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Mevrouw de Voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Univer-
siteit van Suriname, Decaan van de Faculteit der Maatschappij Weten-
schappen, zeer gewaardeerde toehoorders.

Met deze voordracht getiteld, De bescherming van het Surinaams kind 
vanuit psychologisch en orthopedagogisch perspectief bekeken, aan-
vaard ik officieel mijn benoeming tot hoogleraar Kinder-en jeugdpsy-
chologie en Orthopedagogie aan de Anton de Kom Universiteit van 
Suriname.

De Kinder-en jeugdpsycholoog heeft zich gespecialiseerd in de ont-
wikkelingspsychologie waarin de biologische, sociale, emotionele en 
cognitieve ontwikkeling van de mens en met name die van het kind of 
de jongere centraal staat. De Kinder-en jeugdpsychologie is een afge-
leide van de ontwikkelingspsychologie. De ontwikkelingspsychologie 
onderzoekt de fysieke, cognitieve, sociale en emotionele veranderin-
gen die plaatsvinden tijdens een mensenleven. Ontwikkelingspsycho-
logen willen menselijk gedrag verklaren door mensen op verschillende 
leeftijden te onderzoeken. Zij gaan ervan uit dat ontwikkeling syste-
matisch is, en dat principes die fysieke en psychologische verandering 
bepalen, ontdekt kunnen worden door middel van wetenschappelijk 
onderzoek. (Delfos 2008)

Ontwikkelingspsychologen hebben verschillende doelstellingen. Als 
eerste willen ze beschrijven hoe kinderen zich gedragen, denken en 
voelen op verschillende leeftijden. Verder willen ze de processen die 
ten grondslag liggen aan de verschuivingen in ontwikkeling verkla-
ren. Het is niet voldoende bijvoorbeeld om te ontdekken dat baby’s en 
peuters verschillende speelstijlen of intellectuele vaardigheden heb-
ben. Uitvinden waarom kinderen veranderen als ze opgroeien is een 

1. INLEIDING
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integraal deel van het begrijpen van hun ontwikkeling. Daarnaast wil-
len ontwikkelingspsychologen proberen te voorspellen hoe individuen 
zich in de toekomst zullen gedragen. Accurate voorspelling stelt psy-
chologen in staat om kinderen met cognitieve, sociale en emotionele 
moeilijkheden, of met het risico daarop, te identificeren en te helpen. 
Om dit adequaat te kunnen doen, maken ontwikkelingspsychologen 
gebruik van pre-, peri-, en postnatale determinanten.

De kinder-en jeugdpsycholoog is gespecialiseerd in de studie van psy-
chologische processen tijdens de kindertijd als onderdeel van de ont-
wikkeling van kinderen en jongeren. 

Het uitoefenen van orthopedagogiek is het vanuit een wetenschappe-
lijk onderbouwd referentiekader verrichten van autonome handelingen 
gericht op de preventie, de diagnostiek, de begeleiding en behandeling 
van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele pro-
blemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of 
volwassenen en hun context. De orthopedagogiek is de discipline die 
de theorieën, modellen, methoden en technieken ontwikkelt voor het 
bedoelde wetenschappelijke referentiekader”.

Het orthopedagogisch referentiekader is interactioneel, ecologisch en 
systemisch van aard. Problemen worden hierbij niet bekeken als een 
individuele kwestie, maar gedefinieerd als een afstemmingsprobleem 
tussen pedagogische vraag en pedagogisch aanbod. Geïnspireerd door 
bio-psycho-sociale verklaringsmodellen, focust de orthopedagoog op 
het maximaliseren van ontwikkelings- en ontplooiingskansen, het on-
dersteunen van kwaliteit van leven en het bewerkstelligen van vol-
waardige participatie aan het maatschappelijk leven. Dit gebeurt vaak 
in het kader van een multidisciplinaire teamaanpak en steeds in dia-
loog met de cliënt en/of het cliëntsysteem. Deze definitie komt van de 
Hoge Gezondheidsraad van Belgie in 2017.

Kinder-en jeugdpsychologie en Orthopedagogiek bevinden zich in een 
breed spectrum waarbij bijzondere aandacht gericht zal zijn op onder-
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werpen van Jeugdbescherming, geweld in afhankelijke situaties; hui-
selijk geweld, geweld tegen kinderen en kinderen die getuige zijn van 
geweld. Zowel op het gebied van onderwijs, onderzoek en hulpver-
lening zullen deze onderwerpen binnen de leerstoel aan bod komen. 
Dit zal uiteraard gebeuren in samenwerking met collega’s binnen en 
buiten de AdeKUS gemeenschap. 
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2. Psychologie en Orthopedagogiek in Suriname

Voor dat we hiermee verder gaan, staat u mij toe in te gaan op de ont-
wikkeling van psychologie als wetenschap en van de psycholoog en 
orthopedagoog als professional in Suriname.

Tot de jaren zeventig van de 20e eeuw was er in Suriname geen helder 
begrip van wat psychologie inhoudt. Een psycholoog was verbonden 
aan scholen en werd vaak gezien als assistent van een psychiater. 

Een psycholoog kan echter worden gezien als iemand die behulpzaam 
kan zijn bij de diagnostiek van kinderen met leerproblemen en ook als 
iemand die assisteert bij het diagnosticeren van patiënten met gedrags-
stoornissen, vooral in de rol van maatschappelijk werker. 

Een psycholoog werd toen zeker niet gezien als iemand die wetenschap-
pelijk is opgeleid als therapeut of gedragsdeskundige en betrokken is 
bij behandelingen die bedoeld zijn om de mentale en psychosociale 
problemen van een patiënt te verlichten of te genezen. De benade-
ring van psychopathologie was voornamelijk medisch, en als zodanig 
werden kwesties van geestelijke gezondheid als strikt medisch gezien 
(Sanches M. R., Graafsma T., Leckie G., 2021) 

Het was in de jaren zeventig dat drie klinisch psychologen, gevormd en 
opgeleid in Nederland en (later) ook in Cuba, regelmatig informeel in 
contact werden gebracht met psychologische problemen in Suriname. 
Ze bespraken behandelingskwesties, professionele en ethische kwes-
ties en mogelijkheden om geletterdheid op het gebied van geestelijke 
gezondheid te bevorderen. Ze hebben de taak op zich genomen om 
de eerste versie van de vereniging van psychologen en orthopeda op 
te richten. Na te hebben gewerkt aan de positionering van psycholo-
gie en haar benaderingen, werd de vereniging nieuw leven ingeblazen 
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door andere collega’s die in 2004 de vereniging opnieuw startten en dit 
proces eindigde in 2008 met de formele instelling van de Surinaamse 
Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO). Sinds 2012 
is de SVPO een lid van de Caribbean Alliance of National Psychology 
Associations (CANPA) en was de SVPO de gastheer van de CANPA-
regionale conferentie in 2013.

De meeste leden van de huidige groep psychologen die in Suriname 
werken en verbonden zijn aan AdeKUS als docent zijn in Nederland 
opgeleid. Ook de gebruikte literatuur is voornamelijk afkomstig van 
Europese en Amerikaanse auteurs, de zogenaamde WEIRD, individua-
listische, analytische landen (Henrich et al., 2010). Dit acroniem staat 
voor  Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic. Het geeft 
aan dat het eigenlijk vreemd is dat behandelmethoden van de psycho-
logie hoofdzakelijk gebaseerd zijn op onderzoeken bij westerse, veelal 
hoogopgeleide, welvarende mensen die wonen in geïndustrialiseerde, 
democratische landen (Henrich et al., 2010). Men gaat er doorgaans 
als vanzelfsprekend vanuit dat de resultaten van onderzoeken naar de 
effectiviteit van behandelmethoden en therapieën gegeneraliseerd kun-
nen worden naar populaties in niet-Westerse landen. Ten onrechte dus: 
veel van wat wordt beschouwd als “algemeen geldend” of “algemeen 
toepasbaar” lijkt vooral “indigenous” (“inheems”) te zijn, gebonden 
aan de WEIRD-situaties waarin die opvattingen zijn ontstaan.  (Hen-
driks T., Graafsma T., Sanches M., 2016)

In 1997 werd door John Berry de term inheemse psychologie geïn-
troduceerd. De kenmerken van een inheemse psychologie zoals John 
Berry formuleert in hoofdstuk 2 van het boek Caribbean Psychology, 
J. Roopnarine, Chadee E, zijn als volgt:

A set of approaches to understanding human behavior and the cultural 
contexts in which they have developed and are currently displayed. 
They also can be seen as attempts to root psychological research in 
the conceptual systems that are indigenous to a culture, including the 



DE BESCHERMING VAN HET SURINAAMS KIND vanuit psychologisch en orthopedagogisch perspectief bekeken13

philosophical, theological, and scientific ideas that are part of the his-
torical and contemporary lives of people and their institutions. (Al-
lwood & Berry, 2006, p. 241: see also Kim & Berrry, 1993)

Een reeks benaderingen voor het begrijpen van menselijk gedrag en 
de culturele contexten waarin ze zich hebben ontwikkeld en momenteel 
worden weergegeven. Ze kunnen ook worden gezien als pogingen om 
psychologisch onderzoek te wortelen in de conceptuele systemen die 
eigen zijn aan een cultuur, inclusief de filosofische, theologische en 
wetenschappelijke ideeën die deel uitmaken van het historische en he-
dendaagse leven van mensen en hun instellingen. (Allwood & Berry, 
2006, p. 241: see also Kim & Berry, 1993)

De verwachting is dat door het delen van ervaring, door kennis stelsel-
matig te toetsen aan de Surinaamse realiteit, door de ontwikkelingen 
van de Surinaamse gemeenschap steeds in acht te nemen en vooral 
door onderzoek van Surinaamse psychologen over en gericht op psy-
chische problemen in uiteenlopende situaties en levensfasen dit  uit-
eindelijk zal resulteren in een inheemse, Surinaamse psychologie.

Een voorbeeld hiervan is het promotieonderzoek van Pelgrim S (2022) 
naar de validering en toepassing van het instrument ‘Portage’ voor Su-
riname. Dit is een instrument om de ontwikkeling vast te stellen van 
jonge kinderen; het gebeurt aan de hand van een vaardighedenlijst. In 
Suriname wordt deze lijst sinds 1978 gebruikt. De lijst wordt in dit on-
derzoek gevalideerd voor Suriname. Als resultaat blijkt bijvoorbeeld 
dat sommige items niet gelden voor Suriname en dat sommige items in 
een andere volgorde de ontwikkeling van Surinaamse kinderen weer-
geven. (Pelgrim S., Oenema-Mostert C. E., Sanches M. R., Minnaert 
A. E. M. G., in review 2022)

Ook in de orthopedagogiek is er sprake van een inheems aspect. Zoals 
Marshall K.E. & Van der Wolf K. (2012) stellen in hun artikel, is Suri-
name een land met een zeer heterogene bevolkingssamenstelling met 
afstammelingen van mensen uit verschillende delen van de wereld: 
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Afrika, Indonesië, China, Libanon, India etc. Het integratieproces zal 
waarschijnlijk zijn eigen loop nemen, mede dankzij onderwijs, maar 
feitelijke kennis over deze processen is er nauwelijks. Suriname is na-
melijk bij uitstek een land om onderzoek te doen naar integratie- en 
emancipatieprocessen, waarbij opvoeding en onderwijs belangrijke in-
strumenten zijn. Het onderzoek dat Marshall K.E. & Van der Wolf K. 
hebben uitgevoerd in 2012 is een mooi voorbeeld van een onderzoek 
met het karakter van een inheems pedagogisch onderzoek.  Zij hebben 
namelijk een onderzoek gedaan naar (36) uitgangspunten over opvoe-
ding van ouders en leerkrachten van verschillende etniciteit. Ouders 
vonden 3 (traditionele) uitgangspunten belangrijker dan de uitgangs-
punten die de leerkrachten belangrijk vonden. Leerkrachten scoorden 
hoger op items die te maken hebben met gezag, maar die verschillen 
bleken niet significant te zijn.

Als ouders en leerkrachten samengebracht worden in een eenrich-
tingsvariantieanalyse, blijken er nauwelijks verschillen te zijn tussen 
de vier verschillende etnische groepen. Slechts op twee items scoren 
de Surinamers van Indiase komaf hoger (‘wees voorzichtig in de sa-
menleving’ en ‘ken de eigen culturele achtergrond’). Er zijn geen ver-
schillen gevonden tussen de andere etnische groepen.

Kinder-en jeugdpsychologen en orthopedagogen bieden zorg en on-
dersteuning aan kinderen en jongeren, één van de kwetsbare groepen 
in onze samenleving. Er zal in deze oratie gesproken worden over het 
kind, waarmee elke persoon jonger dan 18 jaar bedoeld wordt. Deze 
definitie komt uit het Kinderrechten verdrag (IVKR), met het besef 
dat er binnen het Surinaams wetsysteem en het overheidsapparaat ver-
schillende leeftijdscategorieën gehanteerd worden.

Als ouder, leerkracht, docent en beleidsmaker willen wij dat onze kin-
deren zich zo goed als mogelijk ontwikkelen. Wij dienen ze daarvoor 
een omgeving aan te bieden die veilig en plezierig is zodat ze kunnen 
experimenteren. Die omgeving moet ook voorspelbaar zijn, zodat zij 
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weten waar zij aan toe zijn. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen op 
sociaal emotioneel gebied en zichzelf leren kennen zodat zij uiteinde-
lijk op hun eigen volwaardige manier een deel kunnen zijn van onze 
Surinaamse samenleving.

De kinderen en jeugdigen hebben daar begeleiding voor nodig, veilig-
heid en een benadering waarin kinderen en jongeren zich gewaardeerd 
en gezien voelt.
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3. Onderwijs

De psycholoog als professional

Het komt nog te vaak voor dat men verwacht dat een psycholoog haar 
werk doet door eindeloos te praten met een cliënt of zelfs door diep in 
iemands ogen te kijken er achter te komen wat iemands mentale staat 
is. Ook denkt men psychologie te bedrijven door het doen van testen 
die via internet beschikbaar zijn.
Mijn opvatting is als volgt: Een psycholoog onderzoekt en verklaart 
met verschillende methoden, technieken en benaderingswijzen het 
menselijk functioneren. De psycholoog adviseert, diagnosticeert en 
zet behandeling uit, gefundeerd op wetenschappelijke basis. De psy-
choloog gebruikt evidence based methoden, voert diagnostiek uit door 
toepassing van testen die valide en betrouwbaar zijn.

De door mij te bekleden leerstoel is nauw verbonden met de studie-
richting Psychologie, die bestaat uit een bachelor en masteropleiding. 
De visie van de studierichting is als volgt; met deze opleiding streeft 
de studierichting Psychologie naar het geven van hoogstaand weten-
schappelijk onderwijs in de Psychologische discipline. De bedoeling 
van de studierichting is om psychologen aan de Surinaamse samenle-
ving te leveren die wetenschappelijk goed onderlegd zijn en die we-
tenschap kunnen toepassen op de vraagstukken die op ze afkomen als 
psycholoog in de Surinaamse praktijk. Het programma streeft uitdruk-
kelijk naar respect voor en begrip van culturele en individuele diver-
siteit. Dat geldt bijvoorbeeld onder andere voor leeftijd, beperking, 
etniciteit, sekse, taal, origine, religie, cultuur, seksuele oriëntatie en 
sociaaleconomische status. Het onderwijsprogramma is qua oriënta-
tie breed en professioneel en wetenschappelijk, niet zozeer smal en 
technisch. De voorbereiding op de beroepspraktijk is gebaseerd op de 
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bestaande en zich ontwikkelende kennis, vaardigheden en competen-
ties nodig voor het praktijkveld. De opleiding draagt er zorg voor dat 
deze voorbereiding goed past bij de theoretische en wetenschappelijke 
verdieping van het vak. De masteropleiding sluit aan op de bachelo-
ropleiding en zij vormen een geheel. (Zelfevaluatie rapport opleiding 
master Psychologie 2022)
Kwaliteit wordt gewaarborgd door bijvoorbeeld de beroepsethische 
richtlijnen te volgen in de regio, van de Caribbean Alliance of Natio-
nal Psychology Associations (CANPA) en de Europese Federatie van 
Psychologie Associaties (EFPA). Beide organisaties zijn overigens 
gestoeld op gelijke uitgangspunten. Vanwege verschillende rechtssys-
temen zullen beroepsethische richtlijnen hier en daar verschillen en 
uiteraard is ook hier de Surinaamse wetgeving leidend.
Hetzelfde geldt voor de beroepspraktijk: de internationale standaarden 
zijn samen met de standaarden, vastgesteld door de Surinaamse Ver-
eniging van Psychologen en Orthopedagogen richtinggevend.
Belangrijk is hierbij een voortdurende samenspraak tussen weten-
schap, beroepspraktijk en beleid. 
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4. Onderzoek

De AdeKUS gemeenschap heeft in 2014 verschillende speerpunten in 
onderzoek vastgesteld, waaronder “Diversiteit” van de samenleving. 
De onderzoekslijnen van de Vakgroep Kinder-en jeugdpsychologie 
vallen hieronder.

In de vakgroep Kinder-en jeugdpsychologie zijn vervolgens 2 onder-
zoekslijnen vastgesteld

De onderzoekslijn ‘Family Structures’ met de thema’s Violence 1. 
against Children en Intergenerationele overdracht van opvoedings-
stijlen

De onderzoekslijn ‘De ontwikkeling van het Kind’ met de thema’s 2. 
Portage en Prevalentie en Signalering van verstoorde ontwikke-
ling.

Deze thema’s worden vormgegeven door (promotie) onderzoek en zijn 
terug te vinden in het curriculum, zowel van de bachelor als masterop-
leiding, en in de afstudeerwerken. In de leerstoel Kinder-en jeugdpsy-
chologie en Orthopedagogie komen onder andere de thema’s Violence 
against children, Portage en Signalering van verstoorde ontwikkeling 
terug.  Belangrijk is disseminatie van onderzoeksresultaten in de curri-
cula, met als gewenst effect een solide Surinaamse wetenschappelijke 
basis.

In 2022 zal in nauwe samenwerking met Prof. J. L. Roopnarine van 
the University of Syracuse een onderzoek naar risico en protectieve 
factoren en gedrag op het gebied van gezondheid van jongeren (18-25) 
van start gaan. Dit onderzoek zal geheel onder de leerstoel Kinder-en 
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jeugdpsychologie en Orthopedagogie vallen.

Gebruikmakend van risico- en veerkracht- en ontwikkeling psychopa-
thologische modellen, richt de studie zich op:

 (a) het onderzoeken van de relaties tussen contextuele risicofactoren 
uit verschillende domeinen (individuele en micro- en macro-omge-
ving) en negatief gezondheidsgedrag;

 (b) het onderzoeken hoe contextuele beschermende factoren uit ver-
schillende domeinen (individueel, micro- en macro-omgeving) de re-
latie tussen risicofactoren en negatief gezondheidsgedrag bufferen; 
en

 (c) het aanpakken van de pathway-mechanismen waardoor culturele 
factoren (bijv. gemeenschaps- en culturele normen en praktijken) meer 
proximale micro-omgevingsfactoren (familie en individuele construc-
ties) beïnvloeden en vervolgens negatieve gezondheidsgedragingen 
onder jonge volwassenen beïnvloeden. 

Dit is een vergelijkend onderzoek dat in Guyana, Trinidad en Tobago 
en in Suriname zal worden uitgevoerd. Studenten zullen gestimuleerd 
worden om te participeren. 
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5. Dienstverlening: de leerstoel als 
belangenbehartigende instantie (advocacy)

De in te stellen leerstoel Kinder-en jeugdpsychologie en Orthopeda-
gogie zal aangewend worden om in te spelen op behoeften van de 
samenleving en om duidelijke signalen af te geven aan de samenle-
ving en vooral door het geven van ongevraagd en gevraagd advies aan 
bijvoorbeeld beleidsmakers.  

Een actuele zaak die voorlopig nog niet tot een einde is gekomen is de 
situatie van onze kinderen en jeugdigen in de huidige pandemie. Jon-
geren zijn plotseling geconfronteerd met ziekte; COVID-19 kan ge-
volgen hebben voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. 
Dit kan veroorzaakt worden door de angst voor de ziekte zelf, angst 
dat ouders of dierbaren of zij zelf ziek worden. Ziekte, besmetting en 
zelfs de dood komen erg dichtbij. De onzekerheid of eerder de con-
frontatie met onzekerheid wat school betreft, de studievoortgang en 
het zien van de zorgen van ouders. Het gaat dan om angststoornissen, 
boosheid en somberheid. Luijten et al 2020, Zijlmans 2020 et al. Za-
ken als afstandsonderwijs, zorgen over studieverloop, financiële stress 
in het gezin, zijn zaken die nu spelen in het leven van onze jeugd.

Zorgwekkend is het dat door het sluiten van de scholen, kinderen die 
slachtoffer zijn van geweld een veilige haven kwijt zijn. De overheid 
heeft een zware taak om de samenleving door deze periode te bege-
leiden. In de besluitvorming over de maatregelen worden de expli-
ciete belangen van kinderen en jongeren vaak niet meegenomen. Dit is 
niet iets dat alleen in Suriname voorkomt maar een verschijnsel dat in 
meerdere landen te zien is. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken 
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om de beleidsmakers op te roepen om ook gedragsdeskundigen, psy-
chologen en orthopedagogen op te nemen in de desbetreffende stuur-
groepen, zodat de belangen van de kinderen en jongeren ook meege-
nomen worden in de besluitvorming.

Een ander voorbeeld waar de belangen van het kind en jongeren in het 
gedrang komen is de manier waarop het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind (IVKR) tot uitvoering is gekomen in Suri-
name. Het verdrag dat in 1993 is geratificeerd bestaat uit 54 artikelen 
over rechten van kinderen waaronder artikel 19, dat over bescherming 
van kinderen gaat. Hoewel het Verdrag is aangenomen blijkt dat ge-
weld bijvoorbeeld nog veel voorkomt. Volgens Terborg (2018) is een 
van de grote barrières tussen de principes en voorschriften van het 
Verdrag de kloof veroorzaakt door specifieke lokale culturele, sociale, 
economische en politieke contexten. Ondanks alle goede voornemens 
is beleid ter bescherming van het kind niet voldoende van grond ge-
komen. In 2016 bleek in het eerste rapport van het Internationaal Net-
werk voor Kinderrechten (CRIN) dat van de 197 landen die getoetst 
zijn Suriname op de 163e plaats staat. Suriname is hierdoor bijzonder 
slecht uit de bus gekomen, van 197 getoetste landen hebben 114 lan-
den het verdrag beter geïmplementeerd in wet en beleid.

In dit jaar, 2022, is door het Ministerie van Sociale Zaken een werk-
groep in het leven geroepen en zal deze inventarisatie weer uitgevoerd 
worden. 

Mr. dr. M. Manohar (2021) heeft in haar proefschrift getiteld “A Legal 
Study on Child Abuse and Neglect in Suriname” een onderzoek uitge-
voerd dat was gericht op de afstemming tussen nationale wetgeving op 
het gebied van geweld tegen kinderen thuis en op school en het Inter-
nationale Verdrag Voor Rechten van het Kind. Haar conclusies zijn als 
volgt: er zijn informatieprocessen nodig om de samenleving bewust te 
maken van het feit dat er kinderbeschermingswetten zijn die nageleefd 
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dienen te worden. Men moet zich bewust worden van de negatieve ge-
volgen van geweld voor de ontwikkeling van het kind. Verder pleit zij 
voor inspanningen vanuit de overheid om coördinatie mechanismen 
te ontwerpen evenals protocollen om het belang van het kind veilig te 
stellen. Voorbeelden hiervan zijn meldpunten voor professionals, kin-
derombudsbureau en implementatie van managementsystemen met 
als doel de processen van bescherming van kinderen en jongeren te 
monitoren. Onlangs is één van de aanbevelingen opgevolgd met het 
instellen van een presidentiële werkgroep die zich zal buigen over de 
randvoorwaarden en implementatie van een kinderombudsinstituut.

Vanuit deze leerstoel zal dit proces nauwgezet gevolgd worden en in-
dien nodig zal ondersteuning en advies worden geboden.
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6. Geweld tegen kinderen en jongeren (algemeen)

Geweld tegen kinderen komt wereldwijd voor. Pinheiro (2006) con-
cludeert dat geweld tegen kinderen voorkomt in verschillende vormen 
en op verschillende locaties, dat het geweld vaak gepleegd wordt door 
intimi en een andere persoon die deel uitmaken van de directe leefom-
geving van het kind.

De meest gebruikte definitie van Geweld (WHO 2002) is: Het opzet-
telijke gebruik van fysieke kracht of macht, als bedreiging of feitelijk, 
tegen zichzelf een andere of tegen een groep of gemeenschap, die re-
sulteert of hoog waarschijnlijk kan resulteren in verwonding, dood, 
psychologische schade, slechte ontwikkeling of ontbering. De meest 
voorkomende vormen van geweld zijn fysiek geweld, psychisch ge-
weld, seksueel geweld en getuige zijn van huiselijk geweld. 

Er zijn vele definities voor Geweld tegen kinderen, zij hebben echter 3 
elementen die steeds terugkomen:

Ongunstige omgevingsvoorwaarden waar kinderen in opgroeien;1. 

Nalatigheid van ouders of verzorgers (kinderen krijgen onvol-2. 
doende bescherming en/of worden mishandeld);

De gevolgen die dit geweld heeft voor het kind.3. 

Geweld tegen kinderen doet zich in meerdere vormen voor, soms dui-
delijk zichtbaar, soms onzichtbaar (Van der Ploeg, 2010).
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De soorten vormen van geweld die het meest genoemd en onderzocht 
zijn:

Lichamelijk geweld: als het gaat om verwondingen die niet het ge-
volg zijn van een ongeluk maar van handelingen (slaan, schoppen, 
bijten, keel dichtknijpen e.a.) van de ouders en verzorgers. Fysieke 
mishandeling is aan de orde als volwassenen opzettelijk en overmatig 
gebruikmaken van hun fysieke kracht om kinderen tot orde te roepen 
of te straffen met als gevolg fysiek letsel.

Psychisch of emotioneel geweld: kenmerkend voor deze vorm van 
mishandeling zijn: terroriseren (dreigen met harde straffen, voeren van 
een schrikbewind) verwensingen, minachten en manipuleren. (Van der 
Ploeg, 2010)

Seksueel geweld: alle seksuele contacten tussen een volwassene en 
een kind jonger dan 12 jaar, die plaatsvinden tegen de zin van het kind, 
of zonder dat het kind -als gevolg van lichamelijk of relationeel over-
wicht, emotionele druk, dwang of geweld- het gevoel heeft (gehad) de 
seksuele contacten te weigeren. (Lamers-Winkelman 1995). Volgens 
de Surinaamse wetgeving is het strafbaar om seksuele contacten te 
hebben met een persoon jonger dan 12 jaar. Het hebben van seksueel 
contact met een jeugdige tussen 12 en 16 jaar kan ook strafrechtelijk 
vervolgd worden zelf als de tiener daarmee instemt (Artikel 298 lid 2 
Wetboek van Strafrecht, Manohar 2020)

Getuige zijn van huiselijk geweld: kinderen die getuige zijn van hui-
selijk geweld of geweld in een afhankelijke relatie, kunnen psychische 
schade oplopen. Er is een evidente samenhang vastgesteld tussen hui-
selijk geweld en psychische en fysieke schade bij kinderen (Dijkstra 
2001, Sutton 2016).

Het onderzoek naar geweld in Suriname wordt vaak vergeleken met 
onderzoek in het Caribisch gebied ervan uitgaande dat de samenlevin-
gen veel gelijkenis hebben. Uit een onderzoek in 2006 naar de belan-
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genbehartiging van het kind in het Caribisch gebied waar Suriname 
1 van de 16 onderzochte landen is, bleek dat ervaringen met geweld 
tegen kinderen sterk variëren over de 16 beoogde landen. Geweld te-
gen kinderen is echter zowel een ernstig als groeiend probleem in de 
regio. Blootstelling aan geweld, waaronder drive-by shootings, seksu-
eel molest thuis en in de gemeenschap, pesten op het schoolplein en 
het wijdverbreid toepassen van lijfstraffen op school en thuis waren 
bijzonder zorgwekkend. Sommige van de onderliggende oorzaken van 
geweld tegen kinderen waren dezelfde als de oorzaken van geweld 
in het algemeen. Deze omvatten historische precedenten van geweld 
voor straffen en bij het aanpakken van conflicten, politiek gebaseerde 
bewapening van burgers, de opkomst van drugshandel en sociale fac-
toren zoals armoede en ongelijkheid in rijkdom, migratie die leidt tot 
instabiliteit van het gezin en ontoereikende onderwijssystemen. Hoe-
wel alle landen wetgeving hebben die bepaalde aspecten van geweld 
tegen kinderen aanpakt, wordt dit nog niet adequaat gehandhaafd. Een 
grotere participatie van kinderen bij het aanpakken van de problemen 
is raadzaam. Inspanningen om geweld tegen kinderen aan te pakken 
vereisen een betere coördinatie, rapportageprocedures en beheer, met 
inbegrip van budgettaire toewijzingen. Beleid om een adequate aan-
pak van deze problemen is een noodzaak. Meek, Gardner, Henry-Lee 
et al. 2015) Kortom het is triest dat na 7 jaar, Manohar in 2021 tot 
eenzelfde conclusie komt als in het eerdere onderzoek.

Er zijn in de loop der jaren meerdere onderzoeken gedaan naar geweld 
tegen kinderen in Suriname. (Kooij van der, I.,W., Nieuwendam.,et al 
2015,  Kooij van der (2017)). In 2018 verscheen het onderzoek Vio-
lence against Children onder leiding van dr. J. Terborg in opdracht van 
de Nationale Assemblee en het Unicef uitgevoerd door het Institute 
for Graduate Studies and Research (IGSR). Het doel van het onder-
zoek was: het verzamelen, verwerken en analyseren van vormen van 
geweld tegen en tussen kinderen, en het doen van aanbevelingen voor 
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ontwikkeling en implementatie van beleid, wetgeving, programma’s 
die kunnen bijdragen aan effectieve preventie en het terugdringen van 
verschillende vormen van geweld tegen kinderen in diverse contexten 
in Suriname. In dit onderzoek zijn ongeveer 3000 personen onder-
vraagd over geweld in diverse contexten. De verschillende contexten 
zijn; het scholierenonderzoek, kinderen en jongeren in het speciaal 
onderwijs, kinderen en jongeren in detentie, kinderen en jongeren in 
tehuizen, moeders en hulpverleners, leerkrachten en dienstverleners.

De volgende uitkomsten wil ik met u doornemen. In het scholieren-
onderzoek zijn 1500 kinderen en jongeren gevraagd naar de diverse 
vormen van geweld in huis, 81% van de jongeren geeft aan dat ze met 
1 van de volgende vormen van geweld actueel te maken hebben gehad 
(actueel is in het afgelopen jaar).

Tabel 1. Ervaren vorm van geweld in het afgelopen jaar 
  scholieren onderzoek

Percentage

Minstens 1 vorm van de genoemde normen van geweld

Psychogisch geweld

Lichamelijk geweld inclusief ‘corrigerende’ tik

Lichamelijk geweld exclusief ‘corrigerende’ tik

Getuige zijn van huiselijk geweld

Seksueel geweld

81%

74%

72%

45%

28%

13%

Bron:Vac studie J. Terborg et al, 2018



DE BESCHERMING VAN HET SURINAAMS KIND vanuit psychologisch en orthopedagogisch perspectief bekeken27

Uit het onderzoek blijkt dus dat 81% van de jongeren minstens 1 vorm 
van geweld heeft meegemaakt in een periode van een jaar. Volgens 
Terborg (2018) zijn de gevonden resultaten over de omvang van alge-
meen geweld min of meer in overeenstemming met de laatste MICS-
studies (2014, 2018) van Unicef in een groot aantal landen, waaruit 
blijkt dat geweld thuis vaak in het kader van ouder discipline varieert 
van 39% tot 95%, waarbij er overigens geen verschillen zijn tussen 
lage en hoge inkomenslanden. 

De meest voorkomende vorm van geweld is psychisch geweld. Zo-
als eerder gedefinieerd als het minachten, beledigen, buitensluiten 
van een kind, of het sociaal emotioneel te kort doen. Het ‘schreeuwen 
van’ kinderen wordt ook gezien als een vorm van psychisch geweld 
en wordt in Suriname veel gebezigd. In onderzoek van Roopnarine 
2017, is aangetroffen dat vergeleken met verschillende landen beho-
rende tot het Caribisch gebied dit het meest in Suriname voorkomt. 
Tijdens een focus groep deed een jongen de volgende uitspraak: “juf 
slaat niet, maar als ze je schreeuwt, boiii” waaruit duidelijk blijkt dat 
het schreeuwen een behoorlijke impact kan hebben en iets is wat voor-
komen moet worden. Psychisch geweld wordt helaas vaak onderschat. 
De gevolgen kunnen zijn dat de ontwikkeling van een kind op sociaal, 
cognitief, affectief en fysiek gebied belemmerd kan worden. Van der 
Ploeg, 2010. Volgens Carr 2006, zijn de gevolgen voornamelijk in-
ternaliserend, dat wil zeggen depressie, zelf isolatie, automutilatie en 
suïcidepogingen. 

In het Violence against children onderzoek werd gevraagd naar fysiek 
geweld zonder en met de corrigerende tik. De corrigerende tik of het 
pak slaag; the corporal punishment wordt zoals ook uit deze cijfers 
blijkt veel gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat onder de totale on-
derzoekspopulatie, moeders, kinderen en jongeren, hulpverleners en 
beleidsmedewerkers een corrigerende tik gedogen. U kent allemaal de 
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uitspraak: “het heeft mij niet gedood toch”. Maar fysiek geweld heeft 
wel degelijk schadelijke gevolgen op de ontwikkeling. Het heeft op 
korte termijn consequenties op taal en cognitieve competenties, het 
zorgt voor een negatief zelfbeeld, problemen met de sociaal emotione-
le ontwikkeling. Gevonden is dat in de adolescentie en volwassenheid 
deze jongeren een hoger risico hebben op internalisatie of externalisa-
tie van gedragsproblemen. Carr.A. 2006, van der Ploeg (2010)

Fysiek geweld en Psychisch geweld komen niet alleen in Suriname 
voor en deze vormen van geweld lijken sterk verweven zijn in onze 
cultuur en tradities. Onderzoek en wetenschap hebben uitgewezen dat 
deze handelingswijzen niet in het belang van onze kinderen zijn. Ook 
cultuur en traditie zijn aan verandering onderhevig. Dit is een orga-
nisch en dynamisch proces: cultuur en traditie zijn niet star en vast.

Als gedragsdeskundige ben ik ervan overtuigd dat verandering mo-
gelijk is. Door evidence based gestoelde alternatieve gedragsmoge-
lijkheden aan te bieden kan hieraan worden bijgedragen. De leerstoel 
zal ingezet worden om niet alleen op wetenschappelijke basis aan be-
wustwordingsprocessen bij te dragen maar ook door te fungeren als 
gesprekspartner voor de overheid, professionals en de ouders en ver-
zorgers. Stelselmatige informatievoorziening is hierbij essentieel.  

Voor dit proces is samenwerking nodig met alle instituten die het be-
lang van kind en dus ook het belang hiervan voor de samenleving 
belangrijk vinden.

Getuige zijn van huiselijk geweld werd lang niet als een vorm van 
kindermishandeling gezien. Onderzoek en begeleiding richtten zich 
voornamelijk op de directe slachtoffers van het geweld in de meeste 
gevallen de moeders. Huiselijk geweld, ook wel geweld in een af-
hankelijkheidsrelatie genoemd is het geweld dat tussen ouders of ver-
zorgers van kinderen plaatsvindt. Het kan ook het geweld zijn tussen 
oudere gezinsleden van het gezin waar de kinderen deel van zijn. Ook 
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het horen van het geweld of het zien van de gevolgen heeft een impact 
op kinderen. (Sutton, 2016)

Er zijn bovendien kinderen die én getuige zijn van gezinsgeweld én 
zelf slachtoffer worden. Binnen een gezin kunnen ouders, partners van 
de ouders, maar ook broers en zusters, andere familieleden of verzor-
gers de plegers van geweld zijn. (Factsheet Movisie 2013)

Evident is dat het getuige zijn van geweld schadelijk is voor kinderen; 
het tast op zijn minst hun gevoel van veiligheid aan. Kinderen die 
opgroeien in een gezin waar geweld een rol speelt, zijn hiervan altijd 
slachtoffer, ook al worden ze niet zelf mishandeld.

De gevolgen verschillen per kind en zijn afhankelijk van een aantal 
factoren. Zo speelt leeftijd en ontwikkelingsfase een rol, de ernst en de 
duur van het geweld en het geslacht van het kind. Ook het karakter van 
het kind is van invloed. Elk kind reageert anders op de situatie. Jonge 
kinderen kunnen het geweld helemaal niet plaatsen. Ze voelen zich 
angstig en machteloos omdat het niet te voorspellen of te voorkomen 
is en er veelal een dreigende sfeer in huis hangt. Oudere kinderen voe-
len zich schuldig, schamen zich, durven geen vriendjes mee te nemen 
naar huis en voelen zich eenzaam.

Ouders hopen en denken vaak dat kinderen niet merken dat er slaande 
ruzie is, maar kinderen horen en zien veel meer dan we denken. En 
ook als ze er niet bij zijn, horen ze het lawaai, voelen ze de spanning 
of zien ze de kapotte spullen of de blauwe plekken.

Bovendien lopen zij meer kans om slachtoffer te worden van fysiek 
geweld en seksueel misbruik (Fantuzzo en Mohr, 1999 in Dijkstra 
2001 van der Ploeg 2010).

Een ander gevolg is intergenerationele overdracht. Intergenerationele 
overdracht is het doorgeven van bepaalde kwaliteiten, eigenschappen 
of problemen aan de volgende generatie. Bijvoorbeeld als een jongen 
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ziet dat zijn ouders conflicten oplossen met geweld, zal hij als volwas-
sene ook geweld toepassen in zijn relatie om conflicten op te lossen.

In het “Violence against Children” onderzoek (2018) zijn 28% van de 
thuiswonende kinderen getuige van geweld.

Eugene, 2022 (in press) heeft zich in haar huidig promotieonderzoek, 
gericht op de prevalentie van geweld bij jongeren op het eiland Aruba. 
In het artikel “Child Maltreatment and Children’s Human Capabilities 
in one Dutch Caribbean Island” doet ze verslag van haar onderzoek 
naar het verband tussen kindermishandeling en bepaalde aspecten van 
kinderlijke ontwikkeling volgens Nussbaum.

Aangezien de Human Capability Approach (HCA) een normatief en 
evaluerend raamwerk is om menselijke ontwikkeling te meten dat 
welzijn, bloei, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten omvat, on-
derzocht zij de valorisatie van kindermishandeling als vermogenste-
kort met behulp van Nussbaums 10 centrale menselijke vermogens.

Nussbaum (2011) biedt een lijst van 10 Human Capabilities als grond-
wettelijke garanties om welzijn en sociale rechtvaardigheid in de 
samenleving te evalueren. Welzijn voor Nussbaum (2011) wordt be-
oordeeld aan de hand van de mate waarin men kan genieten van de 
mogelijkheden in elk van de 10 domeinen. De lijst omvat (1) het leven, 
(2) lichamelijke gezondheid, (3) lichamelijke integriteit en veiligheid, 
(4) zintuigen, verbeelding en denken, (5) emoties, (6) praktisch rede-
neren, (7) verwantschap, (8) omgang met natuur en dier, (9) spelen en 
(10) controle over de eigen omgeving.

Eugene et al, 2022 heeft in haar onderzoek 7 vormen van geweld tegen 
kinderen geïdentificeerd: verwaarlozing, fysiek geweld, ernstig fysiek 
geweld, psychisch geweld, getuige zijn van huiselijk geweld, seksueel 
geweld, in en buiten de familie. Vervolgens is met een pearson cor-
relatie gemeten welke vormen van geweld tegen kinderen de meeste 
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negatieve invloed heeft op het vermogen om van de domeinen van 
welzijn te genieten of volledig eigen te maken. Het zal te ver voeren 
om op dit moment te uitgebreid op alle resultaten in te gaan maar 
het Getuige zijn van Huiselijk Geweld heeft met 9 van de 10 domei-
nen van welzijn een negatief verband. Er werd een toename van de 
prevalentie van kinderen die getuige waren van geweld tussen ouders 
geassocieerd met lagere prestaties van 9 van de 10 Human Capacities. 
Correlatiecoëfficiënten varieerden van 0,17 tot 0,31.

Dit betekent dat geweld tussen ouders in verband werd gebracht met 
kinderen die niet van ‘het leven’ genoten; ‘lichamelijke gezondheid’; 
‘lichamelijke integriteit’; ‘zintuigen’; ‘emoties’; ‘verbondenheid’; 
‘respect voor dier en natuur’; ‘Speel’; en ‘controle over hun omge-
ving’ hebben.

Dit onderzoek ondersteunt de gedachte dat het Getuige zijn van Huise-
lijk geweld een vorm is van psychisch geweld en een negatieve impact 
kan hebben op de ontwikkeling van het kind. Dit zal verder onder-
zocht worden met als doel te komen tot voorstellen voor preventie en 
interventiemodellen. (Eugene, Graafsma, Sanches 2022 in press)
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7. Geweld tegen kinderen en jongeren in tehuizen

Het “Violence against Children” onderzoek (Terborg J, et al 2018) be-
stond zoals gezegd uit meerdere onderdelen. Ik heb het onderzoek mo-
gen uitvoeren naar geweld tegen jongeren en kinderen in tehuizen ook 
wel genoemd residentiele voorzieningen. Een tehuis of instelling is 
een voorziening waar kinderen en jongeren dag en nacht opgenomen 
worden, waar ze verzorgd, opgevoed en eventueel behandeld kunnen 
worden. Deze jongeren wonen tijdelijk of permanent niet bij hun ou-
ders vanwege opvoedingsproblematiek, problematiek van de jongere 
of problematiek van de ouders of 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 
worden. Er zijn heldere criteria die gehanteerd worden voor opname.

Er is tot nu toe niet veel onderzoek gedaan naar kinderen en jongeren 
in tehuizen en geweld in Suriname. Dit geldt niet alleen voor Surina-
me. Dit blijkt ook uit de literatuurscan die voornamelijk in Nederland 
en Europa is uitgevoerd naar oorzaken van geweld tegen kinderen en 
jongeren (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, Rock, 2016).

Het voornaamste dat 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 van veilig-
heid en vertrouwen. De kinderen en jongeren moeten vervolgens hun 
bestaande gedragspatronen doorbreken en zich op een andere sociaal 
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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 verantwoorde-
lijk 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 ontwik-
kelen. Hiervoor is er een klimaat nodig waar ruimte geboden wordt in 
combinatie met de juiste mate van begrenzing. Ook is een pedagogi-
sche visie nodig, bestaande uit de volgende drie basale principes, het 
bieden van veiligheid en ondersteuning, ruimte scheppen voor leren 
en ontwikkelen en regels en grenzen stellen.  

De tehuizen zijn meestal ontstaan als een particulier initiatief en er is 
weinig of geen toezicht van de overheid op deze tehuizen. Er is een 
wet Opvang Instellingen, maar die wordt niet consquent uitgevoerd. 
De condities waarin zij moeten werken is verre van ideaal. Zij missen 
vaak de vaardigheden om de kinderen en jongeren goed te begelei-
den. 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. (San-
ches, 2018)

Volgens Barter et.al. (2004) is het bijna onvermijdelijk dat deze kin-
deren en jongeren onderdeel zijn van pesten en ook geweld. De kin-
deren 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 
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versterkt door het weinige toezicht dat er is in de tehuizen.  

Er kan ook sprake van een wisselwerking zijn. Het ongewenst gedrag 
kan ontstaan als reactie op tekortkomingen in de begeleiding. Als de 
begeleiding voornamelijk 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 naar verschillende onder-
zoeken die vaststellen dat deze kinderen en jongeren significant hoger 
scoren op problematisch gedrag dan jongeren die bij hun biologische 
ouders wonen zoals van Lawrence, Carlson & Egeland, 2006. Volgens 
Keil & Price (2006) vertoont 43% van de door hun onderzochte groep 
van kinderen en jongeren problematisch gedrag.

Verschillende vormen van geweld in tehuizen zijn onderzocht: licha-
melijk geweld, seksueel en psychisch geweld en het getuige zijn van 
geweld tussen ouders en/of verzorgers.

De onderzoekspopulatie was samengesteld uit 98 kinderen in de leef-
tijd van 11 tot en met 18 jaar. Ook zijn dienstverleners en bestuursle-
den meegenomen in de kwalitatieve dataverzameling.

Aan 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 van aard. 

Bij de kwantitatieve dataverzameling is gebruikt gemaakt van een 
semigestructureerde hoofdvragenlijst voor de kinderen en jongeren. 
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Deze standaardlijst die gebruikt is voor het scholierenonderzoek is 
waar nodig aangepast voor de populatie kinderen en jongeren in tehui-
zen. De vragen bestrijken hun leef- (tehuis en ook thuis) en schoolmi-
lieu (98 vragenlijsten zijn afgenomen).

De vragenlijst voor kinderen is gebaseerd op de volgende vier instru-
menten:

International Child Abuse Screening Tool (ICAST).1. 

De vragenlijst van Waarnemingen, van Houdingen en van Advie-2. 
zen (PAOQ).

Vragenlijst Vervelende en Nare Gebeurtenissen (VVNGG).3. 

De Global School based Student Health Survey (GSSHS Vragen-4. 
lijst - WHO).

Het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek bestond uit focusgroepen 
met de kinderen en jongeren (8), focusgroepen met hulpverleners (2) 
en diepte-interviews (8).
Tabel 2. Alle vormen van geweld in percentages   

Kinderen en jongeren in tehuizen

Geweld inclusief stelling 11.01

Geweld exclusief stelling 11.01

Actueel

72.0

65.0

Bron Vac studie Kinderen in tehuizen 2018 M.R. Sanches

Scholieren

Actueel

88.0

81.0

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.
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Als we kijken naar ervaringen met geweld de afgelopen 12 maanden 
exclusief 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 dan bij de kin-
deren en jongeren uit de scholierenpopulatie. Een verklaring hiervoor 
zou kunnen zijn dat de jongeren in de tehuizen in een meer gecontro-
leerde omgeving leven.

Uit het onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) blijkt dat deze kinderen 
en jongeren regelmatig in aanraking komen met geweld. Fysiek ge-
weld, 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 psy-
chisch geweld. 61% van de jongeren heeft in de afgelopen maanden 
psychisch geweld ervaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om het schreeu-
wen 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 ontwik-
kelingsfase waar het kind zich in bevindt.

Deze vorm van mishandeling leidt in de jonge leeftijdsfase tot een on-
zekere, angstige gehechtheid, terwijl in de basisschoolleeftijd vooral 
agressie en teruggetrokkenheid wordt geconstateerd en in de adoles-
centie uiten de problemen zich in minder sociale competentie (Van der 
Ploeg, 2010). 

In de tweede plaats komt fysiek geweld voor. De kinderen en jonge-
ren 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 gebrui-
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ken, vooral in situaties waar zij gepest worden of geslagen door andere 
kinderen. Ze geven ook aan dat fysiek geweld 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. 

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 opge-
ven gaan over de bejegening, pestgedrag, verveling en het hebben van 
heimwee. Dat men in de focusgroepen wel spreekt van zich veilig voe-
len, kan te maken hebben met sociale wenselijkheid, de focusgroepen 
werden in de tehuizen afgenomen.

Ook werden de vragen 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 lei-
dinggevende (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 corrige-
ren (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 kinde-
ren en jongeren die meegedaan hebben aan dit deelonderzoek, minder 
vaak aangeven dat ze te maken hebben gehad met geweld. Maar de 
verschillen zijn niet groot. Dit geldt voor alle vormen; lichamelijk, 
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psychisch en seksueel geweld. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat 
deze kinderen en jongeren in een meer gecontroleerde en beschermde 
omgeving leven. Die gecontroleerde omgeving zou voor bescherming 
moeten zorgen en voor een omgeving waar geen geweld in voorkomt. 
Deze cijfers zijn alarmerend.

Op basis van dit onderzoek zijn er verschillende aanbevelingen ge-
daan.

Verder onderzoek naar het leefklimaat in de tehuizen, met als doel • 
te komen tot interventie programma’s.

Het introduceren van pedagogische begeleidingsmethodieken, • 
waarbij aangesloten wordt op de competenties van de jongeren.

Streven naar kleinschalige opvang. De tehuizen die meegedaan • 
hebben, variëren 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 groot-
schaligheid -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. 
Deze trend, overgaan naar kleinschalige opvang is al ingezet in 
bijvoorbeeld Jamaica en Barbados.

Streven naar gedifferentieerde opvang en uitbreiding capaciteit.• 

Capaciteitsversterking van werkenden in de kinderbescherming en • 
in de residentiele opvang; werken met deze kinderen en jongeren 
eist het nodige van de mensen. Men moet kunnen omgaan met 
agressie, diversiteit van problematiek kunnen begeleiden, proces-
sen van groepsdynamica kunnen herkennen en leiden. Essentieel 
is de begeleiding in de ontwikkeling van de eigen professionaliteit 
door instrumenten als werkbegeleiding, intervisie en supervisie. 
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Gecontroleerde ketenaanpak.• 

 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 hen de kans te geven tot vol-
ledige ontwikkeling en ontplooiing te komen.
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8. Wat kunt u verwachten van de leerstoel Kinder-en 
jeugdpsychologie en Orthopedagogie?

De leerstoel zal continu bijdragen aan de ontwikkeling van de stu-1. 
dierichting Psychologie, in alle facetten als voorgeschreven: on-
derwijs, onderzoek en dienstverlening. 
De leerstoel zal bijdragen en mede vormgeven aan het onderzoek 2. 
en onderzoeksbeleid op de Faculteit der Maatschappij Wetenschap-
pen, gezamenlijk met de wetenschappers van de Faculteit.Dit geldt 
voor promotieonderzoek en ander-postmaster onderzoek
De leerstoel zal bijdragen aan het initiëren van onderzoek, speci-3. 
fiek op het gebied van kinderen en jongeren in geweldsituaties en 
residentiele opvang
Uitvoering zal worden gegeven aan het onderzoek risico en pro-4. 
tectieve factoren op het gedrag en gezondheid van jongeren in de 
leeftijd van 18 - 23 jaar; een vergelijkend onderzoek met Guyana 
en Trinidad and Tobago. 
Advocacy; De leerstoel zal fungeren als belangenbehartigende in-5. 
stantie voor de kinderen en jongeren in Suriname door het geven 
van psycho-educatie en capaciteitsversterking door deskundig-
heidsbevordering. Ook zal gevraagd en ongevraagd advies gege-
ven worden door zich op te stellen als gesprekspartner voor de 
overheidsorganisaties en overige organisaties.
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9. DANKWOORD

Allereerst wil ik een woord van dank uit spreken aan de Voorzitter van 
de AdeKUS, prof. Shanti Venetiaan en haar bestuur voor de instelling 
van de leerstoel. Bedankt voor het vertrouwen in mij gesteld. 
Ik zal met veel plezier mijn uiterste best doen om samen met mijn col-
lega’s, studenten en anderen een succesvolle en vruchtbare invulling 
aan de leerstoel te geven.  Op deze manier kunnen wij een positieve 
bijdrage aan de ontwikkeling van de Anton de Kom Universiteit van 
Suriname leveren.
Dank ook aan de toenmalige decaan van de Faculteit der Maatschap-
pij Wetenschappen mevr. drs. A. Lachman-Alakramsing voor de voor-
dracht als hoogleraar en aan de huidige decaan mevr. Nesty-Crawford 
MA voor de verdere ondersteuning.
Ik heb tijdens mijn werk als richtingcoördinator veel steun en de vrij-
heid gekregen om mijn werk te doen om de zo nodige en gewilde mas-
ter Psychologie op te zetten. Drs. Loes Monsels een speciaal woord 
van dank aan u. Soms leidt een professionele samenwerking tot een 
vriendschap; ik waardeer die zeer. 
In het proces van ontwikkelen en opzetten van de Masteropleiding 
Psychologie heb ik nauw samengewerkt met Prof. dr.Tobi Graafsma, 
een samenwerking die nog steeds erg plezierig is. Tobi bedankt voor 
je ondersteuning nu ook weer in deze fase. Ik weet dat je graag bij dit 
moment zou willen zijn, maar ik hoop dat je in Leeuwaarden welis-
waar in de kou, toch deze bijzondere plechtigheid op een goede ma-
nier bij kan wonen en de warmte voelt die wij hier ook voelen.
En dan de studenten van wie ik elke keer weer leer door hun verhalen, 
kritische vragen en ondersteuning als ik het weer eens verlies van de 
techniek. Weet dat jullie een grote bijdrage leveren aan de psycholo-
gie in Suriname. Jullie kunnen vertrouwen op hetgeen dat jullie in de 
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studie aangeboden wordt. Ik spreek ook mijn bewondering uit voor 
de manier waarop jullie je in deze moeilijke periode door het leven en 
de studie slaan. Voor mij is er geen grotere voldoening dan samen te 
werken met een psycholoog die wij zelf opgeleid hebben of die tegen 
te komen in het werkveld. 
De Stichting Social Mental Health Suriname (SMHS) is een initiatief 
genomen door studenten van de studierichting Psychologie om door 
activiteiten als webinars en door gebruik van social media het stigma 
op mental health te verkleinen en bespreekbaar te maken. Mijn dank 
aan jullie. Jullie weten dat ik en ook mijn collega docenten dit mooie 
initiatief volledig steunen en dat we buitengewoon trots op jullie zijn.
Mijn collega’s bedank ik voor hun steun en samenwerking; onze ver-
schillende kwaliteiten komen mooi tot bloei in het onderwijs en ver-
richte onderzoek van de studierichting. 
Prof. Ko Rink mijn promotor die helaas niet meer in ons midden is, 
heb ik in dit proces steeds in gedachten gehad. Een inspirator in zijn 
onderwijs en zijn onderzoek.
Sinds ik weer terug ben in Suriname, nu al 11 jaar, ben ik in een warm 
bad van vriendschap terecht gekomen: vriendinnen uit mijn studietijd, 
serviceclub vriendinnen, AdeKUS vriendinnen. Deze vriendschappen 
sterken mij en zijn waardevol voor mijn welbevinden en ik hoop dat 
ik ook waardevol voor jullie ben.
Familie, tante en ooms, neven en nichten, hier aanwezig of virtueel, ik 
voel jullie positieve energie en bedank jullie ervoor.
Mijn broers, ik weet dat ik op jullie terug kan vallen indien nodig, 
zonder jullie zou ik hier nu niet staan.
Sasha en Maryse mijn dochters, ik ben bijzonder trots dat ik jullie 
moeder mag zijn. Het moederschap is de mooiste en tegelijk de zwaar-
ste uitdaging van mijn leven. Maar het is voornamelijk de mooiste 
uitdaging. Ik sta in de zijlijn toe te juichen, terwijl ik kijk naar jullie 
reis naar volwassenheid.
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Mijn partner Fred Vorm bedank ik voor zijn liefde, steun, advies en 
vooral zijn ongevraagd advies. Ik laat het niet altijd merken maar ik 
apprecieer het wel degelijk.
Mijn moeder bedank ik voor haar liefde en wijsheid, alles wat ik in 
werk of elders in mijn leven tegenkom, kan ik haar voorleggen en met 
haar bespreken en meestal heeft mijn moeder dan het juiste antwoord 
of oplossing.
Ook heb ik wijlen mijn vader in gedachten, op momenten als deze, 
wenste ik dat hij er nog bij kon zijn.
Mijn verontschuldiging aan jullie, als mijn aandacht niet altijd volle-
dig was omdat mijn werk mijn gedachten te veel in beslag nam.
Tot slot een woord van dank aan de secretaris van het bestuur mr. drs. 
S. Boedhoe voor zijn ondersteuning in het proces in aanloop naar de 
oratie. Een bijzonder woord van dank aan prof. mr. dr. M. Veira, voor 
haar professionele begeleiding en vooral haar kalmte; daar heb ik veel 
aangehad.
De dames die zorgen voor de logistiek, heel hartelijk bedankt.
Ik wil eindigen met een uitspraak van de journaliste Oriana Fallaci 
(dec. 2014)
We must protect families, we must protect children, who have inaliena-
ble rights and should be loved, should be taken care of physically and 
mentally, and should not be brought into the world only to suffer. 
We moeten gezinnen beschermen, we moeten kinderen beschermen, 
die rechten hebben waar niet aan te tornen is en geliefd moeten wor-
den, die fysiek en mentaal moeten worden verzorgd en niet op de we-
reld mogen worden gebracht om alleen maar te lijden.

Ik heb gezegd.
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