclusie van kinderen met een beperking. 

Inclusie staat dus voor volledige acceptatie van een ieder, ongeacht beperkingen of kenmerken 

van anders zijn. Pas als de gehele samenleving zich openstelt voor mensen met een beperking, 

kan er werkelijk van inclusie worden gesproken. Dat wil zeggen dat niet alleen 

onderwijsinstanties en sportclubs hun deuren moeten openstellen, maar dat ook bedrijven, 
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politieke partijen en culturele instellingen mensen met een beperking welkom zullen moeten 

heten. Hiervoor is niet alleen aanpassing van bijvoorbeeld gebouwen noodzakelijk, zodat ze 

bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk zijn, maar ook aanpassing van de mentaliteit van de mensen 

binnen deze instanties. In Suriname wordt hier door sommige instanties een begin mee 

gemaakt, door in elk geval mensen met een beperking zichtbaar te maken binnen de 

samenleving. Zo worden er door huize Betheljada, een opvangcentrum voor mensen met een 

meervoudige beperking, verschillende activiteiten ontplooid gericht op het vergroten van 

awareness in de samenleving.  

 Creëer speciale dagbestedingsactiviteiten zoals dagcentra. 

Omdat het blijkt dat leerkrachten binnen het Speciaal Onderwijs de kennis en ervaring missen, 

komt een kind met een beperking binnen het Speciaal Onderwijs in Suriname ook niet aan zijn 

of haar trekken. Vaak zijn de klassen te groot en er is weinig ruimte voor individuele aandacht. 

Binnen een dagcentrum welke lijkt op een school, kunnen kinderen in kleine groepen samen 

met leeftijdgenoten spel- en leeractiviteiten doen die passen bij hun leeftijd en mogelijkheden. 

Dit is een combinatie van zorg en onderwijs die op een school voor Speciaal Onderwijs wordt 

gegeven. Kinderen worden dan onder andere vaardig gemaakt in hun sociaal emotionele 

ontwikkeling en er is extra aandacht voor de zelfredzaamheid. Zo een dagcentrum beschikt over 

deskundigen als: orthopedagogen, fysiotherapeuten en logopedisten of er bestaat in ieder 

geval een samenwerkingsverband met hen.  
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1. Summary 
This study among 128 service providers in all 10 districts of Suriname who pursue ‘health, 
security and protection of children’ has led to the following insights regarding the challenges 
those service providers face. It turns out that service providers working with children from 
rural areas who are victims of any form of abuse, face bigger challenges than the service 
providers from urban areas. This has everything to do with the specific standards and values 
of the rural areas regarding violence against children and the small scale of the rural 
communities involving privacy problems.  
 
Insights regarding the different challenges service providers face in the rural and urban areas 
 

Urban Rural 

As yet no optimal implementation of 
Child Protection System and 
insufficient urban facilities 

Child Protection System unfit 

  

Shelter facilities for abused children 
unfit 

No shelter facilities for abused 
children in place. 

  

Unwilling parents   No Parental Programs  

  

No optimal protection yet and other 
prevailing views  

Incomprehension because of other, 
different views and lack of training. 

  

No trained professionals at secondary 
vocational level 

Clash of Cultures 

  

Coordination protocols still not 
sufficiently in place 

Uncoordinated approach 

  

Lack of finances No finances at all 

 
Recommendations  
 
Important role of legislation- The legislation must be seen as the ideal finishing point that is 
to be achieved and it should serve to support the additional measures that need to be taken 
to the communities and to strengthen families in order to protect children against all forms 
of violence.  
 
Develop a marked route –In addition the end goals cannot be reached for the children of 
rural communities if there is no special trajectory plotted to reach that ideal ending point.  
In this special trajectory: 

 The service providers have to play an important role. 

 Preventive measures such as information, empowerment of children, empowerment 
of families, empowerment of communities and 
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 Ad hoc measures, for instance the setup of a ‘Meldpoint’ (contact point) with all the 
necessary qualified service providers and access to all the necessary facilities on the 
spot or anywhere else in the country. In other words: Have the necessary 
frameworks in place for the efficient functioning of GC13.  

 
Cooperation with functional groups necessary- Included in all those measures the service 
provider will need to have the responsibility to work together with all the functional groups 
in those communities for instance the traditional authorities. They are the conservers of 
their culture and traditions and if they do not understand why it is necessary to change 
certain values and standards, they cannot ensure that it will be practiced in their 
communities. But the service provider will also need to work together with the local 
churches, because they also play an important role in this trajectory. 
All those measures bear financial consequences. 
 
Urgently allocate necessary finances- With only the acceptance and the installation of the 
National Child Protection Laws all children are not automatically protected and their rights 
are not automatically guarded as is shown in practice. Those protective laws and protocols 
can only be effective for every child in the whole country, if there is a work trajectory  
connected to the plans according to the guidelines of GC13, and if the framework in which 
the service providers will have to play a decisive role, will be set in place.  
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1. Introductie 
 

Dit deelrapport presenteert uitgebreide en unieke resultaten met betrekking tot geweld 
tegen kinderen op nationaal niveau, tegen de achtergrond van het zogenaamde 
Kinderrechtenverdrag. Daarbij zijn niet alleen kinderen maar ook volwassenen betrokken. 
Het gaat hierbij vooral om de percepties en ervaringen van de dienstverlening in urbane en 
rurale gebieden (de stad, het platteland en het binnenland), waarnaar weinig onderzoek is 
gedaan. Wel is er al een overzicht van alle hulpverleningsinstanties (Terborg J. 2014). 
Nagegaan werd in hoeverre de dienstverlening in al deze gebieden daadwerkelijk bijdragen 
tot de bescherming van kinderen, en of de dienstverlening daarbij gebruik maakt van de 
nationale beschermingswetten en protocollen volgens GC13. De verwachting is, dat door 
culturele factoren: opvattingen en traditie (gewoonten en gebruiken bepaald door 
geschiedenis) er verschillen zullen zijn in perceptie, aanpak en preventie van geweld tegen 
kinderen in en tussen urbane en rurale gemeenschappen en mogelijk dat daarbij ook 
geografische verschillen geconstateerd kunnen worden.  
 
In Suriname is de dienstverlening van zowel overheid als het middenveld erg geconcentreerd 
in het centrum Paramaribo. De meeste dienstverlenende organisaties bevinden zich in de 
hoofdstad en richten zich op de kinderen die in Paramaribo wonen en leven. De betreffende 
overheidsinstanties zijn bedoeld voor het hele land, maar in de praktijk beperkt de 
dienstverlening zich meestal tot Paramaribo. Ook voor de Ngo’s geldt, dat hun 
dienstverlening zich meestal niet uitstrekt buiten Paramaribo. 
 
Daarom is dit deelonderzoek noodzakelijk, opdat behalve op urbaan niveau er ook 
onderzoek plaatsvindt op ruraal niveau (het niveau van het platteland en het binnenland).  
Overheidsinstanties leveren een beperkt pakket in ruraal gebied en voor het uitgebreid 
pakket moet men terugvallen op de diensten in Paramaribo. Het middenveld is in ruraal 
gebied heel beperkt aanwezig en werkt voornamelijk met vrijwilligers. 
 
In geval van hulpverlening zal men in deze gemeenschappen op andere dienstverleners 
terug moeten vallen: de dorpsleiding, de vertegenwoordiger van de medische dienst, de 
leerkrachten en indien aanwezig de Politie. Daarbij is het te verwachten, dat vanwege 
culturele verschillen de percepties van de dorps- en plattelandsbewoners over VAC zullen 
verschillen van de percepties van bewoners in urbaan gebied. Het gevolg is, dat ook de 
hulpverlening in deze gebieden in gevallen van VAC qua preventie, identificatie en aanpak 
zal verschillen en nagegaan zal worden welke specifieke processen er dan plaatsvinden.  
 
Middels steekproefonderzoek zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaten verkregen, 
die als representatief mogen worden beschouwd. Dit biedt de mogelijkheid om te 
generaliseren en te extrapoleren zodat de omvang van de verschillende vormen van geweld 
tegen kinderen ook in betrouwbare absolute aantallen kan worden uitgedrukt. Hiermee 
worden vooral beleidsmakers voorzien van concrete handvatten om doelgericht beleid te 
ontwikkelen op urbaan en ruraal niveau. Er komt dus komt een baseline beschikbaar 
waarmee systematische interventies uitgevoerd kunnen worden, gericht op preventie en 
terugdringen van geweld met inspelen op lokale specifieke sociaal culturele contexten, en er 
gewerkt kan worden aan gerichte voorlichting en bewustwording ten nutte van de duurzame 
ontwikkeling van land en volk. 
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2. Theoretisch raamwerk 
 

Dit onderzoek is deel van het algemene onderzoek ‘Geweld tegen Kinderen in Suriname’, en 
is uitgevoerd tegen de achtergrond van het theoretisch raamwerk dat eerder in het aparte 
deel ‘Algemene Introductie en Theoretisch kader’ uitgebreid aan de orde is gekomen. In dit 
theoretisch raamwerk is gekozen is voor het meest gebruikte ecologische raamwerk 
waaraan een ‘institutional and community level’ is toegevoegd. Verondersteld wordt daarbij 
dat een uitgebreid en holistisch kinderbeschermingssysteem noodzakelijk is, maar haar 
succes sterk afhangt van de mate waarin samenwerkingsverbanden tot stand kunnen 
worden gebracht tussen informele en formele sectoren: nauwe partnerschappen tussen 
formele overheidsorganisaties en gemeenschappen, die een cruciale rol spelen in het 
veranderen of bevinden van de werking van culturele factoren.  
 
De twee belangrijke groepen van indicatoren daarbij zijn:  

2. Indicatoren die de schending van kinderrechten meten in diverse contexten (school,  
thuis en in instellingen) en  

3. Indicatoren die de werking van beschermende factoren meten, de mate waarin het 
kinderbeschermingssysteem op verschillende niveaus adequaat functioneert en 
wetgeving, beleid en sociale mechanismen bestaan om kinderen tegen geweld te 
beschermen.  

 
Dienstverleners zowel in overheidsdienst als in dienst van Ngo’s, die als taak hebben te 
zorgen voor de preventie, identificatie en bestrijding van geweld tegen kinderen, hebben 
met veel uitdagingen te maken bij de uitoefening van hun werk, zoals blijkt uit hetgeen dat 
volgt. Er is bijvoorbeeld geen eenduidig begrip over wat geweld tegen kinderen precies 
inhoud en er zijn algemene en sociaal geaccepteerde gedragingen in de gemeenschap voor 
bijvoorbeeld disciplinering van kinderen waardoor gevallen van geweld tegen kinderen niet 
wordt aangegeven en waartegen niet opgetreden kan worden.1 De dienstverleners hebben 
vaak geen trainingen ontvangen om te weten hoe hiermee om te gaan en hoe bij incidenten 
van VAC de kinderen op een kindvriendelijke manier te benaderen.                                                                                  
 
Verder blijken vooral in rurale gebieden de sociale beschermingsdiensten niet aanwezig te 
zijn, waardoor het kinderbeschermingssysteem vaak niet adequaat kan functioneren. Maar 
het kinderbeschermingssysteem moet belangrijke functies vervullen om te voorzien in een 
aaneenschakeling van zorg voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld, misbruik en 
verwaarlozing.2 Op daar aanwezige hulpdiensten voor de kinderen kunnen de 
dienstverleners geen beroep doen, maar moeten het slachtoffer naar andere delen van het 
land verwijzen bij traumabehandeling of uithuisplaatsing. Vooral bij seksueel misbruik is 
traumabehandeling noodzakelijk. Dat zou moeten gebeuren door een vertrouwenspersoon, 

                                                           
1 Keeping children safe from violence STRENGTHENING CHILD PROTECTION SYSTEMS IN THEIR ACCOUNTABILITY TO 
  IDENTIFY, REFER AND RESPOND TO CASES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2013 pg 14. Results from a study in Albania,   

  Bosnia and Herzegovina, Serbia and Turkey on how to improve the responsiveness of service providers in identifying, reporting and 

referring  
  cases of violence. 
2 Keeping children safe from violence STRENGTHENING CHILD PROTECTION SYSTEMS IN THEIR ACCOUNTABILITY TO  

  IDENTIFY, REFER AND RESPOND TO CASES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2013 pg 27. Results from a study in Albania,  
  Bosnia and Herzegovina, Serbia and Turkey on how to improve the responsiveness of service providers in identifying, reporting and 

referring  

  cases of violence. 
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die rekening houdt met culturele context, gender en etniciteit.3 De dienstverleners zijn dus 
vaak genoodzaakt om bij incidenten van seksueel misbruik de slachtoffers in de onveilige 
omgeving te laten of ze naar een andere vreemde omgeving over te laten brengen.                                                                       
Het is ook noodzakelijk, dat dienstverleners erop toe kunnen zien bij cases van VAC, dat niet 
alleen de slachtoffers hulp ontvangen, maar het hele gezin.4 Het hele gezin wordt op deze 
wijze versterkt. Er zijn meestal geen beschikbare ouderschapsprogramma’s ter 
ondersteuning van het kind, in tegenstelling tot in het urbaan gebied, waarvan 
dienstverleners in ruraal gebied gebruik kunnen maken indien hun directe omgeving 
onstabiel is. De dienstverlener heeft dan geen tools voorhanden bij instabiele gezinnen om 
het kind te beschermen.                                                                                                                       
 
Bij geweld tegen kinderen moet de dienstverlener terug kunnen vallen op een 
gecoördineerde aanpak, zowel wat betreft soort diensten als wat betreft lokaal en regionaal 
niveau5. Het is niet alleen vanwege gebrek aan deskundigheid ter plaatse, dat 
dienstverleners heel vaak de wetgeving van kinderbescherming niet kunnen implementeren, 
maar ook  vanwege gebrek aan financiën.6                                                                                                                                                                  
 
Het is belangrijk voor de verbetering van de dienstverlening in gevallen van VAC om een 
goed inzicht in deze uitdagingen te krijgen. Voor dienstverleners in ruraal gebied, die geweld 
tegen kinderen ervaren in welke vorm dan ook zijn de uitdagingen groter. Dit heeft te maken 
met de eigen unieke waarden en normen, die er in een ruraal gebied met betrekking tot 
geweld tegen kinderen gelden, alsmede de kleinschaligheid waardoor er privacy problemen 
ontstaan. 
 
  

                                                           
3 Safe and child-sensitive counselling, complaint and reporting mechanisms to address violence against children pg 10-11, UNICEF, 

September  

  2012. 
4 Safe and child-sensitive counselling, complaint and reporting mechanisms to address violence against children pg 10-11, UNICEF, 

September  
  2012. 
5 Keeping children safe from violence STRENGTHENING CHILD PROTECTION SYSTEMS IN THEIR ACCOUNTABILITY TO  

  IDENTIFY, REFER AND RESPOND TO CASES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2013 pg 14. 
6 Keeping children safe from violence STRENGTHENING CHILD PROTECTION SYSTEMS IN THEIR ACCOUNTABILITY TO  

  IDENTIFY, REFER AND RESPOND TO CASES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2013 pg 14. 
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4. Definities 
 

Dienstverlener: Volwassene, die in dit kader zowel op nationaal als districtsniveau direct of 
indirect betrokken is bij het vraagstuk van geweld tegen kinderen vanuit verschillende 
posities, zoals in de gezondheids-, justitiële-, onderwijs- en de gemeenschapssector en 
daarbij sociaal maatschappelijke diensten verleent op het gebied van preventie en aanpak 
van geweld tegen kinderen. 
 
Ruraal gebied: Platteland en Binnenland.  
Urbaan gebied: Stedelijk gebied. 
 
Volwassene: In juridische context ‘meerderjarig’ volgroeid persoon van 18 jaar. 
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5. Opzet van dit deelonderzoek 
 
 

5.1. Doel, vraagstellingen en centrale thema’s 
 
Het doel van dit deelonderzoek is:  
In urbaan en ruraal gebied verzamelen, verwerken en analyseren van data over de rol van 
dienstverleners die direct of indirect betrokken zijn bij het vraagstuk van geweld tegen 
kinderen, de rol die culturele aspecten, tradities en opvattingen daarbij spelen met als 
uiteindelijk doel bijdragen aan effectieve preventie en terugdringen van geweld tegen 
kinderen.  
Subdoelen van dit deelonderzoek zijn:  

1. Onderzoek naar culturele aspecten: tradities, gewoonten en opvattingen onder de 
gemeenschappen en diverse dienstverleners in het werkveld ten aanzien van de 
doelmatigheid van de response in urbane en rurale gebieden. Daarbij nagaan op 
welke wijze deze factoren een rol spelen bij de identificatie, de preventie en de 
aanpak van geweld tegen kinderen.  

2. De wijze van hulpverlening in rurale gebieden achterhalen en bestuderen vanwege 
het veelal ontbreken van formele hulpverleningsinstanties. 

3.   Nagaan of de hulpverlening doelmatig is. 
 
Vragen met betrekking tot de probleemstelling zijn: 

1. Wat zijn de percepties en ervaringen van dienstverleners met betrekking tot toegang 
tot hulpverlening bij geweld tegen kinderen per district. 

2. Wat zijn de percepties en ervaringen van dienstverleners over hoe ouders kinderen 
opvoeden per district in het ruraal gebied. 

3. Wat zijn de percepties en ervaringen van dienstverleners over de seksuele 
opvoeding. 

4. Wat zijn de percepties en ervaringen van dienstverleners over hun eigen opvoeding. 
5. Hoe werkt de wijze van hulpverlening bij geweld tegen kinderen in ruraal gebied. 
6. Hoe worden kinderen in traditionele, gesloten gemeenschappen in ruraal gebied 

beschermd tegen geweld en indien kinderen te maken hebben met geweld, hoe 
wordt er opgetreden? Maakt men bij de dienstverlening in ruraal gebied gebruik van 
de kindvriendelijke aanpak, dat is de aanpak vanuit een kindvriendelijke benadering 
met in achtneming van de inzichten van het kind, uitgaande van de leeftijd en 
ontwikkeling van het kind? M.a.w. werkt men vanuit de ‘Child rights approach’? 

7. Wordt er door de dienstverlener in ruraal gebied rekening gehouden met het gender 
aspect en is gender een geïntegreerd deel van preventiestrategieën? Worden meisjes 
anders beschermd/behandeld dan jongens? Houdt men rekening met de ‘gender 
dimensions’ van VAC? 

8. Wordt er gebruik gemaakt van kinderbeschermingsstrategieën in gesloten, 
traditionele gemeenschappen en hoe werkt dat: worden gezinnen ook 
meegenomen? Zijn er programma’s ter versterking van de gezinnen (the primary 
position of families in child care giving and protection strategies)? 

9. Zijn er binnen de dienstverlening herstel- en beschermingsfactoren t.b.v. het kind? 
Hoe worden in traditionele, gesloten gemeenschappen kinderen beschermd tegen 
geweld en indien kinderen te maken hebben met geweld hoe wordt er opgetreden? 
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Zijn er bijvoorbeeld beschikbare ouderschapsprogramma’s en ondersteuning van het 
kind indien zijn directe omgeving onstabiel is (Resilience and protective factors)? Hoe 
treedt men op bij instabiele gezinnen om het kind te beschermen? 

10. Neemt de dienstverlener in traditionele- en gesloten gemeenschappen ook de 
verschillende risico factoren in acht, zoals ouders/verzorgers, die niet in staat zijn hun 
kinderen te verzorgen, vanwege eigen instabiliteit of armoede factoren? Neemt de 
gemeenschap zelf maatregelen? Kinderen zijn kwetsbaar tussen 0 en 18 jaar, omdat 
hun neurologische, psychologische, sociale, fysieke groei en ontwikkeling nog niet 
voltooid is. Verantwoorde ondersteuning en begeleiding in deze fase is van essentieel 
belang (risk factors).  

11. Heeft men in traditionele gemeenschappen fondsen ter beschikking om kinderen te  
beschermen tegen geweld? Welke gelden zijn dat? Wie moet ervoor opdraaien? 
Beschikt de dienstverlening over financiële middelen (Resource allocation)?  

12. Is er sprake van een gecoördineerde aanpak van geweld tegen kinderen, zowel 
regionaal als op lokaal niveau en ook wel tussen de verschillende sectoren 
(Coordinated mechanisms). 

 
Centrale onderzoekonderwerpen onder dienstverleners zijn: 

1. Sociale en demografische kenmerken: leeftijd, geslacht, etniciteit, geografisch 

woongebied, onderwijsniveau.   

2. Percepties over diverse vormen van geweld en wijze van disciplinering van kinderen 

thuis en op school.   

3. Kennis en vaardigheden om geweld tegen kinderen te melden en hulp te zoeken.   

4. Barrières in de toegang tot hulpverlening. 
 

5.2. Onderzoekspopulatie 
 

Voor dit deelonderzoek bestaat de onderzoekspopulatie uit volwassenen, met name 
dienstverleners. 
Dienstverleners: Dienstverleners, die in dit kader zowel op nationaal als op districtsniveau, 
direct of indirect betrokken zijn bij het vraagstuk van geweld tegen kinderen vanuit 
verschillende posities, zoals in de gezondheids-, justitiële-, onderwijs- en de 
gemeenschapssector en daarbij sociaalmaatschappelijke diensten verlenen op het gebied 
van preventie en aanpak van geweld tegen kinderen.  
 
Onderzoeksgebieden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in alle tien districten van Suriname. Dit deelonderzoek gaat dan 
ook om de dienstverlening in de 7 rurale districten te weten: Marowijne, Commewijne, Para, 
Brokopondo, Saramacca, Coronie en Sipaliwini en de 3 urbane districten: Paramaribo, 
Nickerie en Wanica.  
Voor zowel het deelonderzoek dienstverleners als het deelonderzoek Nationale response is 
gebruik gemaakt van dezelfde data. Dit omdat de nationale response alles te maken heeft 
met het resultaat van het werk van dienstverleners landelijk. De sociaal demografische 
kenmerken zijn dus in beide deelonderzoeken hetzelfde.  
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5.3. Dataverzamelingsmethoden 
Dataverzamelingsmethoden waren zowel kwantitatief als kwalitatief.  
 
Bij de kwantitatieve dataverzameling is gebruik gemaakt van een semigestructureerde zelf-
invul vragenlijst voor dienstverleners. Deze semigestructureerde zelfinvul vragenlijst voor 
dienstverleners is binnen het onderzoeksteam ontwikkeld en net zoals alle andere 
vragenlijsten uitvoerig besproken binnen het onderzoeksteam en waar nodig aangepast. 
Bij de kwalitatieve dataverzameling is gebruik gemaakt van: diepte-interviews met 
dienstverleners en idem met sleutelinformanten. Daarnaast zijn er ook focusgroep discussies 
met dienstverleners gehouden. De topiclijsten en daaruit voortvloeiende vragen zijn ook 
binnen het team ontwikkeld, besproken en waar nodig aangepast. Via focusgroep discussies 
en diepte-interviews werd inzicht verkregen in de praktijksituatie van de betreffende 
dienstverlenende organisatie en wat de perceptie is van de dienstverlener over het 
functioneren van de organisatie. Verder kon achterhaald worden, wat het inzicht is van de 
dienstverlener over de oorzaak van het wel of niet goed functioneren van de organisatie en 
werden inzichten omtrent het beter functioneren van de dienstverlening achterhaald. Hoe 
werken procedures en regels t.a.v. bescherming van het kind in de praktijk, met andere 
woorden hoe worden concepten omtrent kinderbescherming ingevuld? Welke ideeën leven 
er onder de dienstverleners over een efficiënt en adequaat beschermingssysteem van 
kinderen?  
 
Verloop kwantitatieve datacollectie  
 
Alle dienstverleners, die hebben meegedaan, zijn schriftelijk via hun superieuren (veelal via 
de mail) geïnformeerd over het onderzoek, de verleende toestemming van het Ministerie 
van Onderwijs en het verzoek waarbij is aangegeven op welke wijze medewerking verleend 
kon worden. 
In ruraal gebied ontbreken zoals eerder vermeld specifieke instanties en organisaties, die 
zich bezighouden met geweld tegen kinderen en is men aangewezen op algemene 
organisaties zoals de Medische Zending, de leerkrachten en (indien aanwezig) de Politie. 
Voor wat betreft de rurale dienstverleners: deze werden allereerst geselecteerd via de 
afdeling Burger Informatie Centrum van de District Commissariaten. Via deze 
dienstverleners werd ook naar andere plaatselijke hulpverleners gezocht. Aan de hand van 
de lijst van de plaatselijke operationele dienstverleners werden 5 dienstverleners 
geselecteerd. Gezien de centrale positie welke zowel de Medische Zending, de RGD, als de 
Politie innemen in ruraal gebied, werd zoveel mogelijk geprobeerd een vertegenwoordiger 
van deze diensten te benaderen voor het invullen van de vragenlijsten. Verder werden ook 
vertegenwoordigers van niet gouvernementele organisaties (Ngo’s welke werkzaam zijn in 
ruraal gebied) benaderd, om de vragenlijsten in te vullen. Bij afwezigheid van deze diensten 
werd een leerkracht, een voorganger van de kerk, een bestuur opzichter (indien ze 
Nederlands kunnen lezen) benaderd om vragenlijsten in te vullen.  
Van tevoren werden telefonisch afspraken gemaakt met dienstverleners voor het meedoen 
met de zelfinvul lijsten en/of de focusgroep discussies. 
 
Het aantal dienstverleners in de 7 rurale districten, dat een zelf invullijst ingevuld heeft is 
minder dan gepland was. Dit heeft overwegend te maken met de afwezigheid van 
dienstverleners in deze districten, maar ook met het niet terugsturen van de invullijsten. Als 
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bij het ophalen van de lijsten bleek, dat die niet volledig waren ingevuld, werd de afspraak 
gemaakt dat die opgestuurd zouden worden. Ook bij navraag werden de formulieren niet 
ontvangen.  
Verder was het door de leiding van 1 dienst verboden om op community niveau met de 
plaatselijke dienstverleners in contact te treden: de dienstverleners mochten geen 
vragenlijsten invullen en ook niet geïnterviewd worden. Wel mocht de uiteindelijke 
verantwoordelijke in Paramaribo geïnterviewd worden. In totaal hebben in ruraal gebied 18 
dienstverleners een vragenlijst ingevuld. Een overzicht van het aantal bereikte 
dienstverleners per ruraal district is weergegeven in tabel 1. 
 
                    Tabel 1: Overzicht aantal bereikte rurale dienstverleners per District 

Districten 
Dienstverleners 

Kwantitatieve data 
Dienstverleners 

Kwalitatieve data 
Totaal 

Brokopondo 2 1 3 

Commewijne 1 1 2 

Coronie 2 8 10 
Marowijne 2 5 7 
Para 2 2 4 
Saramacca 3 8 11 
Sipaliwini 6 11 17 
Totaal 18 36 54 

 
In de districten Coronie, Para en Sipaliwini werd het hoogste aantal rurale dienstverleners 
bereikt. De redenen zijn, omdat er in deze districten of een Meldpunt is gevestigd (Coronie 
en Sipaliwini) of omdat er in het district actieve Ngo’s aanwezig zijn (Para). 
In urbaan gebied hebben 36 dienstverleners een vragenlijst ingevuld. Een overzicht van het 
totaal aantal bereikte dienstverleners in urbaan gebied is in onderstaande tabel 2 
weergegeven. 
 
          Tabel 2: Overzicht aantal bereikte urbane Dienstverleners per District. 

Districten 
Dienstverleners 

Kwantitatieve data 
Dienstverleners 

Kwalitatieve data 
Totaal 

Nickerie 9 10 19 

Paramaribo 23 25 48 

Wanica 4 3 7 
Totaal 36 38 74 

 
In Paramaribo zijn zoals te verwachten was, de meeste dienstverleners bereikt, omdat daar 
de meeste diensten gevestigd zijn. Nickerie is het volgende district voor wat betreft het 
aantal bereikte dienstverleners. Het district Wanica, dat relatief dichtbij Paramaribo ligt 
heeft heel weinig dienstverleners. Dat is het gevolg van de centrale organisatie van de 
dienstverlening vanuit Paramaribo.  
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Verloop kwalitatieve datacollectie  
 
Voor de uitvoering van het veldwerk werd in teams geopereerd waarbij er bij de kwalitatieve 
dataverzameling, de focusgroep en diepte-interviews steeds twee deskundigen aanwezig 
waren: 1 stelde de vragen en de andere notuleerde. Verder werden alle gesprekken via de 
‘voice recorder’ opgenomen. 
Met betrekking tot de kwalitatieve datacollectie kan gezegd worden, dat iedereen 
meegewerkt heeft. In een enkele geval liep maar één afspraak mis, in ruraal gebied, 
vanwege onvoorziene omstandigheden, maar niemand heeft geweigerd mee te doen. Een 
dienstverlener verantwoordelijk voor ruraal gebied, verleende geen medewerking aan het 
opnemen van het interview. 
In totaal werden er acht focusgroep discussies gehouden, zoveel mogelijk 1 per district. Een 
focusgroep bestond uit 4 tot 5 dienstverleners van het district. Afhankelijk van aanwezige 
dienstverleners werd zoveel mogelijk getracht een afgevaardigde van de politie, een 
afgevaardigde van de RGD, een afgevaardigde van het Bufaz, een vertegenwoordiger van 
een NGO en eventueel een andere gevestigde instantie bij de focusgroepen te betrekken. 
In totaal zijn er maar vier focusgroep discussies gehouden met rurale dienstverleners. Dit 
vanwege de afwezigheid van dienstverleners in de andere drie rurale districten. Wel konden 
er in ruraal gebied 13 diepte-interviews gehouden worden met individuele dienstverleners. 
Met de traditionele leiders uit drie binnenlandgemeenschappen: een van de inheemsen en 
twee van de Marrons zijn diepte-interviews gehouden. Verder ook met de verantwoordelijke 
artsen uit alle districten (uitgezonderd Marowijne) en met alle verantwoordelijke 
politievertegenwoordigers (uitgezonderd Commewijne).  
 
In totaal zijn er in de drie urbane districten vier focusgroep discussies gehouden. In het 
district Wanica is geen focusgroep discussie van dienstverleners gehouden, zoals gezegd 
omdat de verantwoordelijke dienstverleners voor dit district veelal in Paramaribo gevestigd 
zijn. In Nickerie is 1 focusgroep discussie gehouden en in Paramaribo drie. Dit vanwege de 
grote vertegenwoordiging van dienstverleners in Paramaribo, zowel op het gebied van de 
overheid als ook op het gebied van de Ngo’s. Voor beide voornoemde groepen 
dienstverleners zijn er aparte focusgroep discussies georganiseerd; daarnaast is er een 
aparte focusgroep discussie georganiseerd voor de dienstverleners bij Bufaz, omdat het zo’n 
centrale rol speelt bij het beschermen van kinderen.7 Verder zijn er 24 diepte-interviews 
gehouden in de drie urbane districten. Evenals in ruraal gebied zijn met verantwoordelijke 
artsen en de politie hier diepte-interviews gehouden waarbij in het district Wanica twee 
diepte-interviews gehouden zijn met de politie van 2 verschillende regio’s. In Nickerie zijn er 
diepte-interviews gehouden met een psycholoog verbonden aan het ziekenhuis aldaar en de 
directrice van een Ngo. In Paramaribo zijn de overige diepte-interviews gehouden.8  
 

5.4. Data-invoer, verwerking en analyse  
 

Data invoer - Kwantitatieve data uit semigestructureerd vragenlijsten voor dienstverleners 
zijn centraal ingevoerd op het IGSR. De dataverzameling en data-invoer vond plaats in de 
periode van 18 juli tot en met 19 december 2016.  
Data-analyse - De data-analyse van dienstverleners is door mv. J. Nieuwendam uitgevoerd. 

                                                           
7 Zie deelrapport Nationale response van mevrouw M. Manohar voor nadere uitleg. 
8 Zie deelrapport Nationale response van mevrouw M. Manohar voor nadere specificatie. 
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5. Resultaten 
 

De resultaten zijn zoals eerder vermeld verkregen door in teamverband het veld in te 
trekken. 
 

5.1. Sociale en demografische kenmerken dienstverleners 
 

Dienstverleners totaal naar geslacht - Van de in totaal 54 dienstverleners, die via het invullen 
van zelf invullijsten bij dit landelijk deelonderzoek betrokken zijn geweest, waren 44.4% man 
en 55.6% vrouw.  
Dienstverleners ruraal naar geslacht - In de 7 rurale districten hebben in totaal 20 (37%) 
dienstverleners meegedaan, waarvan er 55% man en 45% vrouw in de leeftijdscategorie 20 
tot en met 59 jaar waren.  
Een overzicht van de dienstverleners naar geslacht is weergegeven in tabel 3. 
Dienstverleners urbaan naar geslacht- Voor urbaan gebied is de verhouding man-vrouw  
38 %: 62 %. 
Dienstverleners totaal naar ruraal gebied - 45.8% van alle mannen en 30 % van alle vrouwen, 
die hebben meegedaan waren uit ruraal gebied afkomstig. Opvallend is dat het aantal 
vrouwelijke dienstverleners in ruraal gebied bijna twee en half maal lager ligt dan in urbaan 
gebied terwijl het aantal mannelijke dienstverleners in zowel urbaan als ruraal gebied vrijwel 
hetzelfde is. 
Bereikbaarheid dienstverleners - De bereikbaarheid van de dienstverleners in urbaan gebied 
was gemakkelijk en vlot vanwege de betere mogelijkheden (meer dienstverlenende en Ngo-
faciliteiten). In ruraal gebied (vooral in het binnenland) konden de dienstverleners, indien 
aanwezig, pas tijdens het veldbezoek van de teams al dan niet bereikt worden. 
 
            Tabel 3: Geslacht Dienstverleners naar Urbaan of Ruraal gebied. 

Gebied Man Vrouw Total 

Urban 13 21 34 

Ruraal 11 (55%)   9 (45%) 20 (37%) 

Totaal 24 (44%) 30 (56%) 54 (100%) 

 
Dienstverleners naar leeftijdscategorie - Hoewel de rurale dienstverleners afkomstig zijn uit 
alle leeftijdscategorieën, behoren de meesten tot de wat oudere leeftijdscategorieën, nl. de 
leeftijd tussen 35-39 jaar en 45-54 jaar. De dienstverleners uit urbaan gebied behoren tot de 
leeftijdscategorie 35-56 jaar. 
 
Dienstverleners ruraal naar organisaties - Van de 20 rurale dienstverleners, die een zelf 
invullijst hebben ingevuld, zijn 14 overheidsambtenaren en 6 zijn werkzaam bij een Ngo. De 
Ngo’s komen voor in de districten Coronie, Para en Saramacca. Deze drie rurale districten 
liggen niet zo ver van Paramaribo en de kuststreek. 
Dienstverleners ruraal naar beroep - Er is 1 leerkracht ook als dienstverlener actief in het 
district Sipaliwini. Binnen de rurale dienstverleners, die een zelf invullijst hebben ingevuld, 
zijn de meesten politieagent en daarna verpleegster. Deze dienstverleners komen van 
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oudsher in actie indien er een incidentie is van geweld tegen kinderen (bij aangifte en 
onderzoek). Zie ook tabel 4. 
 
Tabel 4: Beroep per ruraal district 

District 
Maatschappelijk 
werker 

Arts 
Gezondheidswerker 
/Verpleegkundige 

Counselor Politieagent Anders Totaal 

Brokopondo 0 0 0 0 1 0 1 
Commewijne 0 0 1 0 1 0 2 
Coronie 1 0 1 1 2 0 5 
Marowijne 0 0 1 0 1 0 2 
Para 2 0 1 0 1 0 4 
Saramacca 0 0 1 1 1 0 3 
Sipaliwini 0 0 0 0 2 1 3 
Totaal 3 0 5 2 9 1 20 

 
Dienstverleners urbaan naar beroep - Bij de dienstverleners in urbaan gebied behoren de 
maatschappelijk werkers tot de grootste groep, daarna gevolgd door de politieagenten. Dit is 
een indicatie, dat de dienstverlening in urbaan gebied gedifferentieerder is dan die in ruraal 
gebied. Maatschappelijk werkers zijn voornamelijk in Paramaribo werkzaam bij de 
verschillende dienstverleningsinstanties. Deze dienstverleners krijgen ook te maken met 
cliënten uit andere districten, omdat de hulp centraal vanuit Paramaribo geregeld is. 
Onder de categorie counselor zijn er personen, die een training in counseling hebben 
gevolgd in o.a. huiselijk geweld, suïcide of hulpverlening in het algemeen. De categorie 
“Anders” is ruim. Hieronder zijn administratieve krachten maar ook een jurist, psychologen 
en een penitentiaire ambtenaar. 
 
Tabel 5: Beroep per urbaan district 

District Maatschap-
pelijk 
werker 

Arts Gezondheid-
werker/Ver-
pleegkundige 

Counselor Politie 
agent 

Anders Totaal 

Nickerie 1 1 0 3 3 5 13 
Paramaribo 6 0 3 2 1 11 23 
Wanica 0 0 0 0 2 2 4 
Totaal 7 1 3 5 6 18 40 
 
Alle 20 rurale dienstverleners geven aan, dat religie belangrijk voor hen is en voor een grote 
groep is religie zelfs heel belangrijk. Het geloof speelt dus een erg belangrijke rol bij rurale 
dienstverleners. Van de 20 rurale dienstverleners zijn 18 christen en 2 hindoes. 
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Figuur 1 : Dienstverleners naar woonplaats en etniciteit 
 
De rurale dienstverleners zijn uit alle etnische groepen afkomstig, behalve uit de Javaanse 
bevolkingsgroep. De creolen zijn de grootste groep zowel rurale als urbane dienstverleners  
(zie figuur 1).In alle rurale districten worden er vanuit de hulpverlening bij VAC meerdere 
diensten tegelijkertijd aangeboden.  
 

 
 
 
Figuur 2: Ervaring binnen het beroep 
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De meeste rurale dienstverleners, dat zijn er 14 van de 20, hebben heel veel ervaring binnen 
het beroep van hulpverlening (10 jaren of langer ervaring). Hun werkzaamheden verrichten 
zij zo’n 80%, zowel vanuit hun kantoor als in de praktijk. Slechts 20% is uitsluitend 
veldwerker. Er is niemand, die alleen vanuit het kantoor werkt. Ze moeten taken 
combineren, het zijn in de uitvoering van hun werk generalisten: ze zijn zowel op kantoor als 
in het veld bezig. Een overzicht van de ervaring binnen het beroep is weergegeven in figuur 
2. 
 

5.2. Ervaring en percepties van dienstverleners 
 

5.2.1. De toegang tot hulpverlening per ruraal district  
 
De toegang tot dienstverlenende hulporganisatie per ruraal district met vermelding van het 
soort dienstverlening is weergegeven in het overzicht in tabel 6. 
 
Tabel 6: Overzicht van het aantal dienstverlenende hulporganisaties der rurale districten met vermelding van de soort 
dienstverlening per district. 

Districten Broko- 
pondo 

Comme 
wijne 

Coronie 
Maro- 
wijne 

Para Saramacca Sipaliwini 

Hulporganisaties 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
Preventie: 
Voorlichting 
en Bewustwording 

X X X X X X  X X    X X      X 

Vroege ontdekking 
geweld 
en doorverwijzing 

X  X X X X X X        X  X X X 

Aangifte geweld 
tegen kinderen 

X    X X X X X X    X X    X  

Registratie geweld 
tegen kinderen 

X  X  X X X X X            

Juridisch advies X  X  X X              X 
Begeleiding/ 
counseling 
van slachtoffers 

   X X  X   X X     X X   X 

Opvoedingsonder-
steuning 
aan ouders 

   X   X X      X      X 

Doorverwijzing naar 
unit 
huiselijk geweld 
politie 

           X         

Medische 
dienstverlening 

            X    X    

Opvang en 
begeleiding 
van kinderen 

      X   X          X 

 
Dienstverlening in het district Brokopondo 
 
In het district Brokopondo is 1 hulpverleningsorganisatie actief op het gebied van VAC 
waarbij een combinatie van diensten wordt aangeboden. 
De organisatie in het district Brokopondo biedt de volgende diensten aan: 
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- Preventie: bewustwording en voorlichting.  
- Vroege ontdekking geweld en doorverwijzing.  
- Aangifte geweld tegen kinderen. 
- Registratie van geweld tegen kinderen.  
- Juridisch advies. 

 
Beschrijving praktijksituatie in het district Brokopondo met betrekking tot VAC 
 
Het gaat dus zowel om preventieve hulp bij VAC als om hulp indien er geweld tegen 
kinderen is gebruikt. Verder vindt er ook registratie van geweld tegen kinderen plaats. In het 
diepte-interview met een vertegenwoordiger van de dienstverlenende organisatie van 
Brokopondo, verantwoordelijk voor de registratie van de aanmeldingen bij incidenten van 
geweld tegen kinderen werd aangegeven, dat de registratie van de gevallen van geweld 
tegen kinderen niet gespecificeerd worden geregistreerd en dat het overzicht van alle 
delicten op regelmatige basis wordt doorgestuurd naar het hoofdkantoor. 
Verder komt, volgens een dienstverlener behorende tot een andere organisatie, onder 
andere  agressie van ouders voort uit het feit, dat zij niet tegen het gedrag van het kind 
kunnen. De ouders worden dan agressief en kinderen kunnen niet tegen pijn en komen dan 
naar hem toe. Jongeren komen naar hem toe bij problemen.  
 
‘In de traditionele gemeenschappen treden ouderen vaak op als bemiddelaar en praten dan 
met de moeder en met het kind. Kinderen komen voor hulp en ze worden te woord gestaan 
zoals iedere aangever, die zijn kantoor aandoet. Natuurlijk praat je op het niveau van het 
kind met kinderen. Er is geen specifiek verschil in aanpak van jongens en meisjes op kantoor. 
Er komt een vrouwelijke collega en het kind moet zich op z’n gemak voelen. Jongens die op 
zijn kantoor komen praten ook met vrouwen.’ 
 
Een dienstverlener (traditioneel leider) uit dit district zegt verder dat lichamelijke straffen in 
sommige gevallen wenselijk zijn. 
 
 ‘Lichamelijke straffen zijn nodig bij bepaalde kinderen.’ 
 
Ook bij huiselijk geweld geeft hij het advies, dat het binnen gebeurt en niet buiten! Wat 
wordt hier mee bedoeld? 
Hij heeft ook ideeën voor alternatieve straffen op school, nl. in de pauze binnen- en 
nablijven en ouders laten roepen. Zijn vorming heeft hij vnl. als leerkracht gehad en via 
folders en instructies met gedragsregels. 
Een andere dienstverlener uit dit district geeft in een diepte-interview aan dat er intern wel 
trainingen gegeven worden, maar je moet geselecteerd worden om die trainingen te volgen. 
De dienstverleners van de Jeugddienst, die dagelijks in aanraking komen met gevallen van 
geweld tegen kinderen, volgen doorgaans de training. 
Nu is het zo dat zaken die jeugdigen aangaan, doorverwezen worden naar de jeugdpolitie of 
de kinderpolitie in ‘Opa Doelie’. 
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Dienstverlening in het district Commewijne 
 
In het district Commewijne zijn 2 hulpverleningsorganisaties actief op het gebied van VAC, 
waarbij 1 organisatie specialistische hulp aanbiedt en 1 organisatie een combinatie van 
diensten. 
De organisatie in het district Commewijne biedt de volgende diensten aan: 

- Preventie: bewustwording en voorlichting.  
- Vroege ontdekking geweld en doorverwijzing.  
- Registratie van geweld tegen kinderen.  
- Juridisch advies. 

 
Beschrijving praktijksituatie in het district Commewijne met betrekking tot VAC 
 
Ieder jaar komen er zedendelicten voor maar geen fysieke mishandeling. Wanneer op school 
iets opvalt met betrekking tot mishandeling van het kind, brengt de school het kind naar de 
dokter. 
Bij de hulpverlening bij incidentie van seksueel geweld geeft een dienstverlener aan: ‘Het 
kind wordt zelf wel gehoord, ouders worden dan weggestuurd’.  
Er zijn geen meldingen van incidentie van geweld tegen kinderen, maar in 2015 is wel een 
Chinees meisje van 5 jaar mishandeld door haar vader. Op school was het kind stil. De vader 
had ook haar haren afgeschoren. Toen heeft de school haar naar de poli gebracht en 
vervolgens naar de politie. Daarna kwam het kind niet meer naar school. 
Er zijn geen geschreven overeenkomsten met de politie, maar er is een ongeschreven regel 
dat zij ingeschakeld worden. Er is een goede samenwerking met de politie. Zij zijn dichtbij 
van mekaar. Qua locatie of samenwerking? 
Het afgelopen jaar zijn 2 zedendelicten voorgekomen. Mogelijk seksueel geweld bij tieners 
van 13 en 16 jaar. Via de politie werden ze doorverwezen met een visum naar de poli. Indien 
ze geen politievisum hebben, worden mogelijke slachtoffers doorverwezen naar de politie 
om eerst een visum te halen. Ze worden via de poli doorverwezen naar de gynaecoloog om 
vorm en mate vast te stellen van de mishandeling. Het ging om gevallen in huis; de 
stiefvader was de dader. 
 
Dienstverlening in het district Coronie 
 
In het district Coronie zijn 5 hulpverleningsorganisaties actief op het gebied van VAC en alle 
5 organisaties bieden een combinatie van diensten aan. 
De organisatie in het district Coronie biedt de volgende diensten aan: 

- Preventie: bewustwording en voorlichting.  
- Vroege ontdekking geweld en doorverwijzing.  
- Begeleiding/counseling van slachtoffers. 
- Opvoedingsondersteuning aan ouders. 
- Aangifte geweld tegen kinderen. 
- Registratie van geweld tegen kinderen.  
- Juridisch advies. 
- Opvang en begeleiding van kinderen. 
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Beschrijving praktijksituatie in het district Coronie met betrekking tot VAC 
 
In het district Coronie worden alle vormen van hulpverlening bij VAC aangeboden. Er is een 
Meldpunt gevestigd in het district Coronie, dat onder het Ministerie van Justitie & Politie 
Nickerie valt. In de focusgroep met de dienstverleners blijkt ook, dat er vanwege het 
Meldpunt veel diensten bij VAC worden aangeboden, maar preventieve activiteiten 
ontbreken en er is weinig ontspanning voor jeugdigen in het district Coronie: geen zwembad 
en geen padvinderij. Er is geen jeugdzorgafdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Volkshuisvesting of van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken. Zoals men in de focusgroep 
aangeeft: er zou meer aan bewustwording gedaan moeten worden, zeker v.w.b. de 
aanwezigheid van het Meldpunt en welke functies het moet vervullen. Bij constatering van 
geweld kan nu wel direct worden opgetreden via het Meldpunt. Maar de opvolging van actie 
door andere diensten is problematisch.  
 

‘Bewustwording is nodig, maar effectieve hulp kan nu nog niet geboden worden. Alles 
zou gelijktijdig in place moeten zijn, anders is de hulp ineffectief. Dus liever geen 
bekendmakingen.’ 
 

Bijvoorbeeld bij constatering van geweld thuis en uit huis plaatsing zijn er vaak opvang 
problemen:  
 

‘Niet altijd kan een familie een kind opvangen, tehuizen zijn ook niet gemakkelijk te 
vinden. 14/15-jarige kinderen zijn moeilijk op te vangen. Er zijn ook geen tehuizen 
voor verwaarloosde kinderen.’ 
 

Alhoewel dienstverleners met de komst van het Meldpunt trainingen hebben gehad over 
kinderrechten en de psychische, geestelijke begeleiding van slachtoffers is er ook nog: 
 

‘Geen nazorg voor slachtoffers. Daders moeten ook begeleid worden. Hulpverlening 
voor de daders is heel belangrijk.’ 
 

Dienstverleners hebben via bijvoorbeeld de kerk geleerd over geweld tegen kinderen of 
dienstverleners hebben zelf gelezen en zich verdiept in onderwerpen m.b.t. geweld tegen 
kinderen. 
Een bijkomend probleem is dat door de kleinschaligheid van de gemeenschap privacy 
problematisch is. Alhoewel meldingen bij het Meldpunt anoniem zijn geven dienstverleners 
aan, dat het een: 
 

‘Kleine samenleving is en families willen elkaar beschermen. Mensen geven niet door 
wat ze zien, om ruzie en schaamte te voorkomen.’ 
 

Met de komst van het Meldpunt in het district Coronie hebben kinderen wel een stem 
gekregen, ze kunnen naar binnen stappen om geweld te melden. 
De dienstverleners geven aan dat ze zowel de jongen als het meisje dat binnenkomt op 
dezelfde manier behandelen. Er is geen protocol tegen discriminatie. De dienstverleners 
vertellen dat ze: 
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‘In de training hebben meegekregen om het slachtoffer niet te verwijten, zoals dat ze 
aanleiding heeft gegeven. Counselors hebben intake lijsten waarmee ze werken en 
zijn verantwoording verschuldigd aan Stichting Win.’ 
 

Er zijn geen samenwerkingsprotocollen met andere organisaties, alhoewel men wel 
samenwerkt met verschillende organisaties en men slachtoffers doorverwijst. Deze 
organisaties zijn al enkele keren bij elkaar gekomen. De dienstverleners geven aan, dat de 
samenwerking er als volgt uit ziet: 
 

‘Bij de RGD in geval van misbruik, wordt het kind verwezen naar de gynaecoloog. 
Ouders gaan eerst naar de huisarts, voor een medisch visum. Ouders willen niet altijd 
aangifte doen. De melding wordt op papier gezet door het Meldpunt en wordt 
overgedragen aan politie Jeugdzaken. Ook als de dader een volwassene is gaat het 
naar Jeugdzaken.’ 
 

Het Meldpunt maakt weekstaten op. Alhoewel men in andere districten op heeft gegeven, 
dat men vanwege de kleinschaligheid van de gemeenschap geen zinnig gebruik kan maken 
van een beschermingsbevel, geven de dienstverleners van dit district aan dat ze: 

‘Reeds 2 zaken van beschermingsbevel binnen hebben, deze worden via KJN naar het 
kantongerecht gestuurd.’ 
 

Dienstverlening in het district Marowijne 
 
In het district Marowijne zijn 2 hulporganisaties actief op het gebied van VAC en beide 
organisaties bieden een combinatie van diensten aan. 
De organisatie in het district Marowijne biedt de volgende diensten aan: 

- Preventie: bewustwording en voorlichting. 
- Aangifte geweld tegen kinderen. 
- Registratie van geweld tegen kinderen. 
- Opvang en begeleiding van kinderen. 
- Begeleiding/counseling van slachtoffers. 
-  

Beschrijving praktijksituatie in het district Marowijne met betrekking tot VAC 
 
De dienstverlener heeft niet vaak met incidenten van fysieke mishandeling van kinderen te 
maken. Daarentegen geven alle dienstverleners aan, dat de incidentie van verwaarlozing als 
gevolg van armoede, ‘geestelijke mishandeling’ zoals ze dat noemen en seksueel misbruik 
heel veel voorkomt. 
Verwaarlozing als gevolg van armoede komt heel veel voor. Bij jongens uit zich dat door 
schoolverzuim, teneinde naar Albina te gaan met een kruiwagen om vracht te transporteren 
en zo geld te verdienen.  
 

‘Kinderen met kruiwagens in Albina. Tussen 5 en 6 u ‘s morgens zijn kinderen tussen 6 
en 10 jaar al bij de bushalte in Moengo om naar Albina te gaan om geld te gaan 
verdienen.  
Mensen kopen speciaal kruiwagens om aan die kinderen te verhuren.’ 
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Kinderen worden veelal vroege schoolverlaters, omdat de ouders niet over voldoende geld 
beschikken om ze naar school te sturen. Kinderen van de lagere school komen soms zonder 
onderbroek naar school. Meisjes in de pubertijd komen soms zonder maandverband naar 
school in de periode dat ze ongesteld zijn; er is geen geld om maandverband te kopen.  
Kinderen zijn over het algemeen alleen thuis, omdat moeders tot 17 uur hosselen. Seksueel 
misbruik in Marowijne wordt volgens de dienstverleners mede in de hand gewerkt door de 
woonsituatie van de mensen. 
    

‘Armoede is een oorzaak van incest, met velen in 1 huis, geen woningbouw in 
Marowijne, met als gevolg: Huis afgebrand en veel tienerzwangerschappen zoals 
oudere man van leeftijd over 60 jaar met jong kind van leeftijd 13 jaar.’ 

 
Verder gaan schoolgaande meisjes door armoede gedreven lesbische relaties aan met 
vrouwen uit Frans-Guyana, die naar Moengo komen. In de gemeenschap van Moengo 
worden deze relaties wel getolereerd maar niet de homorelaties tussen mannen. Die 
gebeuren in het geheim.  
Voorts het geval van de moeder waarvan haar peuter van leeftijd 3 jaar door de vader 
misbruikt wordt, maar ze ervoor kiest om haar mond te houden en geen aangifte te doen, 
want de vader is kostwinner en wie gaat er dan voor je zorgen als hij opgesloten wordt? 
Gebrek aan ontwikkeling van de ouders speelt ook een rol, vooral bij de moeder. Door de 
dienstverleners wordt aangegeven, dat vanwege de cultuur waarbij seksueel misbruik in de 
taboesfeer verkeerd en door de familie volledig geheim wordt gehouden, seksueel misbruik 
in stand wordt gehouden. Alles wordt in de familie besproken en wordt gesust. Zoals in het 
geval waarbij een oudere man zijn kleindochter heeft misbruikt en een oma aan haar 
kleindochter het volgend advies geeft: 
               

‘Ori ju mofo, ju na uma sma, ju mu tee tifi’. Vrij vertaald: ‘zwijg erover, je bent een 
vrouw, je moet op je tanden bijten’. 

 
Indien een kind toch hulp zoekt bij dienstverleners kunnen er soms levensbedreigende 
situaties ontstaan, ook voor de dienstverleners. Er wordt grote druk op het slachtoffer 
gelegd om de aanklacht in te trekken. De dienstverlener, die de zaak begeleidt, wordt zelf 
met de dood bedreigd door de familie en heeft in sommige gevallen zelf politiebescherming 
nodig.  
Indien het kind hulp zoekt via de school of de poli wordt de familie erbij gehaald en die doet 
aangifte bij de politie. De politie begeleidt het slachtoffer naar de dokter en die onderzoekt 
het slachtoffer. Soms moeten kinderen uit de situatie gehaald worden en elders geplaatst 
worden. 
Via de politie wordt dat beslist. Men plaatst het kind ergens waar het slachtoffer veilig is. Dat 
kind wordt in een internaat of tehuis geplaatst. Of bij Stichting voor het kind of de Stem en 
soms zelfs bij de dienstverlener thuis. Als er een rechtszaak is worden de slachtoffers 
begeleid, veelal door leden van de NGO ‘Jongeren Cottica Marowijne’. 
Er zijn in Moengo verschillende plaatselijke NGO’s actief. Zo geeft Big Chance seksuele 
voorlichting en zijn er: Alfango-Xinta-Umana en Moedji. Veel van de lokale NGO’s hebben 
trainingen van de Stichting Projecta gehad en een film gemaakt over 
tienerzwangerschappen. 
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Volgens de dienstverleners moet er meer informatie, voorlichting naar de familie toe, men 
weet niet dat het verboden is om beneden 16 jaar seks te hebben. En in de buurt van mulo 
en lbgo-scholen moet het veiliger gemaakt worden voor schoolkinderen vanwege 
hangmannen die daar rondhangen en ze molesteren. De meisjes worden heel vroeg 
aangesproken door jongens en krijgen geen kans om zich te ontwikkelen. 
Er zijn groepen binnen de kerk te Moengo actief om de jongeren te versterken. Er zijn 
mentoren, elk voor 5 kinderen waarmee ze gesprekken houden. Er zijn geen geschreven 
regels over hoe op een kindvriendelijke manier om te gaan met kinderen, die slachtoffer zijn 
van geweld. De dienstverleners beschikken wel over een kinderrechtenverdrag; maar ze 
weten niet waar het is opgeborgen. 
Er is geen slachtofferhulp in Moengo. Indien kinderen doorverwezen worden voor 
psychologische hulp dan moet dat in Paramaribo geschiedden. De kinderen maken nog geen 
gebruik van de Kindertelefoon. De dienstverleners geven aan, dat er behoefte is aan een 
Meldpunt in Moengo.  
 
Dienstverlening in het district Para 
 
In het district Para zijn 4 hulpverleningsorganisaties bij VAC operationeel, waarvan 2 
hulporganisaties specialistische hulp aanbieden en 2 hulporganisaties een combinatie van 
diensten. 
De organisatie in het district Para biedt de volgende diensten aan: 

- Preventie: bewustwording en voorlichting.  
- Begeleiding/counseling van slachtoffers. 
- Opvoedingsondersteuning aan ouders. 
- Aangifte geweld tegen kinderen. 
- Doorverwijzing unit huiselijk geweld politie. 
- Medische diensten. 

 
Beschrijving praktijksituatie in het district Para met betrekking tot VAC 
 
De dienstverleners hebben met alle vormen van VAC te maken nl. met fysiek geweld, 
emotioneel geweld en seksueel misbruik. Het meest onder de aandacht van de 
dienstverlener is fysiek geweld. De nasleep van fysiek geweld is emotioneel geweld. De 
dienstverlener blijft een aantal cases door volgen. Bij gewelddadige ouders bijvoorbeeld wil 
hij het kind op regelmatige basis terugzien. 
Van kinderen, die gewelddadig zijn naar andere kinderen toe, blijkt bij verder onderzoek dat 
het kind zelf thuis geweld ondervindt. Heel vaak wordt het binnen de familie opgevangen, 
het kind gaat naar een tante of oma toe, maar meestal is dat geen duurzame oplossing. 
In dit district komt er veel geweld voor als gevolg van alcoholmisbruik en jongeren, die 
overgaan op drugs. 
 

   ‘Overgroot deel van cliënten zijn Inheemsen en Marrons.’ 
 

Voorbeelden van incidenten van fysiek geweld zijn: dat het kind door ‘shutters’ gegooid is of 
heet water over zich heen heeft gehad. Bij verbranding is het geestelijk een zware klap voor 
het kind om te verwerken. 
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‘Bij incidenten van seksueel misbruik blijkt veelal de dader de biologische vader te zijn, 
of meerdere familieleden. De dader bij seksueel misbruik is altijd een bekende. 
Meestal is het zo dat niet 1 kind misbruikt wordt, maar meerdere kinderen uit dat 
gezin of uit een buurt.’ 
 

Seksueel misbruik heeft ook gevolgen voor de schoolprestaties. De dienstverlener blijft het 
slachtoffer volgen om na te gaan of het kind emotioneel het misbruik heeft kunnen 
verwerken en vaak komt er ook een psycholoog aan te pas. Het jongste slachtoffer, dat hij 
heeft gehad is een baby. 
         

‘Een baby heeft een zuigreflex en als de baby braakte, bleek het sperma te zijn’. 
 

22 jaren werkt een dienstverlener en heeft als ervaring dat kinderen vaak thuis niet veilig 
zijn. 
‘Het huis hoort eigenlijk veilig te zijn, maar na het leger en de politie is het gezin de meest 
gewelddadige plaats. Terwijl het veilig zou moeten zijn voor de kinderen’. 
‘Ook de school is niet veilig; dat heeft te maken met de methode die gebruikt wordt voor 
sommige kinderen. Geweld door het beperken van levensruimte zoals je mag dit niet en je 
mag dat niet. Opvoeding waarbij kinderen alleen negatieve dingen leren, zoals je kan het 
niet, je weet het niet. Uiteindelijk wordt het Kind minderwaardig.’ 
Seksueel misbruik komt via de politie bij de poli terecht of via de poli bij de politie. Kinderen 
vertellen het eerder aan kinderen en die vertellen het aan hun ouders of ze praten met de 
dokter en pas nadat ze de dokter vertrouwen komen ze los. 
Soms komt het verzoek om een kind te onderzoeken bij gedragsverandering vanuit de 
leerkracht. Via schoolonderzoek kan de dienstverlener er ook achter komen of er sprake is 
van seksueel misbruik. 
 

‘Bij schoolonderzoek blijkt, dat een jongen z’n anus vasthoudt i.p.v. z’n penis, of er 
komen geslachtsziekten voor.’ 
 

Verder komen er in het district Para veel tienerzwangerschappen voor. Maar voorlichting 
aan de jeugd wordt alleen op verzoek gegeven. Vanuit het Jeugdparlement zijn er verzoeken 
bij een dienstverlenersorganisatie binnen gekomen om voorlichtingssessies te verzorgen te 
Bernharddorp en Powakka. Deze verzoeken zijn wel gehonoreerd. 
Een dienstverlener heeft de volgende visie van geweld tegen kinderen: Geweld wordt 
gedirigeerd van ouderen naar kinderen.  
 

‘Handelingen, die resulteren in fysiek, emotioneel geweld en seksueel misbruik en 
handelingen, die nagelaten worden om kinderen te beschermen.’ 
 

Deze dienstverlener heeft nooit met een beschermingsbevel gewerkt. Een andere 
dienstverlener geeft aan dat zijn dienst tot nu toe geen gebruik heeft gemaakt van een 
beschermingsbevel voor kinderen omdat zij altijd hebben kunnen bemiddelen. 
Kinderrechten moeten door volwassenen erkend worden en ze moeten die rechten naleven. 
Maar, volgens de dienstverlener gaat het bij de naleving van de kinderrechten fout. 
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‘Heel vaak bij naleving van kinderrechten is het in de praktijk toepassen 
problematisch, en volwassenen missen de life skills om de kinderrechten te kunnen 
naleven. Ook kinderen ontberen veel van de benodigde life skills. Naleving heeft pas 
succes als de benodigde skills zijn bijgebracht.’ 
 

De dienstverlener geeft aan, dat geweld onderdeel is van de menselijk natuur. De mensen 
ervaren een discrepantie tussen wat ze ervaren en wat wenselijk is. Mensen moeten zich 
skills eigen maken om hun frustraties en angsten een meer positieve wending te geven. 
 
Dienstverlening in het district Saramacca 
 
In het district Saramacca zijn 3 organisaties actief op het gebied van hulpverlening bij VAC 
waarvan 1 organisatie specialistische hulp aanbiedt. 
De organisatie in het district Saramacca biedt de volgende diensten aan: 

- Vroege ontdekking van geweld en doorverwijzing.  
- Begeleiding/counseling van slachtoffers. 
- Aangifte geweld tegen kinderen. 
- Medische diensten. 

 
Beschrijving praktijksituatie in Saramacca met betrekking tot VAC 
 
De dienstverleners van het district Saramacca, die zich bezighouden met kinderen welke 
geweld is aangedaan, hebben zich voor het grootste gedeelte vrijwillig opgegeven om de 
training, aangeboden door de Stichting Stop Geweld en verzorgd is via het Bureau Rechten 
van het Kind, te volgen. Sommigen zijn vanuit hun werk opgedragen om mee te doen met de 
training. Dat was meer een training over geweld waar kinderen in de thuissituatie en in hun 
omgeving mee te maken hebben. De ervaring is, dat de afhandeling van gevallen van 
kindermishandeling langzaam is. Zoals: 
 

‘In een case van verwaarlozing heeft de politie Groningen een rapport opgemaakt en 
doorgestuurd via het Parket naar Bufaz. De case is nog niet afgehandeld na zovele 
maanden.’ 
 

De dienstverleners geven ook aan, dat er een Bureau Jeugdzorg nodig is. 
Ze hebben geen trainingen in kindvriendelijke aanpak van kinderen ontvangen. Maar, geven 
ze aan:  
 

‘De mening van kind wordt ook meegenomen en ze doen aan kinderen bewust maken 
over hun rechten en plichten.’ 
 

Over de genderbenadering geeft de vertegenwoordiger van het KPS aan, dat zij geen vragen 
mogen stellen, zoals:  
 

‘Was je rok niet te kort? enz. en zowel jongens als meisjes krijgen eenzelfde 
behandeling.’ 
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Er zijn geen samenwerkingsprotocollen op papier met andere organisaties, en ook zijn er 
geen awareness programma’s in werking. Niemand heeft een CRC exemplaar en ook een 
kindvriendelijk exemplaar is afwezig.  
Verder geven ze aan, dat veel kinderen uit de vissersdorpen in het district Saramacca niet 
naar school gaan, omdat ze geen inschrijfgeld kunnen betalen en dat ‘Kinderen worden 
voorgetrokken door leerkrachten’ en ‘Pesten komt voor op school.’ 
 
De vertegenwoordiger van het KPS geeft ook aan, dat de politie nog nooit voor een kind een 
beschermingsbevel heeft aangevraagd.  
De dienstverleners geven aan wat nog nodig is in het district Saramacca om kinderen goed te 
beschermen: ‘Voorlichting voor de samenleving’. Bijvoorbeeld: 
 

‘De school weet niet precies wanneer ze een melding moeten doen en niet. Ze krijgen 
boze ouders.’ Er moet een opvangtehuis voor verwaarloosde kinderen en seksueel 
misbruikte kinderen komen en (een afdeling van) Bufaz.’ 

 
Dienstverlening in het district Sipaliwini 
 
Het district Sipaliwini is een zeer uitgestrekt district, dat een groot deel van het binnenland 
van Suriname omvat. De gegevens hebben betrekking op het Kabalebo gebied in zuidwest 
Suriname. 
In het district Sipaliwini zijn 3 hulpverleningsorganisaties actief op het gebied van VAC 
waarvan 1 organisatie specialistische hulp aanbiedt. 
De organisatie in het district Sipaliwini biedt de volgende diensten aan: 

- Preventie: bewustwording en voorlichting.  
- Begeleiding/counseling van slachtoffers. 
- Juridisch advies. 
- Opvoedingsondersteuning aan ouders. 
- Opvang en begeleiding van kinderen. 
- Vroege ontdekking van geweld en doorverwijzing. 
- Aangifte geweld tegen kinderen. 
- Medische diensten. 

 
Beschrijving praktijksituatie in het district Sipaliwini met betrekking tot VAC 
 
De dienstverleners geven aan, dat de situatie met betrekking tot kindermishandeling 
zodanig was, dat daar een Meldpunt is gekomen. Veel seksueel misbruik en verwaarlozing 
van kinderen. Men moet op eigen kompas varen. Als geestelijke leider of leerkracht heeft 
men trainingen gehad om met kinderen om te gaan, maar niet als dienstverlener, die zich 
bezighoudt met de bestrijding van VAC. Met elk slachtoffer, dat aangemeld wordt, volgt er 
een privégesprek. Bij de studie beroepsvaardigheden hebben ze dat geleerd als leerkracht. 
Het is belangrijk om door te vragen, omdat het soms fantasieën zijn van de kinderen. 
Bij de dienstverlener, die vanuit de kerk werkt is het belangrijk, dat een vrouw respect heeft 
voor zichzelf en bijvoorbeeld let op hoe zij zich kleed. Voor de andere dienstverlener is dat 
niet zo belangrijk en worden jongen en meisje op dezelfde manier behandeld. De derde 
dienstverlener geeft aan, dat je bij de omgang met de slachtoffers niet mag oordelen, maar 
dat je ook geen aanstoot mag geven. 
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Er zijn preventiesystemen vanuit de kerken, vanuit de school, vanuit de poli en vanuit het 
traditioneel gezag. Er is een samenwerking tussen al deze diensten en het Meldpunt.  
Voor wat betreft het blijven volgen van een case: Ze helpen waar ze kunnen helpen, maar 
veel kunnen ze niet doen. Vanuit het traditioneel gezag wordt de case wel verder gevolgd en 
begeleid.  
Doordat er een Meldpunt is kunnen de ouders begeleid worden en wordt verder onderzoek 
gedaan naar de gezinssituatie. 
Bij een geval waarbij 3 kinderen uit 1 gezin slachtoffer waren van mishandeling heeft de 
dienstverlener de kinderen in huis genomen; uiteindelijk konden 2 teruggestuurd worden 
naar huis. De kinderen weghalen heeft geholpen; de vader is minder gaan drinken, hij is 
veranderd en doet zijn best. 
Een kind heeft zijn vader en moeder nodig. De ouders moeten zodanig begeleid worden, dat 
de situatie normaliseert. 
Voor de politie gaat het hier om een strafbaar feit, dus zij bieden geen begeleiding. 
Het traditioneel gezag geeft aan, dat ouders soms begeleiding nodig hebben: ze weten niet 
hoe het hoort. Men moet altijd eerst nagaan, wat de problemen zijn en dan proberen de 
ouders te helpen. 
Het is een kleine gemeenschap, dus een beschermingsbevel is niet zo op zijn plaats; ze 
hebben wel training erin gehad. 
Data wordt door het Meldpunt bijgehouden en doorgestuurd naar de politie en de Minister. 
 

5.2.2. De toegang tot hulpverlening per urbaan district  
 

In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van het aantal dienstverlenende hulporganisaties der 
urbane districten met vermelding van de soort dienstverlening per district. Opvallend is 
daarbij, dat in het district Wanica zelf bijna geen diensten aangeboden worden. Men is voor 
de dienstverlening bij VAC aangewezen op de hulporganisaties in Paramaribo.  
In Paramaribo zijn vrijwel alle diensten aanwezig. 
 
Tabel 7: Overzicht van het aantal dienstverlenende hulporganisaties der urbane districten met vermelding van de soort 
dienstverlening per district. 

Hulporganisaties/District Wanica Paramaribo Nickerie 
Begeleiding/Counseling 
van slachtoffers 

- + + 

Juridisch advies - + - 
Begeleiding van de 
overtreder via 
werkgever 

+ + + 

Onderzoek strafzaken - + - 
Trainingen - + + 
Doorverwijzing Unit 
huiselijk geweld politie 

- + - 

 
Dienstverlening in het district Nickerie 
 
In Nickerie waren vertegenwoordigers van vrijwel alle dienstverleningsorganisaties 
aanwezig, die een rol kunnen spelen bij de hulpverlening bij incidenten van VAC, zoals 
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Afdeling Justitie Nickerie en Slachtofferhulp, Anti Drugscommissie Nickerie, Stichting WIN, 
Bureau Genderbeleid, een Bestuur opzichter, Stichting Klankbord, een vertegenwoordiger 
van de kerk en een Onderwijsinspectievertegenwoordiger. 
 
Beschrijving van de praktijksituatie in het district Nickerie met betrekking tot VAC 
 
Het district Nickerie heeft op Paramaribo na de meeste organisaties, die hulp kunnen bieden 
bij VAC. De afdeling Jeugdzaken van het Ministerie van Sociale Zaken geeft aan, dat het kind 
uit huis wordt gehaald, indien het thuis niet veilig is. Het kind wordt ondergebracht in een 
tehuis of via Bufaz in een geregistreerd pleeggezin. Ouders van kinderen, die slachtoffer zijn 
geworden van geweld, kunnen via de dienstverlening begeleid worden. Herhaling van het 
gedrag van de ouders kan namelijk optreden, indien de begeleiding uitblijft. En het kind kan 
later hetzelfde doen. Maar de ouders moeten bereid zijn gecounseld te worden.  
 
Het bureau anti-drugs doet aan counseling. Soms, indien er sprake is van geweld tegen het 
hele gezin, is er opvang nodig voor de moeder en kinderen. Dat is een probleem volgens het 
Bureau genderbeleid. Verder willen mannen meestal niet gecounseld worden.  
De Wingroep geeft aan, dat zij werken met kinderen met gedragsproblemen en ze proberen 
de ouders mee te krijgen. De afdeling begeleiding van het MINOV is niet in Nickerie 
vertegenwoordigd, maar ze vragen aan de scholen lijsten op van kinderen, die 
leerproblemen en gedragsproblemen hebben. De stichting vervult de rol van MOB door het 
testen van deze kinderen.  
De stichting Klankbord is bezig met kinderen in de gevangenissen vanuit het geestelijke, en 
ook drugsverslaafden worden begeleid. Een dienstverlener geeft aan, dat de kinderen het 
heel vaak moeilijk hebben, omdat de vaders hun taak in het algemeen niet volbrengen.  
De stichting Win heeft, evenals de afdeling Jeugdzaken Nickerie, bij uitzondering van de 
andere hulpverleningsorganisaties wel kindvriendelijke richtlijnen. Bijvoorbeeld een 
counselor moet weten, dat de geheimhouding serieus in acht dient te worden genomen. De 
stichting verzorgd wel trainingen. De meeste dienstverleners hebben geen trainingen in  
kind vriendelijkheid en kinderrechten ontvangen. 
 
Kinderen worden bij de afdeling Jeugdzaken Nickerie zelf gehoord, zonder ouders. Het zijn 
slachtoffers van seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Oudere kinderen met 
moeilijk gedrag moeten hun probleem of mening op papier schrijven.  
De dienstverleners geven aan, dat er geen insinuerende opmerkingen naar jongens en 
meisjes worden gemaakt, indien ze slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Er is wel 
discriminatie op school, indien kinderen een homoseksuele voorkeur vertonen.  
Er is sprake van veel samenwerking tussen organisaties. Slachtoffers worden doorverwezen 
naar stichting Win, de psycholoog, de anti-drugs commissie Nickerie (ACN) en Sociale zaken 
afdeling Jeugdzorg, maar er zijn geen samenwerkingsprotocollen opgesteld of getekend. 
De bestuur opzichter volgt het verloop van een case evenals de afdeling Jeugdzaken 
Nickerie. 
 
Er zijn voorlichtingsprogramma’s gemaakt door de anti-drugs raad Nickerie. Er zijn 
radioprogramma’s gemaakt in het Nederlands, Sranan en Sarnami over alcohol, drugs en 
huiselijk geweld. De stichting Klankbord geeft drugsvoorlichting op scholen. Maar er is 
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weinig medewerking vanuit het MINOV, voornamelijk met de afdeling Inspectie. Er zou meer 
overleg moeten zijn om tot een werkbare situatie en effectieve voorlichting te komen. 
Bij een poging tot zelfmoord vraagt de afdeling Jeugdzaken Nickerie naar de godsdienst van 
het slachtoffer en wordt het slachtoffer doorverwezen naar?.  
Hulpverleningsprogramma’s zijn in werking, zoals: eigen netwerken, Sociale Zaken komt 
voor een tijdje in met sociale hulp, wegwijs maken van de cliënt, en de kerk geeft ook 
opvoedingsadviezen. 
 
Er zijn verder ook periodieke evaluaties met pleeggezinnen, door Bufaz Paramaribo.  
De afdeling Jeugdzaken Nickerie heeft wel data verzameld, maar de data wordt niet 
gepubliceerd. Deze dienst heeft wel een klachtenprocedure evenals de Onderwijsinspectie. 
Afhankelijk van de ernst van de zaak wordt de leerkracht aangeschreven of met de 
doktersverklaring doorgestuurd naar de directeur van het MINOV. 
 
De afdeling Jeugdzaken Nickerie werkt met het beschermingsbevel en geeft duurzame 
voorlichting, zoals: opvoedingstip, budgetteren, basic life skills, omgang met emoties, 
verantwoord ouderschap. Er is dus voorlichting tussen de overheid met de partners in de 
hulpverlening. De andere hulpverlening organisaties weten niet wat een beschermingsbevel 
is en kennen de procedure van het gebruik niet. 
Er is behoefte aan crisisopvang in het systeem van de overheid; er zou een doorgangshuis 
moeten zijn. 
 
De dienstverlening in het district Paramaribo 
 
In het district Paramaribo is hierover gesproken met vertegenwoordigers van meer dan tien 
dienstverleningsorganisaties. 
 
Beschrijving van de praktijksituatie in het district Paramaribo met betrekking tot VAC  
 
De onderwijsinspectie doet aan kwaliteitsbewaking, houdt toezicht en gaat met de school als 
team in gesprek. Op alle niveaus van lo, voj en vos, maar het zou ook op hbo en universiteit 
moeten gebeuren. 
Het Meldpunt Latour signaleert en gaat aan de slag met alle 
kinderbeschermingsmaatregelen voor de kinderen van Latour, Livorno en Pontbuiten. 
Het bureau ‘Rechten van het kind’ van Sozavo coördineert en promoot het 
kinderrechtenverdrag en is het aanspreekpunt van alle zaken, die kinderen regarderen. 
KPS op beleidsniveau ondersteunen, analyseren van statistieken, schrijven van projecten en 
het doen van wetenschappelijk onderzoek. 
Jeugdzaken heeft te maken met vermissing van meisjes, wegloopgedrag en zwerfgedrag van 
jongens en meisjes.  
Het ministerie van Sport en Jeugdzaken hanteert een programma van recreatieve vorming 
en educatie, waarbij ze veel te maken krijgen met tienerzwangerschappen. 
Het Pedologisch instituut is belast met begeleiding en plaatsing van kinderen in het 
onderwijs. Indien het kind moeilijk leert, krijgt het speciaal onderwijs onder begeleiding. 
Er zijn geen specifieke trainingen over geweld tegen kinderen op de lagere scholen. In 2014 
was er wel een zes maandelijkse training van prof. Wolff en mr. Waaldijk. Vooral met 
kinderen in scholing bij Opa Doelie, voornamelijk hoe om te gaan met jongens. Twee dagen 
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is er wel regelmatige training ten behoeve van Opa Doelie. Door het geestelijk geweld dat 
kinderen ondergaan, hebben deze kinderen een lage zelfwaarde. Eén van de vele gevolgen 
daarvan is, dat het kind negatieve aandacht gaat trekken doordat hij zich niet op zijn gemak 
voelt in school. 
 
Het Bureau rechten van het kind van het Ministerie van Sozavo heeft veel te maken met 
families met sociale problemen, waaronder: mishandeling, slaan op school. Er vindt dan een 
‘intake’ gesprek met kind en ouderen plaats, inspectie wordt aangeschreven en het verdere 
verloop van het proces wordt daarna gemonitord. 
Kinderen, die geweld is aangedaan in instellingen worden doorverwezen naar het Bureau 
Opvang Instellingen.  
 

‘Iemand, die daar werkt geeft de misstand door aan de instantie. Meestal zijn het 
stagiaires en personen, die toegang hebben. Ze merken op, dat sommige kinderen 
zich bijvoorbeeld anders gedragen. Meestal blijkt dan, dat deze kinderen fysiek en 
geestelijk geweld wordt aangedaan.’  

 
Instanties en de samenleving zijn niet goed geïnformeerd over de bestaande organisaties en 
diensten. Verder geeft een dienstverlener het volgende aan: 
 

‘Er zijn geen professionele maatschappelijk werkers, die de Surinaamse situatie 
kennen. Het kinderwerk wordt in de praktijk gedaan en niet in theorie. ECD bv. moet 
aangepast worden aan de Surinaamse situatie.  
Sommige dingen kunnen niet; zoals bijvoorbeeld ouders, die hun kind kwijt willen. Er 
zijn gevallen, waarbij hindoestaanse moeders hun kinderen dumpen vanwege 
problemen als armoede en geen woning. In Surinaamse tehuizen zijn 80% van de 
kinderen getraumatiseerd. Er is ook geen vervolgtraject als kinderen in een tehuis 
geplaatst worden. De overheid beschikt niet over adequate opvang, ze hebben geen 
opvang instelling. Zij zijn aangewezen op de NGO’s, die overvol zijn. Ze moeten de 
NGO’s bedelen om een kind op te vangen.’  
 

Er is behoefte aan accommodaties voor de opvang van kinderen, die slachtoffer zijn 
geworden van enige vorm van geweld. De huidige kinderopvang faciliteiten zijn er veelal om 
geld te verdienen, ze zijn niet hygiënisch en de kinderen zijn vaak niet geregistreerd 
waardoor ze kunnen ‘verdwijnen’, verkocht of uitgehuwelijkt worden of slachtoffer worden 
van pedofielen. Kinderen worden bijvoorbeeld ter adoptie aangeboden zonder dat er 
achtergrondinformatie is over de adoptieouders. De dienstverleners geven ook aan dat er 
veel seksueel misbruik is in kindertehuizen. De kinderen hebben geen toegang tot politie. Er 
is geen enkele begeleiding. 
 
Met het Bufaz is er een goede relatie en met de Pleeggezinnencentrale en alle internaten. Zij 
begeleiden de kinderen wel; veel problemen die kinderen hebben, komen voort uit het 
milieu waaruit ze afkomstig zijn: 80% van de kinderen in tehuizen is verwaarloosd.  
De afdeling Jeugdzorg en opvang instellingen willen graag samenwerking om misstanden 
tegen te gaan, maar deze is nog niet tot stand gekomen. Er is geen toegang tot de tehuizen 
en het hulpverleningssysteem van kinderen is nauwelijks in de kinderschoenen.  
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‘Bijvoorbeeld HIV besmette kinderen en ook andere kinderen worden samen geplaatst in 
hetzelfde tehuis, terwijl het Bureau Opvang Instellingen daar niets over weet.’ 
 
Een dienstverlener traint zijn mensen zelf; ze moeten minstens op middelbaar niveau zijn. 
Hij weet hoe hij de mensen inzet, maar ze hebben geen equipment. Hij moet zelf de mensen 
motiveren en begeleiden vooral als er niets gebeurt vanuit hoger geplaatste superieuren.  
Via een afdeling van het ministerie van Sozavo wordt in de districten onderzoek gedaan naar 
cliënten, die komen voor hulp. De dienstverleners geven aan, dat de cultuur in de districten 
anders is en dat de aanpak ook anders moet zijn. De afdeling Jeugdzaken zorgt in de 
districten voor oponthoud omdat de afstand een rol speelt.  
 
De politie heeft circa 14 buurtmanagers in regio Paramaribo-west en midden om zo 
preventief te werk te gaan. Er is samenwerking tussen de school en de buurtmanager. De 
zorgcoördinator helpt om problemen intern op te lossen en het werkt goed. Er is geen 
samenwerking tussen de inspectie en de buurtmanager. De schoolleiders worden getraind 
om zaken door te geven, maar ze doen het niet. De belangrijkste vormen van geweld op 
school zijn vechten en pesten. Ook slaan soms de leerkrachten de kinderen en omgekeerd 
en vaak is er verbaal geweld.  
 
In gevallen van huiselijk geweld bij adolescente moeders is er geen afdeling en vast budget 
om mee te werken. De jonge moeders mishandelen hun kinderen niet, maar gelet op de 
manier waarop ze met hun kinderen omgaan, moet de moeder begeleidt worden. Een jaar 
moet men met de moeder bezig zijn in het kader van het professionaliseren van de 
hulpverlening. De sociaalmaatschappelijk werkers schieten evenwel te kort in het 
maatschappelijk veld.  
 
De dienstverlening in het district Wanica 
 
In het district Wanica is men voor wat betreft de dienstverlening bij incidenten van geweld 
tegen kinderen aangewezen op de hulpverleningsorganisaties in Paramaribo. De arts en de 
politie zijn de dienstverlenende organisaties ter plaatse. Zij verwijzen door naar organisaties 
in Paramaribo. 
 
Beschrijving van de praktijksituatie in het district Wanica met betrekking tot VAC 
 
Er zijn incidentele gevallen van geweld waar de dienstverlener mee te maken heeft gehad. 
Veelal wordt lichamelijk geweld via de leerkracht gemeld bij de arts. Seksueel misbruik gaat 
naar de politie en de gynaecoloog stelt dan een onderzoek in. Soms wordt er wel via de 
schooljuf of ouder aan de dienstverlener om advies gevraagd. Standaard wordt dan 
geadviseerd om melding te doen bij de politie. Er is bijvoorbeeld een probleemgezin: jonge 
ouders en vijf kleine kinderen. De vader werkt in het binnenland en de moeder is slecht 
geschoold; er wordt gezinsplanningsvoorlichting gegeven, maar de moeder werkt niet mee. 
Doorverwijzingen bij gezinsproblemen werken niet, zoals naar het MOB. Er zijn lange 
wachttijden en er is een groot tekort aan kinderpsychologen.  
Verder was er een geval van seksueel misbruik in een gezin waarvan de moeder overleden is. 
Het kind in het gezin werd misbruikt. Het is niet gelukt om deze case via de buurtmanager op 
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te lossen, omdat de vader niet meewerkte aan het onderzoek. Vermoedelijke dader is de 
opa. 
 
Er is geen protocol getekend met andere dienstverlenende organisaties. Er is wel een 
samenwerking tussen de arts, de politie en de scholen. Ouders willen vaak niet, dat de arts 
weet over de mishandeling. Ze hebben nooit meegemaakt, dat een kind alleen is gekomen. 
De Kinderrechten zijn wel bekend. 
Er wordt algemene voorlichting gegeven op de scholen en via de consultatiebureaus aan 
ouders. Elke RGD poli heeft een schoolnurse. De eerste, derde en vijfde klassen worden 
bezocht door de schoolnurse.  
ECD wordt wel toegepast via de consultatiebureaus.  
Data wordt verzameld door de RGD. Door RGD wordt het opgevraagd aan de poli’s. 
Er is nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een beschermingsbevel aan te vragen. 
De dienstverlener verwijst naar de politie daarvoor.  
De verwijsmogelijkheden lopen moeilijk, bij geweld is een multidisciplinaire aanpak vereist 
en dat ontbreekt.  
 

5.2.3. De mening der dienstverleners over hoe ouders kinderen opvoeden  
 

Om de mening der dienstverleners over hoe ouders kinderen opvoeden te achterhalen is 
gebruik gemaakt van negen stellingen, die middels de zelf invullijsten aan de dienstverleners 
zijn voorgehouden. De resultaten zijn weergegeven in de volgende tabellen 8 t/m 16. 
 
                           Tabel 8: Stelling I. Ouders willen altijd het beste voor hun kinderen 

Gebied         Eens        Oneens        Totaal 
Urban 55.6 7.4 63.0 
Ruraal 37.0 0.0 37.0 
Total 92.6 7.4 100.0 % 

 
Alle dienstverleners uit ruraal gebied vinden, dat de ouders het beste voor hebben met hun 
kinderen. 
Van de dienstverleners uit urbaan gebied is 7.4% het oneens met deze stelling. Al met al is 
bijna 93% van alle dienstverleners het erover eens, dat ouders het beste voorhebben met 
hun kinderen. Deze overtuiging van de dienstverleners komt ook in de focusgroepen naar 
voren. Zij zeggen: 
 

‘Ouders zeggen: wij weten het beste hoe kinderen op te voeden.’ 
 

Maar deze overtuiging strookt volgens de dienstverleners niet met het opvoeden volgens de 
Kinderrechten, want zeggen de dienstverleners: 
 

‘Kinderrechten hebben de opvoeding geheel overboord gegooid, omdat er niet 
genoeg nadruk wordt gelegd op de plichten. Als je niet anders dan slaan hebt geleerd, 
voed je je kinderen ook zo op; of je hebt kinderen, die thuis alles moeten doen, terwijl 
de ouders niets in huis doen.’ 
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Tabel 9: Stelling II. Ouders van nu hebben meer problemen met opvoeden van hun kind dan vroeger 

Gebied Missing Eens Oneens Weet niet zeker      Totaal 

Urban 1.9 42.6 13.0 5.6 63.0 
Ruraal 1.9 33.3  1.9 37.0 
Totaal 3.7 75.9 13.0 7.4 100.0 

 
Vrijwel alle dienstverleners uit ruraal gebied vinden, dat ouders van nu meer problemen 
hebben met opvoeden van hun kinderen. Voor dienstverleners uit urbaan gebied is slechts 
13% het oneens met deze stelling.  
 
                           Tabel 10: Stelling III. Ouders van nu besteden te weinig aandacht aan hun kinderen 

Gebied Missing   Eens Oneens Weet niet 
zeker 

    Totaal 

Urban 3.7 40.7 14.8 3.7 63.0 
Ruraal  24.1 9.3 3.7 37.0 
Totaal 3.7 64.8 24.1 7.4 100.0 

 
Dienstverleners, zowel uit urbaan als ruraal gebied, vinden dat ouders te weinig aandacht 
besteden aan hun kinderen (65%). 
 
               Tabel 11: Stelling IV. Zolang kinderen nog thuis wonen, horen ze te luisteren naar hun ouders 

Gebied Missing      Eens Weet niet zeker      Totaal 

Urban 5.6 55.6 1.9 63.0 

Ruraal  33.3 3.7 37.0 

Totaal 5.6 88.9 5.6 100.0 

 
Zowel van rurale als urbane dienstverleners is vrijwel iedereen het eens met deze stelling; 
kinderen die thuis wonen horen te luisteren naar hun ouders. 
 
             Tabel 12: Stelling V. Volwassenen hebben soms goede redenen om kinderen een flink pak slaag te geven 

Gebied Missing     Eens Oneens Weet niet zeker Totaal 

Urban 3.7 13.0 35.2 11.1 63.0 
Ruraal  16.7 14.8 5.6 37.0 
Totaal 3.7 29.6 50.0 16.7 100.0 

 
In ruraal gebied vindt bijna de helft van de dienstverleners, dat het oké is voor volwassenen 
om kinderen een flink pak slaag te geven. Er is een groot verschil met de opvattingen van de 
dienstverleners uit urbaan gebied. Daar vindt het grootste gedeelte van de dienstverleners, 
dat het niet kan, dat volwassenen kinderen om wat voor redenen dan ook, een pakslaag 
geven.  
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Tabel 13: Stelling VI. Ouders moeten weten wat de rechten van kinderen zijn en die respecteren 

Gebied Missing Eens Oneens Totaal 

Urban 1.9 57.4 3.7 63.0 

Ruraal  33.3 3.7 37.0 

Totaal 1.9 90.7 7.4 100.0 

 
Zowel in ruraal als in urbaan gebied vinden de dienstverleners, dat ouders kinderrechten 
moeten respecteren. Geen enkele dienstverlener, ook niet die uit ruraal gebied, is daar 
onzeker over. Onder dienstverleners bestaat er wat controverse over kinderrechten, omdat 
men ervan uitgaat dat de plichten van de kinderen niet genoeg benadrukt worden, maar 
alleen de rechten. In het district Coronie is er een Meldpunt en zijn de dienstverleners 
getraind via Justitie trainingen over kinderrechten. Maar de mening van 1 van de getrainde 
counselors is:  
 

‘Als volwassene weet je, dat ze er zijn en je houdt er rekening mee,….. praat niet over 
kinderrechten met kinderen als de plichten niet meegenomen worden. Er ontbreekt 
de bewustwording over kinderrechten en plichten.’ 
 

                               Tabel 14: Stelling VII. Ouders moeten stimuleren dat kinderen een eigen menig hebben 

Gebied Eens Oneens Weet niet zeker Totaal 

Urbaan 59.3 1.9 1.9 63.0 
Ruraal 31.5 3.7 1.9 37.0 
Totaal 90.7 5.6 3.7 100.0 

 
Bijna alle dienstverleners (90%), zowel uit urbaan als ruraal gebied vinden, dat ouders 
moeten stimuleren, dat kinderen een eigen menig hebben. 
 
                  Tabel 15: Stelling VIII. Als kinderen thuis niet goed behandeld worden, moeten dienstverleners optreden 

Gebied Missing Eens Oneens Weet niet zeker Totaal 

Urbaan 1.9 50.0 5.6 5.6 63.0 
Ruraal  35.2  1.9 37.0 
Totaal 1.9 85.2 5.6 7.4 100.0 

 
Bijna alle dienstverleners uit ruraal gebied zijn het erover eens dat, als kinderen thuis niet 
goed behandeld worden, dienstverleners moeten optreden. In urbaan gebied vindt 5% van 
de dienstverleners dat dienstverleners niet moeten optreden en 5% weet het ook niet zeker.  
 
                               Tabel 16: Stelling IX. Slaan van kinderen thuis moet ook strafbaar zijn 

Gebied Missing Eens Oneens Weet niet zeker Totaal 

Urbaan 3.7 16.7 31.5 11.1 63.0 
Ruraal 1.9 5.6 24.1 5.6 37.0 
Totaal 5.6 22.2 55.6 16.7 100.0 

 
Meer dan de helft van de dienstverleners, zowel uit urbaan als ruraal gebied vindt, dat het 
slaan van kinderen thuis door de ouders, niet strafbaar moet zijn. 
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Van alle dienstverleners, die het erover eens zijn, dat de moeder de kinderen meer slaat, zijn 
slechts 7.4% dienstverleners uit ruraal gebied terwijl het percentage dienstverleners uit 
urbaan gebied 18.5% bedraagt. Het grootste gedeelte van de dienstverleners, die het niet 
eens zijn dat de moeder de kinderen meer slaat, zo’n 20%, is afkomstig uit ruraal gebied en 
geen van de dienstverleners uit ruraal gebied vinden, dat de vader de kinderen meer slaat. 
 
Samenvatting der bevindingen van dienstverleners over de wijze waarop ouders kinderen 
opvoeden.  
Alle dienstverleners uit ruraal gebied vinden, dat ouders het beste voor hebben met hun 
kinderen. Dienstverleners vinden dat ouders te weinig aandacht besteden aan hun kinderen. 
Van dienstverleners uit ruraal gebied vindt meer dan de helft, dat ouders te weinig aandacht 
besteden aan hun kinderen. 
Zowel rurale als urbane dienstverleners vinden dat kinderen, die thuis wonen horen te 
luisteren naar hun ouders. 
In ruraal gebied vindt bijna de helft van de dienstverleners, dat het oké is voor volwassenen 
om kinderen een flink pakslaag te geven. Er is een groot verschil met de opvattingen van de 
dienstverleners uit urbaan gebied. Daar vindt het grootste gedeelte van de dienstverleners, 
dat het niet kan dat volwassenen kinderen om wat voor redenen dan ook, een pak slaag 
geven.  
Zowel in ruraal als urbaan gebied vinden de dienstverleners, dat ouders kinderrechten 
moeten respecteren. Slechts 10% van de dienstverleners is daar onzeker over. 
Bijna alle ouders, zowel uit urbaan als uit ruraal gebied vinden, dat ouders moeten 
stimuleren, dat kinderen een eigen mening hebben. 
In ruraal gebied zijn bijna alle dienstverleners het erover eens, dat als kinderen thuis niet 
goed behandeld worden, dienstverleners moeten optreden. 
Meer dan de helft van de dienstverleners vindt, dat het slaan van kinderen thuis door de 
ouders niet strafbaar moet zijn. 
De dienstverleners uit ruraal gebied zijn het er niet mee eens, dat de moeder de kinderen 
meer slaat. 
Geen enkele dienstverlener uit ruraal gebied vindt, dat vooral de vader de kinderen meer 
slaat.  
3 van de 20 dienstverleners uit ruraal gebied vinden niet, dat slaan om wat voor reden dan 
ook, mishandeling is. Bij dienstverleners uit urbaan gebied zijn dat er 6 van de 34.  
De dienstverleners uit ruraal gebied geven aan, dat slaan pas mishandeling wordt: als er 
verwondingen en littekens ontstaan en er letsels worden toegebracht. 75% van de 
dienstverleners geeft aan dat het kind geen littekens mag overhouden van het slaan. 
Van de dienstverleners uit urbaan gebied geeft bijna 50% aan dat ‘je het kind niet zodanig 
mag kastijden dat het littekens achterlaat’. Slechts 2 geven aan dat het om fysiek geweld 
gaat en dat je een kind niet mag slaan.  
Bij het slaan met een dik boek van een kind bij het helpen met huiswerk vinden 2 
dienstverleners uit het ruraal gebied, dat het geen mishandeling is, omdat het niet telkens 
gebeurd of omdat het om een correctietik gaat. 3 van de dienstverleners uit ruraal gebied 
vinden dat het geen mishandeling is, omdat het de eerste keer is of eenmalig gebeurd en 
juist omdat het geen letsel heeft achtergelaten. 
De redenen, die de dienstverleners uit ruraal gebied aangeven om niet te rapporteren zijn: 
ze zouden een gesprek aangaan met de moeder, het is geen mishandeling, pas als het vaker 
voor zou komen. 
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Dienstverleners uit urbaan gebied geven als reden om niet te rapporteren aan: dat ze in 
plaats daarvan opvoedingsadviezen geven.  
De groep dienstverleners, die wel rapporteert doet dat bij de afdeling Jeugdzaken, de 
Jeugdpolitie, de bevoegde instantie, de maatschappelijk werker, de ouders in combinatie 
met de politie. 
Van de dienstverleners uit ruraal gebied weet meer dan 25% niet of niet zeker, dat het 
verrichten van arbeid door kinderen onder de noemer kinderarbeid valt en dat er dan sprake 
is van kindermishandeling. Bij de urbane dienstverlener bedraagt dit percentage ongeveer 
14%. Ze herkennen het wel als kinderarbeid, maar weten niet dat het kindermishandeling is. 
Alle dienstverleners uit ruraal gebied, die het als kindermishandeling erkennen zouden het 
rapporteren aan: de politie, aan de arbeidsinspectie, de ouders moeten worden 
aangesproken, aan de bevoegde instanties, het Meldpunt of aan de Jeugdpolitie.  
De urbane dienstverleners melden het aan: de Kindertelefoon, het Bufaz en zouden het met 
de moeder bespreken. 
De redenen, die de urbane dienstverleners opgeven waarom ze niet melden is: omdat de 
instanties niet financieel kunnen helpen, er weinig wordt gedaan, ze er weinig tegen kunnen 
doen en één dienstverlener zegt omdat het geen crimineel gedrag is. 
 
Het aantal dienstverleners, dat niet zeker weet of bedelen van kinderen samen met hun 
ouders kindermishandeling is, is groot. Bij de dienstverleners uit ruraal gebied zijn bijna 
evenveel het erover eens als oneens, dat het hier om kindermishandeling gaat. 
Voor de dienstverleners, die vinden dat het om kindermishandeling gaat, wordt het herkend 
als geestelijke mishandeling. De dienstverleners uit urbaan gebied vinden ook, dat kinderen 
als dekking gebruikt worden, dat ze zowel geestelijk als lichamelijk misbruikt worden en dat 
er sprake is van verwaarlozing. 
Bij de dienstverleners uit het ruraal gebied, die vinden dat het hier niet om mishandeling 
gaat, wordt als reden opgegeven dat: 
 

‘Armoede geen mishandeling is en dat de kinderen niets wordt aangedaan en i.p.v. 
stelen, bedelen de vrouwen om hun kinderen te voeden.’ 
 

Bij de dienstverleners uit urbaan gebied, die vinden dat het hier niet om mishandeling gaat, 
worden de volgende redenen opgegeven: 
 

‘Omdat ouders uit nood handelen, ze de kinderen niet wegsturen maar uit nood                                             
handelen, er geen geweld wordt toegepast op de kinderen’. 
 

Bij dienstverleners uit het ruraal gebied zou 50% van diegenen, die het als mishandeling 
herkent geen aangifte doen, omdat het eigenlijk geen mishandeling is en omdat een gesprek 
met de moeder gevoerd moet worden en er hulp voor hen gezocht moet worden. 
Bij dienstverleners uit urbaan gebied zou 20% van diegenen, die het als mishandeling 
herkent geen aangifte doen, omdat de kinderen zelf niet bedelen, de vrouwen hebben hulp 
nodig, het een sociaal verschijnsel is en geen mishandeling en omdat ze niet weten bij wie ze 
zoiets zouden moeten rapporteren. 
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Conclusie over de percepties van de dienstverleners over hoe ouders kinderen opvoeden 
 

1. Geheel in tegenstelling met dienstverleners uit urbaan gebied vinden de 
dienstverleners uit ruraal gebied, dat volwassenen kinderen een flink pak slaag 
mogen geven. Er is een groot verschil tussen de opvattingen van deze dienstverleners 
afkomstig uit verschillend geografisch gebied. De dienstverleners uit ruraal gebied 
vinden een pak slaag geen VAC; kinderen mogen een flink pak slaag krijgen en dat is 
niet strafbaar. Dat vinden ze blijkbaar geen mishandeling en geen geweld tegen 
kinderen. De dienstverleners uit urbaan gebied vinden, dat de ouder het kind wel een 
tikje mag geven. Indien het een pak slaag is dat regelmatig voorkomt en waarbij het 
kind lichamelijk letsel oploopt of er geestelijk nadeel van ondervindt, is het in de visie 
van de dienstverleners uit het urbaan gebied ongeoorloofd.  

2. Verder is er, voornamelijk bij de dienstverleners uit ruraal gebied, een 
tegenstrijdigheid te merken in hun opvattingen. Alhoewel ze veelal aangeven, dat 
ouders kinderrechten moeten respecteren en kinderen een eigen mening mogen 
hebben, vinden ze daarnaast ook, dat kinderen die thuis wonen, horen te luisteren 
naar hun ouders en dat ze een flink pak slaag mogen krijgen. 

3. De indruk bestaat dat, de dienstverleners niet weten wat alle rechten van het kind 
zijn en hoe die vertaald moeten worden naar de praktijk. 
 

5.2.4. De mening der dienstverleners over de seksuele opvoeding  
 

Om de mening der dienstverleners over de seksuele opvoeding te achterhalen is gebruik 
gemaakt van acht stellingen, die middels de zelf invullijsten aan de dienstverleners zijn 
voorgehouden. Het resultaat is weergegeven in de volgende tabellen 17t/m 24. 

 
          Tabel 17: Stelling II.1. Als een kind zelf seks wil en meewerkt bij seks met een volwassene is er geen seksueel misbruik. 

Gebied Eens Oneens Weet niet zeker Totaal 

Urbaan 7.4 53.7 1.9 63.0 
Ruraal 5.6 31.5  37.0 

Totaal 13.0 85.2 1.9 100.0 

 
Het overgrote deel van de dienstverleners uit zowel ruraal als urbaan gebied is het oneens 
met deze stelling. Toch weet bijna 15% van alle dienstverleners niet of niet zeker, dat het 
altijd verboden is om seks te hebben met een kind tot en met 16 jaar.  
 
             Tabel 18: Stelling II.2. Als je op vroege leeftijd met jongeren over seks praat, stimuleer je ze om seks te hebben. 

Gebied Eens Oneens Weet niet zeker Totaal 

Urbaan 9.3 50.0 3.7 63.0 

Ruraal 1.9 33.3 1.9 37.0 

Totaal 11.1 83.3 5.6 100.0 
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Uit tabel 18 blijkt dat van alle dienstverleners uit ruraal gebied 2% van de dienstverleners 
aangeeft, dat als je op vroege leeftijd met jongeren over seks praat, je ze stimuleert om seks 
te hebben. Bij de dienstverleners uit urbaan gebied is dat 9%. 
 
Tabel 19: Stelling II.3. Als een meisje of jongen geld nodig heeft en daarom seks heeft met een volwassene kan je haar/hem 
niet kwalijk nemen. 

Gebied Missing Eens Oneens Weet niet zeker Totaal 

Urbaan 3.7  50.0 9.3 63.0 
Ruraal  1.9 31.5 3.7 37.0 
Totaal 3.7 1.9 81.5 13.0 100.0 

 
Ongeveer 13% van de dienstverleners weet niet zeker of twijfelt eraan of seks voor geld bij 
kinderen verboden is. Van diegene, die het niet zeker weten bestaat ongeveer een vierde 
deel uit rurale dienstverleners. Die ene dienstverlener, die het eens is met deze stelling is 
afkomstig uit ruraal gebied. Dienstverleners geven ook aan dat: 
 

‘Kinderen hosselen als ze niet alles van de ouders kunnen krijgen. Meisjes uit ‘peer 
pressure’ gaan naar mannen voor geld.’ 
 

Tabel 20: Stelling II.4. Veel meisjes, die seksueel worden misbruikt hebben het zelf gezocht door hun gedrag of de manier 
waarop ze zich kleden 

Gebied Missing Eens Weet niet 
zeker 

Totaal 

Urbaan 5.6 55.6 1.9 63.0 
Ruraal  33.3 3.7 37.0 
Totaal 5.6 88.9 5.6 100.0 

 
Bijna 90% van alle dienstverleners discrimineert naar sekse bij seksueel misbruik en houdt 
geen rekening met de ‘gender dimensions van VAC’. Zowel voor dienstverleners uit urbaan 
en ruraal gebied geldt dat geen van hen het oneens was met deze stelling!  
 
Tabel 21: Stelling II.5 Het is beter als kinderen vanaf de 5de klas lagere school al seksuele voorlichting krijgen 

Gebied Missing Eens Oneens Weet niet 
zeker 

Totaal 

Urbaan 1.9 44.4 13.0 3.7 63.0 
Ruraal  31.5 5.6  37.0 

Totaal 1.9 75.9 18.5 3.7 100.0 

 
Het belang van seksuele voorlichting op jonge leeftijd wordt niet onderkend door ongeveer 
18.5% van alle dienstverleners. Dit percentage komt overeen met het percentage 
dienstverleners dat het moeilijk vindt om over seks te praten met hun eigen kinderen. In de 
focusgroep discussies met de dienstverleners bleek ook, dat er geen awareness 
programma’s gemaakt worden. Alleen in Moengo heeft een groep NGO’s, die een speciale 
training gevolgd had van de Stichting Projecta, een film gemaakt over 
tienerzwangerschappen, die daar een groot probleem zijn. 
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Tabel 22: Stelling II.6 Als een kind/jongere bloot voor de camera gaat staan is het zijn/haar eigen schuld als de foto door 
wordt ge-sms't naar anderen. 

Gebied Missing Eens Oneens Weet niet 
zeker 

Totaal 

Urbaan 3.7 13.0 38.9 7.4 63.0 
Ruraal  14.8 16.7 5.6 37.0 

Totaal 3.7 27.8 55.6 13.0 100.0 

 
27.8% van alle rurale dienstverleners herkent het door sms-en van privéfoto’s van een 
jongere niet als schending van kinderrechten en 13% weet niet zeker of het een schending 
van kinderrechten is. Deze groep dienstverleners bestaat voor 14.8% uit rurale 
dienstverleners en 13% uit urbane dienstverleners; het verschil is zeer klein. 
 
Tabel 23: Stelling II.7 Ik vind het moeilijk om over seks te praten met mijn kinderen. 

Gebied Missing        Eens    Oneens Weet niet 
zeker 

    Totaal 

Urbaan 1.9 3.7 51.9 5.6 63.0 
Ruraal  5.6 29.6 1.9 37.0 

Totaal 1.9 9.3 81.5 7.4 100.0 

 
Zo’n 10% van alle dienstverleners vindt het moeilijk om de eigen kinderen seksueel voor te 
lichten. Deze groep dienstverleners is waarschijnlijk diezelfde groep, die aangeeft dat ze het 
belang van seksuele voorlichting op jonge leeftijd niet inzien. 
 
Tabel 24: Stelling II.8 Ook als ik vermoed dat een kind seksueel misbruikt wordt kan ik niet gelijk naar de politie gaan. Ik 
moet het eerst zeker weten. 

Gebied          Eens       Oneens Weet niet 
zeker 

       Totaal 

Urbaan 18.5 40.7 3.7 63.0 
Ruraal 14.8 20.4 1.9 37.0 
Totaal 33.3 61.1 5.6 100.0 
 
33.3% van alle dienstverleners wil eerst zeker weten dat er sprake is van seksueel misbruik 
voordat zij aangifte doen bij de politie. Van de dienstverleners, die bereid zijn aangifte te 
doen bij het vermoeden van seksueel misbruik van een kind, bestaat ongeveer een derde 
deel uit dienstverleners uit ruraal gebied. 
Niet alle dienstverleners weten dat iedereen seksueel misbruik van een kind mag aangeven 
bij de politie. 
3 van de 20 dienstverleners uit ruraal gebied weet niet dat bij seks met een kind jonger dan 
16 jaar er in alle gevallen sprake is van seksueel misbruik. Ook 11 van de 34 dienstverleners 
uit urbaan gebied weten dat niet. 
De dienstverleners geven aan, dat zij bij zo’n geval van misbruik rapporteren bij de politie, bij 
het Meldpunt, bij Stop geweld tegen kinderen, of bij de ressortcommandant. 
De dienstverleners uit urbaan gebied melden vnl. de politie, maar 4 van de 23 melden ook 
de ouders. 
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Opvallend is dat bij de dienstverleners in ruraal gebied 3 van de 19 aangeven, dat zij alleen 
aan de ouders zouden rapporteren in combinatie met rapportage aan de politie. 
Van de 19 dienstverleners uit ruraal gebied, die weten dat er sprake is van seksueel 
misbruik, zouden 3 helemaal niet rapporteren. De redenen daarvoor die zij opgeven zijn: 
 

‘De man kan je uitschelden, je mag niet altijd bemoeien, omdat het om dat meisje 
haar vriend gaat. 1 dienstverlener doet geen rapportage, omdat hij eerst een gesprek 
zou aangaan met de ouders van het meisje.’ 
 

De redenen, die de dienstverleners opgeven hebben te maken met de beperkingen, die zich 
kunnen voordoen in het functioneren van dienstverleners in een kleine gesloten 
gemeenschap. De dienstverlener mag het vertrouwen van de bevolking niet verliezen anders 
wordt zijn of haar positie onmogelijk gemaakt. 
 
Conclusies over de mening van de dienstverleners over de seksuele opvoeding 
 
De dienstverleners in ruraal gebied lopen in hun werk, op het gebied van de seksuele 
opvoeding van kinderen, tegen barrières aan. Tradities en verschil in normen en waarden 
over seksualiteit zorgen ervoor dat er een spanningsveld is tussen wat gebruikelijk was en 
wat nu wenselijk is op het gebied van de gedragsregels overeenkomstig de Kinderrechten. 
Dat geldt zowel voor de volwassenen, die de kinderen opvoeden, als voor de kinderen en de 
dienstverleners. De dienstverleners moeten bij de uitoefening van hun werk in een kleine 
gesloten gemeenschap rekening houden met gevestigde regels en structuren en vooral de 
ouderen, de ouders en het traditioneel gezag mee krijgen bij de bescherming van kinderen 
tegen seksueel geweld. 
Zowel dienstverleners uit urbaan als ruraal gebied geven aan, dat ze behoefte hebben aan 
meer ondersteuning. Aangezien er een sterke relatie is tussen seksueel misbruik en armoede 
zouden de dienstverleners graag zien, dat er een geïntegreerde aanpak van geweld tegen 
kinderen wordt geïntroduceerd vanuit het beleid. Er is behoefte aan woningbouw, een 
meldpunt, deskundigen, en opvangmogelijkheden voor uit huis plaatsing van slachtoffers. 
 

5.2.5. De eigen opvoeding der dienstverleners 
 

Uit het onderzoek blijkt, dat slechts drie van de 54 dienstverleners nooit een pak slaag 
hebben gehad en die behoren allen tot urbane dienstverleners. 45 van de 54 dienstverleners 
hebben al dan niet regelmatig een pak slaag gehad. Meer dan 90% van alle dienstverleners 
heeft ooit eens een pak slaag gehad. 
Van alle dienstverleners, die pak slaag hebben gehad, geeft slechts 20% aan, dat het pak 
slaag niet nuttig was! 
Uit de definities van kindermishandeling, die de dienstverleners opgeven, blijkt ook, dat het 
overgrote deel van hen vindt, dat slaan zonder littekens geen mishandeling is. Alle definities 
zijn per district in tabel 32 geplaatst.  
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Tabel 25: Overzicht der opgegeven definities van kindermishandeling door dienstverleners per district 

District Mening rurale dienstverleners over kindermishandeling 

Brokopondo 
Kinderen mishandelen, lichamelijk straffen, onthouden van eten per dag. 
“Opvoeden kan niet zonder pakslaag”. “Wij slaan kinderen om ze bang te maken”. 
Er is pas sprake van geweld, indien er tot bloedens toe is geslagen. 

Commewijne Geweld kan zijn verbaal, non-verbaal, fysiek, emotioneel, en mentaal. 

Coronie 

Geweld tegen kinderen is niet speciaal kinderen slaan, maar ook verwaarlozing door 
ondervoeding. 
Geen liefde hebben voor het kind. Persoonlijke irritaties op kind afreageren. Een 
kind beperken in groei en ontwikkeling en gezondheid, kinderarbeid. 
Een tikje is geen mishandeling. De schoolverpleegkundige ziet soms striemen bij 
schoolkinderen. Maar ook ondervoeding. 

Marowijne 

Alles wat ik met het kind doe, dat ik zelf niet leuk zou vinden als iemand het met mij 
doet. 
Alles wat fout is tegen het menselijk zijn, tegen het opgroeien van het kind. Het kind 
moet de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen tot een volwassen burger. 
Alles wat je zou doen om het kind te remmen in haar groei en ontwikkeling, hetzij 
geestelijk of seksueel. Kind moet kind kunnen zijn. 
Vormen kindermishandeling: fysieke mishandeling, zweepslagen. 
Onthouding van onderwijs: hosselen om te voorzien in de dagelijkse behoefte. 
Littekens zien aan het lichaam van zo iemand. Wel slaan maar niet met een 
voorwerp. 

Para 
Fysiek geweld, emotioneel, seksueel misbruik. 
Geestelijk, psychisch, lichamelijk geweld. Zodra het kind eronder gaat lijden en 
nadelige gevolgen daarvan ondervindt. 

Saramacca 

Slaan, afsnauwen. Volwassenen, die misbruik maken van zowel jongens als meisjes. 
Ouderen, die jongeren stimuleren drugs te gebruiken. Een kind geen aandacht 
geven. Vertrappen van de rechten van het kind. Verwaarlozing, fysiek geweld, 
psychisch geweld. 
Iets dat het kind aangedaan wordt. 

Sipaliwini 

Mishandelen. Laten uithongeren, van alles, rammelen, zonder brood naar school 
sturen. Belangrijke opvoeding en liefde van ouders ontbreekt. Psychische 
mishandeling, pijn doen, alles wat slecht is, inclusief een slechte opvoeding en geen 
liefde, beledigen, geen aandacht, geen kleding. 
Elke manier van lichamelijke of geestelijke mishandeling van een kind door zowel 
ouders, verzorgers als buitenstaanders, binnen in gezin of buiten gezin 

District Mening urbane dienstverleners over kindermishandeling 

Nickerie 

Geweld tegen kinderen is alles waardoor hun kinderrecht: het recht op 
bescherming niet wordt nageleefd, zoals verbaal, lichamelijk, psychisch geweld. Ook 
verwaarlozing. 
Geweld tegen kinderen: mishandeling met lichamelijk letsel. 

Paramaribo 

Geweld tegen kinderen is lichamelijk geweld en misbruik en psychisch geweld 
kinderen die gepest worden door ouders en door kinderen. 
Lichamelijk, geestelijk misbruik 
Fysiek en geestelijk geweld, hangt af hoe de Surinaamse samenleving aankijkt tegen 
geweld. Ons opvoedingspatroon is autoritair en we zijn zo opgevoed. Men krijgt 
vaak buitenlandse training over geweld. Bij omturnen van de Surinaamse situatie 
naar buitenlandse situatie dan krijgen kinderen problemen. 
Je mag kinderen wel kastijden maar geen littekens. In Suriname moet je een klap 
krijgen om groot te worden. 
Hij focust zich op seksueel geweld tegen kinderen. Dat is heel groot. 
Hangt af van de cultuur waarin het kind wordt opgevoed. Kinderen geven zelf aan 
dat ouders ze mogen slaan. Zelf heeft zij pak slaag gehad. 
Wanneer kind afgetakeld wordt, geestelijke mishandeling is gepest in school en wat 
ouders nu doen en de kinderen horen dat aan en krijgen een negatief zelfbeeld. 
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Wanica 

Geweld in allerlei vormen gericht tegen kind, ouders pesten, ouders praten niet ze 
hebben het druk, hebben lange werktijden, fysiek moe zijn en thuis ook werk, 
contact tussen ouders en kinderen wordt verwaarloosd. 
Stress bij ouders en uitlatingen naar kinderen toe en pakslaag. Psychisch geweld 
getuige van geweld tussen ouders, heeft impact op de opvoeding van zo’n kind. 
Vindt ontwrichting plaats en dan komen zij op het laatst bij de politie. 
Fysiek geweld, onthouden van het kind waar het kind van houd, nodeloze sanctie.  

 
Conclusie: Aangezien vrijwel alle dienstverleners met pak slaag zijn opgevoed en het 
overgrote deel van hen pak slaag nuttig vond, is te verwachten dat in de perceptie van het 
overgrote deel van de dienstverleners een pak slaag niet gerekend wordt tot 
kindermishandeling maar nut heeft voor de vorming van het kind. De dienstverleners uit 
urbaan gebied vinden slaan geoorloofd, maar zijn geen voorstanders van een regelmatig pak 
slaag. 
 

5.2.6. De wijze van hulpverlening in ruraal gebied in relatie tot GC 13 
 

5.2.6.1. De wijze van hulpverlening in ruraal gebied; hoe werkt het? 
 

Voor de juridische en kwantitatieve benadering van de dienstverlening gerelateerd aan GC 
13, wordt verwezen naar het deelonderzoek: Nationaal response gerelateerd aan GC 13.  
In dit gedeelte wordt beschreven de hulpverlening per ruraal district, waarbij praktisch 
wordt nagegaan op welke wijze de dienstverlening wordt geboden. Zoals reeds eerder 
aangegeven, zijn vrijwel alle dienstverlenende instanties gevestigd in het urbaan gebied en 
niet gedecentraliseerd in alle districten uit het ruraal gebied.  
Een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 33. 
 
Tabel 26: Overzicht der hulpverlening per district  

District Realiteit 

Brokopondo 

Ziet lichamelijke straf in sommige gevallen als wenselijk. 
Er is geen sprake van dat men rekening houdt met de ‘gender dimension of VAC’. 
Wel worden meisjes door een vrouwelijke medewerker ondervraagd. 
Er zijn geen speciale kinderbescherming strategieën in werking ter versterking van 
gezinnen. Bij opvoedingsproblemen worden er wel gesprekken gevoerd met de 
kinderen en de ouders. Geen gestructureerde programma’s in werking. 
Er zijn geen structurele herstel- en beschermingsfactoren in werking om kinderen te 
beschermen tegen geweld. Er zijn ook geen ouderschapsprogramma’s in werking 
ter ondersteuning van het kind bij een onstabiele omgeving. 
Er is geen programma hoe op te treden bij risico factoren indien ouders vanwege 
armoede factoren niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. 
Er zijn verder ook geen fondsen ter beschikking voor bescherming van kinderen. 
Bij de melding van aanpak van geweld tegen kinderen is er sprake van een uniform 
beleid van het KPS voor alle districten: na aangifte in het district wordt de 
Jeugdpolitie in Paramaribo ingeschakeld, die de case verder onderzoeken. 

Commewijne 

Er is geen speciaal kindvriendelijke aanpak.  
Geen speciaal budget, geen enkele vorm van voorlichting, behalve posters, geen 
geschreven protocollen en overeenkomsten.  
Weinig aanmeldingen van fysiek geweld, geen verplichte trainingen. 
 

Coronie 

In Coronie is er een Meldpunt gevestigd en de dienstverleners hebben wel training 
ontvangen over Kinderrechten en de psychische en fysieke begeleiding van 
slachtoffers. 
De dienstverleners zijn ook getraind om bij het aanhoren van slachtoffers hen niet 
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te beschuldigen. 
Jongens en meisjes worden op dezelfde manier behandeld. 
Bij risico factoren is uit huis plaatsing van kinderen wel mogelijk, maar het blijft wel 
problematisch. 
Er zijn geen awareness programma’s in werking: niet naar de samenleving toe en 
niet naar de gezinnen toe. 
Er zijn geen getekende samenwerkingsprotocollen maar de verschillende 
dienstverlenende organisaties werken met mekaar samen en overleggen ook 
regelmatig met mekaar. 
De politie heeft twee keren een beschermingsbevel doorgestuurd. 
Data over incidenten van VAC worden wel bijgehouden en doorgestuurd. 

Marowijne 

De dienstverleners in Moengo gaan bij de behandeling van kinderen in gevallen van 
incidenten van kindermishandeling zoveel mogelijk uit van de ‘childs rights 
approach’.  
Er zijn geen officiële kinderbescherming strategieën in werking maar vanuit de 
Ngo’s worden er begeleidingstrajecten aangeboden aan de kinderen, die 
slachtoffers zijn van geweld. 
Kinderen kunnen bij risico factoren in hun thuisomgeving wel uit huis geplaatst 
worden. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen psychologische hulp ontvangen. 
Er zijn geen extra financiën ter beschikking voor de dienstverleners terwijl de 
problematiek van VAC heel groot is in Marowijne; zo groot dat de dienstverleners 
vragen om een meldpunt in Moengo. 
Vanuit de kerken worden er activiteiten ondernomen om kinderen te versterken. 
Er zijn geen geschreven protocollen over samenwerking tussen de diensten. Data 
over incidenten van VAC wordt niet centraal bijgehouden. 
Er wordt weinig fysiek geweld gemeld in Marowijne, wel heel veel verwaarlozing als 
gevolg van armoede en enorm veel seksueel misbruik als gevolg van armoede en 
botsing van culturen en tradities.  
Kinderarbeid en tienerzwangerschappen zijn meer regel dan uitzondering. 

Para 

De individuele dienstverlener is helemaal voor een kindvriendelijke aanpak. Zowel 
voor meisjes als jongens is er aandacht. Bij de politie is er ook hier geen sprake van 
dat men rekening houdt met de ‘gender dimension of VAC’. Wel worden meisjes 
door een vrouwelijke agent ondervraagd. Er is een speciale unit huiselijk geweld. 
Er zijn geen speciale kinderbescherming strategieën in werking ter versterking van 
gezinnen.  Geen gestructureerde programma’s in werking. 
Er zijn geen structurele herstel- en beschermingsfactoren in werking om kinderen te 
beschermen tegen geweld. Er zijn ook geen ouderschapsprogramma’s in werking 
ter ondersteuning van het kind bij een onstabiele omgeving. 
 
Er is geen programma hoe op te treden bij risico factoren indien ouders vanwege 
armoede, alcohol en drugmisbruik niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. 
Er zijn verder ook geen fondsen ter beschikking voor bescherming van kinderen. 
Bij de aanpak van geweld tegen kinderen is er wel sprake van een 
geïnstitutionaliseerde aanpak: na aangifte wordt de Jeugdpolitie ingeschakeld en zij 
nemen de case over. 
Er is wel bekendheid met Kinderrechten. Er wordt zelden of nooit gebruik gemaakt 
van het beschermingsbevel. Er is geen speciaal budget ter beschikking voor de 
diensten, die zich bezighouden met bescherming van kinderen. 

Saramacca 

De dienstverleners hebben geen training ontvangen over de kindvriendelijke 
aanpak van slachtoffers bij incidenten van VAC. Zij nemen wel de mening van het 
kind mee in beslissingen. Zowel jongen als meisje worden op dezelfde manier 
behandeld; er worden geen suggestieve vragen gesteld aan vrouwelijke 
slachtoffers.  
Er zijn geen samenwerkingsprotocollen getekend en er zijn geen gezinsversterkende 
programma’s in werking. De dienstverleners geven aan, dat de afhandeling van 
gevallen te lang duurt en dat men niet kan optreden bij risicofactoren. Er is nog 
nooit een beschermingsbevel aangevraagd. 
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Data van incidenten van geweld tegen kinderen wordt door de politie samen met 
alle andere data over incidenten van geweld doorgestuurd naar het Hoofdbureau in 
Paramaribo. Er is geen speciaal budget ter beschikking voor de dienstverleners. 

Sipaliwini 

Er zijn geen richtlijnen ontvangen voor de toepassing van een kindvriendelijke 
aanpak in de behandeling van kinderen, die slachtoffer zijn van kindermishandeling 
of seksueel misbruik. Er zijn geen richtlijnen ontvangen waarop gelet moet worden 
bij de behandeling van jongens en meisjes m.a.w. er zijn geen richtlijnen hoe om te 
gaan met de ‘gender dimensions of VAC’. Met betrekking tot preventie leveren de 
functionele groepen in de gemeenschap daar een bijdrage in: de kerkelijke 
organisaties, het traditioneel gezag, de school en de gezondheidswerker. 
Met betrekking tot het blijven volgen van de case: ze helpen waar ze kunnen helpen 
maar veel kunnen ze niet doen. Men gaat nu gelijk naar het Meldpunt. Een mini 
beurs om meer bekendheid te krijgen zal binnenkort gehouden worden, maar er is 
geen awareness programma. 
Vanuit het Meldpunt is er begeleiding van de ouders en is er onderzoek naar de 
gezinssituatie bij ernstige gevallen en het wordt doorgegeven aan het Bufaz, en de 
politie en het traditioneel gezag. Begeleiding voor gezinnen geschiedt vanuit het 
traditioneel gezag, niet vanuit de politie. 
Zij hebben wel training gehad over wat beschermingsbevel is en hoe te gebruiken. 
Maar beschermingsbevel is niet bruikbaar in een kleine gemeenschap, het is niet zo 
op zijn plaats. 
Het Meldpunt kan terugbellen want de mensen hebben niet altijd een telefoon met 
beltegoed ter beschikking. 
Met betrekking tot het bijhouden van data: de data wordt bijgehouden en daarna 
weggestuurd naar de politie en de minister. 
 

 
5.2.6.2. Doelmatigheid van de hulpverlening  

 

Het resultaat is nu bekend: kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen is nog 
groot ondanks alle kinderbeschermingswetten.  
De dienstverleners geven aan, dat er bijna nergens volgens de ‘childrights approach’ gewerkt 
wordt. De wijze waarop men aangeeft, dat men rekening houdt met de ‘gender dimensions 
van VAC’ is, dat een meisje door een vrouwelijke dienstverlener wordt ondervraagd. Er 
wordt ambtshalve opgetreden! 
Er zijn geen gezinsversterkende maatregelen in werking waarvan de dienstverleners gebruik 
kunnen maken; slachtoffers kunnen niet goed beschermd worden vanwege gebrek aan 
maatregelen, die genomen kunnen worden om zo’n kind uit huis te plaatsen. Er is geen 
locatie om ze onder te brengen. 
Het beschermingsbevel werkt niet in een kleine gemeenschap en is daar dus niet 
functioneel. Er wordt dus geen gebruik van gemaakt door dienstverleners in rurale 
gemeenschappen. Er zijn geen oplossingen bij risicofactoren; armoede kan niet aangepakt 
worden. Financiën ontbreken bij alle dienstverleners in ruraal gebied terwijl daar zoveel 
extra maatregelen nodig zijn. 
De meeste dienstverleners hebben geen training ontvangen en weten niet precies welke 
kinderrechten er zijn. 
Indien data wordt opgeslagen kan er verder niets mee gedaan worden door de 
dienstverleners. 
Er is in de praktijk voor kinderen, die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik uit 
ruraal gebied geen traumabehandeling ter plekke ter beschikking. Dienstverleners geven 
aan, dat vanwege armoedefactoren de slachtoffers niet afreizen naar de psycholoog voor 
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regelmatige behandeling. Er is geen geld voor transport, voor verblijf, en geen oplossing 
voor het schoolverzuim. 
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6. Discussie en aanbevelingen 
 
 

6.1. Discussie 
 
Dit onderzoek onder dienstverleners, die zich bezighouden met ‘gezondheid, veiligheid en 
bescherming van kinderen’ heeft noodzakelijk inzicht geleverd in de uitdagingen, waarmee 
deze dienstverleners te maken hebben. De dienstverleners, specifiek in het ruraal gebied, 
hebben te maken met andere uitdagingen dan de dienstverleners uit urbaan gebied en 
moeten ook verschillend te werk gaan. Voor dienstverleners, die werken met kinderen die 
geweld ervaren in welke vorm dan ook in ruraal gebied, bleken de uitdagingen groter te zijn 
dan in urbaan gebied. Dit heeft alles te maken met de eigen unieke waarden en normen, die 
er in dat gebied gelden ten aanzien van geweld tegen kinderen en de kleinschaligheid 
waardoor er privacy problemen ontstaan.  
 
Verkregen inzichten ruraal - Inzicht in de uitdagingen waarmee de dienstverleners in ruraal 
gebied te maken hebben: 
 

 Onbegrip, andere opvattingen en trainingsgebrek - Precies zoals ook uit de literatuur 
blijkt, is zowel bij de dienstverleners als bij de dorpsbewoners geen eenduidig begrip 
van wat geweld tegen kinderen inhoudt. Door de algemeen en sociaal geaccepteerde 
gedragingen in de gemeenschap voor bijvoorbeeld de wijze van disciplinering van 
kinderen door het slaan of pak slaag geven, worden gevallen van geweld tegen 
kinderen niet aangegeven en kan daar ook niet tegen worden opgetreden. In de 
kleine, afgesloten (dorps)gemeenschappen is er vaak ook een andere opvatting over 
hoe om te gaan met seksueel misbruik. Vanwege allerlei redenen, die samenhangen 
met traditie en cultuur wordt er geen ruchtbaarheid aan gegeven en kan het 
slachtoffer dan ook niet geholpen worden en kunnen de daders ongestraft blijven. 
De dienstverleners hebben vaak geen trainingen ontvangen om te weten hoe 
hiermee om te gaan en hoe bij incidenten van VAC de kinderen op een 
kindvriendelijke manier te benaderen. 

 Rurale ‘Clash van Culturen’ - Voor wat betreft de situatie van gezondheid, veiligheid 
en bescherming van kinderen is geconstateerd, dat er in ruraal gebied sprake is van 
een ‘Clash van Culturen’ met als resultaat, dat er excessen optreden zoals 
tienerzwangerschappen en andere gevolgen van seksueel misbruik, verwaarlozing, 
kinderarbeid en incest, waarbij nationale beschermingswetten geen oplossing 
bieden.  

 Kinderbeschermingssysteem en opvangmogelijkheden inadequaat - Evenals in de 
literatuur blijkt ook uit dit onderzoek onder de dienstverleners, dat de sociale 
beschermingsdiensten niet aanwezig zijn in de dorpen of de gemeenschappen, 
waardoor het kinderbeschermingssysteem niet adequaat kan functioneren. De 
dienstverleners moeten het slachtoffer naar andere delen van het land verwijzen bij 
traumabehandeling of uithuisplaatsing. En zoals blijkt is vooral bij seksueel misbruik 
traumabehandeling noodzakelijk, liefst door een vertrouwenspersoon, die rekening 
houdt met de culturele context, gender en etniciteit. De dienstverleners geven aan, 
dat indien er al aangifte wordt gedaan van seksueel misbruik en de kinderen 
doorverwezen worden voor traumabehandeling zij deze behandeling niet afmaken 
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vanwege economische redenen: geen reis-, transport- en verblijfgeld. De 
dienstverleners zijn dus vaak genoodzaakt om bij incidenten van seksueel misbruik de 
slachtoffers in de onveilige omgeving te laten zonder traumabehandeling.  

 Ouderprogramma’s ontbreken - Uit dit onderzoek onder dienstverleners is verder 
gebleken, dat er meestal geen beschikbare ouderschapsprogramma’s ter 
ondersteuning van het kind zijn, waarvan de dienstverleners in ruraal gebied gebruik 
kunnen maken indien de directe omgeving van het kind onstabiel is. De 
dienstverlener heeft dan geen tools voor handen bij instabiele gezinnen om het kind 
te beschermen. In de literatuur wordt ook aangegeven, dat bij gevallen van geweld 
tegen kinderen niet alleen de slachtoffers hulp moeten ontvangen, maar het hele 
gezin. 

 Ongecoördineerde aanpak - Dienstverleners geven aan, dat zij in ruraal gebied niet 
terug kunnen vallen op een gecoördineerde aanpak van de hulpverlening bij geweld 
tegen kinderen, zowel wat betreft de soort diensten als wat betreft hulpverlening op 
lokaal en regionaal niveau. Het enige dat standaard plaats vindt, is de samenwerking 
tussen de arts en de politie. 

 Gebrek aan financiën - Verder is ook uit dit onderzoek gebleken, dat dienstverleners 
in ruraal gebied en het binnenland geen toegang tot financiën hebben en mede 
daardoor de wetgeving van kinderbescherming niet kunnen implementeren.  

 
Verkregen inzichten urbaan - Inzichten in de uitdagingen, waar de dienstverleners, die zich 
bezighouden met ‘gezondheid, veiligheid en bescherming van kinderen’ uit urbaan gebied 
mee te maken hebben:  
 

 Nog geen optimale bescherming en andere heersende opvattingen - De kinderen zijn 
niet optimaal beschermd vanwege de opvatting van de dienstverleners over de 
disciplinering van kinderen. Alhoewel de urbane dienstverleners geen voorstanders 
zijn van de disciplinering van kinderen met een flink pak slaag, vinden ook zij dat 
kinderen incidenteel geslagen mogen worden, dat disciplinering door slaan 
onderdeel is van onze Surinaamse cultuur en dat er dan niet opgetreden hoeft te 
worden.  

 Inadequate opvangmogelijkheden - Het kinderbeschermingssysteem functioneert 
niet adequaat in urbaan gebied vanwege het gebrek aan geschikte accommodatie 
mogelijkheden om slachtoffers van geweld en misbruik te plaatsen. De kinderen 
komen in overvolle, niet veilige tehuizen terecht of ze worden noodgedwongen 
gelaten in de onveilige omgeving thuis.  

 Vooralsnog geen optimale implementatie en nog onvoldoende urbane voorzieningen - 
In urbaan gebied zijn er weliswaar meer voorzieningen en diensten ter bescherming 
van het kind op locatie dan in het ruraal gebied, maar de implementatie van die 
voorzieningen en diensten zijn nog niet optimaal en het aantal voorzieningen is nog 
niet voldoende om kinderen maximaal te beschermen tegen geweld.  

 Onwillige ouders - De dienstverleners kunnen kinderen in urbaan gebied niet 
optimaal beschermen indien ze uit een instabiel gezin komen. Omdat bij de 
toepassing van de ouderschap programma’s ter ondersteuning van het gezin, de 
vader vaak onwillig is mee te doen. Kinderen uit specifieke bevolkingsgroepen 
kunnen niet optimaal beschermd worden omdat problemen binnen het gezin of stil 
gehouden worden of intern ‘opgelost’ worden. 
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 Samenwerkingsprotocollen nog nihil aanwezig - Er zijn wel gedifferentieerde 
samenwerkingsverbanden bij de hulpverlening bij geweld tegen kinderen in urbaan 
gebied, maar er zijn heel weinig getekende samenwerkingsprotocollen. De 
hulpverlening blijft zo afhankelijk van de eigen opgebouwde netwerken van de 
verschillende hulpverleningsdiensten en organisaties. 

 Gebrek aan professioneel middenkader - Goed getraind professioneel middenkader is 
heel vaak niet ter beschikking waardoor de slachtoffers van geweld niet altijd op een 
kindvriendelijke manier worden behandeld. In het bijzonder bij slachtoffers van 
seksueel misbruik wordt nog vaak uitgegaan van uitlokking. 

 Gebrek aan financiën - De dienstverleners hebben te maken met een gebrek aan 
financiën binnen de sector waardoor kinderen niet beschermd kunnen worden. De 
toch al beperkte opvang van kinderen wordt nog verder teruggebracht door het 
sluiten van tehuizen. De toch al beperkte kwaliteit van leven van de slachtoffers van 
geweld wordt nog verder tenietgedaan door het niet uitkeren van de financiële 
vergoedingen aan de tehuizen waarin ze verblijven. 

 

6.2. Aanbevelingen 
 
Voorname rol van wetgeving - De wetgeving moet gezien worden als het ideale eindpunt, 
dat bereikt moet worden en het moet dienen ter ondersteuning van de aanvullende 
maatregelen, die genomen moeten worden om de gemeenschappen en de gezinnen te 
versterken om zodoende de kinderen beter te beschermen tegen alle vormen van geweld.  
Een uitgestippeld traject uitwerken - Dat eindpunt kan vooral voor de kinderen uit de rurale 
gemeenschappen zeker niet bereikt worden als er geen traject wordt uitgezet hoe dat 
eindpunt te bereiken. Er moet gedacht worden aan: 

1. De dienstverleners moeten daarin een belangrijke rol vervullen.  
2. Preventieve maatregelen zoals voorlichting, empowerment van kinderen, 

empowerment van gezinnen, empowerment van gemeenschappen, en 
3. Ad hoc maatregelen, zoals het instellen van een Meldpunt ter plekke met alle 

benodigde gekwalificeerde dienstverleners en toegang tot alle benodigde faciliteiten 
ter plekke of in de rest van het land.  

Met andere woorden, de kaders die nodig zijn voor het doelmatig laten functioneren van 
GC13, ‘in place’ brengen. 
Samenwerking met functionele groepen geboden - Bij al deze maatregelen zal de 
dienstverlener de verantwoordelijkheid moeten hebben om met alle functionele groepen in 
die gemeenschappen samen te werken m.n. met het traditioneel gezag. Zij zijn de 
bewaarders van hun cultuur en tradities en als zij niet begrijpen waarom het noodzakelijk is, 
dat bepaalde waarden en normen moeten veranderen, kunnen zij er niet voor zorgen dat 
het in praktijk wordt gebracht in hun gemeenschap. Maar ook met bijvoorbeeld de kerken 
zal de dienstverlener samen moeten werken, omdat ook zij in dit traject een belangrijke rol 
spelen.  
 
Aan al deze maatregelen is er ook een financieel plaatje verbonden. 
Financiële middelen dringend ter beschikking stellen - Met het alleen aannemen en instellen 
van de nationale beschermingswetten is de bescherming van alle kinderen en de bewaking 
van hun rechten nog niet vanzelfsprekend, zoals de praktijk ook uitwijst. Deze 
beschermingswetten en protocollen kunnen pas effectief zijn voor alle kinderen van ons 
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land, indien er ook een werktraject aan verbonden wordt, conform de richtlijnen van GC13, 
indien die kaders ‘in place’ worden gebracht, waarin de dienstverleners een beslissende rol 
moeten spelen.  
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Summary 
In several research reports executed in the few past years, we see indications that the support  
system to assist in the protection of children are not adequate. This support system is not 
equipped with the conditions to formulate a clear and effective respons to child molestation. In 
this research the focus is on evaluating the current support system by comparing it to the guide 
lines of the UN Council of Childrens’ Rights, as written down in the General Comment no. 13 
(GC 13).1 
 
The purpose of this research is: 

1. Make an inventory of the current support system for protecting children in 
Suriname, in the field of law, education, social measures, medical and judicial help. 

2. To identify gaps in the support system related to GC 13 and analyse these. 
3. Research the ideas in the working field regarding efficiency of the support offered. 

 
Quantitative as well as qualitative research methods have been applied. The research was 
carried out during the period of july 2016 until januari 2017 by means of gathering data in all 
ten of the districts in Suriname.  
 
The support system for child victims does not cover the UN guide lines entirely, as quoted in GC 
13. This system provides judicial and social protection for children. The judicial child protection 
consists of the police force performing criminal prosecuting and the child protection measures 
taken by Bufaz to safeguard the the children. Social child protection is part of a larger social, 
medical and financial support network.        
 

The system lacks a monitoring meachnisms and follow up of the child, and these need to be 

part of the support proces, otherwise children cannot be protected in an adequate way, might 

stray from the support system trajectory, and finally end up where they came from; their 

former unsafe situation. The registered gaps in the support system have to be filled out with 

sufficient measures, after a thorough review constisting of assesment with the guide lines in GC 

13. 

 
To improve the current support system proper monitoring tools need to be designed in which 
prevention, identification, notification, treatment, referral and follow up of every case until 
‘case closed’ are integrated, practiced and evaluated.     
 
 

  

                                                      
1 CRC/C/GC/13, 18 april 2011 
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1. Inleiding 
Een vaste blauwdruk voor de behandeling van een geval van kindermishandeling is er niet. Het 
Comité geeft dat ook niet (Doek en Graafsma 2012). Maar het Comité heeft in General 
Comment no. 13  (GC 13)2 wel speciale richtlijnen uitgevaardigd voor een totaal pakket van 
medische, geestelijke gezondheidszorg, sociale en juridische diensten. Ook in Suriname is er 
wetgeving en hulpverlening gericht op preventie en aanpak van geweld tegen kinderen. Er zijn 
overheids-diensten en niet- overheidsdiensten belast met de medische, geestelijke, sociale en 
juridische hulpverlening aan hiergenoemde doelgroep.  
We weten echter weinig over de vraag in hoeverre de implementatie van de richtlijnen uit GC 
13 geweld tegen kinderen doet verminderen. Culturele aspekten en tradities in een 
multiculturele samenleving hebben invloed op de beleving van wetten en internationale regels. 
Ook weten we niet goed of de inrichting van het huidig pakket aan diensten bij de overheid de 
problematiek van geweld tegen kinderen adequaat aanpakt.  Evenwel heeft het Comité  in 2007 
en 2016, Suriname uitdrukkelijk aanbevolen om in de wet alle vormen van geweld 
tegen  kinderen, met inbegrip van lijfstraffen, in alle instellingen, de familie, scholen, 
alternatieve kinderopvang en  detentiecentra voor jongeren te verbieden, en de effectieve 
uitvoering van deze wetten te realiseren. Hiergenoemd Comité beveelt tevens aan dat 
Suriname, haar bewustwordingscampagnes met het oog op het gebruik van alternatieve 
vormen van disciplinering dient te intensiveren (Concluding observations on second report 
2007, Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Suriname, 
2016).   
In dit onderzoek wordt nagegaan, in hoeverre het pakket van richtlijnen gerelateerd aan GC 13 
toegepast wordt in het hulpverleningssysteem in Suriname. 
Om dit te onderzoeken is de volgende probleemstelling geformuleerd: 
Geeft Suriname invulling aan de VN richtlijnen voor aanpak van geweld tegen kinderen, zoals 
aangegeven in General Comment no. 13? 
 
Het doel van dit onderzoek is dan ook:  

1. Het vastleggen van het huidig  hulpverleningssysteem ter bescherming van kinderen in 
Suriname, op het vlak van wetgeving, educatie, sociale maatregelen, medische hulp en 
juridische hulp. 

2. Identificatie van lacunes in het hulpverleningssysteem, gerelateerd aan GC 13 en 
analyse daarvan. 

3. Onderzoek naar opvattingen in het werkveld ten aanzien van de doelmatigheid van de 
hulpverlening. 

Uit enkele onderzoeken, uitgevoerd in de afgelopen jaren, zijn er indicaties dat het 
hulpverleningssysteem niet effectief functioneert.  
Het hulpverleningssysteem ter bescherming van kinderen beschikt niet over de condities om te 
komen tot een effectieve response op kindermishandeling. Attitudes en procedures bij onder 
andere artsen en gezondheidswerkers, politie, juridisch personeel dienen veranderd te worden 

                                                      
 2 Te downloaden van www.ohchr.org 
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in een kindvriendelijke aanpak. De overheid dient zorg te dragen voor adequate opvang en 
toezicht voor alle categorieën van kinderen (Schmeitz 2002). Er is geen coördinatie en toezicht 
op het hulpverleningstraject. Het belang van een ombudsbureau en het beschikbaar stellen van 
ouderschapsprogramma’s  binnen het ECD beleid zijn ook aangegeven in een onderzoek, 
verricht  in het distrikt Nickerie (Premchand 2003: 100-102). 
 
Uit situatieanalyserapporten van kinderen in onder andere de distrikten Brokopondo, 
Marowijne en Sipaliwini is komen vast te staan dat de hulpverlening met name in Paramaribo is 
geconcentreerd.3 
 
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is  in 2014 een ‘mapping’ 
gemaakt van de huidige hulpverleningsinstanties van de overheid en niet-overheidsdiensten, 
die de resultaten uit de hierboven genoemde onderzoeken ook bevestigen (Terborg 2014).  
 
Anno 2017 zijn er enkele verbeterpunten waar te nemen in het kinderbeschermingssysteem, 
zoals de herziening van het wetboek van strafrecht in 2015 en de aanname van de Wet 
Opvanginstellingen in 2014, de opzet van een aantal meldpunten Kinderbescherming.  In dit 
onderzoek ligt de focus op de toetsing van het bestaand hulpverleningssysteem aan de 
richtlijnen van het  Comité, zoals beschreven  in GC 13. Het Comité geeft specifieke richtlijnen 
die een toevoeging in structurele zin  kunnen zijn op de  geïdentificeerde gaps binnen de 
hulpverlening.  
 
De indeling van het rapport ziet er alsvolgt uit: in hoofdstuk 1 wordt de opzet van het 

onderzoek behandeld. In hoofdstuk 2 worden de demografische gegevens van de respondenten 

beschreven. In hoofdstuk 3 wordt getoetst of  het huidige hulpverleningssysteem  voldoet aan 

de richtlijnen genoemd in GC 13. In hoofdstuk 4 is nagegaan welk specifiek beleid er is en welke 

wetgevings-producten reeds in werking zijn. In hoofdstuk 5 wordt er antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen middels discussie. Tot slot zijn er in hoofdstuk 6 aanbevelingen gedaan.  

                                                      
3 Zie rapporten: Kinderen in Brokopondo, Maawina Pikin en Pikin- Nengre fu Sipaliwini van het ministerie van 
Regionale Ontwikkeling en Unicef 
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2. Opzet en methode van het Onderzoek 

2.1. Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

 

Onderzoeksthema’s: 

1. De mate van toegang van kinderen tot hulpverleningsinstanties en eventuele barriéres. 
2. Barrières bij het melden van (sexueel) geweld bij de hulpverleningsinstellingen. 
3. Kennis bij kinderen over beschikbare hulpverlening, indien zij slachtoffer zijn van 

geweld. 
4. De functionering van het kinderbeschermingssysteem in vergelijking met de VN richt-

lijnen uit GC 13. 
5. Bestaande wetgeving en beleid, en eventuele tekortkomingen hierin. 

 
De hierna volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd teneinde de probleemstelling in de 
pratijk te onderzoeken. 
 

1. Welke wettelijke regelingen zijn er ter bescherming van kinderen tegen geweld. 
 

2. Op welke wijze worden het beleid, programma’s, wetgeving uitgevoerd en 
gemonitoord ter bescherming van kinderen? 

 
3. Wat lijken de belangrijkste redenen voor sterke/zwakke identificatie, registratie/ 

rapportage te zijn van de gevallen binnen de onderzochte diensten. Heeft het te maken 

met training, professionele begeleiding en/of handvaten voor identificatie? 

Verwijzingen van gevallen van geweld tegen kinderen en service trajecten 

4.  Zijn er adequate diensten ten behoeve van een kind/kinderen en/of familie 

beschikbaar? 

5.  Wat lijken de belangrijkste redenen voor de sterke/zwakke verwijzing te zijn van 

gevallen van geweld binnen de onderzochte diensten? Heeft het te maken met 

training, professionele begeleiding, protocollen voor verwijzingen etc., intersectorale 

samenwerking? 

6.  Zijn er toereikende kwaliteitsdiensten beschikbaar voor de doorverwezen gevallen, 

(bekwame vakmensen,  functionerende normen, protocollen van samenwerking, 

follow-up-mechanismen)?  Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de hoge/lage 

kwaliteit van de diensten? 
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Monitoringsmechanismen 

7. Zijn er monitorings- en supervisiemechanismen van dienstverleners  op nationaal of 

regionaal  niveau? Welke invloed hebben deze op de prestaties van dienstverleners in 

de identificatie, rapportage en verwijzing van gevallen van geweld tegen kinderen? 

 

8. Welke zijn de belangrijkste mogelijkheden om invloed uit te oefenen op verbetering 

van  het systeem, ter identificatie en interventie van geweld tegen kinderen? 

2.2. Onderzoeksmethode 

 
Er is zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve methode toegepast. In de periode juli 2016 
tot en met januari 2017 is data verzameld over alle 10 distrikten. 

 

2.2.1.  Onderzoeksgebieden  

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk geweest om behalve op nationaal niveau ook onderzoek 
te doen op urbaan en ruraal niveau. In tegenstelling tot het scholieren en het 
moederonderzoek waarbij de indeling naar ruraal, urbaan en binnenland is toegepast op basis 
van de criteria van het MIX onderzoek, zijn er bij het onderzoek naar dienstverleners meer 
algemene criteria gehanteerd, waarbij het urbane gebied is samengesteld uit Paramribo, 
Wanica en Nickerie (Nw. Nickerie) en de overige 7 distrikten, inclusief binnenland, tot het rurale 
gebied worden gerekend. Er is rekening gehouden met de beschikbaarheid van de 
dienstverleners in de distrikten.  
In Suriname is de dienstverlening door zowel de overheid als het NGO-veld erg geconcentreerd 
in Paramaribo en Nickerie. Op ruraal niveau is er voor wat de overheidsdiensten en instellingen 
betreft, in sommige districten wel sprake van enige vorm van decentralisatie. Indien er dienst-
verlenende organisaties in de districten zijn, is er een beperkt pakket beschikbaar in het gebied 
zelf en moet men voor het uitgebreide pakket terugvallen op de diensten in Paramaribo.  
In dit rapport zal de nationale response van de bescherming van kinderen tegen geweld 
geanalyseerd worden vanuit GC 13. Hierbij zal het onderscheid tussen het urbane en rurale 
gebied worden meegenomen, omdat er een verschil is in de beschikbare hulp in deze 2 
gebieden.  

2.2.2 Kwantitatieve dataverzameling 

Bij de kwantitatieve methode zijn door 54 dienstverleners landelijk vragenlijsten ingevuld, de 
zgn. zelfinvullijsten voor dienstverleners.  In dit aantal zijn meegenomen zowel dienstverleners 
van de Overheid als Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s). 
 
In de distrikten Paramaribo, Wanica en Nickerie zijn 34 dienstverleners bereikt en uit de overige 
7 distrikten t.w. Coronie, Para, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini  
zijn 20 dienstverleners bereikt om de zelfinvullijsten in te vullen.  
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De dienstverleners zijn geselecteerd uit 6 ministeries, namelijk het Ministerie van Sociale Zaken 
en Volkshuisvesting, het Ministerie van Justitie en Politie, het Ministerie van Volksgezondheid, 
het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuur en het  Ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Deze dienstverleners vervullen een rol bij 
de aanpak en begeleiding van geweld tegen kinderen. Daarnaast zijn er NGO’s en hulpverleners 
geselecteerd, die hulp of een vorm van ondersteuning bieden aan kindslachtoffers van geweld. 

2.2.2.1.  Meetinstrument kwantitatieve dataverzameling 

Er is een vragenlijst samengesteld voor de dienstverleners ten bate van het kwantitatief 

onderzoek.4 

Een aanzienlijk deel van de vragen uit deze zelfinvullijsten zijn gerelateerd aan de richtlijnen van 
GC 13. Deze richtlijnen zijn in de zelfinvullijsten voor de dienstverleners verwerkt, om na te 
gaan in hoeverre het huidig hulpverleningssysteem hieraan voldoet. 
Specifieke thema’s uit de vragenlijst, die uitgewerkt worden in dit deelonderzoek zijn: 

- Een kindvriendelijke aanpak en het betrekken van kinderen in het 
besluitvormingsproces. 

- Discriminatie op grond van gender. 
- Beschikbaarheid van gezinsversterkingsprogramma’s. 
- Ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare kinderen. 
- Speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties 
- Beschikbaarheid van financiële middelen en kader. 
- Gecoördineerde aanpak van de hulpverlening. 
- Monitoring van de aanpak van geweld tegen kinderen door de Overheid. 
 

2.2.3 Kwalitatieve dataverzameling 

De kwalitatieve methoden die gebruikt zijn bij de verzameling van data onder de 

dienstverleners  in het urbane en rurale gebied zijn focusgroepdiscussies en diepte-interviews.  

2.2.3.1. Meetinstrumenten kwalitatieve dataverzameling 

Via focusgroepdiscussies en diepte-interviews is inzicht verkregen in de praktijksituatie van de 

betreffende dienstverlenende organisatie en de perceptie van de dienstverlener over de 

functio-nering van de organisatie. Focusgroepen brengen mensen die een gemeenschappelijk 

kenmerk delen samen, om onder leiding van een moderator een antwoord te krijgen op een 

onderzoeksvraag (Mortelmans 2013: 342). 

Kortom: hoe definiëren en beschrijven participanten de functionering van de diensten die zich 
bezighouden met de bescherming van het kind, waar gaat het volgens hen mis en hoe kunnen 
de diensten beter functioneren zodat de kinderen gezond, beschermd en veilig kunnen 
opgroeien.  

                                                      
4 Zie bijlage Vragenlijst dienstverleners. 
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Bij diepte-interviews die individueel waren, is meer diepgang en inzicht in de situatie rond 

gezondheid, veiligheid en bescherming van kinderen in dat gebied verkregen. De interviews 

kunnen  gecategoriseerd  worden onder gestandaardiseerde open interviews (Mortelmans 

2013: 225). Een duidelijke topic lijst is  gevolgd en waar nodig is  voor verduidelijking 

doorgevraagd.  

De thema’s uit de zelfinvullijst dienstverleners, van het kwantitatief onderzoek, zijn in een 

gestructureerde vragenlijst verwerkt en uitgediept voor het kwalitatief onderzoek. 

Tabel 1 
Overzicht aantal bereikte  dienstverleners per district 

Distrikt Aantal 
respondenten 
kwalitatief deel  

Aantal 
respondenten 
kwantitatief deel 

Totaal 

Brokopondo 1 2 3 

Commewijne 1 1 2 

Coronie 8 2 10 

Marowijne 5 2 7 

Nickerie 10 9 19 

Para 2 2 4 

Paramaribo 25 23 48 

Saramacca 8 3 11 

Sipaliwini 11 6 17 

Wanica 3 4 7 

Totaal 74 54 128 

 
In totaal hebben 74 respondenten landelijk meegedaan aan het kwalitatief onderzoek. 
In alle  distrikten is er standaard een diepte-interview geweest met de politie en de RGD arts.  
En er zijn focusgroepdiscussies geweest met dienstverleners in de distrikten van zowel de 
overheid als het NGO-veld. In totaal hebben 54 respondenten van verschillende dienst-
verlenende organisaties een zelfinvullijst ingevuld. 

2.2.4. Case studies 

Case study middels interviews: de casussen uit dit onderzoek worden benaderd vanuit de 
replicatielogica (theoretische generalisatie). De replicatielogica in multiple case study 
onderzoek gaat ervan uit dat elke casus meehelpt om resultaten te repliceren (Mortelmans 
2013, 181). In dit deelonderzoek zullen er 2 casussen onderzocht worden. In deze studie 
worden de volgende vormen van geweld onderzocht: fysiek, psychisch, sexueel en getuige bij 
geweld. In de praktijk merken we overigens, dat de verschillende vormen van geweld ook 
samengaan. In deze 2 casussen zullen de elementen uit het theoretisch kader, afgeleid uit GC 
13 onderzocht worden.   
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2.3. Onderzoekspopulatie  

2.3.1. Volwassenen 

Volwassenen zijn in dit onderzoek gedefinieerd als de leeftijdsgroep van 21 jaar en ouder. Voor 
dit gedeelte van het onderzoek gaat het om de dienstverleners van de sociale, gezondheids- en 
juridische diensten die hulp verlenen aan kwetsbare kinderen of kinderen die geweld op 
school/  thuis of in geselecteerde gemeenschappen wordt aangedaan (Teborg, 2016).5 
De lijst van dienstverleners die geselecteerd zijn, om een zelfinvullijst in te vullen, is te vinden in 
bijlage 1.  

2.3.2. Kinderen 

Personen onder de 18 jaar, die slachtoffer zijn geweest van geweld. In het IVRK is een kind ieder 
mens onder de 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de 
meerderjarigheid eerder wordt bereikt. 

2.4 Verloop van de datacollectie 

In het algemeen is vrijwel van alle benaderde respondenten medewerking ondervonden. De 
DC’s (Distriktscommissarissen)  van alle distrikten, de leiding van het Korps Politie Suriname 
(KPS), de leiding van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en alle betrokken ministeries 
hebben een schrijven met informatie over het onderzoek ontvangen en tevens is er 
toestemming gevraagd voor het afnemen van interviews bij dienstonderdelen in de distrikten. 
Tijdens het werk in het veld is door alle deelonderzoekers medewerking aan elkaar verleend, 
om zoveel mogelijk data binnen te halen voor elke doelgroep in het kader van de kosten 
efficiënte aanpak, die het IGSR voorstaat.  
De interviews en focusgroepen met de dienstverleners zijn in het Nederlands en Sranantongo 
afgenomen. De samenstelling en het bij elkaar brengen van de focusgroepen met de 
dienstverleners in de diverse distrikten ging niet altijd even gemakkelijk, omdat de agenda’s van 
de respondenten afgestemd moesten worden op elkaar. Via de afdeling Burger Informatie 
Centrum (BIC) van de distriktscommissariaten is veel medewerking ontvangen om dienst-
verleners in het distrikt te traceren. Er is gebruik gemaakt van het sneeuwbaleffect, om via 
instanties en personen andere dienstverleners te bereiken.  

2.5  Dataverwerking en –analyse 

De data invoer is centraal  verricht. Dataverwerking is met behulp van het computerprogramma 
SPSS verricht. Het kwalitatieve materiaal is manueel verwerkt en als onderbouwing van het 
kwantitatieve materiaal tot een geheel verwerkt. 
 

  

                                                      
5Terborg J., 2016. Workplan for Violence against in Suriname for Unicef Children. 
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2.6  Ethiek 

De ethische codes van wetenschappelijk onderzoek zijn in acht genomen, waarbij er van te 

voren informatie is verstrekt over het onderwerp en toestemming is gevraagd voor zowel de 

afname van de interviews als de geluidsopname van het interview (informed consent). Indien er 

geen toestemming was voor geluidsopname, werden er aantekeningen gemaakt van het 

gesprek. 

Er zijn ook situaties geweest bij het veldonderzoek, waarbij de problemen van respondenten, in 

casu kinderen, van dien aard waren dat het bieden van hulp aan de orde kwam (situationele 

ethiek). In overleg met verzorgers en instanties zijn mogelijkheden bekeken om hulp op gang te 

brengen (Mortelmans 2013, 195). 

2.7 Theoretisch kader: 

Het milieu van elk individu wordt volgens het Bronfenbrenner’s Ecologisch Theoretisch model 
verdeeld in 4 niveau’s. Op elk niveau bestaan er risico- en beschermende factoren. 
a) Op individueel niveau bestaan risico- en beschermende factoren zoals normen en waarden, 

instelling en karakter van de kinderen.  
b) Op het niveau van interpersoonlijke relaties bestaan risico- en beschermende factoren 

zoals de familie omstandigheden en kontakt met leeftijdsgenoten.  
c) Op het micro- en mesoniveau bestaan risico- en beschermende factoren zoals het niveau 

van welzijn/armoede, sociale netwerken, peers, aanwezigheid van rolmodellen in hun 
omgeving.  

d) Op macroniveau bestaan risico- en beschermende factoren zoals de nationale wetgeving, 
beleid, sociale normen, historische en culturele achtergronden, publieke instanties.6 

 

Dit deelonderzoek zal zich beperken tot het  micro- en mesoniveau, en het macro niveau van 
het Bronfenbrenner’s Ecologisch model. Het meso- en micro niveau handelen over de 
invloeden van welzijns- en armoede factoren, de invloed van de sociale omgeving op de 
gezondheid, veiligheid en de bescherming van het kind.  Het macro niveau handelt over risico- 
en beschermende factoren die te maken hebben met beleid, wetgeving en publieke instanties. 
De publieke instanties betrokken bij de medische, sociale, juridische hulpverlening aan 
kindslachtoffers van geweld, maken deel uit van het onderzoek. 
In dit kader wordt de juridische onderbouwing, zoals vastgelegd in artikel 19 IVRK ter 
bescherming van kinderen die slachtoffer zijn van geweld, de rode draad van het onderzoek.  In  
GC 13 heeft het VN Comité Rechten voor het Kind, richtlijnen gegeven ter implementatie van 
artikel 19 IVRK. 
 
Artikel 19 lid 1 IVRK: “De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke 
maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen 
tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld. Letsel of misbruik, lichamelijke of 

                                                      
6 Terborg J., 2016. Workplan for Violence against in Suriname for Unicef Children. 
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geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van 
sexueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of 
iemand anders die de zorg voor het kind heeft.” 
 
Artikel 19 lid 2 IVRK, is het belangrijkste uitgangspunt van dit onderzoek: “Deze maatregelen ter 
bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende procedures te omvatten voor de 
invoering van sociale programma’s om te voorzien in de nodige ondersteuning van het kind en 
van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures voor andere vormen van 
voorkoming van en voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up 
van gevallen van kindermishandeling zoals hierboven beschreven en indien van toepassing, voor 
inschakeling van rechterlijke instanties.”7 
 
Er zijn acht elementen genoemd in GC 13, die de rode draad vormen voor een nationale en 
integrale aanpak van geweld tegen kinderen: 

1. De aanpak dient vanuit een kindvriendelijke benadering te geschieden, met in 
achtneming van de inzichten van het kind, uitgaande van de leeftijd en  ontwikkeling 
van het kind (Childrights approach). 

2. Er dient rekening te worden gehouden met het genderaspect en het voorkomen van 
discriminatie op grond van gender dient een geïntegreerd deel te zijn van preventie 
strategieën (gender dimensions of VAC). 

3. De primaire positie van gezinnen in kinderbeschermingsstrategieën met name 
programma’s ter versterking van de gezinnen (the primary position of families in child 
care giving and protection strategies). 

4. Herstel- en beschermingsfactoren voor het kind. Zoals beschikbare ouderschaps-
programma’s en ondersteuning van het kind indien zijn/haar direkte omgeving onstabiel 
is (Resilience and protective factors).  

5. In achtneming van verschillende risicofactoren, zoals ouders/verzorgers die niet in staat  
zijn hun kinderen te verzorgen, vanwege eigen instabiliteit of armoede factoren. Ook 
zijn kinderen kwetsbaar tussen de 0 en 18 jaar, omdat hun neurologische, 
psychologische, sociale, fysieke groei en ontwikkeling nog niet voltooid is. 
Verantwoorde ondersteuning en begeleiding in deze fase is van essentieel belang (risk 
factors).  

6. Speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties, zoals in kindertehuizen, 
detentie, kinderen met een beperking, kinderen van etnische minderheden, LBGT 
kinderen enz. (Children in potentially vulnerable situations). 

7. Beschikbaarheid van financiële middelen (Resource allocation). 
8. De gecoördineerde aanpak van geweld tegen kinderen, dient nationaal en op lokaal 

niveau te geschieden en wel tussen de verschillende sectoren (Coordinated 
mechanisms) (GC 13). 

 

                                                      
7 Het verdrag is te downloaden van de website: www.ohchr.org 
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In het onderzoek vormen hiergenoemde elementen het kader waarbinnen het proces van de 
hulpverlening in Suriname is nagegaan. 
 
De praktische en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek leveren aanwijzingen voor een 
nationale preventie- en interventiestrategie op.  

2.8  Beperkingen van het onderzoek: 

In de zelfinvullijsten zijn bij de vragen over de kwaliteit van de dienstverlening en de 

beschikking over deskundig kader, geen omschrijving gegeven over wat wordt verstaan onder 

de begrippen ‘kwaliteit en deskundig kader’. Het deskundig kader hoeft niet speciaal een 

academische graad te hebben, maar kan gedegen trainingen in de hulpverlening hebben 

ondergaan. Ook bij de vragen over kindvriendelijkheid, is niet uitgegaan van een specifieke 

omschrijving. Voorts betekent het horen van kinderen in het hulpverleningsproces nog niet dat 

rekening wordt gehouden met de mening van het kind. 
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3.  Resultaten 

3.1. Demografische en socio-economische kenmerken van respondenten 

In tabel 2 zien we dat 42,6% van alle dienstverleners die hebben meegedaan aan dit onderzoek 

gevestigd zijn in Paramaribo, en 14,8% in het distrikt Nickerie. In alle distrikten zijn de politie en 

de RGD-poli’s betrokken bij het onderzoek. In Sipaliwini is de Medische Zending betrokken, de 

aanwezige politie en het traditioneel gezag. 

 

Tabel 2 Percentage dienstverleners per distrikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de 54 dienstverleners die via het invullen van zelfinvullijsten bij dit landelijk onderzoek 
betrokken zijn, is 44.4% man en 55.6% vrouw.  

  

Distrikten Frequency Percent 

 Brokopondo 1 1.9 

Commewijne 2 3.7 

Coronie 5 9.3 

Marowijne 2 3.7 

Nickerie 8 14.8 

Para 4 7.4 

Paramaribo 23 42.6 

Saramacca 3 5.6 

Sipaliwini 3 5.6 

Wanica 3 5.6 

Total 54 100.0 
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Tabel 3 Soort organisatie in het ruraal gebied 

District      Overheid Niet Overheid/NGO       Totaal 

Brokopondo 1 0 1 

Commewijne 2 0 2 

Coronie 2 3 5 

Marowijne 2 0 2 

Para 2 2 4 

Saramacca 2 1 3 

Sipaliwini 3 0 3 

Totaal 14 6 20 

 

Van de 20 dienstverleners die een zelfinvullijst hebben ingevuld in het rurale gebied, behoren 
14 tot overheidsambtenaren en 6 zijn werkzaam bij een NGO. De NGO’s komen voor in de 
districten Coronie, Para en Saramacca.  

Tabel 4 Soort organisatie in het urbane gebied 

Distrikt  Soort Organisatie/Instituut Totaal 

Overheid Niet Overheid/NGO 

 

Nickerie 5 3 8 

Paramaribo 15 8 23 

Wanica 3 0 3 

Totaal 23 11 34 

 
In totaal hebben 23 overheidsinstanties en 11 NGO’s uit de urbane gebieden een zelfinvullijst 
dienstverleners ingevuld. De hulpverleningsinstanties in Paramaribo zijn gemakkelijk bereikbaar 
voor de samenleving van het distrikt Wanica. In het distrikt Nickerie is de decentralisatie van de 
hulpverleningsinstanties van de overheid redelijk te noemen in vergelijking met de andere 
distrikten. Afdelingen van belangrijke overheidsinstanties die hulp bieden aan kindslachtoffers 
van geweld zijn vertegenwoordigd in dit distrikt, zoals: Bufaz, slachtofferhulp, rechtszorg, 
afdeling psychologie in het Streekziekenhuis Nickerie, Unit huiselijk geweld op het politiebureau 
in Nieuw Nickerie, met getrainde agenten in het verhoren van kinderen. 
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Figuur 1 Bevolkingsgroep 

Van de geïnterviewden behoorden de meeste dienstverleners uit het urbane gebied  tot de 

bevolkingsgroep Creool of rekenen zichzelf tot Gemengd, gevolgd door de bevolkingsgroep 

Hindostaan en Javaan. Uit de censuscijfers van 2012 blijkt ook, dat de meeste Surinamers die 

zichzelf rekenen tot de Creolen, Hindostanen, Javanen en de Gemengde groep, woonachtig zijn 

in het urbane gebied (Menke et.al. 2016, 121).  

 

De dienstverleners die deelnamen aan dit onderzoek zitten voor 60 % in de leeftijdscategorie 

35-56 jaar. 

 

TABEL 5 AANTAL DIENSTJAREN VAN DIENSTVERLENERS GEGROEPEERD NAAR URBAAN EN RURAAL WERKGEBIED 

Werkgebied van de 
dienstverlener 

Aantal dienstjaren 

 
0 - 4 jaar 5 - 9 jaar 

10 - 14 
jaar 

15 - 24 
jaar 

langer dan 
24 jaren 

Total 

Urban (N = 34) 9.3% 14.8% 5.6% 20.4% 13.0% 63.0% 

Rural (N = 20) 1.9% 9.3% 5.6% 11.1% 9.3% 37.0% 

Total (N = 54) 11.1% 24.1% 11.1% 31.5% 22.2% 
100.0

% 

 

De meeste dienstverleners, 33,4%, die een zelfinvullijst hebben ingevuld uit het urbane gebied, 

werken langer dan 15 jaar in hun beroep. Hiervan werkt 13% al langer dan 24 jaar binnen hun 

beroep. De ruime kennis en ervaring, die zij door de jaren heen hebben opgedaan zijn van 
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belang geweest voor het onderzoek. In het rurale gebied zijn er aanmerkelijk minder 

dienstverleners en ongeveer 20% werkt  langer dan 15 jaar in hun beroep. Van de groep 

dienstverleners die hebben meegedaan aan dit onderzoek, heeft dus meer dan de helft ruime 

werkervaring in het beroep. 

Tabel 6 Werkwijze dienstverleners in het urbane gebied 

Distrikten Vanuit uw kantoor In de praktijk/ 
In het veld 

Beide Totaal 

 Nickerie 1 1 6 8 
 Paramaribo 6 1 16 23 
 Wanica 0 1 2 3 
    Totaal 7 3 24 34 
 

Ongeveer 70% van de dienstverleners in de urbane gebieden werkt zowel vanuit kantoor als in 

het veld. De dienstverleners die voornamelijk vanuit “kantoor” werken, zijn onder andere de 

psychologen, de kinderarts, de juristen en verpleegkundigen van consultatiebureau’s.  

Van de dienstveleners doet 25% aan preventie middels voorlichting. Meestal is dit 

gecombineerd met andere vormen van dienstverlening.  Zeventig procent (70%) van de 

dienstverleners uit het urbane gebied hebben specifiek jongeren als doelgroep. 

TABEL 7  WERKWIJZE DIENSTVERLENERS IN HET RURALE GEBIED 

District Vanuit uw 
kantoor 

In de praktijk/ 
In het veld 

       Beide        Totaal 

Brokopondo 0 0 1 1 

Commewijne 0 0 2 2 

Coronie 0 0 5 5 

Marowijne 0 1 1 2 

Para 0 3 1 4 

Saramacca 0 0 3 3 

Sipaliwini 0 0 3 3 

Totaal 0 4 16 20 
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In alle rurale en binnenlanddistricten wordt de hulpverlening bij geweld tegen kinderen, zowel 
vanuit kantoor en in het veld geboden. Door de aanwezige hulpverleningsorganisaties worden 
meerdere diensten tegelijkertijd aangeboden. 

3.2. Bekendheid met Kinderrechten 

Suriname heeft het IVRK in 1993 geratificeerd en is gehouden dit verdrag te implementeren. De 

Staat is gehouden om algemene bekendheid te geven van de inhoud van dit verdrag, zowel aan 

volwassenen als aan kinderen (art. 42 IVRK).8 

 

 

 

Figuur 2 Bekendheid met het IVRK

                                                      
8 Art. 42 IVRK: De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe de beginselen en de bepalingen van dit Verdrag op 
passende en doeltreffende wijze algemeen bekend te maken, zowel aan volwassenen als aan kinderen. 
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De meeste instanties zijn wel bekend met de kinderrechten. 

Tabel 8 Kinderrechten die het meest geschonden worden volgens dienstverleners 

Artikelen IVRK Percentage 

Art 34 IVRK: Recht op bescherming tegen sexuele uitbuiting 20% 

Art 19 IVRK: Recht op bescherming tegen geweld, mishandeling, verwaarlozing 35% 

Art 28 IVRK: Recht op onderwijs 7% 

Art 3 IVRK: Het belang van het kind en bescherming en zorg 3% 

Inhoudelijk niet op de hoogte/onbekend/ niet ingevuld 35% 

Totaal 100% 

n= 54 

 

Uit figuur 2 blijkt, dat ongeveer 95% van de dienstverleners uit het urbane gebied wel heeft 

gehoord van het IVRK. In het rurale gebied, blijkt ongeveer 70% gehoord te hebben over het 

IVRK. Dat wil nog niet zeggen dat ze inhoudelijk goed bekend zijn met het verdrag. In tabel 7 

zien we dat ongeveer 35% inhoudelijk niet op de hoogte is van het verdrag. De meeste 

dienstverleners (35%) vinden dat artikel 19, het recht op bescherming van het kind tegen 

geweld, mishandeling en verwaarlozing wordt geschonden. En 20% is van mening dat het recht 

op bescherming van het kind tegen sexuele uitbuiting (art. 34 IVRK) wordt geschonden. De 

meeste kindslachtoffers aan wie hulp wordt verleend door de dienstverleners, hebben te 

maken met de schending van een van deze rechten.  

Enkele casussen die genoemd zijn door de dienstverleners: 

Een meisje van 14 jaar, dat door 3 mannen ontvoerd was en verkracht werd is bij het EHBO 

binnen gebracht; schending van art 34 IVRK. 

Een jongen van 12 jaar, die zijn neefje van 4 jaar heeft verkracht. Het neefje kwam bij de 

kinderarts terecht voor medische behandeling; schending van art 34 IVRK. 

Een baby, die ingesmeerd was met suiker en op een mierennest geplaatst, wordt nu nog als 

peuter door de kinderpsycholoog begeleid samen met haar adoptieouders; schending van art 19 

IVRK. 

Een kind, dat bedreigd is geworden door zijn ouders, om liever niet thuis te komen als hij zijn 

examen niet haalt, heeft zelfmoord gepleegd, nadat hij hoorde dat hij afgewezen was; de 

geestelijke mishandeling heeft hem zijn leven gekost; schending van art. 19 IVRK. 
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4. De wijze van hulpverlening in relatie tot GC 13 
 

Het doel van het Comité bij de uitgave van de richtlijnen ter implementatie van art. 19 IVRK 

in GC 13 is het volgende geweest: 

- De ondersteuning van partijstaten in de preventie en aanpak van elke vorm van 

geweld tegen kinderen. 

- Het verstrekken van richtlijnen met betrekking tot  de wetgeving, juridische, sociale 

en educatieve maatregelen. 

- Het verstrekken van richtlijnen voor een holistische aanpak. 

- Het opzetten van een gecoördineerd raamwerk voor de hulpverlening aan 

kindslachtoffers van geweld (GC 13). 

Door de elementen te toetsen aan het bestaande hulpverleningssysteem kunnen leemtes 

geïdentificeerd worden. In de hierna volgende paragrafen zullen de elementen onder-zocht 

worden binnen het Surinaams hulpverleningssysteem, in zowel het urbane als het rurale 

gebied. 

4.1 Kindvriendelijke benadering (Childrights approach) 

 
Het eerste element: de aanpak dient te geschieden vanuit een kindvriendelijke benadering met 

inachtneming van de inzichten van het kind, uitgaande van de leeftijd en ontwikkeling van het 

kind. Deze benadering is gebaseerd op de menselijke waardigheid van een kind, dat drager is 

van rechten en plichten (GC 13). 

TABEL 9 BETROKKENHEID KINDEREN BIJ HET HULPVERLENINGS- EN BESLUITVORMINGSPROCES Percentage 

Kinderen zijn niet betrokken 20% 

Wij geven voorlichting aan kinderen 25% 

Wij horen kindslachtoffers 20% 

Wij nemen de mening van het kind mee in het besluitvormingsproces 20% 

Anders 15% 

Totaal 100% 

n= 54 
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Belangrijke factoren voor een kindvriendelijke benadering van de hulpverlening zijn: 

- de betrokkenheid van kinderen bij het hulpverlenings- en besluitvormingsproces; 
- het horen van kinderen; 
- kindvriendelijke en begrijpelijke informatievoorziening (Doek, 2009). 

 
Uit de cijfers van tabel 8 blijkt dat 20% van de dienstverleners kinderen niet betrekt bij de 
besluitvorming binnen de hulpverlening aan het kind. Van alle betrokken dienstverleners hoort 
20% het kind en 20% neemt de mening van het kind mee in het besluitvormingsproces. Het 
horen van het kindslachtoffer betekent in dit verband niet altijd, dat de mening van het kind 
wordt gehoord. Het heeft te maken met een verhoor bij de politie, de arts of de 
maatschappelijk werker die aanhoort wat het kind is overkomen. 
Bij de RGD arts mogen kinderen vanaf 15 jaar ook wel zonder een verzorger/ouder 
binnenstappen. Bij enkele NGO’s, zoals Stichting Win, Stichting Stop Geweld tegen vrouwen, 
Stichting Mati fu Tego en overheidsinstanties zoals Politie Jeugdzaken, Bureau Slachtofferzorg,  
Justitie Nickerie, Bufaz mogen kinderen binnen stappen voor hulp. Toch blijkt dat de kinderen 
dat niet doen. Stichting Kinder- en Jongeren Telefoon (KJT) is een telefoonlijn voor kinderen en 
hier bellen kinderen voor een vraag, problemen enz. De KJT werkt samen met de politie en 
andere organisaties bij de hulpverlening aan de kinderen. De KJT voorziet de kinderen van 
informatie  en als de veiligheid van het kind in gevaar is, wordt er in samenwerking met de 
politie of andere hulpverleningsinstanties hulp gezocht voor het kind. 
 
Barrières bij bepaalde dienstverleners om een kind te horen, worden onder andere 
opgeworpen door de ouders, zoals bij de arts en de EHBO. Indien een kind letsel heeft 
opgelopen en de arts het vermoeden heeft dat het kind mishandeld is, wordt aan de 
ouder/verzorger gevraagd om in de wachtkamer plaats te nemen. In de meeste gevallen durft 
het kind toch niets te vertellen, blijkt uit het kwalitatief materiaal van het onderzoek. Ook de 
EHBO heeft deze ervaring. De loyaliteit van kinderen naar ouders/verzorgers is groot, volgens 
de verschillende hulpverleners. De politie hoort kinderen altijd apart. De politieagenten van 
Politie Jeugdzaken en de Units Huiselijk Geweld zijn wel getraind in kindvriendelijk verhoor. De 
politie werkzaam op de verschillende politiebureau’s zijn  hier niet in getraind en dienen elke 
jeugdzaak over te dragen aan Politie Jeugdzaken voor verder onderzoek. 
 
De wet “Hoorrecht” 9 is een regeling inzake het horen van minderjarigen in op hen betrekking 
hebbende rechterlijke beslissingen bij burgerrechtelijke zaken. Met deze wet wordt invulling 
gegeven aan art. 12 IVRK, waarbij het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, 
het recht heeft die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen. Aan 
de mening van het kind wordt passend belang gehecht in overeenstemming met zijn of haar 
leeftijd en rijpheid. De rechter dient deze wet altijd toe te passen bij iedere gerechtelijke en 
bestuurlijke procedure die het kind betreft. 
 

                                                      
9 Wet van 20 februari 2008, houdende nadere wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (S.B. 
2008, no. 19) 
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De dienstverleners beschikken niet over geschreven richtlijnen om een kindvriendelijke 
procedure te volgen en de meesten hebben geen specifieke training ontvangen. Veelal doen ze 
ervaring op in de praktijk of door zich in te lezen in de materie. 
 
 

Tabel 10 Kindvriendelijke informatie voorziening 

 percentage 

Geen kindvriendelijke informatievoorziening 38% 

We informeren door regelmatige kindvriendelijke voorlichting 25% 

Folders 10% 

Kindvriendelijke informatie via FB en andere social media 0% 

Missing 13% 

n= 54 
 

Ongeveer 25% van de dienstverleners geeft aan,  dat zij regelmatig  voorlichting geven. Deze 

voorlichting is meestal op verzoek van scholen en organisaties, die hen  benaderen hiervoor. De 

voorlichting dient landelijk te zijn en een continu karakter te hebben. Voorlichting en het 

bewust maken van kinderen zich te beschermen tegen geweld en waar zij voor hulp terecht 

kunnen, zijn belangrijke preventiestrategieën.   

Uit hiergenoemde cijfers blijkt dat de “childrights approach”, binnen het nationaal hulpverle-
ningsproces  goed gereguleerd dient te worden. Heel weinig diensten betrekken het kind bij het 
besluitvormingsproces in de hulpverlening en het horen van een kind betekent nog niet, dat de 
mening van het kind wordt meegenomen. Er is wetgeving voor het horen van een kind in 
burgerrechtelijke zaken. Specifieke richtlijnen/protocollen en trainingen voor dienstverleners 
zijn in dit kader van belang. 
 

4.2 Voorkoming van discriminatie op grond van gender (Gender dimensions of VAC) 

  

Discriminatie op grond van gender dient voorkomen te worden en geïntegreerd te worden in 

preventiestrategieën (GC 13). Alle vormen van discriminatie worden in de grondwet van 

Suriname verboden, evenals in het IVRK, het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 

discriminatie van vrouwen en het Amerikaans verdrag voor de Mensenrechten. Suriname heeft 

hiergenoemde verdragen geratificeerd. Gender staat voor het verschil in de sociale status en 

rollen van mannen en vrouwen in de samenleving (www.encyco.nl/lokaal/10596). Nicolai geeft 

aan dat er verwarring ontstaat tussen gender en sekserollen, door de verschillende 

perspectieven op de gelijkheid en het verschil tussen de seksen. Daarom zegt hij ook, dat er niet 

gewerkt kan worden zonder een theoretisch schema en dat het een fictie is te menen, dat het 

verhaal van een cliënt onbevangen tot de hulpverlener kan komen. “Al luisterend 
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schematiseren we, vertalen we, leggen we accenten, brengen we prioriteiten aan en trekken 

we (voorlopige) conclusies. Dat doen we wanneer het vrouwen betreft, met alle - vaak 

onbewust - beelden in ons hoofd over hoe ze zijn en hoe ze horen te zijn. Het is daarom een 

vereiste, dat reflectie op de betekenis van gender en het gevaar van seksestereotype 

opvattingen eveneens tot de bagage van de hulpverlener dienen te behoren” (Nicolai, 1992).   

 

Figuur 3 Richtlijnen voor jongens en meisjes in het begeleidingstraject 

 

Uit figuur 3 blijkt dat, in zowel het urbane als rurale gebied de meeste dienstverleners geen 

speci-fieke richtlijnen hebben om discriminatie tussen jongens en meisjes in het 

hulpverleningstrajekt te voorkomen. Ongeveer 25% uit het urbane gebied geeft aan dat er wel 

mondelinge werkafspraken zijn hieromtrent. Van alle dienstverleners geeft slechts 8% in het 

urbane en 15% in het rurale gebied aan, wel over geschreven richtlijnen te beschikken ter 

voorkoming van discriminatie tussen jongens en meisjes op grond van gender. Het zijn enkele 

NGO’s  die landelijk functioneren en hebben aangegeven wel over geschreven richtlijnen te 

beschikken om discriminatie op grond van gender te voorkomen. In het kwalitatief onderzoek 

hebben alle dienstverleners aangegeven, dat ze niet discrimineren op grond van gender. En 

toch vindt 55% van de dienstverleners uit het urbane gebied, dat een meisje dat 

aanstootgevende kleding draagt, haar sexueel misbruik zelf in de hand werkt. Hieruit blijkt, dat 

het concept van discriminatie op grond van gender niet geheel duidelijk is voor de meeste 

dienstverleners.   
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Een veel gehoorde klacht is, dat bij zedendelicten er weleens door dienstverleners aan een 

meisje wordt gevraagd: “Was je rok niet te kort?” “Je hebt toch een vriend en gaat al naar bed 

met hem?”  “Heb je niet zelf seks gewild?”   

In de focusgroepdiscussies werd aangegeven dat ook jongens het slachtoffer zijn van 

zedendelicten, maar zij durven er niet over te praten omdat ze stoer behoren te zijn. Ook 

werden er voorbeelden gegeven over discriminatie op basis van sexuele voorkeur onder de 

kinderen.  Homosexuele jongens worden op school heel erg gepest en awareness hieromtrent 

dient nog goed op gang te komen. In bepaalde godsdiensten wordt homosexualiteit niet 

geaccepteerd.   Het is wel van belang dat zowel jongens als meisjes die slachtoffer zijn van 

geweld  op de juiste wijze worden begeleid en er geschreven richtlijnen zijn binnen instanties 

en scholen, om het stellen van suggestieve vragen in het kader van genderdiscriminatie na te 

laten. Ook  binnen opvoedingsstrategieën dient er meer awareness te komen voor de jongens 

evenals de meisjes, om  zich te beschermen tegen discriminatie op grond van gender.  

Anderzijds zijn er ook specifieke vormen van geweld waar meisjes het meest slachtoffer van 

zijn. Genoemd zijn in interviews en focusgroepen: “Sexueel misbruik door oudere mannen, die 

jonge meisjes een mobiele telefoon beloven; groepsverkrachting van meisjes, ontvoering en 

verkrachting van meisjes, kleine meisjes die door huisgenoten worden betast en verkracht; 

meisjes die in de prostitutie worden ingezet”. 

De “gender dimension” binnen het hulpverleningsproces dient goed beschreven te worden 

voor de hulpverleners. Bestaande percepties over het gedrag en de rollen die jongens en 

meisjes worden toebedeeld in een gemeenschap leggen genderonvriendelijke accenten in de 

hulpverlening. Counselors uit het NGO-veld en Politie Jeugdzaken hebben wel educatie op dit 

gebied gekregen en werken er in de praktijk mee werd aangegeven. 

4.3 De positie van gezinnen in kinderbeschermingsstrategieën (the primary position 

of families in child care giving and protection strategies) 

De primaire positie van gezinnen in kinderbeschermingsstrategieën, met name programma’s 

ter versterking van de gezinnen, dienen onderdeel te zijn van de gecoördineerde aanpak. De 

versterking kan onder andere financieel, medisch van aard zijn, maar  ook ouder- en sociaal 

maatschappelijke begeleiding inhouden. Aangezien kinderen veelal slachtoffer zijn van geweld 

binnen hun familie, is het heel belangrijk om gezinnen te versterken (GC 13). Goede en 

verantwoorde opvoeding van kinderen is de belangrijkste taak in een gezin, waardoor kinderen 

later op een effectieve wijze kunnen functioneren in een samenleving. Gezinsversterkings-

programma’s op zowel sociaal als economisch vlak zijn belangrijke factoren voor de 

ontwikkeling van het kind (Brown, 2010). 
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Figuur 4 Beschikbaarheid van gezinsondersteuningsprogramma’s 

Een belangrijke oorzaak voor schending van kinderrechten is armoede (Doek J. et.al, 2012). 
Gezinsondersteuningsprogramma’s in de financiële sfeer, worden voornamelijk door het 
ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting verstrekt. Het gaat onder andere om 
voedingspakketten, schoolspullen, Algemene Kinderbijslag,10 medische voorzieningen, 
uitkeringen aan kinderen met een beperking en financiële bijstand aan arme gezinnen. 
In het urbane gebied biedt 25% van de dienstverlenende organisaties gezinsondersteunings-
programma’s  en in het rurale gebied slechts 19%.  Het betreft hier overwegend de diensten via 
het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.  
Het gezinscoachingsprogramma, dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
enkele jaren terug was gestart, heeft helaas geen voortgang meer. Het doel hiervan was om via 
de wijkkantoren van dit ministerie, gezinnen te coachen en hierdoor te versterken.  
 
Uit het kwalitatief materiaal halen we het volgend voorbeeld, waaruit de noodzaak blijkt van 
gezinscoaching op structurele en betaalbare/kosteloze basis: 
Een jongen van 10 jaar vertoont  agressief gedrag. De moeder, alleenstaande ouder, is vrijwel 
de hele dag aan het werk. Op school is hij ook erg onhandelbaar. Hij belandt voor begeleiding bij 
de kinderpsycholoog. De kinderpsycholoog tracht de moeder op haar manier te coachen, om 
bijvoorbeeld haar tweede baan op te zeggen en in de middag thuis te blijven en middels huisvlijt 
koekjes, gebak enz. te verkopen, het extraatje dat ze nodig heeft, te verdienen. Hierdoor kan ze 
in de middag bij haar zoon zijn en hem ook die aandacht  geven, waar hij naar verlangt. Dit is 
een strategie, waardoor de jongen in 6 maanden tijd heel veel zou kunnen veranderen.  
 
De noodzaak voor gezinsondersteuning middels coaching is er.  Het is niet structureel en de 
bege-leiding door een psycholoog is ook beperkt voor minder draagkrachtigen.  
  

                                                      
10 RESOLUTIE van 27 juni 1973 No.6245, nopens vaststelling van een regeling voor algemene kinderbijslag (Algemene Kinderbijslagregeling 

1973)(G.B. 1973 No. 107), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijziging bij S.B. 1982 No. 99. 
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Gezinsondersteuningstips worden ook door NGO’s gegeven aan gezinnen en er wordt veel 
doorverwezen. De afdelingen binnen de overheid, die ouders ook wel opvoedingstips geven 
zijn: Bufaz, Bureau Slachtofferzorg, Jeugdzorg, de maatschappelijke dienst van Politie 
Jeugdzaken, het MOB. 
In de focusgroepdiscussies is aangegeven, dat het gebrek aan goede behuizing veel stress en 
sexueel misbruik van kinderen tot gevolg heeft. Familie leden wonen in kleine ruimtes bij 
elkaar, waardoor zich ongewenste situaties kunnen voordoen, zoals sexueel misbruik tussen 
kinderen en tussen kinderen en volwassenen. Uit de censusdata (2012)  van het ABS blijkt dat 
er reeds aanwijzingen waren van de toename van gematigde overbewoning tussen 2004 en 
2012 en dat de woningnood ook al stijgende was. (De Abreu-Kisoensingh, et.al., 2016). De 
woningnood is nog niet structureel aangepakt. 
 
Uit het kwalitatief onderzoeksmateriaal de volgende voorbeelden ter illustratie: 
Een jongetje van 6 jaar, had tijdens een kinderkamp, georganiseerd door een religieuze 
organisatie pornografische tekeningen gemaakt. Toen hem gevraagd werd, waarom hij zo een 
tekening had gemaakt, vertelde hij dat hij dat gezien heeft bij zijn ouders. Hij slaapt  in één 
kamer met zijn ouders en broertje en zusje. Ze wonen samen met hun grootouders en andere 
familie in een huis. 
 
Een meisje van 13 jaar oud belandde bij de dokter, omdat ze een vaginale afscheiding had. 
Gebleken is na een gesprek met de RGD arts, dat ze door een inwonende neef sexueel was 
misbruikt. Haar moeder is vrijwel de hele dag aan het werk en haar neef woont bij hen in, 
samen met een oom. 
 

 

Figuur 5 Participatie ouders aan ouderprogramma’s 

Het MOB is de enige overheidsinstantie die  een  opvoedingsprogramma heeft voor ouders. 
Hier worden kinderen aangemeld met leer- en gedragsproblemen. Vanwege een tekort aan 
kader functioneert deze afdeling binnen het Ministerie van Volksgezondheid niet optimaal. Een 
onderzoek verricht onder leiding van prof. T. Graafsma naar het effect van een 
ouderschapsprogramma “Lobi Mi Pikin” (LMP) genaamd, geeft het volgend resultaat aan. “This 
study provides preliminary evidence that the parenting program LMP in Suriname may be an 
effective form of parent training. Parenting is a challenging and complex life task and LMP may 
be seen as a useful resource for supporting parents in their vital parental tasks”. (Van der Kooij, 
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2017).  Er zijn enkele NGO’s die ook ouderschapsprogramma’s bieden, zoals Stichting Win in het 
distrikt Nickerie. Deze zijn op incidentele basis en beschikbaar voor hun eigen regio.  
Uit de cijfers blijkt, dat ongeveer 50% van de ouders redelijk participeert aan ouderschaps-
programma’s in het urbane gebied. In het rurale gebied zijn er veel minder 
ouderschapsprogramma’s beschikbaar en indien wel, dan op incidentele basis vanuit NGO’s  
(zie figuur 5).  
 

 

Figuur 6 Doorverwijzing 

In ongeveer 80% van de gevallen, waarbij er gezinsondersteuning nodig is wordt er 
doorverwezen naar andere diensten, in het urbane gebied. In het rurale gebied is dat ongeveer 
75%. De doorverwijzing is naar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor 
financiële en/of medische ondersteuning of naar een instantie waar er opvoedingstips worden 
gegeven of kinderbeschermingsmaatregelen  getroffen. 
De aangifte van geweld tegen kinderen wordt gedaan bij de politie. Indien de artsen een geval 
van geweld vermoeden, wordt er metname bij sexueel geweld doorverwezen naar de politie. 
De arts doet vaak zelf geen aangifte bij de politie, omdat hij het medisch geheimhoudingsplicht 
voorop stelt. Er is een tekort aan opvang en begeleiding van kinderen met gedragsproblemen. 
Hulpverleningsinstanties die hebben meegedaan aan dit onderzoek verzorgen ook  specifieke 
trainingen en begeleiden daders van geweld, zoals de afdeling Justitiële Kinderbescherming 
(JKB), RUMAS, Stichting Win, Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, Stichting Mati fu Tego.  
 
Het beleid ten aanzien van “the primary position of families in child care giving and protection 
strategies” is heel  fragiel in het huidig hulpverleningssysteem. Structurele gezinscoachings-
programma’s ontbreken. De financiële bijstand die via het ministerie van Sociale Zaken en 
Volkshuisvesting wordt geboden is niet geheel toereikend om gezinnen te versterken.  Soms is 
de financiële situatie niet altijd een probleem, maar het ontbreken van tips en programma’s 
hoe een ouder meer aandacht aan het kind kan geven. Ouderschapsprogramma’s zijn 
onvoldoende beschikbaar vanuit de overheid. Ook de huisvestingsproblematiek is  van invloed 
op de veiligheid van kinderen. Art. 18 IVRK bepaalt  dat de overheid passende bijstand moet 
verlenen aan de ouders bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden die de opvoeding 
van het kind betreffen en dat zij daartoe de ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en 
diensten waarborgt. 
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4.4 Herstel- en beschermingsfactoren en ondersteuning van het kind (Resilience 

and protective factors) 

De wettelijke bescherming van kinderen tegen alle vormen van geweld, is in  internationale 
regelgeving geregeld in de artikelen 19, 32-38, 39 van het IVRK. Daarnaast is er ook specifieke 
regelgeving over het onderwerpelijke in “the Optional Protocol on sale of children, child 
prostitution and child pornography (OPSC)”. De internationale regelgeving ter bescherming van 
de kinderen is opgenomen in de nationale wetgeving, zoals  het Wetboek van Strafrecht, de 
wet Bestrijding Huiselijk Geweld en het Surinaams Burgerlijk Wetboek. 
Beschikbaarheid van opvoedingsondersteuning aan ouders en ondersteuning van het kind, 
indien zijn/haar direkte omgeving onstabiel is, zijn belangrijke beschermingsfactoren.  
De behandeling/begeleiding van getraumatiseerde kinderen na het ondervinden van geweld, 
dient ook toegankelijk te zijn. Ook de toegankelijkheid van hulpverlening voor het kind is van 
belang (GC 13). 
 

 

 
 
Figuur 7 Toegang van het kind tot hulpverlening 

Uit figuur 7 blijkt dat  75%  van de dienstverleners uit het urbane gebied en 80% uit het rurale 
gebied aangeeft, dat kinderen toegang hebben tot hun diensten.  Bij de RGD arts mogen 
kinderen vanaf 15 jaar zonder hun wettelijke vertegenwoordiger de poli binnenstappen. Bij de 
politie mag dat ook, maar een kind gaat haast nooit een politiebureau binnen voor hulp. 
Kinderen vertellen over het algemeen hun probleem meestal alleen aan een 
vertrouwenspersoon. De loyaliteit naar ouders is erg groot bij kinderen, blijkt uit het kwalitatief 
onderzoeksmateriaal.  
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Tabel 11 Weergave van de mensen of instanties aan wie scholieren 
hulp vragen bij een probleem 

Mogelijke hulpverlener Percentages (N=1458) 

Ouders/Verzorgers 75.6 

Broers of zusters 25.1 

Vrienden 21.2 

Buren 4.9 

Juffrouw of meester 13.1 

De Kindertelefoon (123) 8.6 

Niemand 8.8 

Anders 5.0 

 
In het deelonderzoek Scholieren, zijn er vragenlijsten voor scholieren samengesteld, om onder 

andere de incidentie en prevalentie van geweld tegen en tussen kinderen te meten evenals de 

hulpverleningsmogelijkheden voor kinderen. 

Uit bovenstaande tabel  blijkt dat  76% van de scholieren aangeeft hulp te vragen aan de ouder/ 

verzorger bij problemen. Ongeveer 25% vraagt hulp aan een broer of zus. Dit geeft aan dat een 

vertrouwenspersoon vaak genoeg uit de direkte omgeving van het kind komt. Een percentage 

van 21% bespreekt problemen met vrienden en 13% zou die eventueel met de leerkracht op 

school bespreken. Het bespreken van een probleem met iemand buiten hun inner circle, kan 

betekenen dat het  problemen kunnen zijn die zij ervaren in de huiselijke sfeer. 

Heel weinig kinderen geven zelf een klacht door aan een hulpverleningsinstantie. Deze 
informatie is verkregen van de dienstverleners. Vaak wordt sexueel misbruik dat thuis plaats 
vindt, ontdekt door de arts, de schoolverpleegkundige of de leerkracht. Handelingsprotocollen 
ten behoeve van hiergenoemde beroepsgroepen ontbreken. In de literatuur wordt voor een 
sluitende aanpak van geweld tegen kinderen aangegeven, dat meerdere instanties samen 
dienen te werken rond kind en gezin. Snelle procedures, soepele communicatie, heldere 
verantwoordelijkheden en een gezamenlijke inzet van expertise zijn cruciaal. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat professionals weten hoe te handelen bij (vermoedens van) mishandeling én 
wie zij daarbij op welk moment kunnen inschakelen. Op individueel niveau moeten 
professionals ook  weten wat zij zelf moeten kunnen doen (wat van hen verwacht wordt), en 
wanneer zij advies of consult moeten vragen c.q. naar wie zij kunnen verwijzen bij welk type 
problematiek of vraag (Kooijman, 2009). In een handelingsprotocol worden de stappen 
beschreven, hoe een professional  verantwoord en veilig aktie kan ondernemen. Het is van 
belang dat de veiligheid van het kind wordt gewaarborgd. 
 
Kinderen dienen te weten waar zij met klachten over geweld terecht kunnen. De melding zou 
heel laagdrempelig  moeten zijn. Opvallend is dat slechts 9% van de scholieren de KJT voor hulp 
belt. De KJT werkt volgens informatie met een samenwerkingsprotocol, dat zij met andere 
hulpverleningsinstanties heeft gesloten.   
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Bufaz treft kinderbeschermingsmaatregelen, indien het kind niet veilig is in zijn/haar thuis-
situatie. Het opleggen en uitvoeren van een maatregel van kinderbescherming betekent, dat er 
wordt ingegrepen in wat door de meeste mensen bij uitstek als een privéterrein wordt gezien: 
hun gezinsleven. Hun ouderlijke macht wordt er immers door beperkt, geschorst of hen zelfs 
ontnomen.  
Het belang van het kind en in het bijzonder diens veiligheid moet het ingrijpen via een 
maatregel van kinderbescherming  absoluut noodzakelijk maken (Doek et.al., 2009).  
Hierbij gaat het om de civielrechtelijke bescherming, zoals opgenomen in boek 1 van het 
Surinaams Burgerlijk Wetboek (SBW).  
 
De volgende kinderbeschermingsmaatregelen (SBW) kunnen genomen  worden: 

- ondertoezichtstelling,  
- voorlopige ondertoezichtstelling,  
- voorlopige toevertrouwing aan het Bufaz,  
- ontheffing uit de ouderlijke macht of voogdij,  
- ontzetting uit de ouderlijke macht of voogdij,  
- uithuisplaatsing  
- adoptie. 

 
Bij de kinderbeschermingsmaatregel, uithuisplaatsing, is er een groot probleem ten aanzien van  
verantwoord kinderopvang.  
De standaarden genoemd in de wet Opvanginstellingen (S.B. 2014, no.7) worden nagenoeg niet 
nageleefd door de huidige kinderopvanginstellingen, vanwege een gebrek aan gekwalificeerd 
en getraind personeel. Uit het kwalitatief materiaal blijkt dat het Bureau Opvanginstellingen, 
dat belast is met de controle op de naleving van de wet, nog niet voldoende bemensd is om 
adequaat te functioneren.  
 
Andere beschermende regels voor kinderen staan in het wetboek van strafrecht (S.B. 2015, no. 
44), zoals bescherming tegen fysieke mishandeling met lichamelijk letsel, dood door schuld, 
kindermoord, ernstige verwaarlozing en in hulpeloze toestand achterlaten van kinderen (art. 
315, 350 – 364 wetboek van strafrecht). In titel XIII, misdrijven tegen de zeden, van het 
wetboek van strafrecht worden verschillende zedendelicten jegens kinderen strafbaar gesteld. 
In de praktijk blijkt uit het kwalitatief materiaal dat kinderen jegens wie een zedendelict is 
gepleegd in een proces terecht komen, dat niet altijd soepel verloopt. Een zaak, waarbij een  
jeugdige  dader of slachtoffer is, wordt alleen door Politie Jeugdzaken, gevestigd in Paramaribo 
onderzocht. Indien er in een distrikt aangifte wordt gedaan, waarbij de jeugdige bijvoorbeeld 
slachtoffer is van sexueel misbruik, wordt de aangifte opgenomen door  het politiebureau, 
maar het procesverbaal wordt doorgestuurd naar Politie Jeugdzaken in Paramaribo voor verder 
onderzoek. Volgens informatie heeft Politie Jeugdzaken een tekort aan personeel en vervoer, 
waardoor er enige vertraging in het onderzoek kan plaatsvinden. Hierdoor blijft het 
kindslachtoffer vooralsnog veel te lang in een onveilige situatie. Politie Jeugdzaken is 
voornemens om politie-agenten in de distrikten te trainen in kindvriendelijk verhoor, waardoor 
zaken betreffende jeugdigen in de toekomst op distriktsniveau kunnen worden afgehandeld. 
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Uit het kwalitatief onderzoeksmateriaal wordt de volgende illustratie gehaald: 
Een minderjarig meisje uit  een distrikt, is door haar stiefvader misbruikt. Hiervan is de politie in 
het distrikt op de hoogte en is er een procesverbaal opgemaakt. Volgens informatie van Politie 
Jeugdzaken is aan  de Unit Huiselijk Geweld van betreffende regio gevraagd, om het kind te 
horen en een nader onderzoek in te stellen. De politieagenten werkzaam op de Units Huiselijk 
Geweld van het KPS hebben wel een training gehad in het kindvriendelijk horen van 
kindslachtoffers. Vanwege miscommunicatie blijkt,  dat de zaak na maanden nog niet is 
afgehandeld.  
 
Een ander voorbeeld is uit het distrikt Sipaliwini, alwaar zedendelicten tegen jeugdigen, 
waarvan een procesverbaal is opgemaakt en doorgestuurd naar Politie Jeugdzaken heel lang 
blijven liggen vanwege logistieke problemen. 
De conclusie is dat in de praktijk deze werkwijze niet in het belang van het kind is en in strijd 
met art. 311, art. 19 van het IVRK en art. 35 lid 312 van de Surinaamse Grondwet. 
 
De wet Bestrijding Huiselijk Geweld (S.B. 2009, no. 84) biedt eveneens beschermings-
mogelijkheden ten behoeve van het kind. In deze wet wordt de mogelijkheid geboden, dat er 
voor een kind door tussenkomst en met steun van een andere persoon een beschermingsbevel 
bij de rechter kan worden gevraagd. Echter blijkt dat de meeste dienstverleners niet bekend 
zijn met de procedure voor aanvraag van een beschermingsbevel ten behoeve van een kind. 
Voor de aanvraag van een beschermingsbevel kan men terecht bij de volgende 
overheidsdiensten: Bureau Slachtofferzorg, Justitie Nickerie en de Units Huiselijk Geweld van 
het KPS. De overige dienstverleners, zoals de maatschappelijke dienst van het ziekenhuis, 
Jeugdzorg en NGO’s verwijzen meestal door naar hierboven genoemde instanties. Opvallend is 
dat er eerder een beschermingsbevel voor de moeder wordt aangevraagd, indien zij slachtoffer 
is van huiselijk geweld en via haar voor de kinderen. Het komt niet vaak voor, dat er een 
beschermingsbevel is aangevraagd alleen voor de kinderen.  
 
Conclusie: Resilience and protective factors.  
Herstel- en beschermingsmogelijkheden voor het kind zijn blijkbaar niet erg bekend bij 
kinderen. De meeste hulpverleningsinstanties geven aan, dat zij toegankelijk zijn voor kinderen, 
maar toch kiezen kinderen niet voor een instantie, indien zij in problemen verkeren. De 
kinderen kennen de hulpverleningsmogelijkheden niet in voldoende mate en de loyaliteit naar 
de ouder/verzorger is groot. Er is wetgeving ter bescherming van kinderen tegen verschillende 
vormen van geweld. In de praktijk, blijkt dat de implementatie door de instanties tekort schiet, 
vanwege: 

- afwezigheid van procesbeschrijvingen/protocollen voor beroepsgroepen die met 
kinderen werken; 

                                                      
11 Art. 3 IVRK: “alle acties met betrekking tot het kind dienen ten volle rekening te houden met zijn of haar belang. De Staat is verplicht 

adequate zorgen te verlenen wanneer ouders of andere verantwoordelijken terzake in gebreke blijven”. 
12 Art. 35 lid 3 Grondwet: “Ieder kind heeft recht op bescherming zonder enige vorm van discriminatie”. 



Deel 8 M. Manohar  Nationale response 

 

 

34 
 

- niet op alle politie bureau’s zijn er getrainde politieagenten aanwezig om kinderen te 
horen en zijn ze voor onderzoek afhankelijk van Politie Jeugdzaken in Paramaribo; 

- onbekendheid met de beschermingsmogelijkheden genoemd in de Wet Bestrijding 
Huiselijk Geweld; 

- tekort aan personeel/vervoer; 
- geen adequate kinderopvang en begeleiding van getraumatiseerde kinderen; 
- geen adequate controle van kinderopvangtehuizen, volgens de wet Opvangin-

stellingen; 
- toegankelijkheid  van opvoedprogramma’s vanuit de overheid ontbreekt vooralsnog. 

 
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de implementatie van wetgeving. 

4.5 Risicofactoren (Risk factors) 

Beleid voor de verschillende risicofactoren, zoals ouders/verzorgers die niet in staat zijn hun 
kinderen te verzorgen, vanwege eigen instabiliteit of armoedefactoren, is een vereiste. Ook zijn 
kinderen kwetsbaar tussen de 0 en 18 jaar, omdat hun neurologische, psychologische, sociale, 
fysieke groei en ontwikkeling nog niet voltooid is. Verantwoorde ondersteuning en begeleiding 
in deze fase is van essentieel belang. 
Deze zijn  belangrijke elementen voor een gecoördineerde aanpak (GC 13). 

Het principe dat beide ouders gezamenlijk de eerste verantwoordelijken zijn voor de opvoeding 

van hun kinderen, en dat de Staat hen hierbij dient te ondersteunen indien zij daartoe niet in 

staat zijn, is verwoord in art. 18 IVRK.13 

Kinderen ondervinden negatieve gevolgen in hun ontwikkeling alsgevolg van instabiliteit van 

ouders/verzorgers, tussen wie bijvoorbeeld ook geweld plaatsvindt.  Vaak genoeg zijn deze 

kinderen ook het slachtoffer van mishandeling.  Als kinderen op jonge leeftijd bloot worden 

gesteld aan geweld kan dat zodanige gevolgen hebben, dat klinische interventies wenselijk 

worden geacht. Kindermishandeling leidt tot leed, gezondheidsproblemen, psychosociale 

problemen en zelfs tot inperking van de levensverwachting (Graafsma, 2014 en Cuipers et.al., 

2011). Vanaf de geboorte van het kind is de begeleiding van ouders belangrijk.  

 

Op de consultatie bureau’s kunnen ouders met hun babies terecht voor vaccinatie en het 

bijhouden van de groeicurve. Pas als het kind in de problemen zit en meestal via de school naar 

het MOB wordt doorverwezen voor een test in verband met de verstandelijke vermogens, komt 

er aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van het kind. Dit blijkt uit het kwalitatief 

onderzoeksmateriaal. In het distrikt Nickerie vervuld Stichting Win de rol van het MOB, 

vanwege het ontbreken van een afdeling van MOB. Opgemerkt zij dat het MOB alleen in 

Paramaribo is gevestigd.  

 

                                                      
13 Art. 18: het principe dat beide ouders gezamenlijk de eerste veratwoordelijken zijn voor de opvoeding van hun kinderen, en dat de Staat heb 

bij deze taak dient te ondersteunen. 
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Ouders, die niet berekend zijn voor hun taak als opvoeder, zoals alcoholisten of 

drugsverslaafden dienen zo snel als mogelijk begeleiding te ontvangen.  Heel weinig 

dienstverleners geven de mogelijkheid voor het aanvragen van een beschermingsbevel voor het 

kind als optie aan.  

Meer informatie en training ten behoeve van de dienstverleners in het toepassen van de wet 

Bestrijding Huiselijk Geweld lijkt gewenst. 

Het treffen van wettelijke kinderbeschermingsmaatregelen is belangrijk, maar niet voldoende. 

Bij het nemen van kinderbeschermingsmaatregelen door Politie Jeugdzaken in samenwerking 

met Bufaz, worden kinderen die niet veilig zijn in huis, gelijk uit huis geplaatst. Echter stuiten ze 

in de praktijk vaak op het tekort van opvangmogelijkheden aan. De sluiting van 

kinderopvangtehuizen, die in de financiële problemen zijn terecht gekomen is schrijnend. 

Vanwege deze situatie zijn kinderen weer teruggeplaatst in de oude situatie. 

Opvangmogelijkheden in pleeggezinnen zijn niet optimaal, omdat er een tekort is aan 

pleeggezinnen. Pleeggezinnen wensen ook geen getraumatiseerde kinderen op te vangen. De 

huisvestingsproblematiek is, zoals eerder aangegeven een belangrijk onderdeel van het totale 

armoedevraagstuk in Suriname. De kosten voor psychologische hulp ten behoeve van 

getraumatiseerde kinderen is onbetaalbaar voor minder draagkrachtige ouders. 

 

De verzekeringsmaatschappijen vergoeden ongeveer 5 consulten, maar  in de praktijk  blijkt dat 

5 consulten niet voldoende zijn voor kinderen die een traumabehandeling moeten  ondergaan. 

Het tekort aan maatschappelijk werkers bij overheidsdiensten is nog niet opgelost, waardoor  

gezinnen niet volledig begeleid kunnen worden.  

 

Beleid t.a.v. risk factors, waarbij ouders niet in staat zijn hun kinderen verantwoord op te 
voeden en daarbij de ondersteuning van de Staat  te krijgen, is niet structureel aanwezig. 
 
Ontbrekende beleidsakties zijn: 
- Onbekendheid bij dienstverleners met de beschermingsmogelijkheden voor kinderen, 
genoemd in de wet Bestrijding Huiselijk Geweld. 
-  Geen structureel  begeleidingstrajekt voor ouders/verzorgers die vanwege het gebruik van 
drugs, alcoholmisbruik of andere instabiliteit niet in staat zijn hun kinderen verantwoord op te 
voeden. 
- Tekort aan maatschappelijk werkers bij de overheidsdiensten, die belast zijn met de 
begeleiding. 
-  Geen kosteloze opvoedprogramma’s beschikbaar voor (jonge) ouders en geen betaalbare 
psychologische hulp voor kinderen. 
- Oplossing van de huisvestingsproblematiek is nog steeds een uitdaging voor de overheid. 
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4.6 Speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties (Children in potentially 

vulnerable situations) 

Speciale aandacht in het beleid voor kinderen in kwetsbare situaties, zoals in kindertehuizen, 
detentie, kinderen met een beperking, kinderen van etnische minderheden enz. is nodig bij een 
gecoördineerde aanpak. Kinderen in detentie, dienen  extra begeleiding  te ontvangen, omdat 
zij  vaak veel geweld hebben meegemaakt, alvorens  in detentie terecht te zijn gekomen 
(Crawford, 2010). De kinderen met een beperking hebben bijzondere zorg en aandacht nodig. 
Vaak genoeg zijn deze kinderen slachtoffer van sexueel geweld, vanwege hun kwetsbaarheid. 
Algemeen beleid voor kinderen in kwetsbare situaties met aktieplannen is uitgewerkt in het 
beleidsdocument: “Integraal beleidsplan voor kinderen en adolescenten”.14  
Ten aanzien van kinderen in detentie, is er een resocialisatie plan op de afdeling 
Delinquentenzorg van het Ministerie van Justitie en Politie voorbereid. Voor meer informatie 
wordt verwezen naar  het  deelonderzoek : ‘Kinderen in detentie”. 
Ten aanzien van kinderen met een beperking  is in het rapport “mapping and assesment of the 
child protection system in Suriname” van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
reeds aangegeven, dat er niet voldoende hulpverlening en opvang beschikbaar is voor kinderen 
met een beperking (Terborg, 2014). Voor meer informatie wordt verwezen naar het 
deelonderzoek “kinderen met een beperking”. 
Ten aanzien van kinderen in kinderopvangtehuizen, verbiedt de wet Opvanginstellingen,15 het 
gebruik van geweld jegens deze doelgroep. Met de controle op de naleving van deze wet is 
belast het Bureau Opvanginstellingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. 
Voor meer informatie over de situatie van kinderen in kinderopvangtehuizen, wordt verwezen 
naar het deelonderzoek: “Kindertehuizen”. 
 

4.7 Beschikbaarheid van financiële middelen en deskundigheid (Resource 

allocation) 

De beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en genoeg deskundig kader, is 
belangrijk in een gecoordineerd systeem (GC 13). In art. 4 van het IVRK16 zijn de Staten 
gehouden om alle maatregelen te nemen, waarin de hun ter beschikking staande middelen dit 
toelaten, om de sociale, economische en culturele rechten van de kinderen te waarborgen. In 
Brazilië en Guatemala is er een direkte link ontwikkeld tussen de implementatie van de 
kinderrechten en de begroting. “The budget is analyzed from a rights perspective, within the 
framework of the National Child Protection Policy”. Following a costing study carried out on the 
basis of the rights approach adopted by this policy, a system for monitoring public expenditure 
on children and adolescents was developed and implemented in 2004 (Unicef, 2005).  

                                                      
14 Het Integraal beleidsplan voor kinderen en adolescenten is geschreven door de Presidentiële Werkgroep Integraal Kinder- en Jeugdbeleid in 
2013. 

15 WET van 9 januari 2014, houdende regels inzake het exploiteren van instellingen voor opvang van personen. (Wet Opvanginstellingen) 
 
16 Artikel 4 IVRK: De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen om de in dit Verdrag erkende 
rechten te verwezenlijken. Ten aanzien van economische, sociale en culturele rechten nemen de Staten die Partij zijn deze maatregelen in de 
ruimste mate waarin de hun ter beschikking staande middelen dit toelaten en, indien nodig, in het kader van internationale samenwerking. 
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In dit onderzoek zien we de volgende resultaten ten aanzien van de beschikbaarheid van finan-

ciële middelen en de beschikbaarheid van deskundig kader bij de dienstverlenende organisaties  

in Suriname. 

 

 

Figuur 8 Kennis en vaardigheden dienstverleners 

Het grootste deel van de dienstverleners uit zowel het urbane als rurale gebied vindt dat ze 

onvoldoende zijn uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk naar behoren te doen (zie 

figuur 8).  

 

Figuur 9 Trainingen in preventie en aanpak van geweld 

Uit figuur 9 kunnen we afleiden, dat de meeste dienstverleners uit het rurale gebied nooit een 
training hebben ontvangen in werkverband. Trainingen worden aan iets meer dan 20% van de 
dienstverleners in het urbane gebied wel op regelmatige basis gegeven. De grootste groep 
dienstverleners in het urbane gebied (40%) wordt incidenteel getraind. In dit kader zijn de 
trainingen van het PREKIMI projekt (Preventie en aanpak van Kindermishandeling in Suriname)  
door diverse dienstverleners genoemd. Dit projekt is  verbonden aan de leerstoel van prof. T. 
Graafsma van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR).  Aangezien de trainingen 
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en supervisie via de werkgever niet structureel zijn of geheel ontbreken, is de behoefte aan 
kennis en vaardigheden bij de dienstverleners wel te verklaren.  
Supervisie met monitoringsgegevens draagt  bij aan de effectiviteit van het werk van de 
hulpver-lener. Op deze wijze leren hulpverleners hun handelen aanscherpen en dragen bij aan 
de verbetering van de hulpverlening (Freidson, 2001 en Vlaar et.al., 2006). 
 

 
Figuur 10 Aanwezigheid professioneel kader in organisatie 

Ongeveer 38% van de dienstverleners in het urbane gebied geeft aan dat ze niet over 
voldoende professioneel kader beschikken, ongeveer 30% behoeft upgrading, terwijl 5% 
aangeeft het niet te weten. Ongeveer 28% van de dienstverleners uit het rurale gebied heeft 
ook behoefte aan professioneel kader, 24 % een upgrading behoeft en ongeveer 14% het niet 
weet . Dit verklaart eveneens de behoefte aan trainingen bij het hulpverleningspersoneel. 
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In figuur 11 zien we dat ongeveer 40% van de dienstverleners in zowel het urbane als in het 
rurale gebied klagen over een personeelstekort. In het rurale gebied geeft ongeveer 38% aan 
een ernstig personeelstekort te hebben, terwijl dat in het urbane gebied  ongeveer 35% is.   

 

Figuur 11 Beschikbaarheid personeel 

 
Figuur 12 Kwaliteit diensten 

 
Over de kwaliteit van de verleende diensten is ongeveer 38% van de dienstverleners uit het 
urbane tevreden, terwijl iets meer dan 60% uit het rurale gebied aangeeft tevreden te zijn. 
Deze vraag is heel algemeen gesteld en “kwaliteit” is niet omschreven in de vragenlijst. 
Uiteraard hangt de kwaliteit van dienstverlening nauw samen met beschikbaarheid van 
gekwalificeerd kader. Door het merendeel  van de dienstverleners uit zowel het urbane als het 
ruraal gebied is aan-gegeven dat er onvoldoende deskundig kader aanwezig is binnen hun 
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organisaties. In het urbane gebied is  een vrij groot gedeelte, 40% ontevreden over de kwaliteit 
van de hulpverlening. Dit is wel te verklaren met het percentage van ongeveer 40% van de 
dienstverleners in het urbane gebied, die vindt onvoldoende toegerust te zijn met kennis en 
vaardigheden. In het rurale gebied is niemand zeer ontevreden, hetgeen begrijpelijk is. De 
dienstverlening is in deze gebieden beperkt en er wordt gewerkt met de middelen en 
mogelijkheden die aanwezig zijn.  
 
 

 
 

Figuur 13 Budget 

Het grootste deel van de dienstverleners  uit zowel het urbane als rurale gebied geeft aan dat 
er geen budget is voor hun dienstverleningsaktiviteiten. De meeste dienstverleners uit het 
urbane gebied die hebben meegedaan aan dit onderzoek zijn werkzaam bij de overheid. De 
minder gunstige financiële omstandigheden, drukken ook op het beschikbare budget van de 
over-heidsdiensten. De NGO’s zijn afhankelijk van donorhulp en werken voornamelijk daarmee. 
 
Uit bovenstaande resultaten ten aanzien van “resource allocation”, kan geconcludeerd 

worden, dat de dienstverleners: 

1. Onvoldoende zijn uitgerust met kennis en vaardigheden. 

2. Niet regelmatig getraind worden en onvoldoende of geen supervisie ontvangen. 

3. Er niet voldoende deskundig kader aanwezig is. 

4. Er een personeelstekort is. 

5. Niet erg tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening. 

6. Het beschikbaar budget, waarmee gewerkt wordt niet als voldoende ervaart. 

4.8 Gecoördineerde aanpak (coordinating mechanisms)  

 
De gecoördineerde aanpak van geweld tegen kinderen, dient nationaal en ook op lokaal niveau 

te geschieden en wel tussen de verschillende sectoren. De Staat dient mechanismen te creëren 

voor een gestructureerde en gecoördineerde aanpak. Hierbij zijn signalering en melding, 

onderzoek en verwijzing, behandeling en follow-up belangrijke factoren. Samenwerking en 
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casemanagement tussen de diensten is   belangrijk, voor de effectiviteit van de hulpverlening 

(GC 13). 

Figuur 14 laat zien dat er wel  wordt samengewerkt tussen de dienstverleners.  De 

samenwerking is aktief en niet op basis van geschreven protocollen. Ook is er geen sprake van 

casemanagement. De noodzaak van een coördinatiemechanisme en volgsysteem van het kind 

in het hulpverle-ningssysteem is evident voor een goed effect van de hulpverlening. 

 
 
Figuur 14 Samenwerking 

In een gecoördineerde aanpak van de hulpverlening aan kindslachtoffers van geweld is de 

eerste stap het signaleren en melden van geweld.  

Signalering en melding 

Uit het kwalitatief onderzoeksmateriaal is gebleken dat het geweld dat kinderen wordt 

aangedaan, meestal door de leerkracht, de huisarts of op de EHBO post wordt ontdekt.  

Op een aantal scholen zijn er zorgcoördinatoren aangesteld, die het kind verder kunnen 

begeleiden en waarnodig de politie inschakelen. Er is aangegeven dat bij zedendelicten,  gelijk 

aangifte wordt gedaan bij de politie. Op scholen waar er geen zorgcoördinator aanwezig is, 

wordt de politie  door het schoolhoofd  gemeld indien er sprake is van een zedendelict of tracht 

op haar/zijn manier met het kind en de ouders te praten bij andere vormen van geweld. De 

scholen beschikken niet over een handelingsprotocol om zorgvuldig en systematisch,  

gesignaleerd geweld bij kinderen aan te pakken. De school heeft de bevoegdheid volgens de 

wet Bestrijding huiselijk geweld (art. 2 lid 3), om een beschermingsbevel voor het kind aan te 

vragen bij de rechter. Uit de focusgroepdiscussies blijkt, dat de meeste leerkrachten niet 

bekend zijn hiermee en een enkele die er wel over heeft gehoord de procedure voor de 

aanvraag niet kent. Ook waren vele leerkrachten terughoudend, toen ze geïnformeerd werden 

over deze mogelijkheid. Indien de arts een vermoeden heeft van mishandeling, vraagt hij de 

ouders toestemming om alleen met het kind te praten. Het kind wil niet altijd iets vertellen en 
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ook niet alle ouders werken mee. Indien er sprake is van een zedendelict, adviseert de arts  de 

ouders/verzorgers om naar de politie te stappen, voor het doen van aangifte. Een enkele arts 

werkt wel samen met de politie en doet een melding. Andere artsen beroepen zich op hun 

medisch geheimhoudingsplicht. Het introduceren van handelingsprotocollen voor artsen zou 

kunnen leiden tot een eenduidige aanpak van gesignaleerd geweld door de arts. Vanwege 

overvolle poli’s hebben artsen vaak  niet de tijd en ruimte om veel aandacht te schenken aan 

het hulpverleningstrajekt, naast de medische behandeling. Door de RGD was het initiatief 

genomen om geestelijke gidsen te trainen en beschikbaar te stellen op elke RGD poli.  

De geestelijke gidsen hebben in de pilotfase de patiënten aangehoord en de meeste problemen 

die zijn besproken waren van persoonlijke en relationele aard. Het luchten van hun hart en 

waarnodig adviezen geven in de relationele sfeer en doorverwijzingen, zijn volgens informatie 

welkom geweest bij de patiënten. Echter is dit projekt niet gecontinueerd na de pilotfase.  

Bij signalering van een ernstige vorm van geweld bij een kind, door de EHBO arts, wordt het 

kind gelijk opgenomen in het ziekenhuis en niet meer naar huis gestuurd. Het Academisch 

Ziekenhuis beschikt over een intern protocol met betrekking tot de hulpverlening  aan 

kindslachtoffers  van geweld. Na opname van het kind, wordt de maatschappelijk dienst van het 

ziekenhuis ingeschakeld, om de hulpverlening aan het kind op gang te brengen. Deze dienst 

heeft een samenwerking met Politie Jeugdzaken en het Bufaz. Er wordt ook  nazorg verleend, 

door hiergenoemde dienst. Bij ernstige vormen van geweld, metname bij zedendelicten wordt 

er gelijk een melding gedaan bij de politie.  

Een ieder die in contact komt met kinderen, vanwege zijn/haar beroep,  zou getraind moeten 

zijn in het herkennen van signalen van geweld en moet over richtlijnen beschikken, hoe te 

handelen ter waarborging van de veiligheid van het kind. Kinderen dienen ook vroeg bewust 

gemaakt te worden in hoe zelf te ontdekken, dat ze slachtoffer zijn van geweld en wat te doen 

ter bescher-ming van zichzelf. Ook het melden van mishandeling en andere vormen van 

geweld, zou volgens de aanbevelingen van het Comité gereguleerd dienen te worden bij wet. 

De instelling van een meldplicht/meldrecht voor beroepsgroepen die met kinderen werken zou 

bij wet ingesteld kunnen worden (Doek, 2015 en Fokké-Manohar, 2013). 

Onderzoek/verwijzing 

De volgende stap in het hulpverleningstrajekt is onderzoek en  doorverwijzing. De melding van 

geweld komt bij de politie binnen, alwaar het onderzoek start. Indien het slachtoffer gelijk in 

veiligheid dient te worden gebracht wordt er samen met Bufaz naar een opvangmogelijkheid 

voor het kind gezocht en neemt Bufaz de nodige kinder-beschermingsmaatregelen.  
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Indien er geen sprake is van een zedendelict, maar van fysieke of geestelijke mishandeling kan 

worden doorverwezen naar andere overheidsinstanties voor begeleiding, zoals Jeugdzorg, 

Bureau Slachtofferzorg,  de Meldpunten Kinderbescherming van het Minsiterie van Justitie en 

Politie, Justitie Nickerie of een NGO die aktief is in de regio ten behoeve van deze doelgroep.  

Behandeling/follow-up 

De politie behandelt de case, bij een strafrechtelijk onderzoek. Indien er een 

kinderbeschermingsmaatregel genomen dient te worden komt Bufaz in beeld. Bij begeleiding of 

het vragen van een beschermingsbevel, komt Bureau Slachtofferzorg,  Justitie Nickerie, 

Jeugdzorg, Bufaz of de Units Huiselijk Geweld bij het KPS in beeld. Door de Meldpunten 

Kinderbescherming  vindt de begeleiding plaats, middels het voeren van gesprekken met de 

ouders/verzorgers en wordt waarnodig doorverwezen naar specifieke hulpverleningsinstanties. 

Door de NGO’s wordt er ook op deze wijze begeleiding geboden en doorverwezen.  Van case 

management in het behandelingstrajekt is er geen sprake. Nazorg wordt wel door enkele 

hulpverleningsinstanties geboden, echter is aangegeven dat dit trajekt niet optimaal is vanwege 

het tekort aan personeel of om logistieke redenen. 

Er is geen sprake van een gecoördineerde aanpak (coordinating mechanism) van het 

hulpverleningsproces van een kindslachtoffer van geweld. 

- Er zijn geen samenwerkingsprotocollen tussen de bestaande 

hulpverleningsinstanties. 

- Geweld tegen een kind in de thuissituatie wordt meestal ontdekt door de leerkracht, 

arts of via de EHBO. De leerkrachten en artsen hebben geen protocollen voor een 

gestructureerde aanpak, waarbij de veiligheid van het kind wordt gewaarborgd. 

- Het strafrechtelijk onderzoek door   de jeugdpolitie ondervindt stagnatie, vanwege 

het beleid van het KPS met betrekking tot het onderzoek van jeugdzaken. 

Decentralisatie van Politie Jeugdzaken is noodzakelijk in het belang van het kind. 

- Geen case management en het ontbreken van een monitoringssysteem. 

 

4.9  Case study 

Middels de volgende casussen, uit  het kwalitatief onderzoeksmateriaal, zal geïllustreerd 

worden op welke wijze het hulpverleningsproces tekort kan schieten.  

 

Case study 1: 

Drie kinderen uit één gezin waren in 2010 door Politie Jeugdzaken en Bufaz aangemeld bij een 

kindertehuis  voor opvang, vanwege verwaarlozing en mishandeling. De jongen B. was 10 jaar 

oud en heeft een licht verstandelijke beperking. Zijn zusje van 6 jaar K., heeft eveneens een 
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verstandelijke beperking. En een ander zusje van 8 jaar P. , heeft geen beperking.  De jongen B. 

is nog steeds onder behandeling van de neuroloog, omdat hij epileptische aanvallen krijgt. Hun 

biologische vader woont niet meer met hen in huis. Hun  stiefvader woont wel in huis. De 

moeder wil niet dat de kinderen kontakt hebben met de biologische vader. Hij kwam ze af en toe 

bezoeken in het kindertehuis. De moeder en de kinderen werden mishandeld door de stiefvader.   

De huisvestingssituatie is erbarmelijk: een krot zonder elektra,  water en behoorlijke sanitaire 

voor-zieningen. De moeder is een drugsgebruiker en prostitueert zich. Vanwege huiselijk geweld 

kwam ze in 2010 in het hulpverleningstrajekt terecht. De politie plaatste  de kinderen toen, in 

2010, samen met Bufaz uit huis en ze werden opgevangen in een kindertehuis. De moeder 

kwam via Bureau Slachtofferzorg in een opvangtehuis voor slachtoffers van huiselijk geweld 

terecht.  Ze heeft het begeleidingstrajekt niet afgemaakt. De kinderen hebben ongeveer 6 jaar in 

het kindertehuis gewoond en zijn naar school gegaan. Door financiële problemen en het 

uitblijven van subsidie door de overheid, is het kinderopvangtehuis gesloten.  Het meisje P. dat  

intussen 14 jaar oud is, liep vaker weg uit het kindertehuis samen met andere meisjes en is 

volgens de politie HIV besmet. Het meisje is in een ander tehuis speciaal voor deze doelgroep 

geplaatst. 

Na de sluiting van het tehuis zijn S. en K. teruggeplaatst door de bevoegde instanties in hun 

oude thuissituatie, die na 6 jaar nog hetzelfde is. Intussen heeft hun moeder nog 2 kinderen 

gekregen. 

Vóór 2010 waren er al 2 kinderen door Bufaz via een kinderbeschermingsmaatregel uit het huis 

van deze moeder geplaatst. Deze kinderen waren ernstig verwaarloosd. Deze kinderen zijn via 

adoptie in het buitenland bij hun adoptieouders. 

Analyze van de casus: 

1. Kindvriendelijke benadering: het meisje P, die volgens de politie HIV besmet is geraakt, is 

van de ene op de andere dag in een andere opvanginstelling  geplaatst, zonder dat er 

medische verklaringen zijn overlegd door de bevoegde instanties. De andere kinderen zijn 

zonder gehoord te worden teruggeplaatst in hun thuissituatie, waar zij niet veilig zijn. De 

moeder is nog steeds drugsgebruiker, werkt niet en prostitueert. De school heeft 

geconstateerd dat de jongen wordt geslagen door zijn stiefvader en intussen  zwaardere 

tabletten tegen zijn epileptische aanvallen  heeft gekregen van de dokter. Er is in strijd met 

artikel 19 en artikel 3 van het IVRK gehandeld. Er is geen rekening gehouden met de 

veiligheid en het belang van de kinderen door de daartoe verantwoordelijke instanties. 

2. Gezinsondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid, zoals kinderbijslag voor de kinderen, 

medische voorzieningen en een uitkering voor kinderen met een beperking zijn wel 

verleend aan de moeder door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ze is 
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nooit begeleid door het Bureau voor Alcohol en Drugsbestrijding (BAD) om af te kicken. De 

coaching en versterking van de moeder is uitgebleven. De moeder, heeft intussen weer 2 

kleine kinderen, waarvan de een zichtbaar lichamelijk beperkt is. Wetgeving voor prenatale 

kinderbe-scherming is een mogelijkheid ter bescherming van het kind, dat nog geboren 

moet worden, indien de moeder drugsgebruiker is  (Weijers, 2015). 

3. De kinderbeschermingstrategieën, die zijn toegepast: via Politie Jeugdzaken is Bufaz 

ingeschakeld en zijn kinderbeschermingsmaatregelen door Bufaz genomen, waarbij de 

kinderen  uit huis zijn geplaatst. De kinderen konden in het tehuis normaal naar school. 

Gezien het feit dat er nooit is gewerkt aan herstel van de thuissituatie van de kinderen, zijn 

ze 6 jaar lang gebleven in de kinderopvanginstelling, terwijl het verblijf in deze kinder-

opvanginstelling eigenlijk van tijdelijke aard is.  

Na sluiting van het opvangtehuis zijn de kinderen teruggeplaatst in de onveilige situatie bij 

de moeder. Er is geen sprake van een kinderbeschermingsstrategie, vanwege onder andere 

het ontbreken van gedegen kinderopvang en gezinscoachingsprogramma’s. In het kinderbe-

schermingstrajekt zijn er hiaten. 

4. Risicofactor, niet capabele ouder: Als een ouder niet capabel is om haar kinderen een 

verantwoorde opvoeding te geven, is het de plicht van de staat conform art 18 IVRK die 

ondersteuning te bieden. Het lukt de meeste landen niet om aan deze verplichting te 

voldoen, als er sprake is van een financiële crisis. De veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zijn  in gevaar bij hun instabiele moeder.  

5. Kwetsbaarheid van het kind in een opvangtehuis. Het meisje dat in een ander opvangtehuis 

is geplaatst vanwege de  hiv besmetting, is eveneens niet adequaat beschermd in het 

opvangtehuis. De onprofessionele aanpak in het tehuis is mede oorzaak dat kinderen niet 

veilig zijn in opvangtehuizen. De standaarden uit de wet Opvanginstellingen, worden niet 

voldoende nageleefd, omdat de begeleiding van de tehuizen zijdens het ministerie van 

Sociale Zaken en Volkshuisvesting vooralsnog is uitgebleven. Financiën en een tekort aan 

gekwalificeerd personeel zijn de belangrijkste oorzaken. 

6. Gecoördineerde aanpak. Uit deze case blijkt dat een monitoringssysteem  in het hulpverle-

ningstrajekt  ontbreekt en kinderen terug worden geplaatst in de oude onveilige situatie, 

zonder dat  het belang van het kind wordt overwogen.  

Conclusie:  

De implementatie van de kinderbeschermingswetten is zwak, omdat  de uitvoeringscapaciteit  

hiervoor niet voldoende gewaarborgd is. Opvangmogelijkheden van kinderen zijn beperkt. De 

opvangtehuizen voldoen niet aan de in de wet genoemde standaarden en bieden kinderen niet 

voldoende veiligheid. De mening van de kinderen in besluiten over hen, wordt niet 

meegenomen. Begeleiding van gezinnen ontbreekt, waardoor kinderen niet weer veilig terug 
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geplaatst kunnen worden in hun thuissituatie. Prenatale kinderbescherming blijkt uit deze case, 

een noodzaak te zijn. Er is geen samenwerkingsstructuur tussen de hulpverleningsinstanties 

met een monitorings-mechanisme. De hulpverlening is niet op elkaar afgestemd. Door de 

hiergenoemde lacunes in het kinderbeschermingssysteem, zijn de kinderen uit het 

hulpverleningsproces geraakt en weer terug  in de onveilige thuissituatie. 

Case study 2:  

Een meisje van 14 jaar, woonachtig in een distrikt is door 2 neefjes in de familie verkracht. 

Hiervan is aangifte gedaan bij de politie. Er is een procesverbaal opgemaakt en de politie heeft 

de daders en het slachtoffer naar Politie Jeugdzaken in Paramaribo vervoerd voor verder 

onderzoek. Het meisje heeft 3 dagen in Opa Doeli doorgebracht als slachtoffer. Daarna was ze  

enkele maanden bij haar tante in Paramaribo gebleven. Haar moeder is Guyanese en haar vader 

Surinamer. Haar biologische vader woont niet meer samen met hen en gebruikt drugs. Terwijl ze 

bij haar tante in Paramaribo verbleef, raakte ze verliefd op een muzikant en  heeft sexueel 

kontakt gehad met de man. Na enkele maanden ging ze terug naar haar moeder in het distrikt. 

Na enige tijd zag ze de man met wie ze sexueel kontakt had gehad in Paramaribo, bij haar 

moeder in huis. Ze ontdekte dat deze man intussen een relatie had met haar moeder, waarvan 

zij eerder niet had geweten. De man verbrak de relatie met de moeder, omdat het meisje  alles 

aan haar moeder vertelde . De moeder gaf het meisje de schuld van de verbreking van de relatie 

en lijdt aan een angstpsychose. Ze is bang dat haar dochter stiekem kontakt heeft met haar ex-

vriend. 

Het meisje is intussen onder begeleiding van een counselor. De man heeft geen relatie meer met 

het meisje en de moeder. Naar zeggen van het meisje wist ze niet dat ze op 14 jarige leeftijd 

geen seks mocht hebben met de man. De man wist volgens bekomen informatie ook niet dat hij 

een strafbaar feit pleegde. Het meisje ziet er  volwassen uit.  

Analyse case 2: 

Kindvriendelijke aanpak: Hiervan is in deze case geen sprake, omdat een slachtoffer niet 3 

dagen in Opa Doeli, dat bestemd is voor daders in voorarrest kan worden opgesloten. (In het 

geval van verkrachting door haar neefjes). Het meisje is niet beschermd geworden tegen de 

volwassen man die seksueel kontakt met haar heeft gehad, ondanks het feit dat de wet dat 

strafbaar stelt.  

Risicofactor, niet capabele ouder: De moeder heeft een andere nationaliteit en is niet in het 

bezit van een verblijfsvergunning. Ze is niet erg ontwikkeld en kan geestelijk niet veel aan.  
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Na de beëindiging van de relatie met de man, die ook haar dochter heeft misbruikt is ze niet uit 

haar angst gekomen. Ze geeft haar dochter de schuld van alles. Er is geen gezinscoaching of 

andere ondersteuning om het gezin te versterken. Via de school is het meisje wel onder 

begeleiding van een counselor.  

Kinderbeschermingsstrategieën: Strafrechtelijk is deze zaak nog niet onderzocht door Politie 

Jeugdzaken in Paramaribo. Het meisje is  fysiek niet in gevaar, omdat de man niet meer aan 

huis komt. Echter wordt ze geestelijk wel mishandeld door haar moeder. Bekendheid met de 

zedenwetgeving is er niet zowel bij kinderen als volwassenen. In deze case zijn volgens 

verkregen informatie, zowel het meisje als de dader onbekend met de zedenwetgeving.  

Gecoördineerde aanpak: Er is in deze zaak nog  ( 8 maanden) geen strafrechtelijk onderzoek 

geweest. Het kind is in casu onbeschermd gebleven. De counselor  van een NGO is slechts 

belast met de persoonlijke begeleiding van het meisje. In dit geval zou de moeder ook in het 

begeleidingstrajekt meegenomen moeten worden. Toen het meisje  verkracht was door haar 

neefjes, is het meisje als slachtoffer 3 dagen in  Opa Doeli ingesloten. Dit is in strijd met artikel 3 

IVRK. Het belang van het kind is  niet in acht genomen. De volwassen dader loopt nog vrij rond 

ondanks de aangifte tegen hem. Dit is in strijd met artikel 19 en artikel 34 IVRK. 

Conclusie: 

- Onvoldoende bekendheid met de zedenwetgeving bij zowel kinderen, als volwas-

senen. 

- Decentralisatie van Politie Jeugdzaken is dringend nodig. De wijze waarop de politie 

in enkele distrikten omgaat met aangiften tegen seksueel misbruik van kinderen, lijkt 

niet consistent. 

- Er is geen coaching voor gezinnen. 

- Een gecoördineerde aanpak en een volgsysteem ontbreken in het hulpverle-

ningstrajekt. 

Uit beide casussen blijkt, dat de overheidsinstanties niet consistent zijn bij de handhaving van 

de wet. Vanwege het ontbreken van een monitoringsmechanisme in het hulpverleningstrajekt, 

worden kindslachtoffers niet voldoende beschermd. Ze komen soms zelfs vanuit het 

hulpverleningsproces weer in hun oude, onveilige situatie terecht.   

Een kinderombudsbureau zou hierin verbetering kunnen brengen, door: 

- toezicht uit te oefenen op kinderrechtenschendingen door instanties; 

- het bevorderen en beschermen van de rechten van kinderen; 
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- het uitbrengen van rapporten over kinderrechtenschendingen en de overheid en andere 

instanties gevraagd en ongevraagd  adviseren; 

- herkenbaar en toegankelijk te zijn voor kinderen; 

- door jaarlijks verantwoording aan de regering, het parlement en aan kinderen af te leggen 

over de voortgang die is geboekt bij de implementatie van het IVRK (Fokké- Manohar, 2011). 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gedicht gemaakt door de leerlingen van de Anton Resida school. 
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5. Beleid en Wetgeving 

5.1  Beleid 

Specifiek beleid met betrekking tot bestrijding van geweld tegen kinderen en kwetsbare 

kinderen is beschreven in het Intergraal beleidsplan voor Kinderen en Adolescenten, door de 

Presidentiële Werkgroep Integraal Kinder- en Jeugdbeleid. De uitvoering van dit plan valt onder 

de verantwoordelijkheid van enkele ministeries.  

Door het ministerie van Justitie en Politie is het beleid geïntroduceerd voor de opzet van 

Meldpunten Kinderbescherming in diverse regio’s waar er sprake is van sexueel misbruik van 

kinderen.  Ook andere vormen van geweld tegen kinderen kunnen gemeld worden.  Dit 

meldpunt  werkt samen met de politie en andere hulpverleningsinstanties. Er zijn meldpunten 

Kinder-bescherming opgezet te Apoera in het distrikt Sipaliwini, in het distrikt Coronie en te 

Latour in Paramaribo. 

Het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) is in dit kader 

erop gericht, om een Netwerk voor de Kinderbescherming op te zetten.17 

Ten aanzien van het beleid “bestrijding huiselijk geweld”, wordt er via het Bureau Genderbeleid 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken beleid uitgevoerd, op het vlak van awareness en 
trainingen.  Deze zijn weliswaar meer gericht op de vrouwen.  
In het Strategisch Raamwerk en Implementatieplan 2016-2018 van het Direktoraat Jeugdzaken 
van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is er beleid ontwikkeld voor tienermoeders. 
Tienermoeders, hebben extra begeleiding nodig bij de opvoeding van hun eigen kind, omdat zij 
zelf nog kind zijn. Verder worden ze ook gestimuleerd om hun school af te ronden. Dit projekt 
wordt nog  niet in alle distrikten uitgevoerd.  

5.2 Wetgeving 

In de Surinaamse grondwet staat in art. 35 lid 3:”ieder kind heeft recht op bescherming zonder 

enige vorm van discriminatie”. Dit belangrijke grondrecht voor alle kinderen in Suriname. De 

uitwerking hiervan is te vinden in andere nationale wetgeving. 

In de Surinaamse wetgeving worden kinderen beschermd vanwege het strafrecht en civielrecht.  

De civielrechtelijke beschermingsbepalingen staan in boek 1 van het Surinaams Burgerlijk 

Wetboek (SBW).  

De kinderbeschermingsmaatregelen, zoals die zijn geregeld in Boek 1 SBW, zijn voor de 

overheid het belangrijkste instrumentarium als zij wil ingrijpen om een minderjarige te 

beschermen tegen lichamelijk, geestelijk geweld en/of verwaarlozing. Het opleggen van een 

                                                      
17 Unicef, Report High Level Conference “Child Protection System” PARAMARIBO, 18 & 19 NOVEMBER 2016 ,BERGENDAL RIVER RESORT 



Deel 8 M. Manohar  Nationale response 

 

 

50 
 

maatregel van kinderbescherming betekent, dat wordt ingegrepen in hetgeen door de meeste 

mensen bij uitstek als hun privéterrein wordt gezien: hun gezinsleven. De maatregel voor 

kinder-bescherming, hoezeer ook positief bedoeld, wordt door vele ouders  als negatief 

ervaren. Hun ouderlijke macht wordt er immers door beperkt, geschorst of hen zelfs ontnomen. 

Het belang van het kind en in het bijzonder diens veiligheid moet het ingrijpen via een 

maatregel van kinderbescherming dus absoluut noodzakelijk maken. Dit uitgangspunt is niet als 

algemeen beginsel in de wet neergelegd, maar verschillende artikelen refereren er naar. 

Deze maatregelen zijn vooral bruikbaar in geval van geweld binnen de familie-omgeving. 

De volgende kinderbeschermingsmaatregelen zijn in het civielrecht mogelijk: 

1. Ondertoezichtstelling (art. 372 SBW e.v.)  

Dit houdt in dat een minderjarige die zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen 

of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, de rechter het onder toezicht kan stellen van een 

gezinsvoogd. De ouders wordt het gezag niet afgenomen, zij worden ondersteund in de 

opvoeding. 

2. Voorlopige ondertoezichtstelling (art. 372 i e.v. SBW) 

Bij deze maatregel wordt de mogelijkheid geboden om het kind voorlopig onder toezicht te 

stellen, totdat er in een vordering tot ondertoezichtstelling is beslist. Deze maatregel geeft de 

mogelijkheid om snel op te treden in acute situaties. 

3. Voorlopige toevertrouwing aan het Bureau voor Familierechtelijke Zaken (art. 371f SBW) 
De Procureur Generaal heeft de bevoegdheid een minderjarige voorlopig aan het Bufaz toe         
te vertrouwen en wel op grond van de feiten die tot ontzetting kunnen leiden, vanwege het feit 
dat hij of zij niet onder gezag staat, dan wel dat de minderjarige verlaten of zonder toezicht is. 
 
4. Ontheffing uit de ouderlijke macht of voogdij (art. 371a lid 1 SBW) 
Een ouder kan uit de ouderlijke macht van één of meer kinderen worden ontheven, indien er 
sprake is van ongeschiktheid en onmacht om de plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen 
De ontheffing wordt slechts uitgesproken op verzoek van het Bufaz of op vordering van het OM 
(zie ook vonnis Hof van Justitie, 16 juni 1995, Generale Rol no. 1346467). Conform art. 371b lid 
3 is voor het uitspreken van de ontheffing door de kantonrechter vereist, dat de ouders zich er 
niet tegen verzetten. 
 
5. Ontheffing uit de voogdij: artikel 438 a SBW  
Dit stelt dat de vader-voogd en de moeder-voogdes hetzij ten aanzien van alle, hetzij ten 
aanzien van een of meer hunner kinderen, op verzoek van het Bufaz of op de vordering van het 
OM uit de voogdij kunnen worden ontheven door de kantonrechter van hun woonplaats. Dit 
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kan op grond van het feit dat zij ongeschikt of onmachtig zijn hun plicht tot verzorging en 
opvoeding te vervullen en het belang der kinderen zich niet uit andere hoofde tegen die 
ontheffing verzet. 
 
6. Ontzetting uit de ouderlijke macht /voogdij (art. 371a lid 2 en 435 lid 1 SBW) 
De wet somt  limitatief de gronden op voor ontzetting uit de ouderlijke macht en de voogdij. 
Deze zijn: 

- misbruik van de ouderlijke macht of grove verwaarlozing van de verplichting tot 
onderhoud en opvoeding van een of meer kinderen; 

- slecht levensgedrag; 
- onherroepelijke veroordeling wegens enig misdrijf, zoals omschreven in de Titels XIII, 

XIV, XVIII, XIX en XX van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht, gepleegd 
tegen een aan zijn macht onderworpen minderjarige; 

- onherroepelijke veroordeling tot een vrijheidsstraf van twee jaren of langer; 
- het terugeisen van een kind van anderen, die onderhoud en opvoeding van dat kind op 

zich hebben genomen, terwijl gegronde vrees bestaat, dat bij inwilliging van de eis het 
kind zal worden verwaarloosd. Behalve door personen in dit artikel reeds genoemd kan 
het verzoek om ontzetting in het hier genoemd geval ook geschieden door hen, die 
onderhoud en opvoeding van het kind op zich hebben genomen. 

- het in ernstige mate veronachtzamen van de aanwijzingen van de gezinsvoogd of 
belemmeren van een krachtens het bepaalde in de artikelen 372q en 372r SBW        
bevolen opneming. 

 
 
7.  Uithuisplaatsing (art. 372r SBW ).  
De wet geeft aan dat de plaatsing uit het gezin ook kan geschieden in het belang van de 
opvoeding en verzorging. Het kind kan geplaatst worden in een daartoe bestemde inrichting of 
elders dan een inrichting. De duur van deze uithuisplaatsing is gesteld op een termijn van ten 
hoogste één jaar en kan tot ten hoogste twee jaar verlengd worden. Verlenging is mogelijk 
onder andere op grond van voortzetting van aangevangen opleiding en medische behandeling. 
Kinderen kunnen bij uithuisplaatsing ook geplaatst worden in pleeggezinnen. Deze maatregel 
wordt niet veel toegepast, omdat er niet veel pleeggezinnen beschikbaar zijn. Een wet waarin 
toezicht op en waarborging van de veiligheid van het kind in een pleeggezin nader wordt 
geregeld, is in concept gereed. 
 
8. Adoptie (art. 342k e.v. SBW).   
Dit kan worden beschouwd als een kinderbeschermingsmaatregel, omdat het voorziet in 
alternatieve zorg voor kinderen die niet (meer) door hun eigen ouders kunnen worden verzorgd 
en opgevoed (zie ook art. 20 IVRK) Derhalve geldt: dat adoptie moet geschieden bij rechterlijke 
uitspraak;dat de adoptie in het belang van het kind moet zijn, zowel uit het oogpunt van 
verbreking van de banden met de ouders, als uit dat van bevestiging van de banden met de 
adoptanten. Art.677 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft aan dat het 
BUFAZ de aangewezen instantie is die bemiddelt bij adoptiezaken. 



Deel 8 M. Manohar  Nationale response 

 

 

52 
 

 
Conclusie 
De civielrechtelijke bescherming van de jeugdigen in Suriname concentreert zich op 8 
kinderbeschermingsmaatregelen, zoals die voorkomen in het Surinaams Burgerlijk Wetboek. 
Hierbij gaat het om preventieve maatregelen zoals een ondertoezichtstelling van een kind en  
ook om acute maatregelen met als doel het kind te beschermen tegen verdergaande 
mishandeling of andere vormen van geweld.  
 
Strafrechtelijke bescherming: 

Andere beschermende regels voor kinderen staan in het wetboek van strafrecht (S.B. 2015, no. 
44).  
Fysieke mishandeling met lichamelijk letsel, dood door schuld, kindermoord, ernstige 
verwaarlozing zoals in hulpeloze toestand achterlaten van kinderen (art. 315, 350 – 362 
wetboek van strafrecht). In titel XIII, misdrijven tegen de zeden, van het wetboek van strafrecht 
worden verschillende  zedendelicten jegens kinderen strafbaar gesteld. 
Fysieke, seksuele mishandeling van kinderen, kinderhandel en verwaarlozing  worden strafbaar 
gesteld in het Wetboek van Strafrecht. In het Wetboek van Strafrecht is fyskiek geweld met 
zichtbaar lichamelijk letsel strafbaar gesteld. Zedendelicten jegens minderjarigen zijn nu ook 
ambtshalve vervolgbaar, waardoor jeugdigen een betere wettelijke bescherming genieten. Het 
wetboek van strafrecht stelt fysiek geweld strafbaar. 
Niet alle vormen van verwaarlozing zijn echter verboden in het Wetboek van Strafrecht. 
Extreme verwenning en overbescherming, waardoor het kind zowel fysiek als geestelijk 
ongezond (bijvoorbeeld obesitas) wordt, net als bij ondervoeding en emotioneel geweld, wordt 
niet expliciet verboden.  
 

Wet Bestrijding Huiselijk Geweld 

In de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld (S.B. 2009 no. 84) zijn regelingen opgenomen die het 

kind meer beschermingsmogelijkheden bieden. In deze wet is zowel fysiek als geestelijk geweld 

strafbaar gesteld. In de praktijk wordt er zelden aangifte gedaan tegen geestelijk geweld dat 

een kind ondervind. Meestal is er aangifte van fysiek of seksueel geweld, waarmee geestelijke 

mishandeling samengaat. Artikel 2 lid 2 sub c van deze wet schept de mogelijkheid dat er voor 

een kind, door tussenkomst en met steun van een andere persoon een beschermingsbevel  bij 

de rechter kan worden gevraagd. Deze personen zijn volgens artikel 2 lid 3 : 

- Een persoon bij wie het kind of de behoeftige gewoonlijk of regelmatig verblijft. 

- Elk meerderjarig lid in het gezin. 

- Een ouder van het kind of van de behoeftige. 

- Een voogd van het kind. 

- Elke andere bloed- of aanverwant van het kind of de behoeftige. 
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- Het Bureau voor Familierechtelijke Zaken. 

- Het Openbaar Ministerie. 

- De school, die het kind bezoekt. 

- Elke andere persoon of instantie aan wiens zorg, opleiding of waakzaamheid het kind of 

de behoeftige is toevertrouwd. 

Lid 4 van artikel 2 vermeldt dat ook een opsporingsambtenaar, een reclasseringsambtenaar, 

een arts, een psycholoog, een erkend maatschappelijk werker of een bevoegde instantie 

ambtshalve een verzoek tot een beschermingsbevel kan indienen. Aan deze beroepsgroepen is 

deze bevoegdheid toegekend, omdat zij uit hoofde van hun beroep vaak diegenen zijn die met 

kindslachtoffers van huiselijk geweld te maken krijgen. Er is gekozen voor een ruime categorie 

van personen omdat, huiselijk geweld jegens kinderen vaak gepleegd wordt door de wettelijke 

vertegenwoordigers18 van de kinderen. Middels een beschermingsbevel kan de rechter een 

gebod of een verbod aan de gedaagde opleggen. Een verbod kan zijn dat de gedaagde zowel 

direct als indirect niet in contact mag treden met de verzoeker voor een bepaalde periode. Een 

gebod kan zijn dat de gedaagde zich dient te houden aan de financiële verplichtingen jegens 

verzoeker. Het doel van dit gebod is bescherming van het slachtoffer tegen financiële 

achteruitgang. De praktijk heeft uitgewezen dat vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld 

vaak in de relatie blijven omdat ze financieel afhankelijk zijn van hun partner.  De rechter kan 

de gedaagde of de verzoeker of beiden verplichten tot therapie.  Met de therapie wordt 

beoogd het huiselijk geweld te beëindigen. In artikel 4 van de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld 

zijn alle geboden en verboden die in een beschermingsbevel kunnen worden opgenomen, 

genoemd. 

Arbeidswet 1963 (G.B. 1963, no. 163) 

Conform  artikel 17 van deze wet is het verboden kinderen, al dan niet tegen loon/vergoeding, 

zowel binnen als buiten een onderneming,  arbeid te laten verrichten. Onder jeugdige personen 

wordt in deze wet verstaan personen die de leeftijd van 14 jaar, doch nog niet die van 18 jaar 

hebben bereikt. Volgens de definitie van kinderen in deze wet mogen jeugdige personen tussen 

de 14 en 18 jaar dus wel tegen loon of vergoeding arbeid verrichten. 

Wet opvanginstellingen (S.B. 2014, no.7) 

In deze wet is expliciet verboden dat kinderen worden geslagen in opvangtehuizen. De praktijk 

wijst uit, dat het toch voorkomt dat kinderen in opvangtehuizen worden geslagen. De controle 

op naleving van de wet is nog niet goed opgang gekomen. Het Bureau Opvanginstellingen van 

                                                      
18 Memorie van Toelichting Wet Bestrijding Huiselijk Geweld, 2009 
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het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is belast met de controle van 

hiergenoemde wet en beschikt vooralsnog niet over voldoende kader. 

Conclusie: 

Bekendheid met de wetgeving in de gemeenschap is een lacune, waardoor de handhaving ook 

niet optimaal kan geschieden. De resultaten uit het kwalitatief onderzoeksmateriaal hebben  

aangegeven dat melding van geestelijk geweld niet wordt gedaan. Monitoring van de uitvoering 

van het beleid ter bescherming van kinderen vanuit een Centraal Meldpunt kan verbetering 

brengen in het kinderbeschermingssysteem. Regelgeving met betrekking tot een meldrecht/ 

meldplicht voor beroepsgroepen die werken met kinderen, dient overwogen te worden. 

De dienstverleners hebben ook suggesties gedaan, ter verbetering van de hulpverlening (zie 

bijlage 2). 
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6. Discussie 
Beleid ter bescherming van kinderen tegen geweld en kinderen in kwetsbare situaties is 
beschreven vanuit een integrale benadering. In hoeverre er een gecoördineerde aanpak is van 
de uitvoering van dit beleid, is onduidelijk. De nationale wetgeving zou de kinderen bij een 
volledige en correcte implementatie  goed kunnen beschermen.  Onbekendheid met de wet en 
deze past in het rurale gebied niet altijd bij de leefwijze van de mensen, zijn oorzaken van het 
niet consequent toepassen van de wet. Een voorbeeld is de zedenwetgeving en de wet 
Bescherming Huiselijk Geweld. De wet Bescherming Huiselijk Geweld biedt wel bescherming 
tegen geestelijk geweld. Er wordt geen aangifte gedaan tegen deze vorm van geweld, omdat 
men onvoldoende bekend is met de gevolgen van geestelijk geweld en de wet. In deze wet is 
niet aangegeven indien onder fysieke mishandeling, een tik of oorvijg gerekend kan worden. 
Hiergenoemde wet geeft aan dat onder lichamelijk geweld wordt verstaan: “elk opzettelijk 
handelen of nalaten dat resulteert in lichamelijk leed of letsel, waaronder de strafbare feiten in 
het Tweede Boek , titel 19, 20 en 21 van het Wetboek van Strafrecht”. Lichamelijk leed of letsel 
zijn niet nader omschreven. In de praktijk wordt er met een doktersverklaring gewerkt, waarbij 
het gaat om zichtbare letsels, die zijn toegebracht aan het kind.  
Meisjes jonger dan 16 jaar wonen samen met volwassen mannen met toestemming van de 
ouders en raken zelfs zwanger. Dit is in strijd met de zedenwetgeving en vanwege vermoedelijk 
onbekendheid met de wet of andere factoren, worden deze situaties niet aangepakt door de 
wetshandhaver. 
Het Comité, heeft Suriname aanbevolen om alle vormen van kindermishandeling strafbaar te 
stellen. Alvorens hiertoe over te gaan, zal nagegaan dienen te worden wat precies door de 
samenleving als kindermishandeling wordt gezien. Gebleken is uit dit onderzoek, dat bepaalde 
fysieke straffen, zoals het tikken of klappen van kinderen geaccepteerde vormen van 
disciplinering zijn in de samenleving. De dienstverleners uit het urbane gebied achten een 
corrigerende tik  wel nodig, terwijl de dienstverleners uit de rurale gebieden een flink pakslaag 
nodig achten bij de opvoeding. Dit komt onder andere, doordat er geen 
ouderschapsprogramma’s voor ouders beschikbaar zijn met mogelijkheden voor alternatieve 
disciplinering van hun kinderen. Ook binnen culturen zijn er bepaalde gewoonten die horen bij 
de opvoeding van kinderen. Indien gewoonten niet in het belang zijn van de ontwikkeling van 
het kind, dient er veel voorlichting en informatie hieromtrent verstrekt te worden. In principe 
zou elke aanstaande ouder tijdens de zwangerschap een ouderschapstraining dienen te volgen.  
Zal een wet, waarin deze vormen van mishandeling strafbaar wordt gesteld, te handhaven zijn? 
Allereerst zullen er nationaal bewustwordingsprogramma’s over de waardigheid van kinderen 
en de negatieve gevolgen van mishandeling moeten komen. Alternatieve 
disciplineringsmethoden dienen in voorlichtingssessies aan ouders te worden voorgehouden. 
De hiergenoemde zaken zijn condities waaraan eerst voldaan moet zijn, alvorens wetgeving te 
concipiëren. 
 
Ter bescherming van kinderen zou er nagedacht kunnen worden over de introductie van een 
meldrecht voor dienstverleners/professionals, maar ook van andere personen die kennis 
dragen van mishandeling of verwaarlozing van kinderen. Personen die kennis dragen van 
mishandeling van kinderen, weten vaak niet waar ze een melding kunnen doen en welke 
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bescher-mingsmogelijkheden er voor kinderen zijn. Wetgeving met betrekking tot prenatale 
kinder-bescherming zal overwogen moeten worden. Goedkeuring en implementatie van de wet 
Kinderombudsbureau kan van enorme betekenis zijn voor de monitoring van de uitvoering van 
het IVRK en dus ook art. 19. Het hulpverleningssysteem voor kindslachtoffers voldoet niet 
geheel aan GC 13. 
 
Het bestaande kinderbeschermingssysteem verleent juridische kinderbescherming en sociale 
kinderbescherming. Strafrechtelijke bescherming wordt door de politie verleend en de 
kinderbeschermingsmaatregelen worden door Bufaz genomen en vormen samen  de juridische 
kinderbescherming. De sociale kinderbescherming is het pakket van sociale maatregelen, als 
gezinsondersteuning in financieel, medisch en maatschappelijk opzicht. Het begeleidingstrajekt 
en coaching van de gezinnen  vallen ook hieronder.  
Een monitoringsmechanisme en volgsysteem van het kind, dat terecht komt in het 
kinderbeschermingssysteem ontbreekt, zoals we kunnen afleiden uit de case studies. De 
geconstateerde lacunes in het systeem hebben te maken met: 

- Tekort aan kader bij de diensten. 
- Geen trainingen en supervisie van personeel in de dienstverlening. 
- Geen samenwerkingsprotocollen. 
- Onvoldoende budget. 
- Geen vervoer en een personeelstekort. 
- Geen gezinscoachingsprogramma’s. 
- Ouderschapscursussen zijn niet toegankelijk voor ouders. 
- Geen adequate opvangmogelijkheden voor kinderen. 
- Slechte huisvesting. 

 
De beroepsgroepen die met kinderen werken zouden goed onderlegd dienen te worden in het 
signaleren van geweld bij kinderen. Duidelijk beschreven protocollen zouden ontwikkeld 
moeten worden voor de beroepsgroepen, voor een eenduidige aanpak.  
De ontwikkeling van een monitoringssysteem bij de begeleiding van cases van geweld tegen 
kinderen kan voorkomen dat kinderen uit het hulpverleningssysteem raken en weer terecht-
komen in hun oude onveilige situatie. 
De hulpverleningsdiensten zijn voornamelijk in het urbane gebied gevestigd. Het rurale gebied 
moet het met minieme mogelijkheden doen, of ze moeten naar het urbane gebied afreizen.  
Gebrek aan financiële middelen is een reden dat men voor hulpverlening niet afreist. Decen-
tralisatie van de hulpverleningsdiensten zou gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Metname 
decentralisatie van Politie Jeugdzaken is urgent. 
De dienstverleners zijn zelf niet tevreden over de kwaliteit van hun dienstverlening, omdat zij 
een tekort  aan deskundig personeel ervaren, incidenteel trainingen ontvangen en geen of 
weinig budget ter beschikking hebben. 
Ter verbetering van het huidig hulpverleningssyteem zou er een monitoringssysteem 
ontworpen dienen te worden, waarbij de preventie, identificatie, melding, behandeling, 
doorverwijzing en follow-up van de case tot de “case closing” gevolgd wordt.  
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7. Aanbevelingen 
 
Tot slot worden er enkele aanbevelingen gedaan ter verbetering van de geconstateerde lacunes 
in het kinderbeschermingsysteem in vergelijking met de richtlijnen van GC 13: 
 

- Geschreven richtlijnen ten aan zien van een kindvriendelijke aanpak voor alle dienst-
verleners. 

- Geschreven richtlijnen om genderdiscriminatie door dienstverleners te voorkomen. 
- Bieden van gezinsversterkingsprogramma’s, waaronder ouderschapscursussen en 

gezins-coaching. 
- Beschikbaar stellen van opvoedprogramma’s voor ouders met alternatieve discipline-

ringsmethoden. 
- Aanpak van het huisvestingsbeleid. 
- Laagdrempelige hulp aan kinderen door de dienstverlenende organisaties. 
- Educatie aan kinderen over de kinderbeschermingswetten en de hulpverlenings-

mogelijkheden. 
- Voorlichting en awareness in de gemeenschap ten aanzien van de kinder-

beschermingswetten. 
- Voorlichting en awareness in de gemeenschap ten aanzien van de gevolgen van geweld 

op de ontwikkeling van de kinderen. 
- Bieden van adequate kinderopvang- en begeleidingsmogelijkheden. 
- Het begeleiden van de kinderopvanginstellingen in de standaarden door het Bureau 

Opvangistellingen, zoals genoemd in de Wet Opvanginstellingen. 
- Versterking van de hulpverleningsdiensten betrokken bij geweld tegen kinderen. 
- Professionalisering en uitbreiding van de Meldpunten Kinderbescherming van het 

Ministerie van Justitie en Politie, waarbij er wordt gewerkt met samen-
werkingsprotocollen, procesbeschrijvingen en monitoring van de cases.  
Goede leiderschapskwaliteiten zijn vereist bij de leidinggevenden van hiergenoemde 
Meldpunten. Het beschrijven van ieders verantwoordelijkheid binnen de samenwerking,  
de te bereiken doelen, conflictbeheersing, het delen van besluiten en risico’s, en case 
management    (Goldman, J. en Salus, 2003). 

- Introductie van een meldrecht bij wet. 
- Introductie van handelingsprotocollen voor leerkrachten, artsen en andere beroeps-

groepen die met kinderen werken. 
- Decentralisatie van Politie Jeugdzaken. 
- Opzet van een Kinderombudsbureau. 
- Coördinatie van de uitvoering van het jeugdbeleid door het Ministerie van Sport- en 

Jeugdzaken. 
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