Hoe nu

Hoofdlijnen uit het onderzoek van
de Jongerentaskforce & TNO-2016
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Leerkrachten kunnen kinderen helpen door school écht
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op te pakken. De Augeo Jongerentaskforce gaat hierover

Wanneer een kind in zijn of haar privé-omgeving niet die

graag het gesprek met u aan.
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Alle ingrijpende gebeurtenissen – met uitzondering van echtscheiding – komen bij ruim driekwart van de
kinderen in combinatie met een andere ingrijpende gebeurtenis voor.

Hoe vaak in

% van aantal keer totaal

% van 149

combinaties

ervaren (tabel 4)

> 2 ACE’s

Lichamelijke verwaarlozing

21 keer

96% (van de 22 kinderen)

14,1%

Getuige geweld tegen ouder

46 keer

92% (van de 50 kinderen)

30,9%

Emotionele mishandeling

73 keer

90,1% (van de 81 kinderen)

49,0%

Alcohol/drugs -misbruik ouder

33 keer

86,8% (van de 38 kinderen)

22,2%

Emotionele verwaarlozing

71 keer

84% (van de 86 kinderen)

47,7%

Huisgenoot in de gevangenis

37 keer

82,6% (van de 45 kinderen)

24,8%

Depressie/zelfmoord huisgenoot

34 keer

80% (van de 42 kinderen)

22,8%

Tabel 2: Welke

Lichamelijke mishandeling

44 keer

77,2% (van de 57 kinderen)

29,5%

gebeurtenissen komen

Seksueel misbruik

15 keer

75% (van de 20 kinderen)

10,1%

Scheiding ouders

84 keer

48,8% (van de 172 kinderen)

56,4%

ACE

Ingrijpende

jeugdervaringen...
Iets minder dan de helft van de kinderen in groep 7 en 8 van het regulier basisonderwijs
gaf aan al één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen te hebben meegemaakt. Bij bijna
één op de negen kinderen is dit zelfs drie of meer gebeurtenissen.

Aantal ervaren ACE’s

Waarom dit

De afgelopen twintig jaar is door zowel internationaal als Nederlands onderzoek steeds duidelijker geworden
hoe vaak ingrijpende jeugdervaringen voorkomen – en wat de relatie van deze ervaringen is met veel
verschillende gezondheidsfactoren. Hoewel al deze onderzoeken allemaal van groot belang zijn geweest om
duidelijk te maken hoe vaak deze ingrijpende jeugdervaringen voorkomen, is dit nog nauwelijks direct aan
kinderen zélf gevraagd. Ook is nog niet eerder de koppeling gemaakt tussen wat kinderen zelf aangeven tot nu
toe te hebben ervaren in hun jeugd, en hoe fit en gezond zij aangeven zichzelf te voelen.
Met een onderzoek heeft de Augeo Jongerentaskforce daar, in samenwerking met TNO, geprobeerd
verandering in te brengen. Daarom is er nu dit rapport. Een rapport op basis van een onderzoek dat de stem
van kinderen weergeeft en antwoord geeft op twee vragen. Ten eerste: In welke mate hebben kinderen uit

% volwassenen studie 2010

(van 664 kinderen)

(van 2208 volwassenen)
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54,6%

363 kinderen

56,1%

1

23,1%

153 kinderen

17,2%

2

11%

73 kinderen

9,3%

3

4,8%

32 kinderen

6,2%

4 of meer

6,6%

44 kinderen

11,2%

Tabel 1: Aantal kinderen met één of meerdere ingrijpende jeugdervaringen

die kinderen aangeven te hebben ervaren, en hoe fit en

naar het aantal van deze gebeurtenissen, kwam een duidelijk,

gezond zij zich voelen. Deze relatie bleek het sterkste te zijn

negatief verband naar voren. Hoe hoger het aantal ingrijpende

bij kinderen die emotioneel zijn verwaarloosd, emotioneel

jeugdervaringen dat zij aangeven te hebben ervaren, hoe

zijn mishandeld en lichamelijk zijn mishandeld. Wanneer

minder fit en gezond zij zich voelen.

vervolgens in plaats van het type ingrijpende jeugdervaringen

Gem. KvL-score
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59,2

Kinderen die emotioneel verwaarloosd worden (ruim één achtste);

35

3

Kinderen die emotioneel mishandeld worden (bijna één achtste);

30

groep 7 en 8 van het regulier basisonderwijs te maken (gehad) met bijvoorbeeld emotionele mishandeling,
scheiding of zelfmoord van een ouder? En vervolgens als tweede vraag, wat voor effect hebben deze

In totaal gaf ruim een kwart van de kinderen aan één of meerdere vormen van

ingrijpende gebeurtenissen op de kwaliteit van leven van het kind?

kindermishandeling te hebben ervaren.

51,5

Vergeleken met wat de kinderen
zelf aangeven -namelijk dat
één van deze ervaringen heeft

48,0

47,8

meegemaakt- is er op het eerste

45,8

gezicht een groot verschil tussen

43,7
41,2

de inschatting die leerkrachten
maken en wat kinderen zelf
aangeven. Gemiddeld gaven
leerkrachten namelijk aan dat
zij dachten dat drie kinderen bij

25

hen in de klas, één of meerdere
ingrijpende jeugdervaringen

20

hadden meegemaakt.

0
aantal ace’s 0

De visie van leerkrachten

bijna de helft van hen tenminste
51,3
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Kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders/opvoeders (ook één twaalfde).

55,4
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kwaliteit van leven naar aantal ACE’s
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Kinderen wiens ouders zijn gescheiden (ruim een kwart);

Kinderen die lichamelijk mishandeld worden (circa één twaalfde);

gebeurtenis voor?
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Er is een duidelijke relatie tussen élke ingrijpende jeugdervaring
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Grafiek 3: Kwaliteit van Leven score per aantal ingrijpende jeugdervaringen
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