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VOORWOORD 
Kindermishandeling en verwaarlozing is een fenomeen wat internationaal steeds 
meer aandacht krijgt. Kinderen zijn de dragers van onze toekomst. De schade die we 
kinderen aandoen, vertaalt zich in kinderleed, emotionele en gedragsproblemen in de 
kindertijd, maar ook daarna. Structurele aandacht voor de bestrijding van de 
gevolgen van kindermishandeling en verwaarlozing en de preventie hiervan is dan 
ook een absolute “must”. Vandaar dat het initiatief van CEDE Aruba om te komen tot 
een gedegen plan voor de financiering van activiteiten op het gebied van de 
Preventie van Kindermishandeling en Verwaarlozing toe te juichen is. 
Al vanaf 1990, sinds de oprichting van de “Coördinatie Commissie Seksueel Misbruik” 
en de oprichting in 1991 van Fundacion Respeta Mi, de stichting voor 
Kindermishandeling en Verwaarlozing op Aruba, is het de intentie geweest om te 
komen tot harde gegevens over de situatie van kindermishandeling en verwaarlozing 
op Aruba. Tot nu toe is steeds gewerkt met schattingen gebaseerd op meldingen bij 
hulpverleningsinstanties (die niet vergelijkbaar waren) en/of indrukken van 
deskundigen werkzaam in het veld van de hulpverlening. 
 
De vraag van CEDE Aruba om als eerste stap in het project een onderzoek te doen, 
was dan ook een goede kans. En hoewel het hier ging om een flinke uitdaging, heb 
ik de opdracht aangenomen omdat het meer cijfermatig in kaart brengen van de 
aard en omvang van de KMV op Aruba altijd een persoonlijke wens is gebleven. 
Waarom een uitdaging? Omdat het mij bekend is dat het op Aruba vaak moeilijk is 
om aan (betrouwbare) cijfers te komen. We hebben te maken met een 
hulpverleningsveld (overheid en NGO’s) dat keihard haar best doet om de 
problematiek van de Kindermishandeling en Verwaarlozing aan te pakken en te 
werken aan preventie, maar dat vaak niet zodanig georganiseerd is (kan zijn) dat er 
harde cijfers aanwezig zijn. 
 
Voor u ligt een (eerste) verslag van het pilot onderzoek naar de prevalentie van 
Kindermishandeling en Verwaarlozing op Aruba.  
Zoals bij alle publicaties is dit niet het werk van één persoon, maar het eindproduct 
van de inzet van velen. Ik wil hierbij dan ook de volgende mensen van harte 
bedanken voor hun medewerking: Allereerst wil ik het bestuur van CEDE Aruba 
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, Jan Veneman voor de prettige 
samenwerking en geweldige ondersteuning bij het onderzoek, Marieke van der 
Linden van Fundacion Respeta Mi voor haar medewerking en meedenken, Monique 
Plaza, Marjolen van der Biezen en Myra Vigelandzoon van CBS voor hun onmisbare 
advies en feedback, Roy Tjon-A-Tsien voor zijn grote hulp bij de verwerking van de 
gegevens, Amelia Aguirre-Broca voor de design van de omslag van het verslag, mijn 
partners in Aruba Learning Joyce en Vanessa voor hun morele steun bij het totale 
onderzoek en natuurlijk alle informanten die belangeloos hun tijd en inzet hebben 
gegeven om dit onderzoek tot een succes te maken. 
 
Ik hoop dat dit onderzoek zal bijdragen aan de verbetering van de situatie van zoveel 
van onze kinderen die een beter kans in het leven verdienen. 
 
Helen Guda 
Develop to Grow NV 

 
November 2008 
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HOOFDSTUK 1 
 
INLEIDING 
In juli 2007 heb ik de opdracht van CEDE Aruba aangenomen om een eerste stap te 
maken in het proces om te komen tot een meerjaren programma op het gebied van 
de primaire en secundaire preventie van kindermishandeling en verwaarlozing op 
Aruba. 
Deze eerste stap is het in kaart brengen van het probleem van de 
kindermishandeling en verwaarlozing (KMV). CEDE Aruba ontvangt in haar rol als 
subsidie gever aan NGO’s (Non Governmental Organizations) veel signalen en 
indicaties uit het veld van de hulpverlening dat het hier gaat om een groot en ernstig 
probleem met langdurige negatieve gevolgen.  
De intentie van CEDE Aruba met dit onderzoek was het komen tot een nauwkeurig 
omschreven probleem, gelokaliseerd naar frequentie, groep, groepskenmerken en 
plaats. Ook wilde ze zicht krijgen op hoe het verschijnsel ontstaat en blijft bestaan. 
Om op basis van deze informatie te kunnen komen tot een meerjaren programma 
dat richtinggevend wordt voor de financiering, effecten meting en evaluatie van de 
activiteiten van de NGO’s werkzaam op dit gebied. 
 
Een van de belangrijkste uitgangspunten van CEDE Aruba is dat investeringen in 
projecten zo efficiënt, effectief en transparant mogelijk moeten zijn. Het gaat immers 
om gemeenschapsgelden. 
Dit uitgangspunt hebben we dan ook vertaald in het voornemen om te komen tot 
een zo objectief mogelijke beschrijving van de beginsituatie bepaling (voor wat 
betreft het meerjaren plan op het gebied van de preventie) van de problematiek van 
de KMV. 
Uit eerdere onderzoeken was namelijk al bekend dat de betrokken instanties op 
Aruba onvoldoende vergelijkbare cijfers hebben om uitspraken te doen over de 
omvang en aard van dit probleem.  
 
Besloten is om de beschrijving van de beginsituatie te doen op basis van een 
onderzoek. Om onderzoekstechnische redenen heb ik me moeten beperken tot een 
pilot onderzoek, waaruit alleen voorzichtige en voorlopige conclusies getrokken 
kunnen worden. Samen met CEDE Aruba is er voor gekozen om, hoewel niet 
optimaal, dit toch te doen en zo veel als mogelijk informatie te halen uit dit 
vóóronderzoek. In dit rapport geef ik een korte beschrijving van het onderzoek en de 
resultaten hiervan, om te eindigen met conclusies en aanbevelingen in het kader van 
de ontwikkeling van een meerjaren planning op het gebied van de preventie van 
KMV. 
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HOOFDSTUK 2 
 
LITERATUURSTUDIE  
 
Definitie kindermishandeling en verwaarlozing 
In dit onderzoek is uitgegaan van de volgende definitie van Kindermishandeling: 
“Kindermishandeling is elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of 
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of 
andere personen ten opzichte van de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid 
of onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt of 
dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch 
letsel. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, 
medische zorg en onderwijs.” 
Deze definitie staat in de Nederlandse Wet op de jeugdzorg (2005) en komt overeen 
wat met internationaal gehanteerd wordt. 
 
Literatuur studie 
Als eerste stap in het onderzoek heb ik me georiënteerd op recent onderzoek op 
Aruba, in Nederland en de VS. Al snel was het duidelijk dat er ook internationaal 
gezocht wordt naar het betrouwbaar en cijfermatig in kaart brengen van het 
fenomeen van KMV om zo beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van de 
problematiek en het effectiviteit van interventies. 
 
De onderzoeksmethodes die internationaal gebruikt worden om KMV in beeld te 
brengen, zijn: 

1. Schattingen gebaseerd op gegevens van instanties in de hulpverlening 
2. Schattingen op basis van zelfrapportages via vragenlijsten en interviews 
3. Schattingen op basis van Incidentie/Prevalentie Onderzoeken 
 

Bij alle onderzoeken wordt er van uitgegaan dat er 5 niveaus van zichtbaarheid van 
KMV zijn: 

1. Gevallen die gemeld worden bij instanties die er expliciet zijn voor de 
bestrijding van KMV, zoals in de VS: Child Protective Services (CPS), 
Nederland: AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling), Aruba: 
Voogdijraad en Sostene Mi. 

2. Gevallen die gemeld worden bij andere justitiële overheidsinstanties zoals de 
politie en de rechtbank. 

3. Gevallen gemeld door professionelen die niet tot de justitiële instanties 
behoren, zoals scholen, dagopvang, huisartsen, ziekenhuizen, consultatie 
bureaus, sociale voorzieningen, geestelijke gezondheidszorg. 

4. Gevallen bekend binnen de maatschappij, b.v. bij buren, gezinsleden of 
familieleden, die niet gemeld worden bij bovenstaande instanties. 

5. Alle overige onbekende gevallen. 
(Bron: National Incidence Studies of Child Abuse and Neglect (NIS); Creighton, 
2002) 

 
De eerste vorm van onderzoek, inventarisatie van aangemelde gevallen bij de 
instanties genoemd onder 1 en 2, blijft altijd het topje van de ijsberg. Ook op Aruba 
hebben tot nu alleen deze cijfers gehad. In het Rapport van de Commissie “Abuso di 
Mucha” van 2001 wordt gesproken van een aantal meldingen van 946 over de 
periode van twee jaar. 

      Con nos ta trata “Nos Futuro”?   
Kindermishandeling op Aruba Anno 2008 

CEDE Aruba, Drs. Helen Guda 

4



De tweede vorm van onderzoek heeft als voordeel dat je in principe gevallen van 
KMV uit alle categorieën kan meten. Maar de nadelen zijn ook groot. Vaak is er geen 
eenduidige omschrijving van KMV, waardoor de vragenlijsten onderling vrij veel 
verschillen (en dus ook de resultaten van de onderzoeken). Ook steunt deze manier 
van onderzoek op het autobiografisch geheugen, wat uit de praktijk blijkt zeer 
onnauwkeurig te zijn. Incidentie en prevalentie studies proberen door hun werkwijze 
deze gebreken te omzeilen door te werken met (internationaal) gestandaardiseerde 
vragenlijsten die ingevuld worden door getrainde professionals en waarbij alleen 
recente gevallen van KMV worden meegenomen. Nadeel van Incidentie/Prevalentie 
onderzoeken is wel dat de gevallen van KMV uit de categorieën 4 en 5 buiten 
beschouwing blijven en de schattingen uit het onderzoek altijd lager zullen uitvallen 
dan de realiteit. 
Ook is het zo dat de “life time” prevalentie (hoeveel kinderen worden gedurende hun 
leven geconfronteerd met KMV) niet gemeten wordt.  
(Bron: Kindermishandeling in Nederland Anno 2005: De Nationale Prevalentie Studie 
Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2005), M.H. v. IJzendoorn e.a., 
2007). 
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HOOFDSTUK 3 
 
OPZET VAN HET ONDERZOEK 
In overleg met CEDE Aruba heb ik voor het onderzoek op Aruba ervoor gekozen de 
methodiek van de Prevalentie Studie (NPM-2005) uit Nederland te gebruiken, waar 
nodig natuurlijk aangepast aan de Arubaanse situatie. 
Deze is weer gebaseerd op de National Incidence Studies (NIS) in de VS. In de VS 
hebben ze al drie van deze metingen gedaan en zijn ze bezig met de vierde. 
Regelmatige metingen volgens deze methodiek kunnen heel duidelijk ontwikkelingen 
laten zien op het gebied van de KMV. 
Als voordelen van deze methodiek voor ons zie ik: 

• Het werken met internationaal gestandaardiseerde definities van de 
verschillende vormen van KMV. Daardoor kunnen we van alle instanties 
vergelijkbare data krijgen en is het ook mogelijk om onze data te vergelijken 
met die van internationale onderzoeken. 

• Het werken met reële data versus losse schattingen. 
• Het stimuleren van de instanties om met deze methodiek te werken en 

daardoor het stimuleren van bijhouden van objectieve, vergelijkbare data van 
KMV. 

 
Tijdens de fase van het ontwikkelen van de onderzoeksopzet, heb ik in eerste 
instantie bij Sostene Mi en de Voogdijraad als kerninstanties afgetast of zij bereid 
zouden zijn om mee te doen aan zo’n onderzoek. Hierop hebben beiden positief 
gereageerd. Ook met Fundacion Respeta Mi heb ik regelmatig contact gehad, waarbij 
ik goede ondersteuning en feedback heb ontvangen. 
 
Verder heb ik contact gehad met mw. Drs. Helen van der Wal, die momenteel het 
Caribische Gebied vertegenwoordigt in de “NGO Advisory Council” voor Follow-up op 
the UN “Study on Violence Against Children”. Zij is bezig met een onderzoek naar 
crimineel gedrag onder jongeren op Aruba. Informatie over het beleid van the 
Advisory Council en over de opzet van haar onderzoek waren zeer relevant. 
 
Ook heb ik met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) overleg gehad.  
Feedback van het CBS op het idee om een zelfde onderzoeksopzet als de NPM 2005 
te gebruiken voor Aruba, is geweest dat een dergelijk type onderzoek op Aruba 
vanwege de kleinschaligheid geen betrouwbare resultaten zou opleveren. Op Aruba 
zouden we een “Count” moeten doen, wat inhoudt dat we niet met een steekproef 
moeten werken, maar dat alle instanties (b.v. alle scholen) mee zouden moeten 
registreren.  
Ook heeft het CBS naar voren gebracht dat uit eerdere ervaringen was gebleken dat 
het verkrijgen van cijfermateriaal vaak moeilijk en arbeidsintensief was vanwege de 
moeizame follow-up (hierin hebben ze helemaal gelijk gekregen overigens).  
Het advies van het CBS was dan ook om dit onderzoek op te zetten als een pilot 
onderzoek met als doel het uittesten van de methodiek: werken met 
gestandaardiseerde registratie formulieren en het bijhouden van casussen die binnen 
de onderzoeksperiode actueel zijn. Daarbij kan dan gekeken worden of de instanties 
de bereidheid hebben om ook daadwerkelijk deze methodiek te hanteren en welke 
informatie deze methodiek uiteindelijk oplevert binnen onze Arubaanse situatie. 
 
In overleg met CEDE Aruba is toen gekozen voor de opzet van een pilot prevalentie 
onderzoek met als doelen: 
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1. Uittesten van de methodiek en de medewerking van het veld in deze 
2. Een eerste indicatie krijgen van de prevalentie van KMV op Aruba 

 
Cede Aruba heeft met name onderstreept dat het ging om een onderzoek dat de 
signalen vanuit het hulpverleningsveld kan onderbouwen en dat ons informatie kan 
verschaffen voor het op te zetten meerjaren programma op het gebied van de 
preventie van KMV.  
 
De opzet van het onderzoek is als volgt: 
 

a. Op basis van de categorieën 1, 2 en 3, zoals gehanteerd bij de NIS en NPM-
2005 zijn in totaal 25 verschillende instanties benaderd voor deelname. Op 
basis van advies van het CBS, is daarbij een zo groot mogelijke inhoudelijke 
en geografische spreiding gehanteerd. 

 
Deze instanties zijn: 
Cat. 1: Voogdijraad en Sostene Mi 
Cat. 2: Jeugd en Zeden Politie, Korps Politie (Polis di Bario) 
Cat. 3: Directie Sociale Zaken (District Maatschappelijk Werk, Sectie Levens 

en Gezinsmoeilijkheden (SLM) 
 Fundacion Hende Muher den Dificultad (Opvanghuis voor Vrouwen) 
 Jeugd Gezondheidszorg 
 Wit Gele Kruis 
 Kinderartsen 
 Huisartsen 
 Speelschooltjes 
 Naschoolse Opvang 
 Kleuter, Basis, MAVO, EPB en HAVO/VWO scholen. 
 

b. Alle instanties/deskundigen zijn eerst persoonlijk benaderd en zijn daarna 
uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst waar uitleg werd gegeven over 
de opzet van het onderzoek en wat er van hun daarbij gevraagd werd, nl. het 
registreren van casussen. Het registratie formulier werd ook behandeld. 
Evenals de definities van de diverse vormen van kindermishandeling en 
verwaarlozing (zie ook bijlagen voor de presentatie en de uitleg formulieren). 

 
c. De opzet van het onderzoek was dat we zouden beginnen met de periode 

van 1 maand met de mogelijkheid dat het twee maanden zouden worden, 
afhankelijk van een tussentijdse evaluatie met de deelnemers. Na de 
informatie bijeenkomst konden de deelnemers beslissen of ze deelnamen aan 
het onderzoek. 

 
d. Gedurende de maanden maart en april 2008 hebben alle deelnemende 

instanties van alle casussen die ze binnen die periode tegenkwamen (zowel 
nieuwe casussen als casussen waarmee ze nog bezig waren) een standaard 
formulier ingevuld. Dit formulier is aan de Arubaanse situatie aangepaste 
formulier van het NPM-2005 onderzoek (zie bijlagen). De vragen betroffen 
informatie over de aangemelde kinderen, de thuissituatie, belangrijke 
personen en de mishandeling die werd vermoed. 

 
e. Na de periode van registratie zijn alle formulieren opgehaald en 

doorgenomen door de onderzoekster. Waar er onduidelijkheden waren, werd 
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contact opgenomen met de informanten en werd de informatie toegelicht en 
soms alsnog ingevuld. Ook over coderingen waarover twijfels waren, werd 
contact opgenomen voor nadere informatie. 

 
f. Nadat alle informatie doorgenomen is, zijn de gegevens verwerkt en is dit 

verslag geschreven. Alle formulieren zijn inmiddels vernietigd. 
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HOOFDSTUK 4 
 
VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 
Na een eerste brief naar alle geselecteerde instanties/deskundigen, zijn deze in de 
maanden december ‘07 en januari ’08 allemaal telefonisch en/of persoonlijk 
benaderd met uitleg en het verzoek om hun medewerking te verlenen aan het 
onderzoek. Het benaderen van instanties/deskundigen is niet altijd gelukt. Vooral in 
de medische sector is het bijna onmogelijk gebleken om contact te maken, hetzij per 
brief, fax of telefoon. 
 
In februari 2008 zijn de informatiebijeenkomsten gehouden. Deze zijn op verzoek van 
enkele deelnemers ook herhaald voor hun specifieke instanties. 
Van de 25 instanties/personen die uiteindelijk benaderd zijn, heeft er één geweigerd 
en hebben er 4 niet gereageerd. Tijdens dezelfde fase zijn er, mede op advies van 
andere deelnemers 3 andere instanties bij gekomen (Schoolmaatschappelijk werk 
van het Openbaar Schoolbestuur, Eerste Hulp van het Hospitaal, Arts Centro Medico 
SN). Uiteindelijk hebben er dus 23 instanties/deskundigen hun medewerking 
toegezegd. 
 
Gedurende de periode van 2 maanden (maart en april 2008) zijn de instanties één of 
twee keer telefonisch benaderd om te kijken hoe het onderzoek verliep. 
Verschillende instanties bleken extra uitleg nodig te hebben. Deze is toen ook 
gegeven. Het ging hier vooral om de instanties die er later bij zijn gekomen en 
instanties waarvan het participerend personeel niet op de informatie bijeenkomst is 
geweest.  
Helaas zijn het twee turbulente maanden geweest omdat er sprake is geweest van 
een wekenlange staking van overheids- en onderwijspersoneel. Deze staking heeft 
een negatieve invloed gehad op de deelname in het onderzoek. 
 
Gedurende de maanden mei en juni 2008 zijn de formulieren ingeleverd. Ook dit is 
geen gemakkelijk proces geweest. Veel instanties hebben toch veel meer moeite 
gehad met het invullen van de formulieren dan ze bij de tussentijdse evaluatie 
hebben aangegeven. Ze hebben hier extra tijd en ondersteuning bij moeten hebben.  
 
Van de 23 instanties die hun medewerking hebben toegezegd, hebben er 6 toch niet 
meegedaan. Bij vier daarvan (Naschoolse Opvang, een MAVO school en de Jeugd en 
Zeden Politie) is de staking daar mede debet aan. Bij anderen, drukte en het feit dat 
het werken met deze methodiek moeilijk in hun werkzaamheden in te passen is. 
Van de overige 17 instanties hebben 3 aangegeven dat ze gedurende de twee 
maanden geen casussen hebben gesignaleerd. 
Het aantal gesignaleerde casussen is uiteindelijk dus afkomstig van 14 instanties.  
Zie tabel 4.1 voor een overzicht. 
 
In totaal zijn er 220 ingevulde formulieren ingeleverd. Van deze casussen bleken 31 
bij nader inzien niet te voldoen aan de criteria van KMV zoals gehanteerd in het 
onderzoek. Na eliminatie hiervan, is gekeken naar overlap tussen casussen. Er zijn 7 
gevallen geconstateerd van overlap.  
 
Uiteindelijk hebben we dus een aantal van 182 casussen over een periode van twee 
maanden.  
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Tabel 4.1 Kindermishandeling op  Aruba Anno 2008 
     
Ingeleverde formulieren                                                                                                                                                                                  
Nr. Instantie Reactie Ingevulde  

form 
Niet voldoen 
aan criteria 

Na eliminatie 
overlap 

Aantal medew./ 
klassen 

1 Colegio Arubano SN Ingeleverd 6 1 5 Hele school 
2 Chikitin Bin Bin, Ingeleverd 2  2 2/32lln 
3 Trai Merida San Nicolas Niet meegedaan     
4 Trai Merdia St. Cruz Niet meegedaan     
5 Fontein Kleuterschool Zie openbaar SB     
6 St. Jan  kleuterschool Ingeleverd 2  2 2/54 
7 Maria College Niet meegedaan     

8 EPB Hato Ingeleverd 48 22 26 19/253 
9 Pius X school Ingeleverd 2  2 2/38 lln 
10 Colegio San Antonio Ingeleverd 2  1 Hele school 
11 Buro Sostenemi Ingeleverd 47 7 36 Hele Bureau 
12 Directie Voogdijraad Ingeleverd 64  64 5 
13 Fund. pa Hende Muhe DF Ingeleverd 12  12 2 
14 Jeugd Gezondheidsdienst Geen casussen    1 
15 Directie Sociale Zaken SMW Ingeleverd 15  14 5 Bureaus 
16 Directie Sociale Zaken SLM Ingeleverd 6  6 4  
17 Wit Gele Kruis Geen casussen    4 Bureaus 
18 Dokter SN Ingeleverd 4  4 1 arts 
19 Eerste Hulp HOH   Niet meegedaan     
20 Cas di Dokter Geen casussen    1 arts 
21 Kinderartsen Niet meegedaan     
22 Jeugd en Zeden Politie Niet meegedaan     
23 Openschoolbestuur MW Ingeleverd 10 1 8 Heel Bureau 
TOT Ingeleverd: 14 

Geen casussen: 3 
Niet meegedaan: 6 

 220 
 

31 182  



HOOFDSTUK 5 
 
DATA PILOT ONDERZOEK KINDERMISHANDELING  
 
5.1 Aantal meldingen 
Na eliminatie van overlap tussen de casussen zijn er dus 182 meldingen 
overgebleven. Dit op een bevolking (0 -17 jaar) van 26304. Als we dit plaatsen naast 
het aantal van de NPM 2005 (Nederland, 16 miljoen inwoners): 858 en de NIS 3 
(USA, 290 miljoen inwoners): 50.729, is dit toch een respectabele steekproef. 
Zodanig zelfs dat volgens feedback van het CBS nauwelijks nog van een pilot 
gesproken hoeft te worden, maar van een volwaardig onderzoek. 
Toch zullen we ons bij het bestuderen van de data uit het onderzoek blijven richten 
op indicaties die deze ons kunnen geven over de situatie van kindermishandeling en 
verwaarlozing op Aruba en de conclusies met het nodige voorbehoud presenteren. 
 
 
Enkele algemene gegevens van onze steekproef: 
 
Tabel 5.1 Aantal meldingen per geboorteland  
Land Aantal Meldingen 
Aruba 148 
Anders 20 
Onbekend 14 

 
Van de gemelde casussen is 81% geboren in Aruba.  
 
Tabel 5.2 Geboorteland van primaire en tweede verzorger 
 Verz A Verz B
Aruba 122 88
Ned. Ant 7 0
Nederland 4 0
Anders 32 12
Onbekend 17 13
 182 113

   
In 122 van de gevallen is het geboorteland van de primaire verzorger Aruba (67%), in 
32 gevallen is bekend dat ze buiten Aruba, De Ned. Antillen of Nederland zijn 
geboren (18%). In 88 van de gevallen is het geboorte land van de tweede verzorger 
Aruba (78%) en in 12 gevallen (11%) gaat het om een geboorteland buiten het 
Koninkrijk. Deze cijfers komen overeen met de cijfers van de algemene bevolking. 
 
Tabel 5.3 Aantal kinderen per huishouden waarvoor een formulier ingevuld is 
Aant. Kinderen in gezin Aantal Meld. Aantal Gezinnen 

1 117 117
2 33 17
3 18 6
4 8 2
5 0 0
6 6 1

 182 143
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Uit bovenstaande tabel kunnen we aflezen dat het in 117 gevallen meldingen betrof van één 
kind in een gezin, in 33 gevallen om twee kinderen (1 geval viel weg door overlap), etc. 
Uit deze cijfers kunnen we dus afleiden dat het gaat om in totaal 182 kinderen uit 143 
gezinnen. 
 
Tabel 5.4 Aantal meldingen per bario 
Bario Aantal Meld. % 
StCruz 19 10
Paradera 19 10
Nord 32 18
San 
Nicolas 31 17
Savaneta 37 20
Ostad 43 24
onbekend 1 1
 182 100.0%

 
Uit bovenstaande cijfers, kunnen we zien dat de meldingen uit alle bario’s komen. 
 
Tabel 5.5 Aantal Schoolgaande kinderen 
Schoolgaand Aantal Meld. 
Ja 156 
Nee 22 
Onbekend 4 
  

 
Van de 22 kinderen, waarvan is aangegeven dat ze niet naar school gaan, zijn 17 
niet van schoolgaande leeftijd (jonger dan 4 jaar), dat houdt in dat er 5 (of 
mogelijkerwijs maximaal 9) kinderen van schoolgaande leeftijd niet naar school gaan. 
Dat is een percentage van 3% (maximaal 5%). 
 
 
Tabel 5.6 Aantal kinderen dat verwezen is door of naar een andere instantie 
Verwijzing Aant. Meld. 
Ja 90 
Nee 90 
Onbekend 2 
 182 

 
We zien hier dat in praktisch de helft van het aantal meldingen de kinderen naar een 
andere instantie verwezen zijn. Het is dan wel opvallend dat er bij de meldingen 
maar 7 gevallen van overlap waren. Het zou kunnen betekenen dat de tijd een factor 
is; de meldingen zijn nog niet bij de andere instantie aangekomen gedurende de 
periode van 2 maanden van het onderzoek. Of het zou kunnen betekenen dat de 
verwezen casussen om diverse redenen niet aankomen bij de instantie waarnaar ze 
verwezen zijn. Hiernaar zou nader onderzoek gedaan moeten worden. Ook zou 
bekeken kunnen worden aan welke vorm van follow-up de diverse instanties doen 
om er zeker van te zijn dat verwezen casussen ook terecht komen bij de instantie 
waarnaar ze verwezen zijn. 
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Tabel 5.7 Aantal meldingen per sekse en leeftijdscategorie 
LFT v m Totaal

0 3 0 3
1 4 0 4
2 3 2 5
3 2 3 5
4 2 1 3
5 2 2 4
6 5 8 13
7 7 4 11
8 8 6 14
9 5 5 10

10 3 6 9
11 7 9 16
12 10 6 16
13 7 5 12
14 13 13 26
15 8 11 19
16 5 4 9
17 2 1 3

 96 86 182
 53% 47% 100%

 
53% van de meldingen betreft meisjes en 47% jongens. We zien verder dat de 
meldingen in de leeftijdscategorieën 0 t/m 5 jaar aanzienlijk lager zijn dan die in de 
leeftijdscategorieën 6 t/m 16 jaar, met weer een daling bij 17 jaar. 
Mogelijkerwijs heeft dit te maken met het feit dat de participatie van het voorschools 
onderwijs klein was en dat de consultatiebureaus geen casussen geregistreerd 
hebben. Deze trend zien we in het Amerikaans onderzoek (NIS) ook, maar niet in het 
Nederlands onderzoek (NPM-2005), waar jongere kinderen juist 
oververtegenwoordigd zijn. 
 
5. 2 Aantal meldingen per aard van de mishandeling 
Van alle gemelde casussen is geregistreerd van welke vormen van mishandeling er 
sprake was. Daarvan is de primaire vorm van mishandeling gebruikt bij de telling van 
het aantal meldingen en de categorisering daarvan. De primaire vorm van 
mishandeling is de mishandeling die als meest ernstige werd beschouwd in het geval 
van de gemelde casus. Deze is aangegeven door de informant en bij vragen hierover 
evenals over de correctheid van de codering is contact opgenomen met de 
informanten en in overleg gekomen tot de uiteindelijke codering. 
 
Tabel 5.8 Aantal meldingen per aard mishandeling 
 N %
Seksueel Misbruik 29 16
Fysieke Mishandeling 36 20
Emotionele Mishandeling 12 7
Fysieke Verwaarlozing 46 25
Verwaarlozing v/h Ondw 22 12
Emotionele Verwaarlozing 25 14
Andere vormen van Mish. 12 7
 182 100
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Dezelfde gegevens weergegeven in een grafiek. Tabel 5.9 
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We zien hier dat de categorieën fysieke verwaarlozing (25%) en fysieke 
mishandeling (20%) het grootste zijn. Gevolgd door Seksueel misbruik (16%), 
Emotionele verwaarlozing (14%) en Verwaarlozing van het onderwijs (12%). 
Als we zoals in de NPM de categorieën Verwaarlozing van het Onderwijs en 
Emotionele verwaarlozing samen zouden nemen, zou dit de grootste categorie 
worden (26%). De Cijfers van de NPM-2005, zijn Seksueel Misbruik (5%), Fysieke 
Mishandeling (21%), Emotionele Mishandeling (9%), Fysieke Verwaarlozing (22%), 
Verwaarlozing van het Onderwijs en Emotionele Verwaarlozing (42%), Andere 
vormen van Mishandeling en Verwaarlozing (2%). Een opvallend verschil in 
meldingen is dat op Aruba Seksuele Mishandeling een groter deel van de meldingen 
vormt en Emotionele Verwaarlozing en Verwaarlozing van het Onderwijs relatief een 
veel kleiner deel van de meldingen dan in Nederland. 
Een positief gegeven is dat alle vormen van kindermishandeling en verwaarlozing, 
zoals gedefinieerd in de NIS en NPM geregistreerd zijn. Dat betekent dat onze 
professionelen in staat zijn om de gehanteerde definities te gebruiken en nog 
belangrijker, goed kunnen signaleren. 
 
 
Als we kijken naar de verdeling van de meldingen over leeftijden en sekse, zien we 
het volgende beeld. 
 
Tabel 5.10 Aantal meldingen per aard km en sekse 
 Vrouw  Man  

 N % KMV 
% Tot 

V N
% 

KMV
% Tot 

M
SM 21 22% 72% 8 9% 28%
FM 21 22% 58% 15 17% 42%
EM 7 7% 58% 5 6% 42%
FV 17 18% 37% 29 33% 63%
VO 9 9% 41% 13 15% 59%
EV 15 16% 60% 10 11% 40%
AN 5 5% 42% 7 8% 58%
TOT 95 100%   87 100%   
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Als we per sekse kijken naar de verdeling dan zien we dat bij meisjes vooral de 
categorieën Seksueel Misbruik en Fysieke Mishandeling het grootst zijn, direct 
gevolgd door de categorieën Fysieke Verwaarlozing en Emotionele Verwaarlozing. 
Bij meisjes zien we dat mishandeling de helft van het aantal casussen is (totaal 
51%). 
Bij jongens is de categorie Fysieke Verwaarlozing duidelijk het grootst (een derde 
van het aantal gevallen). Bij jongens is het weer opvallend dat het in bijna 60% van 
de gevallen gaat om verwaarlozing en in bijna een derde van het aantal gevallen 
(32%) om mishandeling.  
Het lijkt erop alsof meisjes kwetsbaarder zijn voor mishandeling en dat er bij jongens 
relatief vaker sprake is van verwaarlozing dan van mishandeling. Waarbij we in ons 
achterhoofd moeten blijven houden dat het in beide gevallen gaat om zaken met 
zware consequenties. Onderzoek heeft laten zien dat de effecten van verwaarlozing 
te vergelijken zijn met die van fysieke mishandeling 
 
Als we per aard van mishandeling kijken naar de verdeling over de seksen (% KMV), 
dan zien we dat er meer jongens zijn in de categorieën Fysieke Verwaarlozing, 
Verwaarlozing van het Onderwijs en de categorie Andere vormen en dat de meisjes 
meer vertegenwoordigd zijn in de overige categorieën, waarbij de verschillen het 
grootst zijn bij Seksuele Mishandeling. Toch valt in de categorie, waar traditioneel 
meer meisjes zijn, op dat het aantal jongens vrij hoog is (28%). Deze cijfers komen 
opvallend overeen met de Amerikaanse (NIS) en Nederlandse bevindingen (AMK). 
Dit is van belang voor de publieke perceptie, dat er vaak vanuit gaat dat alleen 
meisjes slachtoffer zijn van Seksuele Mishandeling. 
 
 
Tabel 5.11 Aantal meldingen per leeftijd en aard van mishandeling 
LFT VO/KO 0 t/m 5  BO 6 t/m 11  VO 12 t/m 17  TOTAAL

  N 
% Lft 

groep 
% v 

KMV N
% Lft 

groep
% v 

KMV N
% Lft 

groep 
% v 

KMV N
Sex Mish 3 13% 10% 11 15% 38% 15 18% 52% 29
Fys Mish 2 8% 6% 19 26% 53% 15 18% 42% 36
Em Mish 1 4% 8% 8 11% 67% 3 4% 25% 12
Fys Verw 10 42% 22% 25 34% 54% 11 13% 24% 46
Ver Ondw 1 4% 5% 3 4% 14% 18 21% 82% 22
Em Verw 7 29% 28% 7 10% 28% 11 13% 44% 25
And Mish 0 0% 0% 0 0% 0% 12 14% 100% 12
TOTAAL 24 100%   73 100%   85 100%   182

 
Als we de meldingen qua leeftijd verdelen in drie groepen en dan kijken naar de 
verschillende typen mishandelingen, vallen de volgende zaken op: 
Bij de jongste groep (0 t/m 5 jaar, vormt Fysieke Verwaarlozing de grootste groep 
(gele colom), gevolgd door Emotionele Verwaarlozing. In 25% van de meldingen is er 
sprake van een van de vormen van Mishandeling. Bij de groep Basisschoolleerlingen 
is Fysieke Verwaarlozing ook de grootste groep, gevolgd door Fysieke Mishandeling. 
Bij de groep kinderen vanaf 12 jaar zien we een meer gelijke verdeling voor wat 
betreft de types mishandeling en verwaarlozing. Verwaarlozing van het onderwijs is 
de grootste groep, direct gevolgd door Seksueel Misbruik en Fysieke Verwaarlozing. 
Mogelijkerwijs is bij jongere kinderen de Fysieke Verwaarlozing het snelst op te 
merken en komen bij wat oudere kinderen de vormen van mishandeling meer naar 
voren omdat ze mondiger zijn. Voor Seksueel Misbruik geld wel dat de meldingen 
qua percentage voor alle leeftijdsgroepen niet ver uit elkaar liggen (resp. 13%, 15% 
en 18%). 
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Kijken we naar de vormen van KMV (groene colom), dan zien we dat bij Seksueel 
Misbruik slachtoffers in meer dan 50% van de gevallen ouder zijn dan 12 jaar.  
Bij Fysieke Mishandeling gaat het in 53% om kinderen tussen de 6 en 11 jaar en in 
42% van de gevallen om kinderen van 12 jaar en ouder. 
Emotionele Mishandeling wordt voor twee derde deel gemeld bij kinderen tussen de 
6 en 11 jaar en voor een kwart bij kinderen van 12 jaar en ouder. 
Bij Fysieke Verwaarlozing gaat het in meer dan 50% van de gevallen om kinderen 
tussen 6 en 11 jaar. 
Verwaarlozing van het Onderwijs is voor het merendeel gemeld in de oudere 
leeftijdsgroep.  
Emotionele Verwaarlozing zien we ook weer grotendeels bij de oudere leeftijdsgroep. 
 
 
Tabel 5.12 Aantal meldingen per instantie per aard mishandeling 
INSTITUUT SM FM EM FV VO EV AN TOTAAL % 
Kinder Dag Verblijf 0 0 0 2 0 0 0 2 1 
Kleuter Onderwijs 0 0 0 3 1 1 0 5 3 
Basis Onderwijs 3 1 0 2 1 0 0 7 4 
Voortgezet Onderwijs 0 3 0 2 17 2 8 32 18 
Huis Artsen 1 3 0 0 0 0 0 4 2 
Fund Hende Muhe Dif 3 0 0 0 0 9 0 12 7 
Directie Soc Zaken 5 2 2 3 0 8 0 20 11 
Sostene Mi 7 8 1 12 3 2 3 36 20 
Voogdij Raad 10 19 9 22 0 3 1 64 35 
TOTAAL 29 36 12 46 22 25 12 182 100 

 
Hier zien we dat het hoogste aantal meldingen is gekomen vanuit de Voogdijraad 
(64) en daarna vanuit het Onderwijs (KO, BO & VO) (44) en Sostene Mi (36, na 
eliminatie van 4 overlappende cases). 
Dit is toch opvallend omdat er maar enkele scholen hebben deelgenomen aan het 
pilot onderzoek. Dit beeld geeft de indruk dat de “zwaardere” gevallen onder attentie 
komen van de Voogdijraad en Sostene Mi, de instanties waar gevallen van 
Kindermishandeling en Verwaarlozing worden gemeld, maar dat de instanties die 
toch het meest in aanraking komen met kinderen, de scholen, in feite nog een veel 
grotere rol zouden kunnen spelen in het signaleren van Kindermishandeling. 
 
 
5. 3 De vormen van Kindermishandeling 
Per kind konden meerdere vormen van kindermishandeling gemeld worden. Een 
tweede bewerking van de data was dat alle vormen van kindermishandeling geteld 
zijn. Op deze manier komen we tot totalen die meer zijn dan de 182 meldingen. 
Een eerste gegeven dat belangrijk is om naar te kijken, is het aantal meldingen met 
meerdere vormen van mishandeling. 
 
 
Tabel 5.13 Aantal vormen van mishandeling per melding 

Vormen van mishandeling 1 2 3 4 Totaal 
Aantal kinderen: 68 63 32 19 182 

Percentage 37% 35% 18% 10% 100% 
 
Bij 63% van de meldingen is er sprake van meer dan één vorm van mishandeling. In 
10% zelfs van 4 vormen van mishandeling. Hierover geven noch de NPM 2005, noch 
de NIS 3 informatie.  
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Cijfers van het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Nederland (waarvan 
de NPM-2005 aangeeft dat ze veel lager liggen dan die van de Prevalentie studie) 
laten de volgende verdeling zien: 
1 vorm van mishandeling 57%, twee vormen van mishandeling 32%, drie vormen van 
mishandeling 10% en vier of meer vormen van mishandeling 2%. 
Dus ook bij ons zijn de aantallen kinderen die met meer dan een vorm van 
mishandeling te maken hebben hoger dan wat in Nederland bij het AMK aangegeven 
wordt. 
 
Tabel 5.14 Aantal gevallen van mishandeling per vorm van mishandeling 
(kinderen met meer dan 1 type mishandeling worden meerdere keren geteld) 
Aard Mishandeling N %
Sex. Misb. 30 8%
Fys.Mish. 38 10%
Em.Mish. 40 11%
Fys.Verw. 104 28%
Verw.Ondw 45 12%
Em.Verw. 81 22%
Andere . 28 8%
 366 100%

 
Bekijken we alle gevallen waarin sprake is van mishandeling, dan zien we weer dat 
de grootste categorie die van de Fysieke Verwaarlozing is (28%).  Emotionele 
Verwaarlozing is met 22% op de tweede plaats. Nemen we Emotionele 
Verwaarlozing en Verwaarlozing van het Onderwijs samen, dan is dat de grootste 
categorie (34%). Opvallend is dat we in 62% van de gevallen spreken over 
verwaarlozing en 29% over mishandeling. Bij de NPM 2005 wijzen de cijfers in de 
zelfde richting (66% verwaarlozing, 31% mishandeling).  
 
De verdeling van het aantal meldingen per aard van mishandeling over de 
verschillende instituten is als volgt: 
 
 
Tabel 5.15 Aantal meldingen per vorm van mishandeling per instituut 
(kinderen met meer dan 1 type mishandeling worden meerdere keren geteld) 
INSTITUUT SM FM EM FV VO EM AN TOTAAL % 
KDV 0 0 1 2 0 0 0 3 1 
KO 0 0 0 5 2 1 0 8 2 
BO 3 1 0 4 3 1 0 12 3 
VO 0 3 2 3 19 5 8 40 11 
HA 1 4 0 0 0 4 0 9 2 
FHMD 3 0 1 2 0 12 0 18 5 
DSZ 6 2 4 9 0 13 4 38 10 
SM 7 9 7 21 9 6 4 63 17 
VR 10 19 25 58 12 39 12 175 48 
TOTAAL 30 38 40 104 45 81 28 366 100 

 
Als we bovenstaande tabel vergelijken met tabel 5.8 dan kunnen we concluderen dat 
de  casussen waarbij sprake is van meerdere vormen van mishandeling tegelijk het 
meest voorkomen bij de meldingen van de Voogdijraad, gevolgd door Directie 
Sociale Zaken en Sostene Mi.   
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5. 4 Schatting van het aantal mishandelde en verwaarloosde kinderen in Aruba 
Hoewel het hier een pilot onderzoek betreft, waarbij van te voren al bekend was dat 
het statistisch niet correct zou zijn om definitieve conclusies te trekken, heeft 
onderzoeker op basis van bovenstaande gegevens met het nodige voorbehoud toch 
een mogelijke schatting gemaakt van het aantal kinderen dat op Aruba mishandeld 
wordt. Hierbij is gebruik gemaakt van de berekeningsmethodiek van de NIS en NPM. 
Hierbij werd gebruikt gemaakt van de volgende formule: 
 
C*f  x 
--------  =   -----------  
Tots             Totpop  
 
C = het aantal gemelde gevallen in de periode van twee maanden 
f = factor 6 (2 maanden is een zesde deel van een jaar); voor het onderwijs         

worden andere factoren gebruikt, omdat de onderwijsgroep weinig verandert 
Tots = totaal aantal kinderen in de steekproef van een categorie informanten 
X = schatting van het aantal kinderen dat slachtoffer is van kindermishandeling 
Totpop = de totale Arubaanse populatie kinderen voor een categorie informanten 
 
 
 
Tabel 5.16 Schatting totaal aantal mishandelde en verwaarloosde kinderen over 
2008 
Voorschools 211 * 
Kleuterschool 42  
Basisschool 57  
Voorgezet 
Ondw. 737  
Huisartsen  * 
Fund. HMD 84  
Dir. Soc. Zaken 144  
Sostene Mi 216  
Voogdijraad 461  
 1741 m.u.v.* 

 
 
* steekproef te klein/niet alle gegevens bekend 
 
Gezien de opzet van het onderzoek kunnen we aannemen dat het aantal gemelde 
casussen lager is dan de werkelijke prevalentie (mede omdat bepaalde kern 
instanties zoals Naschoolse opvang, Eerste Hulp van het hospitaal, Kinderartsen en 
Jeugd en Zeden Politie uitgevallen zijn). Daarbij komt nog dat we in dit onderzoek 
zowel de categorie Voorschools Onderwijs als de categorie Huisartsen buiten 
beschouwing moeten laten omdat die wel heel klein zijn en kern gegevens voor de 
schatting ontbreken). 
 
Met het cijfer van 1741 kinderen over een heel jaar, komen we echter al op een 
indicatie van 66.1 per 1000 kinderen op Aruba. Dan spreken we over 1 op 15 
kinderen.  
 
De NPM 2005 spreekt over een schatting van 30 kinderen op de 1000 en de NIS 3 
(1993) over 23.1 op de 1000 kinderen. 
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5.5 Schade door mishandeling 
Bij de registratie moest aangegeven worden in hoeverre er sprake is van schade bij 
het kind. Hiervoor werden de antwoord categorieën Fataal, Ernstig, Matig 
(aanwijsbare schade) en Waarschijnlijk, Dreigend (vermoedelijke schade) en Geen 
gebruikt. 
 
Per casus werd voor iedere vorm van mishandeling die geregistreerd werd 
(Kindermishandeling 1, Kindermishandeling 2, etc.), aangegeven wat volgens de 
informant de schade was.  
 
Tabel 5.17 Schade per geval van mishandeling 
Schade KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 Totaal % 
Fataal 0 0 0 0 0 0% 
Ernstig 58 42 24 13 137 37% 
Matig 56 41 22 2 121 33% 
Waarschijnlijk 31 18 3 3 55 15% 
Dreigend 29 11 2 1 43 12% 
Geen 6 0 0 0 6 2% 
Onbekend 2 2 0 0 4 1% 
 182 114 51 19 366 100 

 
In 37% van de gevallen was er sprake van ernstige schade. In 33% van de gevallen 
van matige schade. In deze twee maanden is er geen sprake geweest van fatale 
schade. In 70% van de gevallen is er door de informanten aangegeven dat er sprake 
was van aanwijsbare schade en in 30% van vermoedelijke schade. De cijfers van de 
NPM 2005 geven hier aan dat het in Nederland net omgekeerd is. In 30% van de 
gevallen van mishandeling is er daar sprake van aanwijsbare schade en in 70% van 
vermoedelijke schade.  
 
 
5.6 De verzorgers 
Informatie over de verzorgers was in relatief veel gevallen niet bekend bij de 
informanten. Hier moeten we de gegevens dus met nog meer voorzichtigheid 
interpreteren. 
Maar gezien één van de doelen van het onderzoek, namelijk een indruk krijgen van 
de gezinssituatie van de kinderen die mishandeld en verwaarloosd worden om mede 
op basis daarvan het preventie programma op te zetten, is besloten om 
onderstaande gegevens toch te publiceren. 
 
Bij alle casussen werd gekeken naar de verzorgers van het kind (verzorger A en B) 
en naar andere, bij de mishandeling betrokken personen (3de betrokkene, 4de 
betrokkene). 
 
Tabel 5.18 Relatie tussen verzorgers en kinderen  
 Verzorger A Verzorger B 3de Betr. 4de Betr. 
Biologische ouder 162 46 39 13 
Grootouder 15 32   
Pleegouder 2 2   
Anders 3 7   
Stiefouder  26   
 182 113 73 20 
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In 162 gevallen (89%) is de primaire verzorger van de betrokken kinderen een 
biologische ouder. In 15 gevallen (8%) een grootouder. 
In 46 gevallen (25%) is de tweede verzorger een biologische ouder.  
In resp. 39 (21%) en 13 (7%) van de gevallen is de 3de of 4de betrokkene een 
biologische ouder.  
In 32 (18%) van de gevallen is de grootouder de tweede verzorger en in 26 (14%) 
van de gevallen is dat een stiefouder. Omdat deze gegevens niet vergeleken kunnen 
worden met algemene bevolkingsgegevens, kunnen we ze verder niet interpreteren. 
Wel geven ze aan dat de “blended family” een gegeven is waarmee we rekening 
moeten houden bij preventie activiteiten. Grootouders spelen vaak een belangrijke 
rol in de opvoeding en ouders zijn toch nog relatief vaak (28%) maar indirect 
betrokken bij de opvoeding van hun kinderen. 
 
De primaire verzorgers zijn in 90% van de gevallen vrouwen en 10% van de gevallen 
mannen. De tweede verzorgers (indien die er zijn) zijn voor 72% van de gevallen 
mannen en 28 % vrouwen. De traditionele rolverdeling voor wat opvoeding betreft, is 
niet veel veranderd. 
 
Tabel 5.19 Aantal kinderen in het gezin 

Aantal Kinderen i/h gezin. N   
1 48 26%
2 48 26%
3 40 22%
4 20 11%
5 2 1%
6 6 3%
8 1 1%

Onbekend 17 9%
  182 100%

 
In 26% van het aantal meldingen ging het om een gezin met 1 kind, in 26% om een 
gezin met 2 kinderen, in 22% om een gezin met 3 kinderen en in 16% om gezinnen 
met vier of meer kinderen.  
 
 
Tabel 5.20 Burgelijke staat verzorgers 
Verzorger A N % Verzorger B N %
Gehuwd Samenwonend 47 26%  Echtgenoot/genote 47 42%
Ongehuwd 
Samenwonend 34 19%  Partner 34 30%
Alleenstaande  58 32%  Ouder 21 19%
Anders 23 13%  Zoon/dochter 1 1%
Onbekend 20 11%  Anders 7 6%
 182 100%  Onbekend 3 2%
     113 100%

 
 
Op advies van het CBS is ook gekeken naar het verschillende type gezin 
(huishouden) die in de steekproef voorkomen. Dit omdat we op die manier meer 
informatie krijgen over de omstandigheden waarin de kinderen opgroeien, alleen 
kijken naar de burgerlijke staat van de verzorgers en de relaties tussen de 
verzorgers. Deze informatie was niet direct een onderdeel van de originele 
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vragenlijst, maar kon achteraf wel gecodeerd worden op basis van de verkregen 
informatie.  
 
De gezinstypen die gehanteerd zijn, zijn als volgt: 
Getrouwd echtpaar met kinderen 
Sociologisch Gezin: Samenwonende partners met kinderen van beide of een van 
de partners 
Alleenstaande Ouder 
Extended Family: Samenwonende personen die een familie relatie met elkaar 
hebben, b.v. grootouders met kleinkinderen, ouders die met grootouders en kinderen 
samenleven, etc. 
Composite Household: Samenwonende personen die niet allemaal familie zijn van 
elkaar, b.v. een gezin met een inwonende vriend. 
 
Gebaseerd op informatie CBS over de Census 2000. 
 
 
Tabel 5.21: Gezinnen verdeeld naar categorie 
Type Gezin 
Getrouwd Paar met kinderen 32 22%
Sociologisch Gezin 25 17%
Alleenstaande Ouder 43 30%
Extended Family 34 24%
Composite Household 1 1%
Onbekend 8 6%
 143 100%

 
In 30% van de gezinnen hebben te maken met alleenstaande ouders als opvoeders. 
In 24% van de gevallen gaat het om Extended Families, dus gezinnen van diverse 
samenstellingen, waarbij er in ieder geval naast of in plaats van de ouders andere 
opvoeders zijn, vaak de grootouders. In 22% van de gevallen gaat om gezinnen 
waarin de partners getrouwd zijn (hier zijn ook gezinnen waarbij partners hertrouwd 
zijn) en in 17% van de gevallen gaat het om gezinnen waarvan de partners 
ongehuwd samenwonen hetzij met de biologische ouder van hun kinderen, hetzij met 
een andere partner.  
 
Deze gegevens wijken duidelijk af van de cijfers in de Census 2000. De groep van 
alleenstaande ouders is relatief veel groter dan in de algemene populatie, evenals de 
groep sociologisch gezin. Het aantal gezinnen waarin sprake is van een getrouwd 
paar met kinderen is relatief veel lager dan bij de Census 2000. Dat zou een indicatie 
kunnen zijn dat kinderen die opgroeien in een gezin met één ouder of in een gezin 
waarbij de ouders niet getrouwd zijn (het gaat hier om gezinnen waarbij beide ouders 
de biologische ouders zijn, maar ook om gezinnen waarbij een biologische ouder 
samenwoont met een andere partner), een groter risico loopt op mishandeling en/of 
verwaarlozing. Deze gegevens zouden verder gecorreleerd moeten worden met de 
sociaal economische gegevens. Het is bekend dat gezinnen met een alleenstaande 
ouder vaak in een moeilijkere sociaaleconomische situatie verkeren dan gezinnen 
waarbij twee (of meer) verzorgers aanwezig zijn. 
 
Kijken we naar het aantal kinderen dat opgroeit in de diverse gezinnen, dan zien we 
het volgende plaatje: 
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Tabel 5.22 Aantal kinderen per gezinstype 
Gezinstype   
Getrouwd Paar met kinderen  38 21%
Sociologisch Gezin  35 19%
Alleenstaande Ouder  53 29%
Extended Family  46 25%
Composite Household  2 1%
Onbekend 8 4%
 182 100%

 
Er is hier vrij veel overlap met de vorige tabel, dus 29% van de kinderen groeit op bij 
een alleen staande ouder, 25% in een extended family en respectievelijk 21% en 
19% groeit op in een gezin waarbij de ouders getrouwd, dan wel samenwonend zijn. 
Dit zijn gegevens die bij de ondersteuning van de opvoeders meegenomen moeten 
worden. Bijna 80% van de aangemelde kinderen groeit niet op in wat vaak als 
traditioneel norm gezin aangenomen wordt. 
 
 
Tabel 5.23 Werksituatie van de verzorgers 
 Verzorger A Verzorger B 
 N % N %
Volledige baan 74 41% 53 47%
Deeltijdbaan 7 4% 2 2%
Zonder werk 70 38% 35 31%
Anders 7 4% 1 1%
Onbekend 24 13% 22 19%
 182 100% 113 100%

 
In 41% van de gevallen is er sprake van een primaire verzorger met een volledige 
baan en in 38% van de gevallen heeft de primaire verzorger geen werk.  
Van de verzorgers B heeft 47% een volledige baan en heeft 31% geen werk.  
 
Als we kijken we naar de totale gezinssituatie en bekijken hoeveel mensen werkende 
zijn per huishouding, zien het volgende plaatje: 
 
Tabel 5.24: Aantal werkende volwassenen per huishouden 

Aantal werkende volw. 
Aantal 
kinderen  

0 38 21%
1 89 49%
2 35 19%

Onbekend 20 11%
 182 100%

 
In deze tabel zien we dat 21% van de kinderen woont in een gezin waar er niemand 
werkt, 49% woont in een gezin waar er 1 persoon werkt en 19% van de kinderen 
woont in een gezin waar er twee mensen werken. 
Er is hier alleen gekeken naar de betrokken volwassenen die inwonend waren. 
In de situaties dat de verzorgers niet werken, zijn er diverse bronnen van inkomsten 
mogelijk: een pensioen, onderhoud van een familielid dat niet woonachtig is in het 
gezin en andere onbekende bronnen. 
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Toch is een cijfer van 21% hoog, een vijfde van de aangemelde kinderen komt uit 
een gezin waar er niemand een baan heeft. 
  
 
Tabel 5.25 Sociaal Economische Status van het Gezin 
SES N %
Laag 89 49
Gemiddeld 62 34
Hoog 4 2
Onbekend 27 15
 182 100

 
De vraag over de sociaal economische status van het gezin, is op de inschatting van 
de informant ingevuld. In 15% van de gevallen gaf deze aan dat de SES onbekend 
was; in bijna de helft van de gevallen werd hier aangegeven dat het ging om een 
gezin met een lagere sociaal economische status en in ruim een derde van de 
gevallen ging het om een gezin met een gemiddelde sociaal economische status. 
 
Samen met de gegevens uit tabel 5.23 laten deze gegevens toch een alarmerend 
beeld zien. Armoede en werkeloosheid lijken toch factoren te zijn die 
Kindermishandeling en Verwaarlozing negatief beïnvloeden. 
Dit komt ook overeen met de cijfers van het onderzoek in Nederland. 
 
Het onderzoek heeft ook gekeken naar de rol die verzorgers hebben gespeeld in de 
mishandeling en verwaarlozing van de aan hen toevertrouwde kinderen. Wat deze 
rol was, was niet altijd duidelijk voor de informanten. Waar dit wel het geval was, is 
dit gecodeerd en deze cijfers zijn hieronder weergegeven. De cijfers hieronder gaan 
over alle vormen van mishandeling, dus kan het zijn dat één kind meerdere keren 
geteld is. 
 
Tabel 5.26 Actieve rol van verzorgers 

 Verz. A Verz. B 
3de 
Betr. 

4de 
Betr. 

5de 
Betr. 

SM 0 8 15 3 2
FM 24 10 6 1 0
EM 21 15 5 2 0
FV 78 35 14 11 1
VO 39 20 5 3 1
EV 44 29 20 11 0
AN 22 4 1 8 0
 228 121 66 39 4

 
Uit deze tabel kunnen we afleiden dat bij de gevallen van Seksueel Misbruik het 
geen enkele keer de primaire verzorger betrof. In 8 gevallen betrof het de tweede 
verzorger en in de overige 20 gevallen waarvan het bekend was een derde, vierde 
en zelfs een vijfde betrokkene. 
Bij Fysieke Mishandeling echter speelt de primaire verzorger meestal de actieve rol 
(24 van de 41 aangegeven gevallen). 
Bij Emotionele Mishandeling zijn zowel de primaire als de tweede verzorger 
grotendeels de actieve actoren.  
Bij alle vormen van Verwaarlozing zien we dat de primaire ouder het vaakst gezien 
wordt als degene die een actieve rol speelt in de verwaarlozing. 
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Als laatste is gekeken naar de rol die factoren als alcohol en drugsmisbruik en 
geestesziekte een rol spelen bij de verzorgers. Deze informatie bleek vaak niet 
bekend bij de informanten. Maar omdat het toch een belangrijk gegeven is, worden 
de wel bekende data hier weergegeven. 
 
 
Tabel 5.27 Factoren die een rol spelen bij verzorgers/betrokkenen (voor zover 
bekend) 
 Verzorger A Verzorger B 3de Betr. 4de Betr. 
Alcohol 5 8 0 2 
Drugs 8 7 0 7 
Alcohol & 
Drugs 7 6 7 3 
Geesteziekte 7 0 2 0 
Alcohol & 
Geestz. 1 0 0 0 
Drugs & 
Geestz. 0 1 0 0 
 28 21 9 12 
%  15% 19% 12% 57% 
Totaal 182 113 75 21 

 
Bij de primaire verzorger is in 15% van de gevallen aangegeven dat een van 
bovengenoemde factoren een rol speelt. Bij de tweede verzorger zelfs in 19% van de 
gevallen. Deze cijfers zullen in de werkelijkheid waarschijnlijk hoger liggen.  
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HOOFDSTUK 6 
 
CONCLUSIES 
 
In dit hoofdstuk zullen we zowel conclusies bespreken die volgen uit een evaluatie 
van het onderzoeksproces als de meer inhoudelijke conclusie die volgend uit de data 
analyse, zoals besproken in hoofdstuk 5. De conclusies zullen puntsgewijs 
aangegeven worden. 
 
6.1 Conclusies voor wat betreft het onderzoeksproces 
1.  Het onderzoek heeft een goede respons opgeleverd. Daardoor kunnen we 

meer informatie uit de data halen dan in eerste instantie beoogd was. 
 
2. De gebruikte formulieren en de daarbij gehanteerde definities van 

Kindermishandeling en Verwaarlozing, zijn door onze professionelen die met 
kinderen en deze problematiek te maken hebben, goed te gebruiken. Wel 
kunnen er enkele aanpassen gemaakt worden. 

 
3. De gehanteerde methodiek is dus bruikbaar voor ons op Aruba om de situatie 

voor wat betreft Kindermishandeling en Verwaarlozing met regelmaat (iedere 
3 tot 5 jaar) te meten. Zo kunnen de ontwikkelingen op dit gebied gevolgd 
worden en eventuele effecten van interventies gemeten worden. 

 
4. De informatie die uit dit onderzoek te halen is, is meer dan wat we tot nu toe 

hebben kunnen meten voor wat betreft de situatie van Kindermishandeling en 
Verwaarlozing. Ook hebben we nu voor het eerst cijfers die op reële 
meldingen gebaseerd zijn en die internationaal vergelijkbaar zijn. 

 
5. Bij een volgend onderzoek zal meer tijd besteedt moeten worden aan de 

werving van informanten, m.n. in de groepen die moeilijk te bereiken zijn. 
 
6. Ook zal bij een volgend onderzoek meer tijd gestoken moeten worden in de 

informatie en training van de informanten vooraf aan de periode van het 
bijhouden. Ook de ondersteuning tijdens de periode van het melden, kan 
beter. 

 
7. Het signaleren van Kindermishandeling en Verwaarlozing kan bij vele 

instanties beter georganiseerd worden. Daarvoor zijn zowel scholing en 
training als de nodige infrastructuur (o.a. menskracht, automatisering, 
procedure afspraken) nodig. Ook zullen de instanties gemotiveerd moeten zijn 
om dit te willen doen.  

 
8. We zouden op Aruba baat hebben wij een meer gestandaardiseerde vorm van 

registratie van casussen.  
 
9. Er was in dit onderzoek opvallend weinig overlap van casussen. Het zou de 

moeite waard zijn te bekijken wat dit betekent. Heeft het te maken met de 
korte tijdsperiode? Komen de meldingen wel terecht waar ze terecht moeten 
komen? En hoe verlopen de verwijzingen? 
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6.2 Conclusies v.w.b. Kindermishandeling en Verwaarlozing op Aruba 
Onderstaande conclusie moeten, gezien de opzet van het onderzoek met de nodige 
voorzichtigheid bezien worden. Gezien het feit dat de kerninstanties die te maken 
hebben met KMV hebben deelgenomen, is het wel aannemelijk dat we in ieder geval 
daarvan betrouwbare cijfers hebben. De problematiek zal hoogstens groter zijn dan 
de cijfers aangeven. 
 

1. De signalen die uit het veld kwamen voor wat betreft de Kindermishandeling 
en Verwaarlozing worden door dit onderzoek zeker onderbouwd. De situatie 
voor wat betreft deze problematiek is ernstig. We hebben het bij een 
voorzichtige schatting over één op de 15 kinderen. Vergeleken met de 
onderzoeken in Nederland en de VS is de situatie hier aanzienlijk erger. Ook 
als we kijken naar hoeveel kinderen te maken hebben meerdere vormen van 
mishandeling en verwaarlozing naar de schade die de mishandeling 
veroorzaakt, is onze situatie niet rooskleurig.  

 
2. Voor het grootste deel hebben we te maken met verschillende vormen van 

Verwaarlozing. Voor wat betreft deze trend, staan we echter niet alleen, 
wereldwijd is er een toename van de verwaarlozing van kinderen. 

 
3. Een laag sociale economische status, gekoppeld aan gezinssituaties waarin er 

weinig inkomen is, is een factor die van negatieve invloed is op 
Kindermishandeling en Verwaarlozing. 

 
4. Het zijn grotendeels de biologische ouders die betrokken zijn bij de 

verwaarlozing. Bij de verschillende vormen van mishandeling zien we dat bij 
Seksueel Misbruik in ruim een kwart van de gevallen de tweede verzorger 
betrokken is en voor drie kwart andere betrokkenen. Bij Fysieke en 
Emotionele Mishandeling zijn grotendeels ook de primaire verzorgers 
betrokken.  

 
5. Kindermishandeling en Verwaarlozing komen in alle verschillende 

gezinsvormen voor. Het lijkt er echter wel op dat het vaker voorkomt in 
gezinnen met een alleen staande ouder en in gezinnen waarbij de 
verzorgende partners niet getrouwd zijn. 

 
6. Onze gezinssituaties zijn vaak complex. Er zijn vaak meerdere mensen 

betrokken bij de opvoeding van de kinderen en de mishandeling en 
verwaarlozing die daarin plaatsvindt. 

 
7. Kinderen in alle leeftijdscategorieën en zowel jongens als meisjes lopen risico 

op alle vormen van mishandeling en verwaarlozing. We hebben diverse 
verschillen kunnen constateren, maar deze moeten gezien het feit dat we met 
een pilot onderzoek te maken hebben toch met de nodige voorzichtigheid 
bekeken worden. Wel is het nodig dat we ons inspannen om meer zicht te 
krijgen op wat er gebeurt met onze jongere kinderen die nog niet zelf 
signalen kunnen geven van wat er met hen gebeurt. Ze zijn in dit onderzoek 
ondervertegenwoordigd. 

 
8. Er moet nog nader onderzoek gedaan worden naar de relaties tussen de 

sociaal economische situatie, de inkomenssituatie, de gezinssamenstelling en 
factoren als drugs en alcoholmisbruik en geestesziekte en 
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Kindermishandeling en Verwaarlozing. We kunnen hierbij echter zeker 
gebruik maken van de informatie die hierover aanwezig is in de literatuur. Er 
is internationaal veel onderzoek gedaan naar deze relaties. 
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HOOFDSTUK 7 
 
AANBEVELINGEN 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wil ik de volgende aanbevelingen 
doen: 

1. Er zal een hoge prioriteit gegeven moeten worden aan het optimaliseren 
van de preventie en hulpverlening bij Kindermishandeling en 
Verwaarlozing. We hebben op Aruba geen keuze meer, de situatie is 
zodanig dat we bij onvoldoende interventies toegaan naar een steeds 
grotere problematische sociale situatie voor onze jeugd met alle gevolgen 
van dien. 

 
2. Zoveel mogelijk instanties zullen betrokken moeten worden bij de 

preventie van KMV. Traditioneel denken we daarbij nog te veel aan de 
directe hulpverlenende instanties, maar ook instanties als Fundacion Pa 
Hende Muher den Dificultad, instanties die zich bezig houden met drugs 
en alcohol verslaafden en psychiatrische patiënten zijn bij voorbeeld 
instanties die ook betrokken moeten worden in de preventie van KMV. 
Ook de medische sector, de juridische sector en het onderwijs zullen deel 
moeten zijn van onze preventieve aanpak.  

 
3. Preventie van KMV houdt een breed scala aan activiteiten in. Primaire 

preventie houdt in dat KMV voorkomen wordt. Hierbij richten we ons op 
de opvoeders. Een belangrijk aspect daarbij is het verbeteren van de 
algemene condities die ouders en opvoeders nodig hebben om hun taak 
goed te volbrengen. Zaken als: 

 
- Kinderopvang die betaalbaar en van goede kwaliteit is, voor kinderen 

van alle leeftijden en die rekening houdt met de arbeidssituatie van 
onze ouders (horeca werkuren, etc.) 

- Opvoedingsondersteuning voor alle ouders die hieraan behoefte 
hebben. Hierbij moeten we rekening houden met het feit dat we hier 
te maken hebben met verschillende gezinsvormen en verschillende 
actoren in de opvoeding.  

 
 Maar ook een zaak als armoede bestrijding zal de nodige aandacht 
moeten krijgen. 

 
4. Verder zullen we ons ook specifiek moeten richten op de risico 

ouders/opvoeders. De betreffende instanties zullen zich preventief op 
deze ouders moeten richten. Daarnaast zal bij signalering van problemen 
in de gezinssituatie sneller ingegrepen moeten worden in de vorm van 
concrete ondersteuning en begeleiding waar dat mogelijk is. 

 
5. Het signaleren en melden van Kindermishandeling en Verwaarlozing moet 

gestimuleerd en geoptimaliseerd worden. Gestimuleerd moet worden dat 
het signaleren en melden van Kindermishandeling en Verwaarlozing 
enerzijds door een zo breed mogelijk scala aan instanties gebeurd (meer 
dan nu het geval is) en dat het zo optimaal mogelijk en volgens vaste 
protocollen gebeurt. Hierbij zal de nodige training en ondersteuning 
beschikbaar moeten zijn. Ook zal er gezorgd moeten worden dat de 
benodigde capaciteit beschikbaar is.  
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6. Over 3 tot 5 jaar moet dit prevalentie onderzoek herhaald worden, maar 

dan op een wat uitgebreidere schaal, zodat de cijfers nog harder zijn en 
we een begin kunnen maken met het regelmatig bijhouden van de 
gegevens over de stand van zaken voor wat betreft Kindermishandeling 
en Verwaarlozing op Aruba. 

 
 

Er zijn zeker nog meer conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Ik 
laat dat graag over aan de overige bij dit onderzoek betrokken professionals. 
Ik die dit verslag dan ook niet als af, maar als een eerste verslag dat na 
feedback een meer definitieve vorm zal krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Con nos ta trata “Nos Futuro”?   
Kindermishandeling op Aruba Anno 2008 

CEDE Aruba, Drs. Helen Guda 

29



 
TOT SLOT 
 
Zoals in de inleiding aangegeven, is dit onderzoek een eerste stap in een 
project dat als doel heeft om te komen tot een meerjarenplan van het stimuleren 
en financieren van projecten op het gebied van de preventie van Kindermishandeling 
en Verwaarlozing. 
Met dit Onderzoek naar Prevalentie Kindermishandeling wilde we een beeld krijgen 
van de aard en omvang van het probleem en richtinggevende informatie krijgen voor 
het meerjarenplan.  
De conclusies van dit onderzoek spreken voor zich, alle betrokkenen op Aruba zullen 
het voorkomen en bestrijden van Kindermishandeling en Verwaarlozing urgent op de 
agenda moeten zetten. 
 
Een volgende stap in het project zal zijn, het samen met alle betrokken instanties 
inventariseren wat er is aan activiteiten op het gebied van de preventie van 
Kindermishandeling en Verwaarlozing, en wat er al is aan plannen op dit gebied. 
 
Na een oriëntatie op preventie activiteiten die internationaal ontwikkeld worden, 
zullen er op basis van de inventarisatie en oriëntatie speerpunten en criteria bepaald 
worden voor het financieringsproject.  
NGO’s en andere betrokken instanties zullen gestimuleerd worden tot het indienen 
van projecten op het gebied van de KMV die voldoen aan de eerder bepaalde 
criteria. CEDE Aruba zal daarbij zorgen voor de benodigde coördinatie, ondersteuning 
en financiering van de projecten en eventuele FTE’s.  
 
Een goede afsluiting van het project zou dan een herhaalde meting van de 
prevalentie van KMV kunnen zijn. 
 
Preventie en aanpak van Kindermishandeling en Verwaarlozing is een 
noodzakelijke en zeer belangrijke investering in onze toekomst en zal als 
zodanig een van de prioriteiten van onze samenleving moeten zijn. 
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ONDERZOEK
KINDERMISHANDELING & 

VERWAARLOZING
Een onderzoek

in opdracht van CEDE-Aruba
Aruba, 2008

UItgevoerd door Develop to Grow N.V.



Doel en opzet van bijeenkomst

• Aanleiding Onderzoek
• Kindermishandeling en verwaarlozing
• Opzet Onderzoek
• Formulier
• Medewerking gevraagd!
• Afspraken



Aanleiding Onderzoek

• Signalen ontvangen door Cede Aruba 
• Plan voor meerjarenaanpak preventie

kindermishandeling: gericht op de lange
termijn, afstemming & resultaten

• Onderzoek als eerste stap in het proces



Doel Onderzoek

• Een eerste indicatie krijgen van de 
werkbaarheid van de methode, de 
medewerking van het veld, de mate en 
de aard van kindermishandeling, 
plegers en slachtoffers die gesignaleerd
worden

• Bij een eerste stap naar het krijgen van 
data die kunnen dienen als begin-
meting voor de effectiviteit van 
preventie activiteiten



Definitie Kindermishandeling
Kindermishandeling is elke vorm van, voor de 

minderjarige, bedreigende of geweldadige
interactie van fysieke, psychische of seksuele
aard, die de ouders of andere personen ten 
opzichte van wie de minderjarige in een relatie
van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of 
passief, opdringen waardoor ernstige schade
wordt of dreigt te worden berokkend aan de 
minderjarige in de vorm van psychisch letsel.

Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden
van essentiële hulp, medische zorg en 
onderwijs.(Wet op jeugdzorg, Ned. 2005)



Vormen van mishandeling

• Seksueel misbruik
• Lichamelijke mishandeling
• Emotionele mishandeling
• Lichamelijke verwaarlozing
• Verwaarlozing van het onderwijs
• Emotionele verwaarlozing



Opzet van het Onderzoek

• Gekozen voor pilot onderzoek naar model 
van het NIS/NPM-2005: kan nu alleen een
pilot worden (advies CBS)

• Doelgroep: kinderen van 0 – 17 jaar
• Inzet van professionals
• Gebruik van standaard definities KM
• Uitgaan van werkelijke casussen en geen

schattingen



NIS kent 5 groepen slachtoffers KM

1. Kinderen die aangemeld worden bij VR, 
Sostenemi

2. Kinderen die niet gemeld zijn bij deze instanties, 
maar bekend zijn bij politie & rechtbank

3. Kinderen die niet bij bovenstaande instanties
bekend zijn, maar gesignaleerd zijn door andere
informanten zoals leerkrachten, 
consultatiebureaus, medische sector, etc.



4. Kinderen die niet gesignaleerd zijn, maar
bekend bij bij mensen in de gemeenschap: 
buren, familieleden, e.d.

5. Kinderen die die door geen enkele
instantie of persoon gesignaleerd worden.

Het onderzoek richt zich alleen op cat. 1, 2 
en 3.



• Instanties die op Aruba benaderd zijn: 
Voogdijraad, Sostenemi, Politie, JGZ, 
WGK, Sociale Zaken, FHMD, Trai Merdia, 
Kinderartsen, Huisartsen, Speelschooltjes, 
Scholen.



Opzet van het Onderzoek
• Bijhouden casussen voor een afgesproken

periode: het gaat om alle
vaststellingen/vermoedens van 
kindermishandeling die je in je functie
tegenkomt en die plaatsvinden in die periode

• Registratie is alleen voor onderzoek, niet
voor melden!

• Na afgesproken periode worden alle
gegevens verwerkt en komt er een verslag
van het onderzoek en gaan we verder met 
het project van Preventie Kindermishandeling



Formulier

• Uitleg formulier en informatie definities
• Gelegenheid tot vragen stellen



Medewerking houdt in:

• Voor één of twee maanden formulier
invullen. Na één maand evaluatie en 
beslissing of we door kunnen gaan

• Beginnende 1maart a.s.
• 19 en 20 maart terugkombijeenkomst
• Iedere instantie beslist zelf wie de 

formulieren invult. 



Afspraken

• PRIVACY GEGEVENS WORDT 
GEGARANDEERD!

• Opgeven wie meedoet
• Ondersteuning bij invulling kan altijd op 

aanvraag: tel 5828988/7301955, email: 
developtogrow@gmail.com



Informatie en formulieren uit:
KINDERMISHANDELING
Leiden Attachment Research Program
M.H. van Ijzendoorn e.a.

Kindermishandeling in Nederland Anno 2005
De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en 
Jeugdigen (NPM-200%



























ONDERZOEK KINDERMISHANDELING EN VERWAARLOZING 
ARUBA 2008  
 
 
Nadere toelichting bij invullen van het formulier 
 
Wij vragen u in de periode van 1 maart tot en met 31 maart (mogelijkerwijs te 
verlengen tot 29 april) 2008, verslag uit te brengen over de vaststelling/vermoedens 
van kindermishandeling die u in uw functie tegenkomt en die plaatsvinden binnen de 
onderzoeksperiode. Het gaat dus om kinderen die u in uw eigen werk ziet en niet om 
kinderen waarvan u zijdelings iets verneemt, maar die bijvoorbeeld eigenlijk onder 
verantwoordelijkheid van uw collega’s vallen. U kunt voor het melden van uw 
vermoedens/vaststellingen van kindermishandeling gebruikmaken van het 
invulformulier. U vult voor ieder kind (0t/m 17 jaar) dat past binnen de definities van 
het onderzoek een apart invulformulier in. U levert deze formulieren dan in op bij:  
 
Develop to Grow 
Grenadaweg 10 
Tarabana 
 
Of  
 
Aruba Learning 
Irenestraat 21 
Oranjestad 
 
Gebruik van de formulieren: 
De formulieren die we u vragen in te vullen bestaan uit een aantal odnerdelen: 

A. Het kind 
B. De Thuissituatie 
C. Belangrijke personen 
D. De mishandeling die wordt vermoed. 
 

Voor het hele formulier geldt dat wij u vragen gegevens in te vullen voor zover deze 
u bekend zijn. Als u niet het juiste antwoord op de vraag weet, kunt u (1) indien 
mogelijk, de best mogelijke schatting van het antwoord geven, of (2) als u geen 
inschatting kunt maken, aangeven dat dit u onbekend is (zodat wij zeker weten dat 
er geen vragen over het hoofd gezien zijn). 
 
Het kind dat (mogelijk) met mishandeling te maken heeft (gehad) staat centraal in 
het formulier. Daarbij gaat het om uw eigen ‘niet pluis-gevoel’ Iedereen heeft zijn 
eigen normen en waarden. Stel uw eigen normen en waarden voorop. Als u het 
gevoel heeft dat de situatie niet pluis is, maar uw collega’s denken daar wellicht 
anders over, vragen wij toch uw eigen gevoel hierin te volgen en een formulier in te 
vullen. Het geeft niet dat dit betekent dat u wellicht eerder een formulier invult dan 
uw collega. 
 
Verslaggeving aan ons is niet hetzelfde als een melding bij een hulpverlenende 
instantie. Wij zullen alleen aantallen registreren. Bovendien zijn meldingen aan ons 
anoniem. De gegevens die wij van uw krijgen zijn niet voldoende om de kinderen te 
traceren en aan te melden voor een hulpverleningstraject. Indien u dat nodig acht, 
volgt u daarin zelf de benodigde stappen.  



 
Puntsgewijze toelichting bij het invulformulier: 
Bij instantie vult u uw instantie in. In het hokje nr. vult u niets in, dat wordt door ons 
ingevuld. 
 
DEEL A. HET KIND (Dit betreft het kind dat centraal staat in uw 
vermoedens/vaststelling van kindermishandeling/verwaarlozing tijdens het 
uitoefenen van uw functie) 

1. Vult u hier de geboorte datum van het kind in. 
2. Indien geb. datum onbekend is, een zo goed mogelijke schatting van de 

leeftijd 
3. Vermeld hier het geslacht van het kind 
4. Als u weet of het kind ingeschreven is op een school, kunt u dat bij vraag 3 

invullen. 
5. Hier vult u in wat het land van geboorte van het kind is. 
6. Indien er aandoeningen zijn (b.v. ADHD, leerproblemen, gehoorbeschadiging) 

die mogelijk een rol spelen in het verhaal (en die niet veroorzaakt zijn door 
de mishandeling) kunt u die hier vermelden. 

7. Mocht het kind verwezen zijn naar een andere instantie of volgens u bij een 
andere instantie bekend zijn, vermeldt dat dan hier. 

 
 
DEEL B. DE THUISSITUATIE 

8. Geef aan in welke buurt het kind woonachtig is ten tijde van de mishandeling. 
9. Hoeveel kinderen telt het gezin van het kind totaal? Het gaat om het aantal 

kinderen onder 18 jaar dat ook op hetzelfde adres als dit kind woont. 
10. Het betreft hier het aantal kinderen binnen het gezin voor wie u weet dat een 

formulier is ingevuld. Indien u in uw functie meerdere kinderen binnen het 
gezin tegenkomt die passen binnen de definities van het onderzoek, vult u 
voor deze kinderen aparte formulieren in. 

11. Vermeldt u hier de namen van de overige kinderen in het gezin die u opgeeft 
bij vraag 10 

12. Geeft u hier een schatting van de sociaal economische status van het gezin. 
Leven de gezinsleden van een modaal inkomen in gemiddelde behuizing of 
zitten ze daar duidelijk onder of boven? 
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