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1.

VOORWOORD.
Over de instelling VRIJ EN VROLIJK zijn de-

m~ningen

verdeeld.

Een vorige aktie rond deze mammoetinstelling beschreef voornamelijk de
pedagogische wantoestanden. De hele aanklacht werd in de doofpot gestopt
door zogenaamd gebrek aan bewijzen. De directie, hoewel met geschonden
imago, haalde het toen door voortdurend te verwijzen naar het gebrek aan
subsidies.

Twee jaar na de feiten werden de auteurs van dit dossier, een groep opvoeders,

leraren, sociaal assistenten en psychologen, nog steeds gekon-

fronteerd met dezelfde wantoestanden. De direktie had rustig de situatie
gelaten zoals ze was.
Er nauw op lettend steeds het belang van het kind, verblijvend in instellingsverband, centraal te stellen, wil dit dossier een aanklacht zijn
van de nog steeds heersende pedagogische en materiele wantoestanden in
Vrij en Vrolijk.

Tevens zullen we pogen het eeuwige argument van PROF.

DR.WENS en DIR. MERECY, nl. het gebrek aan subsidies, waarmede ze steeds
opnieuw de wantoestande.n willen verantwoorden, te ontzenuwen. Vandaar
het belang gehecht aan het aspj=kt wanbeheer in dit dossier.
Hiermede komen we tevens tegemoet aan de herhaalde vraag van de instanties om bewijsmateriaal. In dit kader verwijzen we naar specifieke klachten die neergelegd werden bij het

par~et,

het Ministerie van Volksgezond-

heid en van het Gezin, het Ministerie van- Justitie, het Ministerie van
Nationale Opvoeding en Kultuur, en het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, welke voor de instelling de subsidierende instanties zijn.

Een tweede vaak door de direktie gehanteerde argument om de beschuldigingen weg te wuiven citeren we letterlijk:" ••• het anti-humanistisch
karakter van akties gevoerd door welbepaalde p01itieke groepen tegen de
enige vrijzinnige, pluralistische instelling in Belgie .•• ".
Opdat het karakter van onze aktie van bij het begin voor iedereen duidelijk zou zijn, wensen we op deze aantijging onmiddellijk het volgende
te repliceren:

2.' _

Vooreerst is o~z~'aktfe' op geen~-enk:e fe wi'j:ie'antl-'humanis-t;isc.h gein'spfl'reet-d;' :sTechts~ die 'personen, die zich bedienen van he"t humanisme om
daarmee mensonwaardige toestanden te verdoezelen, willen we ontmaske
Ovetttiigd van

d~ wantb~standenwelke

ni~t-vrijzin'nige

eveneens heersen in

instellingen, wil onze aktie-groep ieder initiatief

ondersteunen om ook die situaties te analyseren en aan te klagen.
Dat het om een "welbepaalde politieke groep" zou gaan, wensen we als
volgt te weerleggen: onze aktie-groep bestaat uit personeelsleden die
alIen op hetzelfde tijdstip in de instelling werkten, en die slechts
een groep zijn gaan vormen op het ogenblik dat het een

.

~ "1.. :j

gemeenschappelij~1

~:i~o:~s~:~~~~: :::dt:ek:::::~tuatie van kinderen en personeelsleden in,~
/~

NacL3t het leuter analyserenen aanklagen van het systeem'Vrij en VroliJ·t:<J~j
is het ortze bedoelirig een eerste voorstel tot alterriatief beleid voor
deze' instelling te. fo·rmuleren.

;.,t~

:_~ d.i~

Als summum varl" korruptie,{wantoestanden en uitbuiting van gehandicapten kan ¥rij ~ri Vrolijk':b~schouwd worden als'-SYMPTOOM'VAN HET GANSE
ZIEKE JEiJGBZORGBELEID
in ons land. Bewtist van de 'geva~ilijke evolutie
..
,"

.)'

die

oi:lze1~:l§>lj
'::

band

.

enk~1~1

si

zondere j eugdzorg vandaag kent, wenseii'we ook-in dat' ver- ,-,
zij het vrij 8lgemene, Voorstellen te formuleren.

Het Aktfe ''';.
J

..

:K6mite-e~Vrij
\'

3·.. :.
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en Vrolijk.
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L
-

Statuten en leidende figuren.

2. Pedagogische principes van Prof. Dr. Wens en realisatie in de prak,

tijk.
3. Overzicht van de verschillende afdelingen.
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BESCHRIJVING VAN DE LEEFSITUATIE IN DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN:
1. AfdelingDe Donk en de annexe van Mastenhof.
2. Home Kinderleute.
3. De Domino

4. Mastenhof (Kapellen) en Ankerhof.
5. Home voor Halve Vrijheid: - De Voorpost (voor jongens)
- Kinderleute (voor meisjes)
6~

OnsKasteel (verblijfplaats B.W.'ers).

BESLUIT.
Ill.

ALLEEN BIJZONDER ONDERWIJS !

IV.

DE MEDISCHE -,PSYCHOLOGISCRE - en SOCIALE DIENST.
L

De medische die:nst.

2. De

p3q('~hologische

;

dienst.

3. Het gespecialiseerd PeM.S. - centrum.
4. De sociale dienst: een ronseldienst !
V.

ENKELE KONKRETE FEITEN EN WANTOESTANDEN.

VI.

DE'VOEDING EN KLEDING.
1. De voeding.
2. De kleding.

VII~

V~N

WAAR KOMEN DE INKOMSTEN VAN DE INSTELLING ?

1. De kategorisering van handicaps: ook bestudeerd in functie van
subsidiering ?
2. 'Inbreuken op de sociale wetgeving.
3. Inbreuk betreffende vakantietoelageno

4. De personeelsbezetting: een bron van inkomsten ?

50 De kinderbijslag.

6. Hoe winst maken op de gesubsidIeercle verblijfskosten?
7. Schenkingen en

4.

giften~

8. De B~schuttende Werkplaats "Noordheuvel".

VIII. WAAR GAAN DE GELDEN HEEN

?

1. Gelden die afvloeien naar beheerders en

k~derpersoneel.

2. Allerhande kosten ten gevolge van uitbreidingsdrang.
3. Geldverspilling ten gevolge van wanbeheer en slechte organisatie.
4. Personeelspolitiek van de instelling.
5. Allerhande juridische uitgave-posten.

IX.

BESLUIT EN EERSTE VOORSTEL TOT ALTERNATIEF BELEID VAN VRIJ EN VROLIJ.

X.

ALTERNATIEF VOOR DE BIJZONDERE JEUGDZORG IN BELGIE.

5.
HOOFDSTUK I

§ 1

INLEIDING.

De Statuten •

• Oprichting en raad van Beheer.
De V.Z.W. OPENLUCHTOPVOEDING werd opgericht op 30.1.1937 (zie bljlage
Be1gisch Staatsblad nr. 30 van 30.1.37).
Het DOEL van de vereniging is het bevorderen van de verstandelijke, 1ichamelijke en zedelijke opvoeding en heropvoeding door midde1 van open1uchtopvoeding (art. 2 van de oorspronkelijke statuten) en onderwijs in
't a1gemeen, evena1s het bevorderen van liefdadigheid en mens1ievende
werken in 't a1gemeen (art. 2 bij1age Belgisch Staatsb1ad 16.2.67).
Tot statutair beheerder werd de heer QUADENS benoemd die deze functie
waarnam tot aan zijn dood (maart '69).
Op 16.2.67 werd juffrouw M.WENS benoemd tot tweede statutair beheerdervo1machtdrager, voor de duur van, de vereniging (de duur van de vereniging
is ONBEPERKT : Belg.

Staatsb~.

art.S, 16.2.67).

Na het over1ijden van de heer QUADENS bleef juffr. WENS over als enige
statutair vo1machtdrager (3.4.69). De heer MERECY werd tegelijkertijd
tot directeur van de vereiniging benoemd.
De huidige situatie is als volgt (Bijlage B.S. 27.1.72):
a) De ~ehe~rEa~d_
Gans de beheerraad is verbonden aan de instelling.
1. luffrouw WENS
Volgens eigen zeggen is zij onbezo1digd statutair beheerder-volmachtdrager. Zij is tevens Docente aan de faculteit van
gische en pedagogische wetenschappen vpn de

psyc~olo

R.U.C. in de afde1ing

orthopedagogiek.
luffrouw WENS st~lt zichze1f voor a1s de grote idealiste die zich

6.

volledig, dit betekent dag en nacht en onbezoldigd inzet voorhet
weliijri van de kinderen. Datzij .inderda.ad een grote werkzaamheid
ten toon spreidt wordt hier geenszins in twijfel getrokken, MAAR
deze is niet gericht op het welzijb Yan
vervolg van dit dossier zal

blijke~.

de~kind~ren

Z~lfs_bet

zoals uit het

volledig onbezol-

digd waarnemen van haar functie als st:atlitair beheerder-volmacht- ..'
drag er kan in twijfel getrokken

worden~'

.,

2. De heer MERECY
Een beheerder van de v.z.w. kan geen bezoldigde functie waarnemen
in de v.z.w.
De heer Merecy is beheerder van de v.z.w., Directeur van de v.z.w.
en Directeur van de Beschuttende Werkplaats resorterend onder de
v.z.w.
j •

Doet hij dit alles onbezoldigd ?

Dokter BIJL
De heer BIJL is als Hoogleraar verbonden aan de universiteit van
Utrecht,afdeling neurologie. Tevens is hij full-time bezoldigd
hoofdgeneesheer in de v.z.w., waar hij eens in de veertien dagen
die functie waarnee6t.

4. De heer CLAUS
De heer CLAUS is verzekeringsmakelaar.
'"

5. Dokter VAN 'RAVENSTEIN

"

'::::

De heer VAN RAVENSTEIN is als kinderarts verbonden aan de Vesaliu§"";!,.

::~

kliniek te

Braischa~t.ba~~n~a~t·~;1{j'iuii-£i~~ b~zoldrgd k{nder~

,":::;

specialist in de v.z.w.
"):

():.~ ~:':,/~,.

r; tl::

..~'

;-.::.~:

, ,~.c

,_'~'

,.

b) Leden van de v.z.w.

';ft~~ t ~~'n£~'Ir:ied~~J{~ g~b~'perk£ ~;i(it~g~Hi~ i"t~ri~i~~Eg" drie bedragen.

:~

Nieuwe leden worden aangenome~ door een meerderfi~id~be~iissing van de'!
AIgemene Vergadering, waarin noodzakelijkmoet begrepen zijn de stem
i ; -'

J ~:~ ::: J

.. ' :_', .':_ :'...;:: ~.~

:.:

.~: .~~:

.'::

::.- ,; ...'

.~.- .~, 1-}

"~r:)'~ \,:'"

".

I.;3 .-:: ;

van de Statutair beheerder;" volmachtdrager.

...

-,.~--

.-.
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De uitsluiting van leden zal geschieden door algemene vergadering met
twee-derde, meerderheid, waarin noodzakelijk moet begrepen z:i:.jn de
stem van de statutair beheerder- volmachtdrager.
Het actiecom-itee heeft het vermoeden dat de beheerraad van de v.z.w.
tevens de enige leden van de v.z.w. zijn.
BESLUIT
Uit wat voorafgaat blijkt dat de Raad van Beheer van de v.z.w. bestaat uit
Juffrouw Wens, bijgestaan door de voornaamste belanghebbenden.
De Raad van Beheer wordt nooit als dusdanig samengeroepen, behalve wanneer
Juffrouw Wens niet uit haar

persoon~ijke

naam beslissingen wenst te nemen ..

De algemene vergadering bestaat enkel op papier omdat dit wettelijk verplich
is.
B. AIgemene struktuur van de v.z.w.
De algemene struktuur van een vereniging kan normaal het best uitgedrukt
worden in een organigram.

Voor de v.z.w. Openluchtopvoeding is dit na

herhaalde pogingen totaal onmogelijk gebleken. Het enige wat met zekerheid 1.<.an vastgesteld wordeb is dat Juffrouw Wens alles in handen heeft ..
Daarnaast kunnen we wel trachten enkele belangrijke figuren van de instel
ling even nader te belichten.
De voornaamste figuur in de instelling na juffrouw Wens is de heer .
MEREC,):. De positie van direkteur Merecy is zeer speciaaL Zijn taak is
het verzorgen van de public relations. AIs politiek sterke figuur staat
hijin voor de kontakten met deministeries, politici en· pers. Aan het
dagelijks beheer van de instelling neemt hij weinig of niet deel.
He cen'trale ·figuur voor het funktl.one·ren van de instelling is de heer
BLOMME.

Zijn kwalifikatie is die van obderwijzer~' Zijn po~itie in de

inste 11ing is de vo 19'ende:
a) officieel is hij

leEa~r_alK~m~n~ ~akk!:.n_in

de technische afdeling.

b) :ierd~=r is h[j algemeen dienst£ver~te·.
c) tevens is .hij hoofd van de

~o£i~l!:.

dienst.

d) daarnaast is hij ook nog hoofd van de afdeling·hcilveVrijheid.
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Zijn taak als leraar in de technische afdeling, waarvoor hij full-time
door het ministerie van Nationale Opvoeding wordtbezoldigd, beperkt
zich tot enkele uren per week. In feite is hij als aLgemeen dienstoverste
en als hoofd van de sociale dienst de spil waarrond alles draait, zoals
verder nog zal blijken.
Situeren we vervolgens de'rol van de famiIie QUADENS:
de be1angrijkste figuur is hier ongetwijfeld HERMAN, de zoon van de
stichter van de school, steeds opgevoed samen met de in de inste1Iing
geplaatste jongeren.
In het Belgisch Staatsblad van 30.1.1937, art. 13 der2tatuten staat te
lezen: "Indien de zoon Herman Quadens van de medestichter Remi Quadens,
a~n

nog in Ieven is en meerderjarig, zal

hem a11een en bij uits1uitirig

van andere afstammelingende overdracht van machten gebeuren".
Bij de herziening van de statuten (Be1gisch StaatsbIad 16.2.67) wordt er
met geen woord meer over Herman Quadens gerept-- merken we hierbij op
dat' +Jti££rouw 'M. Wens toentottweede' stBtutairbeheerder-volmachtdrager ,
werd benoemd. Hieruit b1ijkt voor de eerste maa'! de machtspositie .die
juffrouw WENS zichheeft weten te veroveren.
Hoewe1 HERMAN QUADENS van de Goer hem weggelegde positie beroofd werd,
I

heeft hij zich toch een positie in de instelling

w~ten

va~

Het eigendomsrecht over een gedeelte van de gronden
vreemdzijn~

Iuchtopvoeding zal hieraan zeker niet

te

kre~eren.

de v.z.w. Open-

O~danks

zijn geringe

kwalifikatie als opvoeder kIasse II,'bezit hij een direktiefunktie en
bezit~hij

een positie die, aIhoewel formeel

par~llel

met die van Dhr •

. Blomme, toch ondergeschikt is aan de positie van Iaatstgenoemde.
Zeerrecent is de'famiIie Quadens weerom meer greep gaan krijgen op de
insteIIing:
a) MEVROUW QUADENS : vervangend dienstIeider Home KinderIeute teMaria"

~

~~

'_

_

_

_

_

_

'.!..

't'"

<-

•

bp.rg, ert "t~eve.ns, Ierar.es hl.tis.ho.udkunde.
~.

b) FRANK

...

'. r "

.QUADEN:~

' ; ., • "

{"t

~

: verantwoordelijk voor herstrukturatie van Keuken en

~eschuttende werkpl~ats.

c) Dhr en Mevr. SMULEWIT~. (scho~nbroer~ en schoonzus van Herman Quad~ns):
hoofdverantwoordelijken, voor de afdeIing "De Donk"; beiden zonder
enige kwaIifikatie.
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d) FRANK GOOYVAERTS (socioloog) - (schoonbroer van Herman Quadens):
hoofdverantwoordelijke voor "De Voorpost", zal vanaf 1.9.74 in'dienst
treden als direkteur van de sociale dienst.
Bij de voornaamste figuren in de instelling kunnen we nog voegen:
Dhr. en Mevr. VAN MOL - MARIEN , respektievelijk schoolhoofd zonder klas
(B.L.O.) en direktrice bijzonder technisch onderwijs, met als respektievelijke diploma's: onderwijzer en kleuteronderwijzeres (beiden met
diploma hogere opvoedkundige studien).
Alle andere figuren zijn ondergeschikt aan de bovengenoemde, en hun rol
zHllen we terloops belichten bij de bespreking van de verschillende afdelingen.

10.

§ 2

Ortho-Pedagogische principes van Prof. Dr.WENS.

A. In leiding.
Vooraleer we toe zijn aan de bespreking van de diverse afdelingen van
v.z.w. Openluchtopvoeding Brasschaat, en de pedagogische en materiele
toestanden daar, dient eerst iets gezegd over de ortho-pedagogische
principes van Prof. Dr. Wens, en wat deze "wetenschappelijke" standpunten in werkelijkheid dekken:
Kort samengevat komen de belangrijkste punten hierop neer:
a) Het erop nahouden van grote instellingen omwille van financiele leefbaarheid.
b) De heterogene groepssamenstelling.
c) De uitgangspuntenvan pedagogen als Makarenko (opvoeding door arbeid:
en Decroly ("Centres d'interets"),(werkelijkheidsonderricht.)
B. Belangrijkste principes.
a) Het Erin~iEe_v~n_d~ ~r£te in~t~lli~
______

•• -_'"0 ___

In de v.z.w. Openluch'topvoeding
verspreid over diverse

'--~-r"""'-"'··

," ... " ",", .. ', _'-..

v~r9;t~jve.n

afdelinge1;1.D~~e

autonoom ; alle afdelingen

.

..':-

meer dan 700 jeugdigen,

C3f(::lelingen
bestaan niet
.
"

.... ,

zijnzowe~(>p_pedagogisch,
•• "." ,.f,_.':_,_ ","

•. '.+;_~:' __:'.«':'

::< ~"':::':>

materieel als

administratief vlak volkomen.ge~~htF?l~~~er.d. M~n weet wat deze centralisatie betekent:
D.w.z. er zijn zowel
weliswaar voor
realiteit volkomen

l~n

safdelin en, die

~escheideri

zijn, doch in

overgangsmogelijkheden,
niveau is er een kinder

kribbe en een

is er bijzonder

kleuter~

bi zonder la
Naast

zijn er homes voor

Halve

<yoOr me-isjes) en een Beschut-

tende Wer~pla~ts
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Dit alles is vanzelfsprekend voorhanden in de optiek van internaatsverblijf.
Op die manier. is het overduidelijk dat sociaal gehandikapte jongeren
vanaf hun geboorte (kinderkribbe) tot hun dood in deze instelling
kunnen behouden worden.
De instelling kan voor het verblijf van een jeugdige gesubsidieerd
worden vanaf zijn geboorte, tot en met zijn eventuele opname in de
beschuttende werkplaats.
Er zijn 4 departementen die voor subsidiering instaan: Het Ministerie
van Volksgezondheid, het Ministerie van Justitie, Het Ministerie van
Nationale Opvoeding (onderwijs), en het Ministerie van Arbeid en
Tewerkstelling (beschuttende werkplaats).
Eenmaal ingeschreven in de Beschuttende Werkplaats van v.z.w. Openluchtopvoeding is de zogenaamd minder-valide werknemer op een andere
wijze een fihanciele melkkoe voor de instelling (voor nadere uitleg
uitleg~hierover,

zie de tekst over de beschuttende werkplaats).

We stellen aldus vast dat het voornaamste motief voor het erop nahouden van een grote instelling, een financieel motief is, met een
dubbel aspect:
1. Een grote instelling is economisch gemakkelijker leefbaar
(cfr. grote en goedkope aankopen).
2.

E~n

.grote instelling waarin de

afdelin~en

op elkaar aansluiten,

waarborgt de mogelijkheid dat leerlingen van de ene naar de andere
afdeling kunnen overgeheveld worden en aldus op een vlotte manier
kunnen b.ehouden blijven, zodat ook de subsidies voor het verblijf
van het kind kunnen "behouden" blijven.
Hoewel de

fin.fln~une

ov.erweging duidelijk is, zien we echter een pe-

dagogische verantwoording van grote instellingen niet zitten, vooral
niet als men weet met welk tekort aan opvoedipgspersoneel men in
Belgie te .kampen heeft.
Groepen van 30 A ~O kinderen met daarbij ~~n enkele opvoeder, zijn
in Vrij en Vrolijk dagelijkse kost; en

~~n

opvoeder die soms 5

a6

dagen aan een stuk dag en nacht-dienst doet is evenmin een uitzonde-

12.
ring.
b) De_het~r'£K~.n~ ,g,r.2el?s~a!!!e!!s!e llln,g,
In Vrij en Vrolijk zijn diverse typen van stoornissen aanwezig:
mentale stoornissen (matige en vnl. lichte), epilepsie, kinderen met
spraak- en leermoeilijkheden, sociale gevE,Jllen waaronder de zogenaamd
karakterieel gestoorden.
Het principe van de heterogene groepssamenstelling komt hierop neer
dat in een groep zich kinderen situeren met de meest uiteenlopende
stoornissen. 20 zijn er groepen waar zwaar en licht mentaal gestoorden samen zitten met kinderen met zware karaktermoeilijkheden en sonOl;~aal

ciale gevallen, die vaak volkomen

funktioneren.

De wetenschappelijke verantwoording van juffr. WENS hiervoor is dat
het hierdoor mogelijkwordt
dat qe,ene.n
:zich aan het gedragspatroon
......
.
...
,

.

;;

d~_anderen op~rekken;

van

"~,:,

~o.~ou

'~."

bv. het.ongedurige gedragspatroon va

een ~~!,§:l!<1:~_r,g!c~~~2E<!~L,c>p<!E?:r(~r.!:l~t:.__ w.<:>~9E!J:1 ~d.??E?et t!_~~e _~unk~ioneren
van debielen; omgekeerd zou het tempo van een debiele jeugdige iet,

'

wat opgedreven wo~~en doord~~overaktiviteit van de kar~kterieel.
~

Theoretisch is dit

J

~,'

.'

.

aanvaardbaar;

volko~en

Wat doet zich echter voor in de realiteit ?
Voor de sarh~~stel1ing \,atY'd~-gro-epen wordt geen -enkel kriterium gehanteerd; de plaatsing van een kind in een groep gebeurt louter toevallig.
Daarbij dient alles gesitueerd in het

kade~

van de realiteit

v~n

het

'g-~oeps le~en in dez~c:t'~s'i:elling, d~.w~ z.' vee'l fe grate groepen (soms 30
Et 40 k~irid-~ren) met te weinig opvoed~rs, waarbij a lleleerlingen i~
staat van een zekere 'ontb~~i~g leven - ~i was het maar 'alleen op 'affektief vlak - en waarbij vnl.-de~ wet -:vi3'n deste-rkst::e geldt.
Dit veroor~aakt volg~bde k~~s~:kwer:ities -" steeds' met betrE~kkirig tot
.

.;

"

\.

'(

,

. .

.

de heterogene groep'ssamenstelling:
1. Debiele (of minder verstandige)leerlingen worden uitgebuit en
onderdrukt door diegenen die intelligenter zijn.
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2. In de meeste gevallen bereikt de leerling met een uitgesproken
~egatief

gedragspatroon meer persoonlijk voordeel dan een ruatige,

kalme jongen (cfr. de vaststelling

d~t

de ergste leerlingen het

vlugst uit de instelling geraken).
Normale leer1ingen die bv. om socia1e redenen gep1aatst zijn en
in zulke groep terechtkomen worden onmiddel1ijk gekonfronteerd met
voornoemde de1inquente gedragsmodellen en worden spijtig genoeg
al te vlug overtuigd van de efficientie van negatieve gedragswijzen
3. Het spreekt vanze1f dat ook de minder verstandigen in zo'n groepa1 was het maar door hun beinvloedbaarheid- zich een agressief
gedrag gaan eigenmaken.
4. Een normale of zelfs meerbegaafde 1eerling- geplaatst in e,en groep
met zwaar de1inquenten, epi1eptici en' zwaar mentaa1 gestoordenza1 ongetwijfeld mettertijd meerderwaardigheidsgevoe1ens aankweken
en iop.vo eerbied voor de zwaar gestoorde makkers treedt een diepe
haat en misprijzen in de plaatso
5. Daarenboven is hetvoor de opvoeder in zo'n groep onmoge1ijk met
iedereen op hetzelfde vlak te kommunikeren. Zowe1 op het v1ak van
het menselijk kontakt als wat de aktiviteiten betreft zijn de keuzemogelijkheden beperkt. Een spe11etje voor debie1e jongens van
17

j~ar,

die mentaal funktioneren 0p'het niveau van 10

a

11-jarigen

i.s abso1uut niet aantrekke1ijk voor zijn norma1e 1eeftijdsgenoot.
Vaak richt de opvoeder zich dan op die jongens in zijn groep die
hij n,og recuperabe1 acht en het mense1ijk kontakt tussen opvoeder
en 1eer1ingen verengt zich tot een k1ein,groepje uitverkorenen,
die meestal evo1ueren tot medewerkers van de opvoeder om de orde
te handhaven. De zwaargestoorde . 1eer1ingen verdwijnen dan uit het
,

~

aandachtsve1d van de

'~

"":"

. .

opvoe~er'en~prden.;ian

hun lot overge1aten,

zodat van enige vooruitgang voor deze 1eer1ingen geen sprake kan
zijn.
A1s konk1usie voor dit punt zouden we kunnen ste11en dat van de

L4.
ortho-pedagogische bedoeling van dit principe niets verwezenlijkt
. wordt en dat enkel 01Il opporttmist::.ische redenen .,(vnl. ordehandhaving) verschillende stoornissen'worden samengevoegd;
Immers: - in een groep van karaktergestoorden en debielen zal het
veel moeilijker zijn om geslaagde komplotten te smeden.
- indien de opvoeder enkele normale leerlingen of karaktergestoorde leerlingen in zijngroep goed in handen
heeft dan is hetwel gemakkelijker de orde in de groep
te handhaven.
(voor deze laatstvermelde punten: cfr.h0efdstuk II,§4
over afdeling "Mastenhofll).
Zelfs op het niveau van het groepsleven speelt dus de verdeel en
heerspolitiek - zo typisch voor heel deze instelling - zijn role
c) De.£r£'ly ~n.:.:.Makar~nko.!. de,:p~dag£gische st~unpil!!r!n_"!!n~Vrii~n..:..Vro]}jJ
'"L' De",sti<iht.~1;.;ypn"d~ )3ch.oQlj;_:J:i~JIJJE;.Ql..ladens',)waseen kwekeling van
---
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DECROLY. Decroly is alspedagoog voornamelijk bekend voor zijn
onderwijside~en:

uitgaan van de.belangstelling,'de beleving-van de

kinderen en volledig g,ericht zijn op de realiteit achtte hij ~~n
:.-:.(:l~r. b_~ lqtlgrij~ste migd~J~~. 'y9Q"~:~~~_~I1. mE?~r

'Ih

het bij zond~r

aarlgepast: onderwij sproces

onder~ij s rri!jv~i'j~'en '~ro lijk ~orden

deze ideeen

. e~ht'er- slechts in verkapfe.Jvorm-':' gereali"se'efd/' omdat de me~ste aan-

c1-~chttii tga~t

ailerh~~d~; ~~pr~ssie~-te~hniek~tF (ri tmiek-dans-

naar

'iil

plast::i'~che vo'rmgeving).'~ri

~~ lk'~"

dan' ap' a f;'l'e'

iri"('o~ze

h6~f'dzaak'naar3'f(e'r~shltaten hi~rvan

'iri{)geiijl<:e:r~%V o'~~o~e r:ijke '. cricim~rih'en)aai:l

de

be~oe-

afzonde;r-lijke tekst over" het onderwij s zal hier-5diepe±: op
<'_"

"'-

1._

, ,.

_.

'<.

.~ "

~

, i

ingegaan worden. '
i~ '~.:'
~
I X ,..: 1 ') t· :-"
,<: .:: ~"
• ~
-2. De ideeen van Makarenk6, nl. socialisatieen opvoeding door ARBEID
• .

:~.~ G . ~ '~'.:;' .. ~.~.\-

'.'

:.l::.-f

•

.::;

to ;

-: 3.3' ~·Y9"':'··J -'~. ~

.:~;

'r <"L"~

-~

."

~en op:r~tting die het d,eed i,n de revolutionaire en post-revolutio-

nair~- periode in de ~~~~~je"t:'U~i~~'-' wofd~bj"~6g·j steeds volop t;egepast
in Vrij en Vrolijk.
D~

leerlingenmoeten'tijdensdebnderwij s:"uren werken voor de

school d.w.z. samen met een technisch leraar moeten zij de school

15.
verder uitbouwen (bv. konstrueren en uitrusten van nieuwe gebouwen)
en onderl:louden. Afgezien van eerfluttel wekelijks zakgeld van
maximum 35F (toegekend op basis van ijver, afwerking en gedrag)
doen ze dit volkomengratis. De direktie geeft als

ui~leg

hiervoor:

"het is een technische school endaar wordt nooit betaald voor
prestaties".
Op de kwaIiteit van de technische opleiding in Vrij en Vrolijk,
komen we terug bij de.bespreking van de onderwijsstruktuur.
Wetend dat achter het hanteren van Makarenko's ideeen een brutale
profiteursmentaliteit schuilgaat, op die manier houdt juffr. Wens
er immers een enorm aantal gratis werknemers op na, willen we
hier nogmaals verwijzen naar de decaIage die er bestaat tussen de
theoretische
"ortho-pedagogische
standpunten"
van prof. Dr. Wens
..
..
,

en de verderfelijke realiteit die hierdoor wordt gedekt •.
.""

-.

"

.

:c--t-=-=d~.",-<~~=",-·

BESLUIT ivm. BELANGRIJKSTE ORTHO-PEDAGOGISCHE PRINCIPES.
Deze

oriho~pedagogische

principes worderi zuiver om opportunistische:redenen

gebruikt en verspreid onder alle bezoekers, studenten en veldwerkers die
zich'aan'het funktioneren van de instelling interesseren.
De realiteit is rneestal gans anders,.vooral op het vlak van de zogenaamde
"optimale kansen" die aan het kind - op basis van deze ideeen -geschonken
worden.
i.povopedagogische opbouw gebeurt aIleen afbtaakwerk met verstrekkende
gevolgen ~vo6r het kind, omdat het FINANCIEEL-,RENDEMENT VAN DE INSTELLING
VOOROPSTAAT •.
C. Andere algemeen aanvaarde ortho-pedagogische principes.
Ander~ aJgemeenaanvaard~

op

re~!.l~~gratie

orthQ-::-pegagogische principes als gerichtheid
,

.~

-~.-

'-

-

.:

",_.!.

in het gezin en de maatschappij en het vertrouwen in het

kind,.worden in deze instelling slechts met het woord verdedigd.

16.

Laten we even het "propaganda-boekje" van Openluchtopvoeding citeren:
p. 14 " ••• ?nze bezorgdheid is dan ook, het kontakt tussen ouders en ~
kind te bevorderen en een goede verstandhoudingtussen de ouders en onze
instellingen. tot stand te brengen •• ;", en even verder p.17i" ••• Briefwisselingtussen de kinderen en hun ouders wordt aangemoedigd, de ouders
mogen binnen redelijke g1;:"enzen pakjes verzenden ••• "
Wat gebeurt er in de realiteit ?
a) Ouders die zonder toelating of zonder op voorhand te verwittigen(!),
hun kind(eren) komen bezoeken, worden door de dienstleiding met een
kluitje in het riet weggestuurd of botweg geweigerd hun kinderen te
zien.
bv. een

Marokka~ns 'gast~rbeiderkomt

zijn zoon bezoeken. Hij neemt

daart~e 'een dag verlof; neemt va'ntiit Brussel detrein naar Antwerpen,
.

:: ."

....

van hieruit 'de bus Daar Brasschaat::en moet dannog + een 30' te voet
naar Vrij en Vrolijk •. Hij.vraagt __zijn_zoon te zien; dit wordt hem
door de dienstleiding geweigerd. In gebroken i;~ns'i~gt hij zijn
:situatie uit. Hijwordt naar juffr. Wens gestuurd -niernand durft
immers zonderhaar te raatiplegen een beslissing nemen. Juffr. Wens
kan niet gestoord·wordenwant ze is in drukke bespreking met de.architekt. van de school.: De;man keert op dezelfcie wijze ter.ug naar huis
Nieman4 stelthemczelfs voor hem naar Brasschaat te
b) Voor

oud~rs·die

voeren~

hetinzicht .hebbenhun :kinderen.uit de ,school terug

. tetrekken; is het eeil ware ve lds lag: psycho logen, sociaa 1 as sistente'
desnoods zelfs dokters, worden dan opgetrommeld om de' ouders met allerlei mooi-praterij te overtuigen hun kind(eren) in de schoolte
laten met argumenten als:

~anders)breekt

u de op gang zijnde

condi~

tionering" of "uw zoon was'nu juis·t aan he·t beteren" •••

. Ai~ .p'~~6I;oloog

k~ij g 'j ~ a~i:l' ~ofur:'~'~ts'Ooniijk var( juffr. 'Wens of Dhr.

~lo~~~' tilt-leg ho;~ j~ d~;t~r'i~div'idueie''oiid'erpaar· daartoe· het best aan,

'.

pakt:;'~{n' de zin van: "die'moeder is een debi~lk, je z'ult de"vader
moeten 'overtuigen, want dat is een zeveraar".

17.

04ders die hun rechten niet kennen worden van Pontius naar Pilatus
gestuurd om o.p het laatste te horen dat hun zoontje of dochtertje net
op uitstap is met de groep.
c) Ouders (of afgevaardigden van jeugdrechtbanken) lukken er zelden in
bij een bezoek hun kind (of beschermeling)

~lle~

te spreken.

Steeds is er de hinderlijke aanwezigheid van een personeelslid van
de instelling, gedelegeerd door de dienstleiding om de gesprekken bij
te wonen.
Het kind zou immers eens iets verkeerd kunnen zeggen over de behandeling in de instelling !
Dat dit een

~e~a£g~nisklim~at

schept is duidelijk en over eventuele

spontaneiteit in de verhouding tussen oueers en kind moet men zich in
dergelijke kondities geen illusies maken.
d) Het aanmoedigen van de

briefwis~eli££

tussen ouders en kind is een

even wansmakelijke leugen als de zogenaamde gerichtheid op reintegratie.
~e ~ven

Geven

een verduidelijking omtrent het systeem van briefwisse-

ling in Vrij en Vrolijk: aile brieven, zowel van ouders aan kinderen
als van kinderen aan ouders (of andere instanties), gaan via de kontrolerende handen van qienstleider,Blomme. Hij bepaalt of de brief
verstuurd of doorgegeven wordt. Hij censureert de inhoud en verplicht
de kinderen een andere tekst te schrijven ••• anders gaat de brief niet
weg en dat weten de meeste kinderen ook.
Op het bureel van Dhr Blomme zijn vaak geopende brieven te vinden,
zowel van ouders aan kinderen als omgekeerd; deze brieven worden,nooit
'of soms maanden nadien aan de betrokkenen doorgegeven.
20 ook is Dhr Blomme de man die alle telefonische koqtakten met de
~-

; <)'''- .:. '.#

ouders manipuleert en hen op een zeemzoete wijz~ - meestai in een ge.
.
.slaagd dialectgebruik- gerust stelt over de situatie van ,hun kind(ered .
./

)

.'.

<" ~'. - .

,

~

•

•

~

Kinderen die naar hun ouders willen telefoneren is een ander lot beschoren. Na 'vele aanvragen aan de dienstleidirtg en evenveel

beloft~s

kan het soms dagen, soms weken duren, vooraleer een kind aan de telefoon staat.

18.

Slaagt de jeugdige hierin dan kan hij er steeds op rekenen dat een
sociaal assistent wordtaangesteld om het telefoongesprek te yolgen.
Een kind kan in deze instelling
Eriv~cy;

~e~n_enkel~ ~a£sEraak ~aken £P_e£i~e_

zeIfs het personeel moet soms hard van zich afbijten, want

hoeveel brieven, gericht aan personeelsleden, worden niet per "toeval" door de dienstIeiding geopend ?

1. Brieven van meisjes aan de komissaris van Brass~haat gericht,
handeIend over mishandeling en sexsuele toenaderingspogingen van
(dronken) opvoeders, zijn nooit ter bestemming gekomen.
Een ernstige heer Blomme be 100ft de heftig
.' 'J,.. ~.;~~

~eemotioneerde ~eisjes
_t

> -?-

~

de brief te versturen. tens zij uit de die-'tls·tkamer weg zijn, verscheurt hij echter de brieven.
2. Jongen X : De jongen had tijdens het weekend een konflikt gehad
~.b~.
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met zijn stiefvader, die gezegd-had dat'hij' zich moest' verontschul-

te~ug in ~eri'~l"ino~htkomen··. Eij de eerstvol-

. di-gen 'vQoraleer hij

gende uitstap met de groep naar Oteppe had de jongen zelf reeds
~en ·brief opgestuurd, ~aar nooi t v~'·ri::die;··va(fe:r·· antwoord ontvangen.
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driet~l maanB~"i/~aarin-" ~:~ ybtig~'~!ee"n

verliepen een
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achttal

brieven opstuurde met verontschuldigingen voor vader - hij gaf de
bri-even'rege Imatig do:or' aa~::d~:aii~~;1tt~:ilk:il<:f31b:~~e·.·';
;x.~ ~~" . ~ 11 {,; .: ;- C)':.:J n ::) ':.::~
Er kwam geen antwoord, tot grote wanhoop van de' jongen.
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. TiJdens een nieuwe tocht met de groep naar Oteppe stuurde de j on~,;~'d~:;> '\'::"jj\;;tS:"~)C'~f"<"
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gen zelf nogmaals een brief. De brief was opgest"eld in termen als
.~
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"ik ben nu lang genoeg gestraf,t gew~est··'T • I)e vader, Ciie voor h~t
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eerst een brief kree-g ,schro'k",\ra'~

:~~. Ell'
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de" agressieve ondertoon en trok
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d~ school em zijn zoon om uitleg te vragen.
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De j ongen zegde reeds 8 brieven aan DhrBIomme te hebben af"gegeven.
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BESLUIT:
Dit is ~~n voorbeeld uit de honderden anderen, wier brieven, zowel in de ene als in de and ere richting- dus zowel van het kind
naar het milieu als omgekeerd- geopend, achtergehouden en vernietigd worden. Aldus worden via de dienstleider de overgebleven kontakten tussen gezin en kind a.h.w. opgeblazen, want de ene krijgt
van de andere de indruk dat er geen enkele belangstelling meer is
en wordt agressief. Aldus is de direktie van de instelling er zeker van dat het een langdurige plaatsing wordt.
Aldus worden kinderen jarenlang gehouden en vervreemden van hun
ouders.
Hetzelfde gebeurt met telefoongesprekken. Alle kommunikatie-kanalen tussen kind en buitenwereld geschieden langs Dhr Blomme om, die
".:

. zo~el

~an

de ene als aan de andere kant leugens vertelt en beloften

doet~

3. Jongen Y : Deze jongen schreef vorig jaar ben brief aan jeugdrechter Calmeyn waarin hij klaagde over de fiktieve situatie in het
home voor halve vrijheid voor jongens, "De Voorpost".
i

De jongen toonde de brief ter goedkeuring aan Dhr Blomme. Deze
verplichte de jongen de brief tot tweemaal toe te herschrijven.
De laatste weergave voldeed echter nog niet aan de eisen van Dhr
Blomme, en toen schreef Dhr Blomme met rode stylo een anderekompleet verwrongen- tekst boven deze van de jongen.
Aldus werd de jongen verplicht de door hem voorgeschreven tekst te
kopieren. Deze brief werd dan ook door Dhr Blomme effektief verstuurd.
Jeugdrechter

Ca~meyn

is van deze feiten volledig op de hoogte;

want een volledige kopij van bijgevoegde brieven berust op de
jeugdrechtbank te Kortrijk.

mSLUIT.
)eze frontale aans-lagen op de vaak zeer broze kontakten tussen ouders en

20.
kind kunnen enkel de reintegratie-kansen in de weg staan of ze zelfs def
nitief vernietigen.
Kan iemand zich inbeelden welke graad van wantrouwen tegenover de gehele
maatschappij bij deze - soms reeds bij

opna~e-

relatiegestoorde kinderen

door deze handelswijze wordt gecreeerd ? Kan iemand de diepte van de haa
aanvoelen en de daaraan verbonden gedragskonsekwenties voorspellen van e
jeugdige die lang in zo'n klimaat heeft vertoefd ?
Misschien gelukkig dat de meeste kinderen in Vrij en Vrolijk reeds lang
geen vertrouwen meer hebben in de dienstleiding en dedirectie en hun br
ven la ten posten door eerlijke opvoeders die nog het belang van het kind
centraal stellen.
Red~n

van deze toestand:

REINTEGRATIE VAN HET KIND IN HET NATUURLIJK MILIEU BETEKENT VERLIES VAN
kIND

EN

:,

DUS ObK VERLIES VAN SUBSIDIERING.
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HOE LANGER MEN'HET VERBLIJF V

HET KIND IN DE INSTELLING KAN REKKEN, HOE MEER :GELD HET KIND OPBRENGT VO'
DE INSTELLING.
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§ 3

De verschi11ende afde1ingen beheerd door de
v.z.w. Open1uchtopvoeding op grond van het
erkenningsvoorste1 met ingang van 1.1.1974
overzicht.

N.B. TOT 31 DECEMBER 1973 WAREN ALLE INSTELLINGEN ALLEEN ERKEND DOOR HET
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID. VAN DIE DATUM AF ZIJN ALLE ERKENNINGEN
VERSTREKEN. DE NIEUWE ERKENNINGEN ZIJN NOG HANGENDE.
A. De ortho-pedagogische inrichtingen.
a) Onthaal~~ ob~eEv~tie~,_e~ behand~lin£s£e~t~~
1. "DE DONK" , Donksesteenweg,237 -·2130 Brasschaat.
Het betreft hier een k1ein opvangcentrum, erkend voor 12 bedden,
voor kinderen van 18 maanden tot 12 jaar, zowe1 ressorterend onder vo1ksgezondheid a1s onder justitie.
In werke1ijkheid is de Donk de verb1ijfp1aats voor de k1eintjes
vap 18 maanden tot 3{jaar. Kinderen van 3 tot 12 jaar vindt men
hier niet. Is een kind 3 jaar geworden, dan gaat het over naar de
k1eu1:erafde1ing van Mariaburg, home Kinder1eute.
Bovendien zijn er gerege1d meer dan 12 kinderen aanwezig; voor
meer uit1eg zie de tekst over de Donk.
Tens10tte is de Donk de officie1e zete1 van het Gespecia1iseerd
P.M.S.-centrum. Dat ook dit niet in overeenstemming is met de
wette1ijke bepa1ingen 1ezen we in de tekst over het Gespecia1iseerd P.M.S.
2. tiet Observatiepavi1joen "HOME KINDERLEUTE" , Boskape11ei,60 2130 Brasschaat.Mariaburg.
Het betreft een pavi1joen erkend voor tien beaden, voor kinderen van 18 maand tot 12 jaar.

De nieuwe erkenning is aange-

......................-----

~

22.
vraagd bij Volksgezondheid en Justitie.
In werkelijkheid bestaat dit observatiepaviljoen niet; in ieder
geval is het noch aan de opvoedsters, noch aan de psychologen
bekend welke kinderen in behandeling tussen de kinderen die in
observatie zijn en degenen die in de medisch-pedagogische inrichting Home Kinderleute ingeschreven zijn.

3. "DOMINO" , miksebaan, 264 (bosdreef) - 2130 Brasschaat.
Dit centrum is erkend voor 81 bedden, voor jongens van 12 tot 21
jaar; de nieuwe erkenning is aangevraagd bij Volksgezondheid en
Justitie.
Zowel onthaa1, observatie en behandeling zijn onbestaande.

4. "MASTENHOF" , KalmthoutsesEeenweg, 43-45

-2080 Kapellen.

Dit paviljoen is erkend voor 80 bedden voor
::

~

~eisjes

van 12 tot 21

-.

jaar. De nieuwe erkenning is aangevraagd-bij Volksgezondheid en
Justitie.
Momentee1 wordt reeds een gedeelte van deze meisjes overgebracht
naar "Ankerhof", een nieuw aangekocht domein.
i

De bedoe1ing is Mastenhof over ongeveer twee jaar helemaal af te
schrijven.

5. "ANKERHOF" , Miksebaan, 305-309

- 2130 Brasschaat.

Het betreft hier een nieuw aangekocht domein waarvoor erkenning
is aangevraagd voor 25bedden, voor meisjes van 12 tot 21 jaar.
De erkenning is aangevraagd bij Vo1ksgezondheid en Justitie.

b) De_medisch :. Eeda£o£i~che..:..i~.r!c.htin£e£ ~a~r~oor_erk£n£i£g_i~ ~a£K~
~r~a£ bil Volk~g£z.£n5iheid .£n_lustiti£.
!'

:

,~~~

,~..

-:-:.' .

1. "HOME KINDERLEUTE" , Boskapellei, 60 ~ 2130 Brasschaat/Mariaburg.

Deze inrichting is erkend voor 90 bedden voor kinderen van 18
·maanden tot 12 jaar, en voor meisjes van 12 tot 21.jaar.

I

.)

23.
In praktijk is hier ook het home voor Halve Vrijheid voor de
meisjes' gevestigd, momenteel twee meisjes.

Hiervoor vonden we

geen bevestiging van de erkenning, noch in het erkenningsvoorstel van 1-1-1974, noch in de brochure van de school van 1973,
waarin als tehuis voor halve vrijheid voor meisjes tot 21 jaar
de "Annexe 111 bij Mastenhof te Kapellen staat aangegeven.
2. Openluchtschool "VRIJ EN VROLIJK", Miksebaan 264, 2130

Bras-

schaat.
Deze inrichting is erkend voor 390 bedden, voor kinderen van 3
tot 6 jaar en voor jongens van 6 tot 21 jaar.
3. "DE VOORPOST", Helena Thijslei 2, 2130 Brasschaat.
Dit tehuis resorteert volgens het erkenningsvoorstel van 1-11974 onder de medisch-pedagogische inrichtingen ; het is erkend
voor 25 bedden voor jongens van 12 tot 21 jaar.
Volgens de brochure van de school van 1973 is het erkend als
tehuis voor halve vrijheid door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Geiin (ionds voor medische, sociale en pedagoi

gische.zorg), en door het Ministerie van Justitie (Dienst voor
Jeugdbescherming).
Momenteel genieten in deze afdeling twee jongens van het regime
halve vrijheid (werken buiten de instelling) .
. Opmerking : Volgens de brochure van de school zouden in het home
voor halve vrijheid drie mogelijkheden van toepassing kunnen
zijn
- buitengewoon beroepsonderwijs volgen
in de beschuttende werkplaats tewerkgesteld zijn
- werken buiten de instelling.
B. De homes voor gehandikapte arbeid(st)ers, werkzaam in de beschuttende werkplaatsen.
a) liONS KASTEtL" (twee sekties), Miksebaan 264, 2130 Brasschaat.
Het tehuis is erKend voor 30 bedden en 6 bedden, voor jongens die

24.
tewerkgesteld zijn in debeschuttende werkplaatsen.
Hoewel' er maar 36 bedden f'rkend z'ijnvoor' de werknemers van de B. W.
werken er ongeveer 65

jonge~s

in de B.W.

De overige B.W.'ers zijn

gelogeerd bij de and ere .leerlingen van het technisch onderwijs,
afdeling Domino.
"Ons Kasteel" is gevestigd op de bovenverdieping van de verpleegdienst van "Vrij en Vrolijk".
b) "ANNEXE" bij observatiecentrum "Mastenhof", Kalmthoutsesteenweg
43-45, 2080 Kapellen.
Dit centrum is erkend voor 6 tot 8 bedden voor meisjes die in de
beschuttende werkplaats tewerkgesteld zijn •

• ?:

""".

25.
HOOFDSTUK 11

DE LEEFSITUATIE IN DE DIVERSE
AFDELINGEN •

§ 1

Afdeling 1

DE DONK
Donksesteenweg, 237 Brasschaat

A. Informatieve gegevens.
a) De_a~rd ~a£ de_i£s~ellin~.
- Bij de Ministeries van Volksgezondheid en Justitie is per 1-11974 een aanvraag tot erkenning ingediend voor de Donk als onthaal-, observatie- en behandelingscentrum.
Officieel zijn er voor

~De

Donk" 12 bedden aangegeven, voor kin-

deren van 18 maand tot 2 jaar.
--I'ri de gidsvan de school van 1973 staat "De Donk" aangegeven als

een klein opvangcentrum voor kinderen waarmee:men niet onmiddellijk raad weet, of die tijdelijk ondergebracht dienen te worden.
- Bij het Ministerie van Nationale opvoeding is "De Donk" aangegeven als officieel zetel van het gespecialiseerd P.M.S. centrum,
hoewel dit in strijd is met de wettelijke bepalingen. (Zie hiervoor de paragraaf over het gespecialiseerd P.M.S. centrum).
b) Aa~d_e£ £m~a£g_v~n_d~ ki£d~rbe~olkin~.
Hoewel de erkenning aangevraagd is voor 12 bedden verbleven er gedurende het afgelopen jaar 17

a 20 kinderen.

Evenals in "Home Kin-

derleute" wordt ook hier ijverig met bedden gesleept
tie verwacht wordt.
tot 3 jaar.

~ls

de inspek-

De leeftijd van de kinderen varieert van

l~

Dekindexen zijn ingedeeld in drie groepen : de twee

oudste groepen van elk ongeveer 6 kinderen verblijven overdag in
twee klaslmkaaltjes, en slapen in het hoofdgebouw ; de jongste
groep woont en slaapt in een afzonderlijk paviljoentje.
Het grootste deel van de kinderen komt uit sociaal-ekonomisch zwakkere milieus, en vertoont geen of slechts een lichte ontwikkelings-
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achterstand

in ieder geval is hun handikap niet van die aard dat

ze enkel in een internaat opgevoed kunnen worden. Toch worden deze
kinderen bij Volksgezondheid aangegeven als karakterieel of mentaal
gestoord ; voor meer uitleg hierover verwijzen we r'laar de paragraaf
over de psychologische dienst.

Hier willen we alleen nog opmerken

dat karakteriele Stoornissenbij jonge kinderen zeer zeldzaam zijn.
Voor lichte mentale stoornissen geldt dat ze bij kinderen, jonger
dan 6 jaar, niet te onderscheiden zijn van milieubepaalde en in de
meeste gevallen inhaalbare ontwikkelingsachterstanden.
Naast deze peuters verblijf"-. overdag een groep meisjes van de technische afdeling op "De Donk". ; deze meisjes volgen hier een huishoudklas onder leiding van het diensthoofd, en staan in voor een
.

deel van het huishoudelijk en

.

.

o~derhoudswerk •

. c) Personeei."_

- -'_.,

..

"De Donk" is de enige afdeling van Openluchtopvoeding waar geen
.
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.':;.

-

chronisch personee!stekort heerst •.. Zow~l~d~ samenstelling van de
~

'tf~~

~

'.'~

groepen als de kinderverzorgsters per groep zijn tamelijk konstant,
~,

c

~.
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~

.

wat pedagogisch zee~ belangrijk is.
-
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Tot voor de inspektie van. het

~.M~~._~entrum

was

Sinds , deze
inspektie
is de verpleeg.'
.
.

~r

geen medische dienst.

,

:~

-{

op 18 februari 1974

. ".".

.;

ster van het P.M.S. centrum overdag meestal aanwezig.

Het team van

kuisvrouw, huishoudklas en dienstleiding voldoet zeker voor het on". ~.

."." ,

.'

~~: ;~.-. ,~~:

derhoud van gebouwen en materialen.
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staat also gespecialiseerd
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De Donk

" .

"

aangegeven

~

,..,-,

P.~.S._~ent~um

',:

c~:' ~

Hoewel
en

, l'

al~

:',':

opvangcentrum met

:.,

doorstromingsbedoelingen, is er alleen'bij .hoge uitzondering een
psydoloog aanwezig.
v

-

B. Werking.
-

>-

,,;;,

In

de

. . ~".

'..:

-/.

~.

::

brochure van de school ~taat-.!'DE{ Donk" aangekondigd alsopvang-

centrum~

Toch funktibn'eertdeze-: :'afdeHing:

De dum: van het verb'l:LJf:'

van

zeker

niet a Is zodanig,

de"klnderen 'staat niet in funktie van

een orientering naa-r een'c aangepaste in·st"eFling.

De kinderen blijver

er zolang de plaatsende instantie (meestal de ouders) hen er wil

27.
laten.
Het psychologisch onderzoek dient evenmin om de kinderen op een voor
hen gepaste plaats te doen belanden.
hebben als enig doel het opmaken van

De psychologische onderzoeken
medisch-psychologisch-ped~go

gisch-sociale getuigschriften Czie hierover de paragraaf over de
psychologische dienst) en "het inventariseren van de kinderbevolkingj
Praktische maatregelen ten gunste van de kinderen zijn uit deze onderzoeken nog steeds niet voortgekomen, hoewel bleek dat':de meerderheid van de

~inderen

geen ernstige'stoornissen vertoont.

- Be enige overplaatsingen die gebeuren zijn deze naar "Home Kinderleute" Ckleuterafdeling) ; ze zijn gebaseerd op de leeftijd van de
kinderen : als de kleintjes van "De Dank" 3jaar geworden zijn gaan
ze automatisch over naar "Home Kinderleute".
AI§ "De Dank" aan zijn doel zou beantwoorden CnI. opvang, observatie
en doorsturen); dan "zou de kinderbevolking gehalveerd kunnen warden.
Dit zou echter een totaal andere opzet vragen ; -zoals "De Dank" nu
funktioneert zou men het kunnen opvatten als een redelijk goede instelling voor sociaal gehandikap~e peuters van l~ tot 3 jaar.

Dit is

zeer positief, op voorwaarde dat men de mogelijkheid tot reintegratie
in het gezin terdege bestudeerd heeft en tot de konklusie is gekomen
dat reintegratie Diet mogelijk is.

Bij geen enkele plaatsing is ech-

ter een degelijk sociaal onderzoek gebeurd.
Bovendien, waarom moet men sociaal gehandikapte kinderen als karakterieel en/of mentaal gestoord aangeven aan het Ministerie van Volksgezondheid ?
De materiele en pedagogische verzorging op "De Dank" steekt bijzonder
positief af tegen de andere afdelingen van Openluchtopvoeding.
zullen we deze positieve aspekten bespreken

Eerst

en vervolgens analiseren

hoe "De Dank" in deze uitzonderingspositie gekomen is ..
a) Het yo!:.d~e..!.."
Hoewel oak "De Dank" bevoarraad wordt vanuit "Vrij en Vro lijk,
ondergaat het voedsel een aantal verbeteringen voordat het in 'De
Dank" op tafel komt.
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Allereerst wordt het vlees van de centrale keuken meestal'vervangen
door vlees van betere kwaliteit, dat aangekocht wordt door de
dienstleiding van "De Donk".

Zo zien we dat grote hoeveelheden ge-

hakt, rundsvlees e.d. in de keuken van "De Donk" bereid worden voor
de daar verblijvende peuters.
Bovendien wordt het eten uit Vrij en Vrolijk dat wel op tafel komt
opgewarmd en ontdaan van mislukte gerechten, bv. schorseneren in
stijfselsaus worden door de dienstleiding van

~De

Donk" zorgvuldig

afgewassen tot de saus eraf is.
b) Kl!:.din~.
De kleren van de kinderen van "DeDonk"zijn van goede kwaliteit
en goed verzorgd (versteld, sch60n, iestreken) ••
Toch zijn ook die kleren van de int'.telling.

_<'

Zowel de pedagogische

'.

'T"'

.

aktiyJt~,it:en, ~ls4e.

ai=mw.ezig materialen zijn

zonder meer bevredigend •. In verband. met de materia len is het zo
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dat nieuw speelgoed etl ~ep'beJs; . i-q.p,~ .-E;;e'rS}::.~'plaats naar "De Donk"
Dus ook op di t :vJak.::.~;veFJ<eer::,.t; "D~,pp,~,J<_": ineen ui tzonderings-,

gaan.

positie.

Bv. nieuwestpel,tjes
indes,ign-f:Qrgl.
zijp, wel mogelijk op
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"De Donk", maar niet in "H,o,~~.. K~pperte.t1~e:"~, ~
Dat de ped.agogisch~ ak,ti;v},.t:e.it.,eIJ::mec~.~. :t:Cl,+go~,(t ~i.tgewerkt worden,
,

-,

ligt gede e 1 te lij k . ~.a.P.:n~~: ,Xe it,;dCly;h~t;..opv:~e~en.d pe r s on eel z ich
volledig inzet, maar ligt'.tevens voor een groot deel aan het feit
dat de groepen hier veelkleiner zijn dan in de andere,., afdelingen:
.

". ,,- .;

::~f::';

. 'Jl j--;-

ongeveer 6kinderen ~et

l ... ~

. . .>:.".~: :..::.. ,.> . . . ~.: ! ..

,~

:~ /~ ..)~:? _~ :.:. ,_;; ~. '

2 op~~~4st~rs per 'groep.

_::.: . ~~ -:: ~.= '~.'
_
Een bijkomende faktor is:z.~~.~ro6k. dat .~et grootste deel van deze
. .--:..
.:; ~ . ?;- ::":; ~. ;.: t/ ~:. :.:: ~~f·_.
·:,:·::::t~~f{1~::}~?~/~~(~~j(~~~~~(·::»:(~)/?>tt~A.;:>~::, t;, .~.<',~
kineeren niet bij zondel:'; g~§to()rdi9' .en. dus geen andere gehande ling
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nodig heeft dan een doors£~e'kina'''-y'a-n'aiEf'Teefti}d •
.• :

.:'.:..:\...:::: .. :<::

Hoe komt het ~u dciideze "':'.gaIlgvan
zat<:~n \Vel 'op
"pe Donk" mogelijk is,
;8:.{/::.{(::\/ .:.
. ':, ;

maar niet in de andere afd~lfnge'n ?
,..
,~'; r:·~:(~tf:::·::.<~A"i~Li:~;~.~? '
·<i::/;· ~:! .:;.:.;:"~ .: " .. '.: \.,-.
De belangrijkste verschillentussen "De Donk" en de andere, afdelingen
zijn :
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L De dienstleiding van "De Donk" werkt praktisch autonoom t. 0 .v. de

centrale dienstleiding, met name van Dhr. Blomme, dit zowel m.b.t.
het personeel als m.b.t; de kinderen en ouders.
2. De dienstleiding van "De Donk" wordt met betrekking tot materiEHe
zaken bevoordeligd, by. als er een nieuwe lading kinderkleedjes
aankomt, heeft "De Donk" de eerste keus ; hetzelfde geldt voor
keukengerief en meubels.
De dienstleiding heeft ook grotere financiele vrijheid m.b.t, aankoop van aanvullend voedsel (vlees).
Mogelijk 'is het feit dat de dienstleiding familie is van de familie Quadens hier niet vreemd aan.
3. Het aantal kinderen op "De Donk" is veel geringer (ongeveer 20)
dan in elk van de andere afdelingen, terwijl de personeelsbezetting relatief hoger is, zodat de groepen klein blijven en de begeleiding intensiever kan zijn.
4. "De Donk" wordt voor inspekties en bezoekers gebruikt als paradepaardje om te tonen hoe goed de instelling kan funk~ioneren.
Dit alles pleit voor onze op~atting dat een kleine gedecentraliseerde
instelling veel leefbaarder is en zowel pedagogisch als materieel een
betere verzorging waarborgt.
Hoewel dus op "De Donk" qua verzorging weinig aan te merken is, blijft
het een feit dat sociaal gehandikapte k:Lnderen niet thuishoren in een
instelling voor mentaal en/of karakterieel gehandikapten.
Bovendien is het pedagogisch en moreel volkomen onverantwoord deze jpnge kinderen - omwille van subsidiering - te etiketteren als mentaal of
karakterieel gestoord.

§ 2

Afdeling 2

HOME KINDERLEUTE
Boskapellei 60 (Mariaburg)
2130

A. Informatieve gegevens.
a) Aard van de instelling.

------------

Brasschaat

30.
HHome Kin,derleute"-is officieel, d.w.z. voor het subsidierende
Ministerie (Volksgezondheid) bekend als
- Onthaal-, observatie- en behandelingscentrum
en - Medisch-pedagogische inrichting,
beiden beheerd door Openluchtopvoeding V.Z.W.
In de realiteit is "Home Kinderleute" 'niets meer of minder dan
een afdeling, een verblijfplaats voor een gedeelte van de kinderen van "Vrij en Vrolijk lY , waarin noch een onthaal-, observatieen behandelingscentrum, noch een medisch-pedagogische inrichting
te onderscheiden valt.

Dit wordt verklaard door het feit dat al

deze facetten van internaatsbehandeling overgeleverd zijn aan de
googwill van de individuen die er werken, en niet georganiseerd
zijn in een globaal behandelingsplano
b) AaEd_v~n~d€ ki~d~rbe~olkin£.
Voor het Ministerie van Volksgezondheid werd met ingang van 1 januari 1974 ter erkenning voorgelegd :
10 bedden in het onthaaI-, observatie- en behandelingscentrum,
voor kinderen van 18 maand tot 12 jaar~
l

- 90 bedden in de medisch-pedagogische inrichting, voor kinderen
van 18 maand tot 12 jaar en voor meisjes van 12 jaar tot 21
jaar.
In de praktijls komt heterop neer dat alle kinderen, ruw ingedeeld volgens de 1eeftijd,
bouwen.

ve~spreid

zijn over de aanwezige ge-

Het kinderaanta1 schommelt van dag tot dag (verlofgan-

gers, nieuwkomers), maar 1igt meestal boven het toegelaten aantalc
Zo tellen we op 29-4-1973 op een naamlijst, overgenomen van de
dienst1eiding, 143 namen, en op 7-1-1974 weer 139 namen.

Om dit

feit te verheimelijken t.o.v. mogelijke inspektie, wordt er

dage~

lijks met bedden gezeu1d, die overdag in een gesloten kamer

wor~

den opgeborgen.

Wanneer de bevolking het aantal bedden overtreft,

gebeurthet dat een gedeelte van de meisjes voor enkele nachten
wordt overgeheve Id naar een andere afdeling ("Mastenhof" ).9

On-

-langs nog werden ongeveer 6 meisjes van de pretechniek van "Home
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Kinderleute" voor enkele nachten overgeheveld naar het paviljoen
"Withuis" van "Mastenhof".
De kinderen zijn verdeeld in de volgende groepen :
- Kleuters : totaal ongeveer 65, verdeeld in 4 leefgroepen waar van er 2 sinds 1-3-1974 een leefruimte in "Vrij en Vrolijk" hebben, in het nieuwe paviljoen"De Tweelingen".
-Middengroepen : totaal ongeveer 65 meisjes
-een groep van kinderen van ongeveer 7 tot 9 jaar
-een groep van kinderen van ongeveer 10 tot 11 jaar.
-een groep van kinderen van ongeveer 12 tot 13 jaar.
-Pretechnische afdeling

.

totaal ongeveer IS meisjes, die een

groep vormen waarvan de jongste ongeveer 13 jaar en de oudste
ongeveer IS jaar is.
-Beschuttende werkplaats : totaal 6 meisjes, waarvan een drietal
hier overnachten. Het is niet erg duidelijk waarom deze meisjes
in

ItHo~gLe ~inderleute"

.

verblij ven, vermi ts de erkenning van di t

tehuis maar aangevraagd is voor meisjes van 12 tot 21 jaar, en
vermits er voor meisjes van de B.W. erkenning is aangevraagd
voor de "Annexe" bij "Mastenhof".
-Halve Vrijheid : (sinds/Pasen 1974) : totaal twee meisjes. In
het erkenningsvoorstel van januari 1974 vinden we nochtans niets
terug van een aanvraag tot erkenning van Home Kinderleute als
Home voor halve vrijheid vJor meisjes
c)_P.§.r~o!!e~l..:..

Van samenwerking ondei de verschillende funkties is er weinig
sprake. Als er problemen rijzen worden die zelden of niet uitgepraat. De relaties onderling worden gekenmerkt door de autoritaire struktuur en de verdeel - en heers - poltitiek die de hele instelling Vrij en Vrolijk kenmerkt.
Problemen die hieruit voortvloeien zijn -o.m. het ondermijnen van
het gezag van bepaalde personen, bv. de dienstleiding van de hoofdinstelling ondermijnt het gezag van deze teMariaburg door ze
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volledig van hen afhankelijk te maken, door weinig of geen beslissingen aan hen over te laten ; de dienstleiding te Mariaburg ondermijnt soms het gezag van de opvoedsters door zich onmiddellijk te richten tot de kinderen en de desbetreffende opvoedster niet te erkennen.
Het autoritair stelsel laat zich natuurlijk ook voelen t.o.v.
de kinderen. De opvoedsters worden gedwongen autoritair opte
treden, door het aantal kinderen in de groep, maar ook door het
systeem dat hen dwingt : de kinderen zijn reeds zodanig gekonditioneerd dat ze van de opvoedsters verwachten dat deze sterk eisend gaan optreaen, en de bovengeschikten eisen ditzelfde optreden, zodat er geen andereweg bestaat dan autoritair op te treden.
E~ke

week zijn er wel vergaderingen voor de opvoedsters en de

dienstleiding samen, afwisselend geleid door dhr. Blomme en de
_so_~~~~l_ a~_s_i_s,t~I1j:.e_,

YV~§:I}.·in

getracht

",p~rd1;

1:ot,oplos sing te komen

van de organisatorische. problemen. De y.ergaderingen die door de
dienstleider Blomme geleid worden, of waarop deze aanwezig is,
zijn echter een monoloo.g waarin de opvoedsters en de dienstleiding van

Mariaburg~einig

of niet aan bod.komen.

Praktische problemen zoals het uitvallen van het warm water in
bepaalde. paviljo.entjes, de noodzaak van afsluij:.bare kasten e.d.
worden wel besproken, maar zelden opgelpst.•
Gedragsbesprekingen van probleemkinderenstuiten steeds op de
hindernis dat noch opvoedsters, noch psycholoog of sociaal assistent in de mogelijkheid

verke~en h~t ·logi$~l1.

gelijke bespreking in de praktijk

besluit van een der-

te;br~ngep~

B•.Werking.

1. Home Kinderleute:.a lsOnthaild.c.entrum.:
Wanneer een n!ieuw. kind binnenko.mtweet.-de dienstleiding
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over het algemeen niet veel

m~er

over de desb.etreffendepersoon

·dan de .naam, en als het lukt ook de geboortedatum •...
Reeds vanaf de eerste dag wordt·het kind ingelijfd bij een of
andere groep, op grond van de leeftijd. Noch de kinderen van
deze groep, noch de opvoedster is op voorhand ingelicht over
de komst van nieu.welingen.
2. Home Kinderleute als Observatiecentrum.
Vermits alle nieuwemingen direkt ingelijfd worden bij de verschillnde groepen, is van systematische observatie geen sprake.
Het wordt aan de opvoedster overgelaten om de opvang van het
kind te verzorgen. Gezien

dez~haar

,-

handen vol heeft met haar

groep, kan ze geen verandering bewerkstelli gen omdat zij geen
enkel beslissingsrecht heeft t.a.v. de kinderen. van haar groep.
Ho.ew.eJ; zij de kinderen het best kent wordt er

m~t

haar mening

nooit. rekening gehouden •.
Als met die

~poptane

observatiegegevens dan al iets wordt ge-

daan, dan is het om bepaalde
aan te wend en in

gedragspunt~n

op negatieve wijze

~edisch-Psychologisch-Pe,dagogisch~.Sociale

At-

testen, die moeten a'~ntonen dat het ~ind ongeschikt is om in
zijn eigen gezin ..opgevoed te worden ten

g~volge

van gedragsmoei-

Jijkheden.
3. Home Ki.nderleute als Behandelingscentrum.
Zoals er noch van pnthaFll, noch van observatie sprake is, zo
bestaat er evenmin behandeling:.

Diagnost:~sche.onderzoeken

op

psy.cp.ologisch, me.disch af sociaal gebied dienen slechts om ver..

~

~.

slagen voor·het gespecialiseerd P.M.S.-centrum, nl. inschrijvin~sattesten
soci~le

en -protokollen,

medi~ch-psychologisch-pedagogisch

attesten, en soms rapportenvoor de jeugdrechter op te

maken. De diagnostische onderzoeken hebben aldus slechts een
zuiver administratieve bedoeling. Er wordt geenszins een behandeling aan vastgeknoopt.

34.
b)Medi~ch-E.eda.&o.&i~che_iE.richtin.&.

1.Materie le,verzbrging.
1·§~~~~~~~_~~_~!~!~~~!~8·

Elke groep beschikt ruwweg gezien over een leefruimte en een
slaapzaal (soms bestaande uit meerder kamers, soms een grote
slaapzaal die door meer dan een groepwordt gebruikt).
Over beide kan gezegd worden dat ze in verhouding tot de bevolking betrekkelijk klein zijn. Het is nog niet zo lang geleden dat groepen kleuters van ongeveer 18 kinderen in een ruim2
te van 16 m moesten verblijven. Gans de ruimte werd dan hoofdzakelijk

beze~

door tafels en stoelen om te eten. Geen enkele

grote speelzaal is voorzieh, waar de kinderen zich

zo~uden

kun-

nen uitleven wannaer omsta~d{gheden hen verplichten deganse
dag binnen te

blij~en.

Elk gebouw waar een of meerdere groepen in "leven bevat een
badkamer. De uitrusting is miniern: ii:i'>v~rhotH:Iihg-l'ot het aanta 1
kknderen dat ervan gebruik moet maken-. De badkamer op het kasteelts een tamelijk groteruimte. Twee toiletten sta'an witnaakt in open ruimte' en verspreiden meestal een afschuwelijke
)

geur. O~ dez~ teien te gaan stean meestal de vensters open,
wat een ongezonde tocht tot gevolg heeft. De muren brokkelen
af. De badkamers in de andere gebouwen kampen met de moeilijkheid van een onvoldoende groot waterreservoir, zodat niet meer
dan zes warme douchen kunnen ..wordengenomen,-per l~eer.
Deverwarming'laat vDora lin de winter Zee£ t'e wensen over
(be~~in~girii~n).

.~

-

Herstellingenvan beschadigingen gebeuren uiterst langzaam.

11
I

Meerdere malen dien en aldus groepenv()-or een 6.f and ere aktivite'it samengesmolten te worden omdat' "sommige ruimten door onvoldoende verwarming of doo-rbeschadigin'g'~onbiuikbaar zijn geworden.
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2. Voedsel.
Het voedsel in Mariaburgis hoo.fdz,akelijk afkomstig van
Brasschaat. Het wordt in grote bakken aangevoerd naar de
keuken van Mariaburg. Van daaruit grijpt de distributie
pIaats naar de

ve~hiIIende

groepen. De kwaIiteit van het

voedsel is beneden alIe peil en de verzorging is erbarmelijk. Meestal is het eten koud wanneer het op zijn bestemming komt. De hoeveeelheid voedsel per penIDon schommelt, omdat er geen rekening wordt gehouden met de verlofgangers. Dit maakt dat tijdens de verloven eerder teveel
dan te weinig voedsel aanwezig is, wat een onnodige verkwisting betekent. Grosso modo kan men de vaststelling
Soen dat er weing vlees en weinig groeneten op tafel komen.
Van variatie ispraktisch geen
~~

spr~ke.

Elke week komt het-

zefde menu terug. Verschillende kinderen vertonen dikke
bli1keri~' (Ondervoeding ?,)~, ~
7'

Het eten is voor aIle kinderen hetzelfde, doch voor de
kleutertjes van 3 jaar wordteen toegeving gedaan ; zij
krijgen in de namiddag soms nog een kan botermelk, dewel{

ke zij uit hun bekertjes-om-tanden-te-poetsen kunnen drinken.
Snoepgoed wordt meestal onder de vorm van dessert uitgedeeld.
AIs extraatje tussenin berust het hoofdzakelijk op wat de
'kinderen van thuisuit meebrengen, en ligt dus niet binnen
het bereik van alle leerlingen.
Bij de eetmalen wordt paktisch bijna nooit drank verstrekt.
Een potje pap of soep dient als vervangingsmiddel
v~~r.

hier-

Dit maakt dat als de kinderen enigszins kans zien, ze

aan de kraantjes water gaan drinken.'Wel krijgt iedere opvoedster een bekertjemelk om bij haar koffie te drinken.

'.'
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De kinderen zelf krijgen geen melk. Ze hangen af van de goodwill van de opvoedster om er

e~n

beetje van te krijgen. In de na-

middai worde'nfiesj es -drarikvei!-ll:ocht:''::riit hiitekent dat kinderen
die van thuisuit geld meekreken zich deze luxe kunnen veroorloven, maar dat anderen die niet naar huis mogen ofkunnen, zich
nog steedi'£evreden moeien stellen met in het geniep

kr~antjes

water te gaan slurpen.

Bij aankomst worden alle persoonlijke kleren van de kinderen genummerd en opgeborgen in de kast. Zij worden er fris en ongedraterug uitgehaald te,lkens als het kind naar huis in verlof gaat.
Zelfs wanner de ouders erop aandringen dat hun kinderen hun eigen kleding zouden dragen, .wofdt dit niet

toeges~~an.

Tijdens hun verblijf in Mariaburg. .krijgen qe kinderenelke
-- ...... :::.
.

""'"

~~nassortiment
diew~l

klederen toegewezen.Het betreft hier·oude

gewassen maar

nietg~E?treken

zijn, en waarvan IT).eerdere

duidelijk y.e,rsleten zijn. Deze .. ,kleren worden op t.t. zicht uitged~~~d,

wat betekent

d~t

ze meestal te

g~oot_of.~e

klein zijn.

Zelfs voor de meisJes in depuberteit wordt geen bijzo-qdere aandacht besteed aan het feit dat hun zich ontwikkelende lichaamsvormen een aangepaste kledij

v~reisen.

Is de dagkleding armtierig, dan is de nachtkledij
Nachtpo~nenen

kamerjassen

z~jn

erba~melijk.

d~~ vo~den.

niet veel meer

Pan -

toffels horen er helemaalniet bile De. 'gr6te
meisjes
doen
een
..
. ..:
.
-'.

~oort saI1da~en

aan ; Voor de

~leutertjes

-~

zijI?wel e,en

a~ntal

pantoffeltjes voorhanden : buiten
het feit qat
sommigen te groot
_:'
t,)....::: .
zi~~ ~

bIij ft er steedseen

tek()~t,.

wat elke ~ avondop een vrese-

Iijke huilpui uitloopt.

' .. -

.

• : .

-,.~

.'."

•

'::'7'

" •.'

Allee~·v()or somITl~geI1.waarvan

de

oud~r~. ~om13 onyerwa~hts.binnen

vallen worden de allerbeste kIeren uitgezocht.
Tijdens de winter worden er algemeen lange broeken gedragen. Bij
het

~erste

sprankeItje zon gaat dit oVer op kleedjes. Nochtans

om op Vrij en Vrolijk naar school te gaan dienen de meisjes van
de middengroep, hoe warm ook, een lange broek te dragen.
Kleine stukken vodden worden als zakdoeken gebruikt.

I

I
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Naast deze dagelijkde kledij bestaat er ook kleding die in veel
betere ,staat verkeert, 'doch enkel gebruikt wordt wanneer'de
kinderen een uitstap buiten het domein doen. Deze kleding is
wel gestreken en dient na de uitstap zo vlug mogelijk weer in
de kast te verdwijnen.

Alle persoonlijke bezittingen (snoep,geld,speelgoed) dienen bij
de aankomst afgegeven te worden aan de dienstleiding. De snoep
wordt op vaste tijdstippen beetje bij beetje uitgedeeld. Opvoedsters beweren dat ze meermaals gezien hebben dat etenswaren
bederven in de opslagplaats i.p.v. uitgedeeld te worden aan de
kinderen. Het geld wordt hoofdzakelijk aan de kinderen gegeven
om drinken te kopen, en vloeit op die wijze gedeeltelijk naar
de school.
'Het spelmateriaal heeft de laatste maanden een aanzienlijke uitbreiding gekend omdat een psycholo ge en een sociaal assistente hiervoor het nodige gedaan hebben ; vb. voor een weekend aktiviteit dienen zij 2
{

a

3 dagen full time in de weer te zijn

om materiaal te verzamelen. De toelating voor aankoop van spelmateriaal dient aangevraagd bij de dienstleiding. Specifiek materiaal voor de lagere school is in Mariaburg niet voorhanden.
Deze meisjes spelen met het speelgoed van de kleuters. Voor de
ziekenzaal.is er helemaal geen speelgoed aanwezig.
2. Hygiene en medische verzorging.
1.Slecht met het oog op inspektie wordt er getrachtde gebouwen
onderhouden. Bv. een week voar de inspektie worden de gebouwen
geschilderd. Op de dag van de inspektie verschijnen
~n

~r taf~l

vloerkleedjes, bloembakken, enz. Zodra de inspektie de rug

heeft gekeerd verdwijnt dit alles prompt.

fijdens de week gebeurt het onderhoud door de meisjes van
schuttende werkpIaats. Tijdens het weekend wordt deze taak
nomen d,oor de pretechniek en de middengroepen.

d~8~e_1

overge-~I.:.~ .

::i:;::~n::ke::ne::~e:e::::~;: ~~::p:::::e:: ~:nd;a::nd::d::: ::el
)1.~~:

dienst doen als afdrooghanddoek wordt het pIastieken eetmateriaal f~l

maal~1

aIIes behaIve hygienisch verzorgd. De reuk ervan bederft eIke

:::::::::;:d:;~:~t:;~~:::s:: :~:~::e:e:~e::t:e:::: ::~ ::::n:enl
-}::

dien krijKen ze ook slechts een halve handdoek en een zeer klein
~

washandje om

zi~h

gans de week proper te houden • .Het gebeurt

zelfs;~

meermaals dat slechts een handdoek voor een ganse groep (van bv.
20kleuters) dienst moet doen.·Voor gans de.groep is er een stuk
zeep, een borstel en enkel

kammen~

Slechts bij luizenepidemies

krijgen sommige groepen een luizenkam per kind.
Ook.de
aan de

'sha~npoo,}Vordtdo6rde' d:tef'fstTenrTng~zurnigj es
opvoed~ter$.

.

wa~m

uitgedeeld

.

Naast het gebrekkige materiaal

VOOl;"

dec:verzorging, laat ook het

water dikwijls verstekgaan. Zo gebeurt het bv. dat in de
,

winter de kinderen zich in een praktisch'onverwarmde badkamer dienen .te douchen met k?ud water.
2.De kinderen die ziek zijn komen alIen terecht op de ziekenzaal.
Deze is een plaats met ruimte, voor een tiental ;bedjes en ib het
midden een tafel met stoelen. Deze kinderen worden meestal aan hun
lot overgelaten omdat de verpleeg~ter e~ders in ,de i.-nstelling kinderen dient te verzorgen.. Alleen kinderen die .erg vee 1 koorts hebben of een .besmettel:irjke .ziektehebben worden op een klene afzon. ~uiten~

.hutl~{lle~i.ic.ijn~p.,

.wat melk en appelsienen krijg'endezieke

kinderen juist2hetzelfdeeten dan de gezonde.

r

%
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Wanneer de verpleegster aanwezig is dan kan het gebeuren dat
ze in de 'namiddag een glaasje water krijgen.
Het gebeurt mee~maals dat de zieke kinderen alIen hetzelfde
bekertje gebruiken om kraantjeswater te gaan helen.
Er is's nachts geen toezicht op de slaapzalen. Slechts af en.
toe komt een opvoedster kijken die in een ander gedeelte van
het gebouw nachtdienst heeft. Indien het eten 's avonds te laat
komt (wat herhaaldelijk gebeurt), dan moeten de kinderen alleen
eten, wat betekent dat er niemand is om de zieken te helpen wat
voedsel op te nemen. Dit betekent oak dat bevuilde lakens niet
vlug warden ververst. Vaak is het zelfs zo dat men vergeet de
zieken voedsel te brengen.
3. Pedagogische aanpak.
De kinderen zijn ingedeeld in

gr~epen,

hoofdzakelijk op grand

van het kriterium leeftijd. Grosso modo vindt men in een groep
epileptici, gedragsmoeilijke kinderen, sociale gevallen. We zien
hier dus weer het principe van de heterogene groepssamenstelling
(zie hoger).
Een sterk (negatief) beinvloedende faktor in dit verband is de
grootte van de groep. Van een opvoedster die alleen voor 30 kinderen staat kan moeilijk individuele aandacht verwacht warden.
Anderszijds kunnen de kinderen zich nooit aan het groepsgebeuren
onttrekken, omdat ze volgens het reglement nooit mogen alleen gelaten warden. Op die manier is iedereen dus verplicht steeds mee
te doen, hoe weinig de aktiviteit hen oak aanspreekt.
De aandacht van de opvoedster in een dgl. grote groep gaatuiteraard naar degenen d e het meest kabaal maken. Hoe

~ustiger

en

vriendelijker een kind zich gedraagt, des te minder aanmerkingen
en straf het zal krijgen; maar oak des te minder aandacht en affektie.
De grootte van de groep brengt oak mee dat een autoritaire stelling
. vereist is om hen binnen de perken te houttea.·

Het ,is opmer-

kelijk hoe deze kinderen, vooral zij die reeds jaren in Mariaburg verblijven, op dit regime getraind zijn. Elke minder autoritaire aanpak leidt binnen het uur tot volledige anarchie.

400

Van het aanleren van zefkontrole of initiatief-name is geen
ke.

spra~

~-

Het algemeen principedat:-:kan

de'gr'~~':rid;l;~:g '{igt!;~ari:;yj~t'm~n'in Maria-

burg opvoedingen pedagogische behandeling noemf' is : orde en tucht
bewaren. De kinderen ka'lm housen, en dit op' gro:ri'a van autoritair ge-'
zag.
De aktiviteiten diemen door de opvoedsters gep'L,md te worden. Het zij

meestal spelaktiviteiten die weinig of geen geld mogen kosten. Zod~~ er finan~i~le'~iddelen worden gevraagd, ~ordt do~r de dienitlei-

ding de toestemming geweigerd.
Bovendien

v~rloopt

de organisatie van de sporadisch dan toch toege-

laten uitstappen meestal 20 gebrekkig (vb.quavervoer) dat de geplande uitstap vaak in het water valt.
Alhoewel aktiviteiten steeds een belangrijk onderdeel vormen van
een behandelingsplan, worden deze niet

doelgericht.·aang~w~iid,

"doch

slechEs 'gebruikt: ~mde';kii1der~n,,;b.l~igC;te:-hc>lideil:: ':'Er' i~ dan ook geen
,

"-~"--

~-',",.,,-.,--=,,"'"

_.

,-=

c:t-_

-0'-.'

.-

-

.~-

~----

-

_.

-..;,

-

r

~

".:-

evohitie ih~ de spelakt!vtteitsn ~.§~~~eembaar~ "Het iijn voornamelijk
weer,::oe·grootte·en de heterogeniteit'vim de~t6~p, die het onmogelijk

mak~n akt:Lvitelten te belggen die tevems therapeutisch' zijn; omdat
~'1 '

o.~,

.,.

datgene wat voor het eDe gedeelte van de groep gunstig is, niet aangepa§t I~ voor"het arid ere gedeeltevan de groep. Door'de nadruk op
orde en tucht bij' aktiv:lteit~rl poogt ~e~ de'

zeer

jonge "kinderen van-

af hun b)rilst~ jeugd t~ 'konditidlieten' op het kf:lt.iekiOos ~anv~ar"::
den'van het 'feit dat gezagen initiatief uitsluitend bij volwassen'~n
ligt.. l{oewelb"ij de pub'ers:'dit ':'aJt~iit~ir . systJ~m "Op'iterk~:'~\,;;,~'ers~an
den: stuit " blijkt de

~afwezighe:id

op dit leeftijdsniveau te duicf~'n!

van enige pers66nii'jkei iritiatiefriame

bp

h~t 'riiet ~ont~i-Rkeld'~ijn:~\j~n

ode

41.
c) De_erk~nE!.iE!.g~v.£o!,W~a.Ed~

.!.

Na een ja?r werken in Mariaburg kunnen we besluiten dat volgende
erkenningsvoorwaarden van het Ministerie van Volksgezondheid voor
deze afdeling niet nageleefd zijn
I. De brandveiligheid beantwoordt geenszins aan de voorgeschreven
normen.

2. De sanitaire installatie voldoet in geen geval.
3~

Aan het voorschrift van tien bedden per slaapzaal stoort men
zich niet.
Twintig

a dertig bedden per slaapzaal is geen uitzondering.

4. Individuele opbergruimten voor kinderen boven 12 jaar zijn niet
voorzien.
Tot 31.12.1973 erkende het Ministerie van Volksgezondheid en gezin
deze afdeling.
Een nieuwe erkenning werd aangevraagd in de loop van 1974.

§ 3

DE DOMINO

Afdeling 3

In deze afdeling verblijven de leerlingen van het

*

B.T.O. samen

met een groep arbeiders v~n de Beschuttende werkplaats.
Dit paviljoen bevat ongeveer 80 bedden, verdeeld over diverse slaapzalen waarin zich telkens 10

a 20 rieten bedden bevinden.

Ook hier leven jongens met een

*

IQ 60,samen met jongens met een

IQ van 120 en meer, om nog niet te spreken van de
er tussen zitten. Dit alles wordt geleid door

epilept~ste

e~le

die

part-time op-

voeders en twee full-times. Dit zijn technisch-leraren die in de
loop van de dag reeds-acht uur gewerkt hebben in de ateliers, samen
met dezelfde leerlingen. Voor deze opvoeders is ee een kleine dienstkamer.
Bijzonder Technisch Onderwijs
intelligentie quotient.

42.
Materiele voorzieningen •
De kleine ramen gaanslechts drie tot vier cm. open, dit om ontvluchtingen te beletten.
Wasgelegenheid is er ( een soort voetbaden) ,maar handdoeken en
zeep zijn er niet voorhanden. Elke leerling heeft in principe een
kleine handdoek voor alle gebruik. Eenmaal per week worden deze hand-l
doeken ververst : Toestanden echter waarbij aan de opvoeder deze
handdoeken voor dertig jongens ter beschikking worden gesteld zijn
geen uitzondering.
Tenzij een bak onder hun bed hebben de jongens geen individuele
bergruimte, zodat laarzen, schoenen kleren en kousen rondom de bedden verspreid liggen. In de zomer, nadat de jongens de ganse dag
gewerkt hebben is de reuk in dit volkomen van de buitenlucht afgesloten ,gebouw dan ook onhoudbaar. Wanneer de jongens binnen zijn
wordt·· de deur immers afgesloten om ontvluchtingen te',vermijden.
De lakens vormen het zoveelste probleem voor de opvoeders.
In deze grote groep jongens zijn er veel bedwateraars, die's morgen
beschaamd- iets vroeger. opstaanen hun

bedkeur~g

toedekken: 's avond

gaan ze dan tussen dezelfde klamme lakens slapen.
Wanneer de opvoeder~lefaar, belast met de nachtdienst 's morgens uit
zijn kamer komt, kan hij

niet op de slaapzalen komen van-

p~aktisch

wege de stank. Het'enige wat de opvoeder kap poen is handdoekenen
lakens blijven vragen, of, zoals in vele gevallen, ze stelen.
Hoeishetgesteld,~et

de kledij ?'

Normaal·'heeft elke.:leerling in

d~

centrale linnenkamer een vakje voor

zijn persoonlijke kleren (ondergoed,kousen). Sommige leerlingen krijgen veel ondergoed mee van ,thuis, dat .ze vaaak, ·zelfs, om een kort
verblijf van een maand niet meer terug zien.
Om kleren te krijgen gaat een groep naar de linnenkamer. Door een
soort loket worden kleren aangereikt die in de gang worden aangetrokken. Zijn de vrouwen aan het loket

niet'~,te ~overbelast,

dan kan

men wel een andere broek vragen, wanneer.,de· eerste veel te groot
of te klein blijkt te zijn, maar gewoonlijk worden deze vrouwen overstelpt met: vragen. Met het voor de hand liggende resultaat : Te·nauwe
of spannende kleren of te grote broeken, die soms met een koord moeten toegesnoerd worden om niet af te zakken.

43.
Aangezien d.e situatie van de voeding dezelfde is voor alle leerlingen verwij.zen we hiervoor naar de aparte teksten over de .voeding.
Wat is voorzien voor ontspanning in deze leefruimte ?
Er is een televisie-toestel, dat zowel voor franssprekende als vlaamssprekende jongens moet dienen. Een spel voor tafeltennis en de gezelschapsspelen berusten bij de dienstleiding. Ze ontlenen is een andere
zaak.
In het paviljoen zelf is geen enkel boek aanwezig. Wel bestaat er een
soort centra le bibliotheek, die nooit gebruikt wordt.
Hygienische toestand.
Steeds terugkerende plagen van wandluizen, kakkerlakken en ander ongedierte teisteren ook dit paviljoen, zodat onlangs nog het gehele
paviljoen leeg moest worden gemaakt om een gespecialiseerde firma
toe t.e laten het:.

gepou~

te

ontsm~1:ten.

Voornamelijk de rieten bedden

bleken kweekbakken voor ongedierte en krioelden van parasieten.
Om het leefklimaat voor deze jongens -trouwens ook heel toepasselijk
voor de andere kinderen van de instelling- te schetsen, ziehier de
beschrijving van een zaterdag, een zondag, een klassieke werkdag en
een verlofdag voor deze leefgroep.
-Een zaterdag
Gedurende de week wordt door de leraar-opvoeder een ontspanningsprogramme samengesteld dat gewoonlijk door de dienstleider, Dhr.
Blomme, wordt afgekeurd. Na twee, drie afkeuringen( meestal om reden
van zgn. te dure ontspanning) kan er een programma opgedrongen worden.
Meestal wordt dit een wandeltocht zonder geld •
.Tot tien uur blijft alles oals op een gewone werkdag. Om een min of
meer degelijke kledij samen te stellen (het ontbreken van schoenen,
hemden, vesten komt elke week opnieuw voor) is heel wat kunst en
vliegwerk nodig. Intussen worden de lunchpakketten ingepakt :
de broden en toespijs worden in vuile kartonnen dozen verpakt.
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Het geplande vertrek van ll_uur wordt nooit gerespekteerd. Reden
h~ervoor
.

is het ontbre~~n van veryo~r,d~tdoor de:dienstleiding ni~t
,

.

werd geregeld.Tijdens het wachten ~p de bus moeten de leerlingen
in hun afgeslotenpaviljoen blijven wachten. D.it kan soms duren. tot.
l2.a13 uur, soms tot 14 uur. Maar alleen al het uren wachten zonder.
enige Qlltspanning

i~

een;hel op zichzelf.

,,.

~

De meest;en.hebben,deels uit verveling, hunmiddagmaal al opgegeten.
Anderen zijn op de vuist gegaan, en nog anderen
ten maar.

hang~n,

liggen of zit.-

Indien men voor 12 uur vertrekt, wordt.de .lunch gebruikt

in sen drankgelegenheid, vaak op kosten van de opvoeder.
Door het feit dat de dienstleiding het door de opvoeder voorziene
af~~jst,kan

bedrag aan verfrissing en 'Ontspanning meestal

he.t

ont~

spanningsprogramrcfa niet uitgeweI:kt worden door i.gebrek aan geld.

.;.

.I1.

Hoe kanmen in deze tij d VOOI: ·twintig cfrank :let$.. vinden dai de be la);lg- Jl!
- X~
stelling vt:jn ceen groep,van 1,(,-18 jarige jopgens k;~n,.op~e,kken?Of!
g~:t .gevolg~Q.\eI"yan

Js .stere,o,t~epe

alsJ:Jv'i,~et~,eJ:l, __ al~.;';z~~([lmen,

kl~ine

musea ,bezoekenof eenspeeltuin~met gJ;atts .:ing~ng (vo9,r. j ongens van
17 jaar !)
In geval van busto9!D,ten met late::terll:g~e€:?r .(by~ na18 uur) , wordt in
Vrij enVrolijk geen

et~n me~r.qpg~dtend.

Voorbeelcl '\,aneen z'aterdag-aktiviteit":'· -' ..
,

• -

..,..-,.

•

'"

..,

,.....

'""

• ...,

-+,

'~~~

"."

~

Voor een ploeg jongens werd een voetbalrriatch georganiseerd tegen eeri
uitnodigende ploeg uit Dendermonde. De uitnodigende ploe.g organiseerde op eigen kQ~ten eeg_gezellig~a~en~ijg~(yoqr~~e ygorziene 15 jon~
gens )'n8 de match.'.lHj de aan~olIist. y~n,ge: 9lJ.S ITl~J;~~rL.zij tot hun v~r
bazing dat: erniet 'vijftien

,ma(;;rl;;:vijfe;nve~rtig',;jQpg~TIS met.~<ie gU§- ..L;

waren meegekomen. Na de match giog

d~:'geBlgnde ,m~glttjg

clubhuis voor de ongeveer ,!ijftien

§peleIT§~.:J;>e

door

~~ee1J,

qpgere45, jongens moes-

ten op :de .bus zitteri·::wachten.::.
Bij een andere match "heddeD'de -$pel-E;!1;S~,',t:'ecl1Y:cQP;_§~I) ~fri~drank~ ,Later
bleek·dat:hiervoor:;,een-bedrag van p't,lI}.za}.<gelg,WE.l8 qfgetrokken.

I
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- Een zondag
Om 8 Et 9uur (of helemaal niet) wekken, wassen, bed opmaken • .
Soms naar de refter voor het ontbijt.
Wat de leerlingen in de voormiddag doen is de zorg van de opvoeder.
Meestal komt dit neer op verveling in het paviljoen. Na het middagmaal volgt een filmvoorstelling in de school zelf of in een cinemazaal van Brasschaat. Dan is het weer wachten tot het tijd is om naar
bed te gaan. In het beste geval wordt er nog TV. gekeken.
- Een werkdag : (voor de 1eer1ingen van het Technisch Onderwijs)
Om 7 uur worden de jongens gewekt, waarna ze zich wassen, k1eden en
hun bed opmaken. Nadien is er appe1 op een binnenp1ein voor de keuken.
De leerkrachten T.O. vertrekken met hun 1eer1ingen naar het atelier,
waar er gewerkt wordt aan opdrachten voor de inste11ing.
Om 9.50 uar, rustperiode van 10 minuten.
10.00-12.50: werken
13.00-13.45: middagmaa1 in de leefgroep
13.45: aanwezigheidskontro1e
13.50: verzame1en voor het vormen van de ate1iergroepen
13.50-17.25: werken, onderbroken door

~~n

pauze.

f

17.25: ate1iergroep gaat terug over in 1eefgroep. Hierna vo1gt het
avondeten en daarna gaat men in groep naar het pavi1joen "Domino".
21.30: voorbereiding voor bedtijd en kontrole.
- Een ver10fdag :
Aangezien geenge1d mag worden besteed aan de ontspanning van de
lingen staat hier meer dan ooit de verveling
I

1eer~

~entraa1.

Ste11en We ons even een dag uit het zomerver10f voor.
Een broeierig heet pavi1joen, stank van zweet en urine van soms 50
jongens.Een vermoeide opvoeder die reeds dagen dienst doet en die
het moe is met zijn groepte gaanvoetba11en. Hij.b1ijft binnen en
de jongens ook, want de;deur is gesloten. De jongens zitten of 1iggen
op hun bed, sommigen houden zich bezig Qlet kranten. De ze1d?amen die
een radio hebben zitten met het oor tegen de radio(a1sof het een

drug~

midde 1 is), .anderen vechten, lopen rond Of pogen de opvoeder met a 1-
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lerlei smoesjes te bewegen de deur te openen. Kortom, een konstante
hoogspanni~g,

zowel bij de jongens als de

op~~eder,

die

lett~rlijk

het einde van het verlof afwacht.
Een opvoeder beschreef ons het klimaat waarin kinderen en personeel
moeten werken als volgt:.
"Alles wordt door juffr. Wens geregeld. Zij geeft vanuit haar "ivoren
toren" de bevelen. Van daanuit ,gaan de bevelen naar de direktrice van
het technisch onderwijs voor wat betreft het dringend uit te voeren onderhoudswerk, die op haar beurt de betrokken leerkrachten de opdrachten,
doorgeeft. Aldus. wordt het steeds duidelijker dat een leraar niet alleen
als toezichter wordt gebruikt, maar ook als spil waarrond de produktie
draait.
Voor wat de leefgroepenbetreft is het de dienstletder Blomme die de be'¥den van juffr. Wens ontvangt en moet d6orgeven~

A:l1e'

vragen' dienen aan

hem gericht. Hij vangt alles op, is de verbinding waa'rop alle vragen van
personeel en leerlingen afketsen.
Ondanks het feit dat juffr. Wens overal rondbazuin~ dat "haar de~r voor
iedereen en voor alle
die met zijn problemen

probleme~

openstaat", is er geen enkele opvoeder

t~recht

kan. Zelfs voor nijpende vragen moet men

via Dhr.Blomme, die de vragen steeds "vergeet" te stellen aan juffr.
Wens, die vage beloften doet en het personeel e~' ~e kinderen voorliegt

--

en bedriegt.

...

!"

Als leerkracht of opvoeder is het uw taak met de groepzo weinigmogelijk
moeilijkheden te hebhen, dus, uw groepkal£n"te houden. Heeit men in een
groep dan toch een leerling die het wat a1 te bont maakt, dan gaat men
ermee naar de direktie of naarDhr Blomfue en dai( is er kal1s dat hij na
een

tijdjeOb~rugkomt'met

eenpakje sigaretten,; eeh reep"chocolade ofl1og

erger, met de va1se belofte dat hij:voor een'weekend naar huls mag.
K0mt::;'men' ~oor een tweede rrilral

metj'een':moeil1jkB~-

Jongeil of":met een pro:'"

b1e~m," dan wordt- men,~'scheef bezlen, 6fuitge'sehb'lden voor' onbekwame,

debiel. •• l.iefst wanneet· je l"ee'r1ingen erbij' aanwezigzijn.
Tegenover

mo~ilijkelee:t1ingen

een rapport ,'(wEar

weini~(

heb ja als opv'6eoet tenzij het' geven van

of geen aandacht aan: besteed, wordt), geen enke,:"

[--
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.

le sanctie-mogelijkheid.
Onrechtstreeks -:hebben de leerlingen we 1 sanctiemoge lijkheden t. o·~.v. de
opvoeders, want in het intern reglement van Vrij ~n Vrolijk is voorzien
dat de opvoeder of leerkracht van een groep waaruit een leer ling is ontvlucht, 36 uur lang in de instelling moet blijven, en dat weten de leerlingen heel goed. Betrek daarbij nog de reeds in een andere tekst aangeklaagde situatie van de overuren die deze leerkrachten moeten kloppen
(cfr.Hdst.VII,§l).
Welke zenuwarts zou durven beweren dat na zo een lange periode, opvoeding
nog mogelijk is. Is deze leraar nog verantwoordelijk wanner hij dan
I

tegenover de leerlingen brutaal optreedt ?
OPVOEDING IN VRIJ EN VROLIJK KAN HERLEID WORDEN TOT BEWAKING;
geen uitgaven, geen moeilijkheden. De voornaamste aktiviteit van de leerling is •••• WACHTEN.

§ 4

Afdeling 4

MASTENHOF
Observatie- en behandelingscentrum,
Kalmthoutsesteenweg 43-45
2080 Kapellen.

Het.:Mastenhof wordt door het Ministerie van Vo lksgezondheid en Gezin
erkend als een observatie- en behandelingscentrum (internaat) voor 80
karaktergestoorde meisjes van 12 tot 21 jaar.Volgens de schoolbrochure
duurt deze observatieperiode minimum drie maanden en wordt zij gevolgd
door verschillende mogelijkheden: wederopname.in de familie,; verdere
behandeling; of plaatsing in een andere

afde~ing,

instelling of tehuis.

In werkelijkheid is er tussen onthaal, observatie en behandeling'geen
onderscheid. 'De meisj es wordenbij hun aankomst niet opgevangen-, ze worden zonder enige voorstelling of voorbereiding iri de totale groep geworpen (vaak na 23.00uur). Er gebeurt geen bewuste observatie van de .leerlingen. Slechts na weken wordt het kind door de psychologische dienst
onderzocht met het oog op het rapport dat· voor de jeugdrechter moet op-
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gesteld worden. Er bestaat geen individuele behandeling, noch begeleidingo Specif'ieke therapievormenworden ,niet tcoegepast. Aan de. opvoeders
wordt niet de minste informatie over het kinddo.orgegeven, dat zijn
leden

~us

naar believeq ,vrij kan fantaseren.

Deze observatieperiode loopt, zonder enigeverandering in de leefsitua
van het kind, over in

debehandelingsperiod~.'Vanaf

dit

mo~ent

wordt

getrac.ht de .'meisJes zo lang mogelijk in de inste-lling t'e behouden.
Bij theoretische overplaatsing naar een andere afdeling van v.z.w.
luchtopvoeding, blijven ze in identiek dezelfde situatie.

In "MASTENHOF" zijn eigenlijk 3 afdelingen (gebouwen):
het kasteel Mastenhof zelf"- een oud jachthuis "Withuis" genaamd - en,
de ,Annexe.'
A. Het kasteel "Mastenhof".
Hoewel slechts erkend voor karaktergestoorde meisjes, verblijven er
zowel debielen, wezen, als

.,

so~iaalverwa~-:Jroo;~de

mei'sjes, naast de

k~rakt·er'g:e'stdo"rde'n. Dezee'no-tmeheterogeniteit maakt het ook hier on-

mogelijk aan deg'elijk pedagogisch werk te do en •
-a} Het E.e.Es£n~e!.
De algeriiene leiding' berust alweer bij de 'Algemene Dienstoverste
Dhr'.Blomme. Hij doet'samen met, zijn vrotJ.w(opvoedster), het groo
1

.

•

...

_

~

, '". -steaantalnachtdiensten 'op het kasteel vermits hijdaar zijnap--'
parterrient :had tot vohf kort. Hij heeft ,the:oretisch "ook meesta 1

"s';~vonds e'nL"'s morgeris dienst, ma;ar'is'pr'aktisch nooit 's av-ond
'aanwezfg(arr'iveert 'i~woonlijkrond 24.'o'Ouur). "I~ feite wordt hij
.•-voortdutend-vervangendoor ander,e

opvo~del:'.s.•

.Wallnee:r; 'Dhr, Blomme nioet van dienstcis,' i'8 >ee,n van .dezen'( overdag , , .
,.: full-time"-onderwij zer) , de.dienstleide.r. ,Dezepresteert Cildus
:~ +'2 full-time dienste:n,per week in dienstvan dev.z.w.

- \ierdet is er een orthopedag~ge (45 uren -p~t 'week) verantwoorde lij'
v'oor de afdeling Mast'enhof. In w~'rkeli'fkhEdd heeft deze echter

r

r~
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geen enkele macht of beslissingsreciht. Alles wordt door de directie
teBrasschaat beslist en gecentraliseerd. (N.B.einde maart 1974
heeft zij haar ontslag gegeven en in-haar vervanging is nog niet
voorzien.)
~n

Het psychologisch, sociaal
afd~ling

de centrale

medisch personeel bevindt zich in

te Brasschaat. Er is geen directe psycholo-

gische of sociale begeleiding. De algemene dienstoverste beslist
"

wie met de maatschappelijke assistente een onderhoud mag hebben.
In mindere mate geldt dit tevens voor de psychologen.
Een dtietal psychologen do en om de twee weken 's zaterdags groepsdienst in Mastenhof. Zij worden ingeschakeld als

-

begeleiden, samen met de andere opvoeders, de

opvoedste~s

wekel~jkse
.
.

en

groeps-

uitstap.
Medisch, p'~rsoneel is he lemaa 1 niet ter plaatse aa,nwezig. Wannee:t;
zich
....::.

zi~kt~ o~

..',

l'

0'

ongeval voordoet, moet
<,

;

.

Br~~sc~~at
-.

eerst gecontac-

_'

.

teerd worden om te ·vernemen of de, leerling naar de centra le afdeling te B.rasschaat, dan welnaar de kliniek moet gevoerd worden.
Er zijn 4 full-time opvoedsters (45 uren per week) en 1 part~time
.

..

,

opvoeder. Elm opvoedster' heeft. een diploma AI. Een andere heeft

een getuigschrift van orthopedagogiek. De anderen hebben het begin
u~~versitaire

van een
".

De

:. ~.:., J"',,

poging;~

tot initiatiefname en partici?ntie van deze opvoeders

worden door de
Twee opvoeders
..

opleiding' achter de rug •.

direkti~ook

(~~n
.

gedwarsboomd.

full-time en
,

~~n
,

part-time) die overdag be-

roepsmil{ta~r zijn ,'~ebbeji:"door hun'jarenlange ervaring' en disci','

plin'ai;-. optreden in het leger de meest rechtstreekse macht over de
:~

kinderen.
Twee leraars

(kleermaker, A.:,!) die beurtelings dien$t;:, do en verrich-

ten eyeneens·een fuIl-time dienst.
De mannelijke personeelsleden zijn dus talrijker.en hebben, mede
en vooral door hun meer discipllnair'optreden, tevens'op 'alle ni-
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veaus meer macht en invloed dan het vrouwelijk personeel. Deze
kunnen meestal enkel hun inYloed op individueel vlak la ten gelden;
een invloed die dan vaak weer onmiddellijk ongedaan gemaakt wordt
zodra de leerling terug in massagroep terechtkomt. Verder is er
een groot gebrek aan kontinuiteit in de opvoeding;
b) Tek6Et~n_o£ £eda£o£i!ch ~lak.
Het sekundair beroepsonderwijs wordt elders behandeld. Laten we
er hier nog aan toevoegen dat de inhoud van de lessen in deze afdeling voor de meisjes, weinig of geen belang heeft voor de direktie. Er moet enkel voor gezorgd worden dat de leerlingen zich bezig houden (= zich kalm houden) en dat de schriften uiterlijk ver,

~

zorgd ziJn. Een'groot gedeelte van de tijd wordt door sommige leerlingen gebruikt voor het overschrijven van schriften van andere
leerlingen, ·cif.kwijls z~nder'da1:. ze d~ inhoud ervan begiijpen:
de
.

"

fociten;:en
vaak - orileesb~~r- geworden
~~orderi:'wo~den~e~ri~~uaig
ge:
'"","

-"

"'

':"'"

copieerd: zo leert men de ~eisjes lezen eri ,~6hrijven. De lessen
.

.~

~

zelf worden of we I te Mariaburg, ofwelte Brasschaat'gegeven.
.i

-':~

.

-

"

.

~

~tellen

AIgemeen kan men

dat de

opvo~ding

meisjesbij 'te ~ouden fen ~e kalm te·houden.
•

,

~

:

0"

.':

....,

:.

••

,:,

~

'

b~perkt

er-zichtoe

D~ze opdracht van
~

-.

de

'"

.. "

cipier wordiJdoor het intern reglement nog in de handgewerkt
(cfr. de verplichting om 36 u te blijven bij ontvluchting).
'Uiteraardzijn ~e meisjesvan dit intern relement op de hoogte en
weten ze de opvoeders hiermede te c~an1:.eren:
EI1erzijds is er een sterk'autoritairoptreden van sommige persol-!

neelsle~e~ en anderz{jdsCis e~ ee~g~oo~ gebrek aan 6~~f~~egels.en
._'

1

~

:-

..,

~

_

,

algemene reglementen waarnaar de meisjes zich zouden moeten gedragen. Dikwijls heerst er een komplete chaos. BV. in de refter heeft
: nieman'd vaste "plaatsen. Iedereen komt' slechtsnaar de,
dien hij er zin in heeft.

refJ:~r

iri-

Geen enkeleopvoeder l'eidt'de' tefter· en

me,estal is er zelfs niemand van hetpersoneel §apwe?-tg."
-r

'

De

J ; .

_

le~rlingep ~ten

>.

, ' , _

'_.-'

~

~

,>f",

~

• .:.

er vaak als varkens, men vindt eten tegen de

muren en,op de grond, kommen soep worden naar mekaar gesmeten,enz ••
Hoewel Dhr. Blomme reeds verscheidene malen verzocht werd een re-
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geling voor de refter uit te werken, blijft deze dit systemat:Csch
weigeren. ;i:nitiatief van het personeel wordt. door de leidende···
:,

figuren niet geduld.

~.

~

Verder is er sen groot gebrek aan kontinuiteit in de opvoeding;
de leerlingen moeten zich - door de enorme personeelswisseling-.
voortdurend aan nieuwe personeelsleden aanpassen.
D

~e ~b~gg

is tevens te wijten aan de grote heterogeniteit van de

groep, en het gebrek aan indeling in leefgroepen. Er is in feite
~en

grote massa van 70

a 80 meisjes. Tijdens de week-enas en de

verlofdagen is er wel een indeling in groepen, maar deze is zeer
labiel. Bovendien worden er's zaterdags groepsuitstappen georganiseerd in groepen van 30

a 40 meisjes, zodat de indeling in leef-

groepen weer op een sisser uitloopt.
Aangezien anderzijds in het kasteel geen onderverdelingen per groep
dus geen afgescheiden .leefruimten, bestaan, lopen alle leefgroepen
door elkaar. Dit leidt uiteraard tot sterk disciplinair optreden:
en vaak tot slagen en verwondingen: meestal zijn de minder-begaafden het slachtoffer.
Door het steeds veranderen van de groepen is het ontwikkelen van
een groepsgeest onmogelijk. Binnen deze heterogene massa geldt de
"WET VAN DE STERKSTE". Naast deze sterken, die de plak zwaaien,
eneen aantal meelopers, zijn er een aantal "zwarte schapen" ,die
~oortdurend

het voorwerp zijn van spot en manipulatie door de an-

deren"
Ondanks dit alles blijft juffr. Wens voorstandster van deze heterogeniteit, omdat dit de kinderen ten goede zou komen. Ons komt
het eerder voor dat de werkelijke redenen op een gans ander terrein
liggen. Dit laat haar immers to"e dergelijke massale groepen onder
kontrole te .houden (cfr.haar machts-en uitbreidingsdrang).
Zonder het systeem Van "zwarte schapen, bevoordeligden en sterken,
(het divide

~t

impera systeem) zou een groep van 60

a 70

m~isjes

binnen de maand tot ware opstand komen tegen de instelling.
,, .

Nu wordt elke weerstand in de kiem gesm?9rd: de zwakken of bevoor-

52.
deligd~p komen elk begin van qpstand verklikken, de groepen wOrden

door mekaar,gesmeten, en alles is weer o.k. ,(desnoods stuurt men
de aan~oersters maar meteen naar' de gevangenis.)

Van de vrije tijd

wordt geen pedagogisch verantwoord gebruik ge-

maakt. Een groot gedeelte van deze tijd wordt er gewoonweg NIETS
verricht.

1

s Avonds wordt er wat TV. gekek'en en verder steeds

maar wachten.

Wachten om te mogen gaan eten, wachten om naar

school te vertrekken, wachten tot de les gedaan is, wachten om te
eten, wachten om terug te keren, wachten om te mogen gaan slapen:
alle dagen keert weer hetzelfde monotone leefpatroon teIDug.
Dit ontaar-dt dan ook vaak, mede 'ten gevolge van het grote aantal
feeilingen,ln agressiviteit.
. '.

--

Op zondag zijn er geen excul>sies voorz'ien .Menblij ft 'dan de hele
''"d1g op he't kasteel, dat hermetis'ch afgesloterf is: ~lle deuren -op
,

,

slot, tralies voOr de vensters, rolluike'n 'afgelaten, enz ••• " - '
Dus"'maakt men korts wandeltochten, op steeds weer dezelfde plaatsen.

Stej~dsworden dezerfde~rg:umenten gebrulkt, om':Lnitiatie;en '~p 'het
gebied van ontspannimg af te slaan: gebrek aan financiele middelen.
Niettemin ma'akt menelke zaterdag steeds weer autobustochten, van

+ 125 km (a17F de km). Va'ak gewoonweg om eens te gaan, zwemmen
(hoewelin de, omstreken voldoende';gelegehheid tot zwemmen is:
'Brasschaat, Merksem, Antwerpen) 'of om een korte (+ 30 minuten)
wande ling te ·mt:i'ken. Deze tfLtstappen eindigen steeds ineen danoing
of caf e, wa t op zichze If niet verkeerd is; iridien het goed ge'leid
wordt en ni,et het doel van de uitst,ap wordt. In de praktijk o:nt:aardt dit echter vaak ten gev,olge van overmatig alcoh()lverbruik,
w~,t
,

door sommige opvoeders n9g gestim.uleerd wordt" doordat ze ,zelf

vaak dronken hun dienst vervullen.
-'
Bovendien zijn er verscheidene leraars die devrijetijdsbesteding
op een buttiger manier zouden kunnen leiden, n1. sportmonitors,
leraa~s

plastische kUnsten, enz. Deze doen echter de.uitstappen

mee met de anderen en er is dus geen plastische of fysische.op-
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voeding, daar waa-r demogelijkheid in feite wel bestaat •
. Sommige me'isjes worden'volledig buiten de' groep gehouden(dit zijn
meestal

~e

moeilijksten) en tegenover de anderen op allerlei wij-

zen bevoordeligd door de dienstoverste, uit vrees voor agressie.
Tevens worden de sankties en beloften van andere personeelsleden
va~k

ongE:!daan gemaakt, zodat dez alle invloed verliezen en de

dienstoverste de macht behoudt.
Dit is kenschetsend voor het systeem van "belonen en straffen" dat
gans de instelling Openluchtopvoeding van toepassing is.
Een kind dat onhoudbaar is in een groep, wordt in de afdeling
Vrij e.n Vrolijk op het bureau van Dhr Blomme gebracht.
Deze laatste, uit schrik voor de vaak

t~lrijke

groep die voor hem

geplaatst wordt, probeert hen zoet te houden met sigaretten, of
laat hen

me~

de sociaal assistente mee rondrijden met de wagen.

Deze trakteert hen dan

?o_~.

n,og eens met frieten en derge lijke.

Resultaat: de jeugdige werd flink beloond voor zijn w.angedrag •
..

'

Vol enthousiasme vertelt deze het aan zijn vrienden, die het ook
wel eens willen proberen.

~p

dit ogenblik is het zelfs zo, dat

sommige meisjes in Kapellen weigeren mee te gaan op uitstap, onder
de bedreiging dat ze anders gaan lopen. Dhr Blomme neemt ze uit
angst mee naar zijn bureau •••
Aldus krijgen.de grootste lawaaimakers, meest brutalen of zwaarst
karaktergestoorden alles gedaan, en worden ook het vlugst vrijgelaten.
De "braven" en vooral diegenen die geen steun hebben van hun familie, blijven eeuwig in de instelling; vDor hen wordt er niets gedaan. In de meeste gevallen worden ze op 21 jaar in·de ·beshhutte
werkplaats geklasseerd, zodat de instelling ze verder kan blijven
uitbuiten.
Voor de kinderen die geen hu,;Lp in de buitenwereld hebben, die voor
hun invrijheidsstelling vecht,

be~taan

er slechts 2 wegen om de

instellirig te verlaten: het krankzinnige gesticht of de gevangenis.
De

g~vang~nis

is de kortste wegnaar de vrijheid.
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BV. Een meisje schold, eind december 73, juffr. Wens op grove
wij,_~e

uit, in tegenwoordighe~d van, alle andere meisjes; die-

zelfde dag nog, de vooravond van Kerstmis, stuurde juffr. Wens
haar naar de Gentse gevangenis. Ze verbleef daar 14 dagen
(langer mag wettelijk niet). Vrij en Vrolijk weigerde haar
terug op te nemen(men kan daar immers enkelkinderen gebruiken
waarmee man kan sollen, en die de anderen het krankzinnige
van hun situatie niet kunnen doen inzien).
Geen enkele andere instelling wilde haar nog opnemen; ze kwam
immers van Vrij en Vrolijk. Na 14 dagen gevangenis was ze vrij.
Er bestaan geen team- of personeelsvergaderingen in deze afdeling.
Initiatieven die in deze richting ondernomen worden, worden volledig gedwarsboomd. Op die manier is er geen doorstroming van de
medische, sociale etl psycholbgischegegevens over de minderjarigen
naar d-e- pers-oneelsleden', zodat een aci"ekwate aanpak onmogelijk wo
Een voot-beeld van dit gebrek aan informatiedoorstroming: de
dossiers van de kinderen bevin-den zich op veertien kilometer van
het kasteel, nl. in Vrij en Vrolijk.
Er is geen kontakt van de direktie met het personeel.

Deze laat-

sten worden enkel gedagvaard en verantwoordelijk gesteld als er
iets misloopt. Deze fouten wordendan nog als chantagemiddel gebrllikt tegen het personeelslid, "wanneer deze kritiek levert of zij
" ontslag wil geven.
c) 'i'eko.E,ten_o.E. hy£ienisch_gebied.
1. Het gebouw

De huurgelden voor het Kasteel liggen zeer hoog: ca. 50.000F
maand. Nochtans is het helemaal niet funktioneel.
- De keuken is zeer onhygienisch. Er is weinig of geen mogelij
heid om er zelf de maaltijden tebereiden'. Er hangt voortdurend een wans£riakelijke geur ,en hetge"heel ontneemt alle
eetlust.
- "De refters zijn uiterst ongezellig. Ze worden ook al te vaak
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als leefruimte gebruikt. Er bestaat geen regeling qua keukenen tafeldiensten. Bijgevolg voelt niemand zich verantwoordelijk, en alles blijft dan ook wansmakelijk en onhygienisch.
- De badkamers laten eveneens te wensen over. De toiletten bevinden zich vaak in dezelfde ru'imte waar anderen zich moeten
wassen. Warm water is niet voorzien, en bovendien heeft het
water nog steeds een te hoog loodgehalte. 50ms vinden we in
de badkamer slechts

~en

wasbekken, alhoewel een tiental leer-

lingen er zich zouden moeten kunnen wassen.
2. De voeding
De maaltijden hebben weinig voedingswaarde, men gebruikt zeer
veel zetmeel: dit vult immers de maag. De meisjes komen dan
ook gemakkelijk enkele kilo's bij op korte tijd. De maaltijden zijn smaakloos en de presentatie laat te wensen over.
Wegens het maaltijdtransport van Brasschaat naar Kapellen, is
het eten vaak koud vooraleer het kan opgediend worden.
Bij gebrek aan tijd en materiaal kan men ter plaatse niets
bereiden.
-- Alhoewel er een reserveplaats bestaat waar voedsel kan bewaard worden, is deze volledig verwaarloosd(onhygienisch).
Alles ontbreekt er, zelfs de meest elementaire zaken. Immers
wat er binnengebracht wordt is bestemd voor steeds dezelfde
groep leerlingen, nL de groep van Mevr. Blomme, die overdag
in Mastenhof werkt (= degroep bevoordeligden).
bv. een klein voorbeeld van verkwisting t.g.v. de slechte
kwaliteit van eten: elke week gaat alle bloedworst integraal naar de eenden, zonder dat de meisjes ervan hebben gegeten.
- Het eetgerei laat te wensen over. Men vindt hier geen enkel
mes, daar dit te gevaarlijk zou z~jn. (cfr. tekst over voeding:
3. Farmacie en lichamelijke verzorging
In Mastenhof is geen verplegend personeel aanwezig, wat bete-
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kent dat de medische verzorging 's avonds en tijdens de weekends in handen is _van niet-opgeleid personeel-.
-

,

Bij dringende

g~~allen-kan

men

e~kel~eenbetbep

doen op de ver-

pleegdienst van Brasschaat, wat dan- groottijdveriies betekent.
Vb. Een voorbeeld: in de maand mei 74 plegen twee meisjes van

+ 18 jaar 's avonds een zelfmoordpoging door het innemen
van een aantal

pillen~

's Morgens wordendeze meisjes niet

wakker, doch men laat hen liggen. Pas na het eten bemerkt
men

dat er twee meisjes ziekzijn. Na een tijdje gaat

Mevr. Blomme kijken en stelt vast dat de meisjes in kramptoestand zijno Zij verwittigt de afdeling Vrij en Vrolijk te
Brasschaat. Een verpleger wordt gestuurd, die + 30 minuten
later arriveert (14km per auto). Deze stelt vast dat de situatie uiterst ernstig is. Pas_danwordt de 900 verwittigd:
uiterst belangrijke minuten, ja zelfs uren, gingen verloren
door' gebrek aan :y_~r_s,o~t:e:l ter plaatse.
V~.

."

r

.' .. '

'::

r

Andere-voorbeeldenzijn: -regelmatig snijden de meisjes zich
in de polsen, 'of slagen ze met de blotevuist-de ruit in:
geen medisch personeel is ter plaatse.

De apotheekkast die aanwezig is bevat vaak de meest elementaire
gerieesmiddelen niet.
-De-medische"gegevens (medicatie enz.) worden slechts sporadisch
doorgegeven, zodanig dat de lijst betreffende de medicatie die
, in Mastenhof toegediend:wordt, soms afwijkt van wat de dokter
laatstvoorgeschreven heeft in Vrij en Vrolijk.
Vb. Een meisje van 13 jaar kreeg op 22.6.74 Halloperidol (een
zwaar kalmeermiddei) toegediend, hoewel de dokter het niet
langer

voors~hreef.

Het gebeurt dat de di~n~~leider in M~~tenhof ~en grotere hoe~

-

-

.

vee Iheid dan de voorge-schreven -dosis - toedient;,
In een bepaald geval kreeg een leerling zelfs 25 druppels Halloperidol, hoewel de dokter er slechts ~had voorgeschreven~~
De leeriingen worden dusstelselmatig gedtogeerd en de dosis
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dient steeds hoger opgedreven.
Regelmatig kgmen
bepaalde plagen voor,die te wijten zljn aan
--.- .
~

gebrek aan hygienische voorzieningen. nl. luizen, schurft,
kakkerlakken, muizen, ratten enz •••
4. De kleding

Diegene die hiervoor

v~rantwoordelijk

is (mevr. Blomme) kan de

taak niet aan. Er is geen orde, geen organisatie, en een voortdurend tekort. De meisjes moeten zeer lang wachten voor ze hun
persoonlijke uitzet krijgen (als ze die krijgen) !
Er is een voortdurend gebrek aan ondergoed, handdoeken, enz.
Dit is tevens te wijten aan het feit dat

e~

geen persoonlijke

opbergruimten zijn voor dagelijkse benodigheden.
Erzijn voortdurend diefstallen. Niemand voelt zich v.erantwoor< ,.

_.4elijk) noch voor eig)!n zaken, pOfh voor die van
Kle.qing w9rdt
Hoogstens,

som~,

~ordt

and~ren.

o;taanden gedragen zonder gewa s s en 1;,e :worden.

het vuil er met koud water en een tandenborstel

afgeschrobt. Reden: men heeft schrik dat, wanneer men zijn klederen naar de wasserij' van de school doet, men zijn klederen
f

.

nooit meerterug ziet.
BESLUIT
Een massa ontevreden mensen, zowel personeel als

leerlingen~

De leer-lingeri passen zich' ulteindelijk aan, komen tot een schijnaanpassing in

d~

instelling. Deze aan- of inpassing in de instelling is verre

van een garantie voor de reintegratie in de maatschappij.
Er is geen steun aan het personeel vanwege de direktie.'
Dit peisoneel

be~indi'

zich

tu~s~n

de direktie en de.leerlingen.

Bij geen van beidenis enige voldoeningvan het werk teverwachten.
Er is
't:~erd

uiteind~lijk,

medEr door' het te hoge aantal urendie dienen gepres-

te worden (dikwijTs dubbele funkties), geen begrip-mogelijk voor

de noden en de problemen van de leerli-ngen.
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B. Het "Withuis".
Sommige meisjes logeren in het Withtiis -(IS

~

20 personen).

Deze,afdeling (een soort jachthuis) wordt enkel gebruikt als slaapvertrek: er zijn 2 slaapzalen boven e1kaar met een 40-ta1 bedden.
Verder trekken gedurende het weekend zich daar enkele groepen terug
om de massa1e groep van het Mastenhof een beetje te verk1einen.
'Voor de overige tijd verb1ijven de meisjes van het Withuis in het
Mastenhof.
In het Withuis worden voorname1ijk die leerlingen ondergebracht waarvan men veronderste1t dat ze niet zu11en v1uchten. Verder een aantal
die minder Dood hebben aan een streng disciplinair optreden en enkelen die een grotere vrijheid afdwingen.

c.

De Annexe.
In het erkenningsvoorste1, ingediencl door de v.z.w. met in gang van
.

-

I januari 1974, wordt de annex-e gecatalogeerd als een home voor gehandicapte arbeidsters, werkzaam in de Beschutte Werkp1aats (voor
6

a8

meisjes).

De enke1e meisjes van

d~

Beschutte Werkplaats waarvoor de annexe be-

i

stemd is, verb1ijven echter in Mastenhof of te Mariaburg, en leven er.::
onder hetzelfde regime als de anderen.
Overdag werken zij in de linnenkamer of in de keuken van een afde ling J ;\
van Openluchtopvoeding. Gedurende de vrije tijd,
de-weekends, bevinden zij zich tussen de andere

1

S

avonds en

ll1ei~jes

bijdens7(~

van het Mas--i\

tenhof. Zij komen niet in de annexe; deze w9rdt gE! bruikt voor andere

--j

doeleinden.

·);1

De direktie neemt, als ze kans krijgt, meisjes op die in verwachting?l

1
T
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zijn. Als hun kinderen dan geboren worden, worden deze door een
familieraad, samengesteld uit personeelsleden van de
plaatst in de Annexe of op de Donk.

iriste'lling~'ge-

.'.~.~ " cf;·;~

Het kind blijft in de instelling zolang de pro-voogd, persone~i~lid
van de instelling, in de inrichting blijft.
De baby's worden affektief totaal verwaarloosd.
Men beperkt zich tot fysische verzorging.
Stimulansen voor motorische- en taalontwikkeling, worden niet gegeven
wegens het gebrek aan tijd en personeel.
Vaak worden meisjes van Mastenhof ingeschakeld als kinderverzorgster.
Deze door hun omgeving geconditioneerde meisjes beginnen op hun beurt
tegen de baby's te roepen en te tieren en bekommeren zich niet in
het minst om de opvoeding van de kinderen. Hiertoe zijn ze trouwens
niet opgeldeid.

§ 5

Afdeling 5

DE VOORPOST
Home voor halve vrijheid voor jongens
Helena Thijslei, 2 -2130 Brasschaat.

A. Situering.
DE VOORPOST is een villa op de Helena Thijslei te Brasschaat, gelegen
tussen de dotpskom van Brasschaat eri tussen het domein Vrijen Vrolijk
Deze villa is gehuurd en de ondertekenaar van het huurkontrakt is
Dhr Blomme, algemeen dienstoverste van Vrij en Vrolijk, die tot voor
kort in deze villa verbleef.
Terzelfdertijd werd dit gebouw erkend als home voor Halve Vrijheid
door het Ministerie van Volksgezondheid voor '25 bedden, ONDANKS HET
FElT DAT IN HET HUURKONTRAKT TUSSEN EIGENAAR EN HUURDER DHR BLOMME
EXPLICIET IS OPGENOMEN DAT HET HUIS NIET,MAG GEBRUIKT WORDEN ALSHOME.
Hoewel Dhr Blomme wettelijk de
taald door 'v.z.w.

huurder"~is,

Openluchtopvoeding~

word en de huurgelden be-
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B. Wat is een home voor Halve Vrijheid ?
..

.J.

•••••• 3

~

..r-:;,"

,"

In de geest van de wetgeving terzake." is 'het een internaat voor bui-

,~

tenshuiswerkende qf studerende jongeren vanaf 14 tot 21 jaa;r.
.
.,•. ,•.
Deze jongeren worden er geplaaist hetzij'door de jeugdrechter, hetzij

:".:.I
,..:.,:.:.: : .•,:

door de ouders. Deze homes worden gesubsidieerd door het Ministerie
van Justitie. Voor

uitwetkende-mindetj~figeri~~orden

enkel subsidies

De rest van hun loon moet theoretisch op hun 'spaarboekje terecht ko·men.

C. Het· fiktieve bestaan van DE VOORPOST: ,.

DIt home werd reeds door voornoemde instantie erkend sinds

•

•

•

0

lIin realiteit heeft deze afdeling steedsop .papier bestaan; althans
als

apar~e

gefunkt~.one,~rd.

afdeling heeft ze,nooit
-

. )

"_

,,'

•

I

~;._

'"

.)

a) Waarom en hoe wordt deze.fiktieve afdeling gehanteerd ?

-"-:-:-

-------

-

~

~

--:-

---- --------

-

~

Zoals in het pnopaganpa-boekje van Openluchtopvoeding vermeld is,
is

'nde~

ho'me" vC-or halve-- vrijheidenkeY"toegankelijk voor kinderen

die in observatie- of behandelingsafdelingen van de
ppgenomengeweest zijn.

'~1'

Zoa IS,reeds eerder beni?drukt is

~J, p.~':O p.~q?i~.lin~

instellln~

vap. de direktie

. de,_ kiTIHeren :zolangmqge:~ij1f; . .:i,p: ,p~·,,~psF(~l~~j.ng;:;!I.i behoudep.: He!:,.}-~ .
voora.l in dit kader datde home, y..,oorhal:y~,} vrijh<=id en de aJdeling
.... -

.

~',

,"

~~.

",... -

~
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_..I.,..,

~

_,

_..

.-;'

Beschutte Werkplaats dienen begre~en. 7t~:.., ~?f8-\enli'. ..

' .

. Indien het op (gen bepaal~ og~'Pblik;·2':.oJW,} YP(9~' }let persone~~l, ~~ls.
voor de plaats.ende
•

•

--.

""

•

instant1,~~.(qui4.el.ijk.1is,,,qatc
~,ep
~
,:J '-' "' ..... {; -;
..; .. '-'
. ~ .'.
.~
"

•

.........

I,

-<:

....

'.) ...........

langere PPI1.{3IT1e

,",y

,

•

, . . '

J

yan, egn j eu,g9ig~~n :~~~;;,99,s:'~l}ya,~-i¥[~~.t,;p;e;J:!~p~te,~~in.~::,afdeling v~n,
Open 1!1~htop~Oe!5U.ng-, wegens'he.t: vle).<ke Ip()s
.

...}..,

~.

",".

.........

~

.• ,., ,...1/0." •

. •. _ _

,

:g~dr<?g
,.".""
....... ;;." "'

van de jeugd,ige,
,__

)•

....,-..; '-

•

niet meer te motiveren valt, dan z()u dit voor de directie van,yrij
en Vrolijk een verlies vaneen

l~erJ~p_Kme~ ,~~C?kl,mnen

meebrengen.

De j onge-n zou dan kunnen ove:r::gepAa.aF:~~,~:.W_o1f~~n_, naar een andere home

"1

T
\

I
I
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voor halve vrijheid of kunnen gereintegreerd worden in het gezin.
Om dit ~eEdding-verlies te vermijden, heeft de direktie' in het
kader van de v.z.w. zo'n home opgericht. Reeds geruime'tijd,
stelt Prof. Dr. Wens in:haar evolutie-en observatierapporten ten
aanzien van bepaalde jeugdrechters voor sommige leerlingen een
overplaatsing voor naar het home voor halve vrijheid - vanzelfsprekend' - DE VOORPOST.
b) Wa~r~i! be~t~at de_fik!i~v~ £r£a£i~ati~
De overschakeling naar het regime halve vrijheid houdt voor de
jongere in kwestie geen enkele voelbare verandering in het leefpatroon in. Het betreft enkel EEN ADMINISTRATIEVE OVERSCHAKELING
MET DE BEDOELING DE PLAATSENDE INSTANTIE EEN RAD VOOR DE OGEN TE
DRAAIEN.
Het enige verschilpunt qua levensorganisatie is het feit dat hij
(in het_be stegeva 1 ) ,van, dqIJ ~ a:E
...

tIl5iK

'

gaan, s+c:tpen
. .~. in de, yt lla DE
,'-

~

.

VOORPOST. Voor" het oyerige blij ft het patroon van leven retze lfde:
's morgens ontbijten samen met de and ere leerlingen in Vrij en
Vrolijk, werken in de ateliers van het Bijzonder technisch onder~idc:lagmaal

wij s?

in v'rij en Vrolijk, 's namiddags weerom arbeiden

in de ateliers tot's avonds, avondeten in Vrij en Vrolijk in de
gemeenschappelijke refters, en dan

g~an

overnachten in DE V00R-

POST.
a.~_~ dean~ere

Voor hun _vrije ti.jd zijn ze - eVEmmin

leerlingen-

's avonds noch de weekends vrij. Ze kunnen in ~it_opzicht geen
enkel,

in~tiatief

nemen. ?ok het bedrag van het zakgeld dat hen
. .

,"

..

wekelijks toekomt is hetzelfde als.voor de andere leerlingen en
wordt hen op dezelfde basis toegekend.
Lat~n

we even konkreet zijn:
......

Enkele maanden voor het groot verlof in 1973 werd een psycholoog als verantwoordelijke aangesteld voor een groep jongens,
-

,

geplaatst in het home voar halve
met deze groep (5
Ove~dag

a

vrijheid~

Hij moest 's avonds

6 jongens) gaan overnachten in DE VOORPOST.

kende deze j6ngens precies

hetz~lfde

leefpat~oon

als

de overige leerlingen van het buitengewoon technisch onderwijs
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en de w@rknemers van de beschuttende werkplaats.
Hoe weinig het de direktie ernst was met het organiseren·van
.

,

een afg'escheiden afdeling bleek reeds in het groot verlof.
Toen kwamen een tiental studenten ortho-pedagogiek (het betreft hier studenten van Prof.Dr. Wens) op stage in de instelling. DE

VOOR~OST

werd hun verblijfplaats, zodat vanaf dat

ogenblik het overnachten van de jongens van de zogenaamd halve
vrijheid onmogelijk werd.
Deze jongens werden er weggenomen en terug in de groepen geplaatst, zonder enige motivering van hogerhand.
Vana~

dat ogenblik bestond

he~

home voor halve vrijheid weer

VOLKOMEN fiktief, tot 1 juni 1974. Onder,druk van het personeel, en vooral van voornoemde psychol()og, werd t.oen gestart
met 2 jongens, die reeel in de buitenwereld mochten gaan werken.,
- -~-Hoe --wa~~!1u!!.~~i,t uac-ie..:ge k!!r-.§!k t eri:s e!r;d.L?-~->,;, ,L;:_:,

__

- Reeds maandenlang was er binnen de'instelling gepraatover
de mogelijk.heid van een eigen home voo'rH~lve Vrijheid;' aan
.

-

','

de inspekteurs van Justitie werd verteld dat de gebraden
kuikens reeds in "d~" diepvries' lagen te wachten, :en dat' er
reeds een psycholoog, een maatschappel:tjk assistent en een
opvoeder beschikbaar waren.
Toen per 1 juni 74 evenwel gestart werd, waren er zelfs

en -de

geen lakeb'sen badhanddoeken aanwezig,
,

jongens hadden

'geen aangepaste werkklediJ.
- Voor de bereiding van het' eten was er enkei een koffJ,:ekan
...":!

,

aanwezig. Thermosflessen, brooddo'zen" en' kl~in keukengerief
'-

"

.-

werden door enkele opvoeders' bereidwil1ig te'r hand ges'teld.
Slechts na ~~n week aandringen b'e-schlk:f~~d~;c ve~antwoordelijke
,:..

~."

,~.

-. ".

'"~:,.

J

~-:,O":""l

~

..."

.'

hoe deze
~

-

":":':":':.>;,;r :"'

.",

over een elementaire uitrusting.
•

.

.,~ ~~~"'

.

,

:::-.:~"

.

Men kan zich voorstellen
1

j~nge~s reageerd~n ~'p e'~~;' d~'~~~li'jke behande ling,
"

.

-

. (. . .'-

~f

"' .-

~.'~

.

waarvan ze zich zoveel voorgestetd had:d~'n. H~t ~~s per slot
{

van r~kening hun ENIGE kans om zich t-e reintegr~ren 'in de
_, -', __-,

ma9tschappij.

t.:.,

"'"
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- Het vervoer van de twee jongens naar het werk was erbarmelijk.
Nadat ze. de eerste dag met een busje naar hun werk gebracht waren, werden ze de volgende dag afgezet in Antwerpen, van waaruit
ze op eigen kracht naar hun werk moesten.
Een der jongens was tewerkgesteld in Kortenberg. Hij werd afgezet in Antwerpen,en kende niet eens het adres waar hij diende
te gaan werken. Hij betaalde toen van zijn zakgeld de bus naar
Kortenberg en een hele dag doolde hij rond op zoek naar de firma.
Ondertussen was Dhr Blomme reeds door de betrokken firma gewaarschuuwd van de afwezigheid van de jongen op het werk.
De dienstleider verdacht er onmiddellijk de jongen van een vlucht
poging ondernomen te hebben.
's Avonds keerde de jongen op eigen kracht en spontaan terug
naar DE VOORPOST.
Terstond~

zonder eerst om uitleg gevraagd te hebben, kafferde

Dhr Blomme hem uit voor "luierik". De jongen gaf toen zijn uitleg, doch Dhr Blomme, die geen ongelijk kan bekennen, raasde door
EEN ILLUSTRATIE VAN HET WANTROUWEN TEGENOVER HET KIND IN DEZE
INSTELLING !
Toen de jongens ., s avonds in DE VOORPOST toekwamen was er voor
hen geen eten voorzien •
.1

Het was te lastig hun voedsel van de centrale keuken in Vrij en
Vrolijk over te brengen naar de yoorpost.
Dus moesten de jongens 's avonds gaan eten in Vrij en Vrolijk.
Door het late uur van thuiskomst, was de refter echter reeds
gesloten, zodat ze op zoek moesten naar een verantwoordelijke
om koud eten te bedelen. Voor het vervoer van De Voorpost naar
Vrij en Vrolijk en terug waren ze afhankelijk van de goodwill
van de psycholoog die hen moest begeleiden.
- Schril afstekend tegenover voornoemde feiten staat dat ze de
helft van hun loon moeten afstaan aan de instelling voor ko.st
en inwoon

U~l!n

der j ongens verdiende 92F lu) - (men kan uitrekenen

wat hij ·moest afstaan). Het -overige deel van het loon moet theoretisch op hun spaarboekje komen. Van dit bedrag echter weten
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noch ce jongens, noch het personeel

i,ets~f,.

want het loon

wordt rechtstreeks - via .een maatschappelijk assistente uitbetaald aan de instelling.
- Wekelijks kregen ze slechts 150 Fzakgeldin handen.

Een

. aparte vrijetijdsbesteding bestond niet voor hen, : tijdens
wer~~n

het weekend

?e, net als vroeger, ingeschakeld in de

leefgroepen van het technisch onderwijs en waren ze op
geen enkel ogenblik vrij te doen waar ze zin in hadden.
's Avonds waren ze evenmin vrij om buiten het domein van
de insbelling te gaan.
BESLUIT :
- Tot veer 1 juni 1974 bestond de afdeling halve vrijheid
"De voorpost"
.......
.
,

.

lu<bter fiktief, hoewel z.e
door het Ministerie van Volksgezondheid
,.
..
;

,

-,;

~

~aren _gep~a,atst

werd, en er , vn 1. dpo:r, j eugdrechters, kindt;.rep
___ ~"-o.,;,;" =-

~~ .."."",,~;"=d,

Deze j ongens

~=-=.",""';'_ ~t~_';... .~.:..-.:>.~"'~_,_~""--

war~n

~

_".-,~_,~, __ .~.J

"-.

"-.-

"4-

'>"

echte.r op elk vlak volkomen

:!.",_<~

-

-'-; ,

:"_ .:.

",'

in de an-

ingeschak~ld

dere,leefgE'o.epen en ke-qden er precies hetzeJfde leefpatroon ,als de
overige leerlingen.
Hun overschakeling van

d~

behandelingsafdeling naar de afdeling halve

vrijheid'gebeurde slechts admin{str~tief.
Na 1 juni 1974 werd effektief gestart met tw~~ jongens, die enkel
."

'.

.

goed genoeg waren om als volwaardig werknemer hafd te werken en hun
luon af te staan aan de instelling.
,

.

'

Zodra ze 'terugkeerden iri de instelling werdenze 'opnieuw hehandeld
als onmondige kinderen.

§ 6

,Afdeling 6
-.;

.

Home voor halve vrijheid voor
.meisj e.s.

-_, i-t:.

~

,

1

Boskapellei ,60
Mariaburg

Brasscha.at
,

~)1j;1

"

Vanaf Pasen werden twee meisjes van het zeer strikte rE?gime van Open-

;

.·.·'1i
:/. i

~:)

\i

luchtopvoeding overgeplaatst naar het regime van halve vrijheid.

Wiel

zich logischerwijze aan grote veranderingen verwadhtte, en aan verbe-

I
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teringen in de leefsituatie van deze twee meisj es, kwam weercmi:'.,hedr.O'gen
ait.

Halve vrijheid in de instelling Openluchtopvoeding heteke'nt:~he't

volgende :
De tewerkstelling van de meisjes buitenhuis is gebeurd door de·;·be;:'·
middeling van 'een maatschappelijk werkstervcfn Openluchtopvdeding".(,
De direktie had blijkbaar wel vertrouwen in de meisjes in zove'¥;<hkl
aankwam op presteren.

Zewerden niet in staat geacht hun eigen lO'on

in entvangst te nemen, vermits dit werd overgenomen door een maat-·
schappelijk werkster.

Slechts na protest van werkgevers en werkne-

mers werd hieraan een einde gemaakt.
Beslissingsrecht over hun loon bezitten de mei-sjes al

evenmin~::De

he'lft van hUb ·loon gaat naar een spaarboekje, waarvah ·ze echte':r geen
inzage: hebben .• ·: De andere helft· moetenze' voor: ,onderhoud 'aan de' in.;;.
stelling afstaan.

',".'.'!

- Wat betreft voeding en kleding blijft hun situatie dus identiek dezelfde als vroeger.

.

De meisjes wordet;lc;niet in staat gesteld zelf
".

.'

-'

hun potje te koken.(Een initiatiefname vari ~~n van hen om brood te
roosteren in de

ovel1~tuitte

op verzet van de dienstleiding.

Een

.-

heraaling van dit feit Wad tot gevolg dat de oven werd weggehaald •
• ,"

.r·

De dienstleiding motiveerde dit, door te stellen dat de

meisjes,h~r-

door aan verspilling zouden doen.)
- De 'me'isjes betrekken~ samen een kamertje in hetka'steel van "Hbme Kinderleute".·

Dit kamertje is hun enig·:toevluchtsoord warrneer .z'ij.: zich

, aan het normale inste'lliri'gsl(?ven wi:llen onttrekken~.
- Hun vrijetijdsbesteding is evenmin veranderd.
. gen ze' 'wel twee

utirtjes~

Om de-tw~~Jdagen krij-

v'rij, maar voer· de rest· blijft hun: als"'enige

keuze : ofwe 1 aan het instel1ing-sleven 'dee·lnemen,,. ofwel op hurl kamer
blijven.

Tijoens de'weekendsworden ze 'gewoon :inge·lijfd bij de groe~

pen van "Mastenhof", alsof dit de reintegratie in demaatschappij
zal bevorderen.
~ ..Uiteindelijk kxtjgen de meisjes ,s..1.echt.§

hun 'verdiensten: in handen.'

150 F ~a.1<g~l~L,.p~£_~~§.el~_van
.

,/

_BESUJIT :
D,e afdelJ-ng ha Ive vrijheid voor meisj es beantwo.Ordt niet aan haar
doelstelling.

Het enige verschil tussen' de levenswijze van deze meis-!l:l:

jes en die van de andere is, dat ze buitenhuis werken en geld verdienen"en dat ze een afzonderlijk kamertje hebben.

,~;t

ji~~:

Voor de rest blijft@

a lIes hetze lfde.

';1

Het begrip vrijheid dekt dus niets meer dan de vrijheid geld te ver-

·:.fi

dienen, en kost en inwoon met eigen middelen te betalen.
reintegratie in de maatschappij beperkt zich tot hulp bij tewerkstelling.

De meisjes worden geenszins gesteund, laatstaan gestimuleerd

men~elijke kont9kt~n

om

dit wordt verhinderd.
derdrJ.lkt.~

in de buitenwereld te leggen ; integendeel,
Groei naar zelfstandigbeid wordt,pog steeds on-

daar hun; geen enke 1 bes lissingsrecht of inLtiatiefname wordt

toegestaan.

§ 7: Afdeling 7

ONS KASTEEL
Mikseba,in:; 264
2130 Brasschaat.

A. Situering."
Tot.'voor enkele maanden (in 1973) verbleef, een groot deel van de
jongens :U~) van de 1:>eschuttend~ we--r~plaaJ:s. in "Noordheuvel", een
'niet erkende - .gel:murde - hoeve -in G09rein9-' {20 km' van "Vrij en Vro. lijk" . gelegen).
-; Om:willE;! van "te h9ge huurgelden. en te hoge verplaatsingskosten" tot daar de motivE;!ring van de di:rektie - we.'Fd dat verblijf in Goor-:,eind _.opgeh:~v~n en w~rdende jongeps overgebracht n<;lar "Vrij enVro-

l.iJ··
,__~. ,
, k!'.
.

U~)

De meisjes van de B.W. verblijven voorhet grootste deel in "M?stenhof" 'of in "Home Kinderleute".

I

' - .() 7.

B. "Ons Kasteel".
"Ons Kasteel" is de bovenverdieping van de verpleegdienst - een
langgerekte verdieping - waar zich ongeveer 30 tot 35 bedden be-.. _.

.•..
... .... :.
hi~'~:;;~;~"
~

vinden.

Bij de laatste inspektie van Vo lksgezondheid werd

~ ,~

,;-'

:~.

de erkenning - en de subsidiering:! -aa-ngevraagd "Bls home -vo6i J'~~
kende jongeren.

De aanvraag is gebeurd voor 36 bedden.

die hier overnachten zijn een

geselektee~de

De j onge'nos

groep B.W.'ers ; het

zijn meestal jongens die reeds lang in de instelling verblijven.
Twee kamers zijn uitgerust als zithoek, en deze behoren zogezegd
toe aan twee naaste helpers (lees knechten) van Juffrouw Wens, die'
eveneens B.W.'ers zijn.

Aan elk van deze zithoeken is een slaap-

zaal verbonden : de ene met een 6-tal bedden, de andere met ongeveer
30 bedden, hoewel de normen van Volksgezondhei.d maximaal 10 bedde.n
per slaapzaal toelaten.

Vermits dezezithoeken overdag afgesloten

zijn en de enige ingangen tot de slaapzalen vormen, kunnen we stellen dat de mindervaliede werknemers geen privacy kennen.

We ver-

moedendat ook de sanitaire installaties niet aan de.wettelijk voorgeschreven norm:en vol<foen.
De meubels en de materialen die in de slaapzalen staan zijn praktisch volledig betaald door de jongens, hoewel ze in de waan gelaten woiden dat de direktie ervoor betaald heeft.

De jongens, die

geen flauw benul hebben van de echte geldwaarde - ze worden daarover immers volkomen dom gehouden - horen dan door Juffrouw Wens
enorme bedragen vernoemen, en blijven in dewaan dat er veel voor
hen gedaan wordt.
De overige jongens van de B.W. (er zijn er immers ongeveer 65) zijn
ing~schakeld

in de leefgroepen van het

techni~ch ~nderwijs,

en ver-

blijven voor het grootste deel in het paviljoen "Domino", dat erk~nd
.

""'

.~-~.~~.

is door het Ministerie van Volksgezondheid.

".:,

~~

.

,

Als werknemers van de

B.W. zijn ze volkomen geintegreerd in de ateliers van het buitengewoon technisch onderwijs, samen met de minderjarigen die door ouders
of

jeugdr~chters

geplaatst zijn. Aldus verkeren ze in het idee dat

ze? zelfs als meerderjarige, nog afhankelijk zijn van de goodwill
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van jeugdrechter en direktie.

Velen beschouwen zich dus als NOG

VRIJ.

ALGEMEEN BESLUIT BETREFFENDE DEBESPROKENAFDELINGEN ':
1. Na de, teksten over de globale leefsituatie in de diverse .!:tfelingen

van V.Z.W. Openluchtopvoeding gelezen te hebben - teksten die naar
ons gev:oel onvoldoende de

~cherpte

van de reele situatie weergeven -

zal elke lezeE overtuigd zijn dat OPVOEDING in deze instelling ONMOGELIJK is.
Slechts verbrokkelde persoonlijkheden, mensenhaters, socio-ekonomisch en kultureel

.~r~inalen

worden do()r

de~e

.instelling t!.erugge-

worpen
in .een maatschappij waarop ze nooit voorbereid werden.
'
,

.,

2. De .leerlingen van het buitengewoon te.chnisch onderwijs (B.T.O.),
deze ivan-halve vrijheid .(H .. V.). en de ·werknemers -van de beschuttende
werkplaats (B.W.) zijn alien (behalve sindskort .'twee meisjes en·
twee jongens H.V .)ingeschakeld in de ateli'er:s :van ,het buitengewonn
technisch .onderwijs·, en :l'everen,er ongeveer hetzelfdewerkvoord'e
instelling, dit alles on:danks de fiktieve· ges.cheid.enheid van .de genoemde afdelingen.

Voor de .leerlingen van het .buitengewoontech- .,

nisch onderwijs komt .daarbij.nog de bijna .volledige afwezigheid van
theoretische vorr:ning

~en

het ...centraal ,stellen ,van de produktie .ten

voordele van .,deinstelling •. '
Door:d,e genoemde ·,beta.lingsvoor.waarden maakt .de ;dir.ektie, van ;deze '., .
instelling

.~ichaldus

schuldig aan immense. ·exploitat:ie van de. meest

weerloze jeugd, waarvan ze zich aIs de besche.rmeropwerpt.':',
3. De 'heersende mate~if?le - toesbmden wat betteftvoeds'el, kl~ding e.d.
en d~ hygienische. ~rrist~'n.di~heden zij~ op alle afdelingen - uit~~- .
.zonderd op "De ·ti~nk;~ :". e~barme lijk.

.!

:~;

'-. '

-.;:

NIET:~
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HOOFDSTUK III
§ 1

ALLEEN BUITENGEWOON ONDERWIJS •.

De struktuur.

A. Buitengewoon kleuteronderwijs.
Waarnemend direkteur : T. Vanmol
Type

onderwij~

: enkel voor kinderen met

karakteri~1e

stoornissen,

vanaf 3 jaar.
Plaats

"Home Kinderleute", Mariaburg.

B. Buitengewoon lager onderwijs. (gemengd)
DiiektieNederlandstalige afdeling : T. Vanmol
Direktie Franstalige afdeling : officieel : niemand
in praktijk : T. Vanmol
A-klassen

OnderwijstJrpes

voor kinderen met karakteriele stoornissen (Kategorie 11 type.))
;

B-klassen
!

)',

voor kinderen met spraak-, taal- en ernstige leerstoornissen (Kat. IV, type 8)

C-klassen

voor kinderen met lichte mentale stoornissen (Kat. I type 1)

Plaats
C.

"Vrij en Vrolijk"

Pretechnis~he

afdeling.

Afdeling jongens

"Vrij en Vrolijk"

Afdeling melS]eS

"Home Kinderleute", Mariaburg.

Direktie

officieel: N. MarlIn (e6htg. T. Vanmol)
in praktijk : T. Vanm'ol

Afdelingen : jongens : houtbewerking, drukkerij, schilderen, tuinbouw, plastische kunsten •••
meisjes

kla s s ikaa 1 ond,erricht.

D. Technische afdeling.

-...................................
;
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Afdeling jongens

"Vrij en Vrolijk", Brasschaat

Afdeling meisjes

"Vrij en Vrolijk", Brasschaat

Afdelingen : jongens

houtbewerking, schilderen, metselen, ijzerbewerking, schoenmakerij, drukkerij, automechanica, elektriciteit, haartooi, tuinbouw,
koken.

meisjes

konfektie, kinderverzorging, koken, haartooi,
plastische kunsten, daktylgrafie.

§ 2

Grondprincipes.

1. Deze werden vnl. gevonden bij -de "centres d'iriterets" van
!~.

Q~~!~

Dit systeem-gaat ervan uit de leerlingente onderrichten,

u~~~~ande.van.w~a~

ze in hun direkte omgeving meemaken.Men kan
by. het kLnd Ln de natuur gaan (er werken), en aldus de natuur
bij het kirid brengen.
2. And-erzTjdsls- -er een;ander alles doordringen pricipe, afkomstig

. ;an

de Russische' pedagoog t1~~~!~~~~

:

nL opvoeding en sociali-

satie door arbeid •
.-.

..

.

-

3. Uitgaande van pseudo-wetenschappelijke bevindingen dat karakterieel gestoorden niet zouden kunnen gemotiveerd worden tot stude'ren, en slechts interesse vertonen voor muziek, ritme en dans,
en plastische vormgeving, werden al deze elementen vanaf het B.

L.O. in het onderwijs·ingeschakeld en verdringen zij, wat be'treft
de tijdsbesteding, in het programma in ruime 'mate de lessen in de
basistechnieken a,ls lezen,

schrij:ve~,

rekenen:."

Voor de basis-

technieken zouden ongeveer 16 _upr per weekuitgetrokken zijn ;
dochinde realiteit woidt

sl~chts

het aanleren van deze technieken.

een achttal uren besteed aan
Heel vaak, vooral in de perio-

den vbbr feestjes, bezoeken en tentoonstellingen, vallen deze
lessen in basistechnieken volledig weg.
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Implikatie v':ln deze basisprincipes :
Vanaf zeer jonge leeftijd worden de leerlingen gekonditioneerd tot :
het (onbezoldigd) leveren van arbeid voor de school, bv. i, het B.L.
O. : het onderhouden van tuintjes en gazons, het opruimen van afgevallen bladeren •••
- het vervaardigen van zinloze plastische produkten, die dan nog enkel
dienen tot oogstreling van de bezoekers en van de direktie.
§ 3

Buitengewoon kleuter- en buitengewoon lager
onderwijs.

A. Buitengewoon kleuteronderwijs.
Het betreft hier een onderwijstype voor karakterieel gestoorden,
dus alle kleuters die binnenkomen in het internaat "Home Kinderleute" dienen geplaatst in een klas voor karakteriee-l gestoorden.

Vaak

betreft het hier sociale gevallen, afkomstig uit konflikt-gezinnen
of uit gezinnen waarvan deouders allebei uit werken gaan.

Dikwijls

zijn het volkomen normaJe kinderen met vrij goede mogelijkheden, die
door een ongemotiveerde plaatsing in voornoemd onderwijstype, voor-:
bereid en in de maeste gevallen veroordeeld

word~n

om hun scolaire

loopbaan verder te zetten in het B.L.O.
De plaatsing in een onderwijstype voor karaktergestoorde kleuters
- ·in zich een kontradiktorische benaming, want op kleuterleeftijd
is het

k~rakter

nog

~olop

in wording - is louter te wijten aan op-

portunistische en financiele motieven.
~~y~~!~g~~

1. Gndanks het feit dat bepaalde kleuters uit zwaar verwaarlozende
-

.

gezinnen dan toch ontwikkelingsachter~tanden' vertonen op hetvlak
van motoriek en taal, wordt hoegenaamd geen speciale stimula1:ie
voorzien voor deze achtergebleven gebieden.
Ondanks het feit dat de wet in de mmgelijkheid voorziet een ·twintigtal paramedici aan te wervert, zijn er voor

6n~eveer

700 leer-

lingen slechts een fuIi-time en eem 3/4 time kiBe~iste en s l~:~hts
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een logopedist voorzien.
Indien in het buitengewoon onderwijs werkelijk extra stimulatie
zou inbegrepen zijn, dan zou een succesrijke integratie in het
gewoon onderwijs mogelijk zijn.
Bij de overgang, van 'het buitengewoon kleuteronderwijs naar het

B.L.O. stellen we echter vast dat de "karaktergestoorde" kleuters plots dienen ingeschakeld te worden in klassen voor karakterieel gestoorden, voor licht mentaal gestoorden of voor kinderen met leerstoornissen.
Dit kan als illustratie van de etikettenpolitiek dienen.
2. Door de psychologische dienst werd vastgesteld dat kinderen met
een vrij hoog ontwikkelingsquotient (bv. 120) na enkele maanden
verblijr in het internaat qua ontwtkkelingskansen een regre'ssie
vertorm';'sommige kinderen dalen 40 O.Q. p~nten op dezelfde test,
doorhet:opt1:eden van> affektieve blokkeringeno.i.v. :
- het verblijf in grote groepen (25 A 30)
gebrek aanindividuel~ aandacht en affektie
~-"agressl-e

'van andere' kleuters, kieuterlelclsters en opvoeders.

'Voor een meerdiepg'aand rapport over- de: situatie in "Home Kinderleute verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf.
I

B. Buitengewoon lager onderwijs.

Daar, het alleen buitengewoon onderwijs betreft, kr,ijgen bepaalde
leerlingen met eer> normale en zelfs
gentie

e~n

meer dan normale intelli-

(bv. leerlingen" geplaatst door jeugdrechter of ouders),

geen kans om gewoon onderwijs te volgen.

.
..
Le~rfingen met goede, mogelijkheden,::- laatstaan leerlingen m~t min,

,

'

• • '

_ . . ,

.

. . . _

.

-'

"0

"

~.

_.

~,

~

. c_

, der kapaciteiten - krijgen zeker'

ge~n

..

~

kans om op een min of meer

degelijke wijze de basis:technieken te verwerven, door het beklemtonen in het programma - opgesteld door Dhr. Vanmol - van ritmiek,
plastisch~

vormgeving en dans - projekten, waaraan bijn al de be-

schikbare onderwijstijd gespendeerd wordt ; hierbij staat edhter
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niet de spon'tane uiting van het kind centraal, dO.9-h de show naar
buiten, die het eindprodukt is van weken-,soms maandenlang

indril~

len van ritmen en bewegingen, waarvan de ziy aan de leerlingen meestal ontsnapt, omdat de leerkrachten zodanig gericht worden op de onderlinge kompetitie dat de ideeen van de uitwerking louter bij hen
berusten.
De tentoongestelde

~esultaten

met de naam van de leer ling erop zijn

trouwens in vele gevallen het werk van de leerkracht zelf.
Zelfs al zou er een gerichtheid op het aanleren van scolaire basistechnieken bestaan, dan nog zou geen enkele leerling het peil en het
tempo van het gewoon lager oriderwijs kunnen bereiken, omdat geen enkele leerling in staat gesteld wordt na de klasuren nog enige schoolse inspanning te leveren.
Na de klasuren komen de kinderen immers terecht in leefgroepen, waar
soms 50 leerlingen bijeen zitten - 7, 10 en zelfs meer leerlingen in
een kamer zonder tafel, laat staan een bufeau om aan te schrijven.
Zelfs lezen als vrijetijdsbesteding is onmogelijk, daar er geen boeken in de pavmljoenen zijn.

1. Er bestaan weliswaar drie verschillende klastypen, doch bij de
aanvang van het scho?ljaar worden.sommige leerlingen, ongeacht
hun mogelijkheden of b.eperkingen, in klassen geplaatst om optimaal alle voorziene kla.ssen te vullen - in hoofdzaak in subsidieringsoptiek.
Hierbij komt het herhaaldelijk voor dat leerlingen in klassen
beneden hun kapaciteiten geplaatst

wor~en.

2. Om reden van : - klasbehoud (behoud van

l~erkracht)

- direkteurschap zonder klas i.pove direkteurschap met klas,
werden in sommige schooljaren bepaalde leerlingen, die nochtans
de leeftijd en de maturiteit hadden om over te gaan naar de pretechnische afdeling, in het B.L.O. behouden via een aanvraag tot
speciale pedagogische maatregel om een leerling uitzonderlijk -

74
zg. wegens onvoldoende pedagogische rl.Jpl.ng - nog een jaartje in
het B.L.O. te behouden. Het behoeft geen betoog dat dit voor 'de
leerli"ngen"een- origehoord tijdverlies" eri"~en nog grotere achterstand ) en minderwaardigheidsgevoel - veroorzaakt.
3. Daarbij komt dat

92~g~

en

~!gg~!~~~!g~

leerlingen door de

school~

direktie de hele dag als boodschapper gebruikt worden, en weliswaar ingeschreven staan in een klas, maar nooit aanwezig zijn in
de lessen.
Andere leerlingen die absoluut te

~~~~~_9~h~Bg!~~E~

zijn om in

deze klastypen ingeschreven te blijven, worden niettemin aanvaard (omwille van subsidie) en blijven in een klas ingeschreven
_en aanwezig. Hun bestaan wordt echter door de leerkrachten en door
hun medeleerlingen ontkend, en aldus - door-verkeerde plaatsing worden
zulke leerlingen door hun isolatie steeds
en
,
. agressiever
.
,

moeilijker, of steeds geslotener en eenzamer, waardoor nog grotere karakteriele stoornissen ontstaan.

1. Het betreft een onderwijs af,gestemd op het ludieke, op show

em

demonst-ratie naar de buitenwereld toe - hetlaten zien staat op
de voorgrond. Het leveren van inspanningen op lange termijn
wordt niet aangeleerd.
2. Zoals de kollektiev~ testresultaten van de psychologische dienst
het bewijzen, kan praktisch geen enkeleleerling, die lange tijd
hetJ schoblregime"gekend heeft, lezen, schrijven en rekenen, zelfs
niet dezen ~iermogelijkheden"het zekerzoudentoelaten.(cfr.
de vaststellingen wat betreft de schoolkennis van deze leerlingen). "
3. In laatste instantie zijn debelangen van de leerlingen (aangepast
en optimaal onderwijs.)ondergeschikt aan overwegingen van klas..,.
behoud

~n

leerlingen-aantal in funktie van

subsidi~ring.
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Om

het peil 'van de schoolkennis te toetsen~ werd de schoolvorderings-

test BVL van M. Taughe toegepast. Deze test is reeds meer dan 10 jaar
oud en is dus genormeerd op de toenmalige schoolbevolking van het
gewoon Lager Onderwijs, zodat hij aan de leerlingen minder eisen stelt
dan nu gebruikelijk in het LO. De bekomen resultaten houden dus een
overwaardering in van de kennis van de leerlingen van moedertaal en
rekenen.
Op basis van de resultaten van deze testing komen enkele duidelijke
tendensen naar voren in verband met de schoolkennis van de leerlingen
in het BLO. van Openluchtopvoeding.
Het peil van de schoolkennis neemt relatief af van de lagere naar de
hogere leerjaren, en naargelang de leerlingen langer in deze school
verblijven.
vb. in de klassen 3° en. ,4° leerjaar (alle afdelingen samen, dwz.
karakteri~len,

leermoeilijkheden en debielen), zitten ongeveer 42

leerllfig~n-: --Tt~ii hrervati~'De-reik-en het peil van het 3 ° leerjaar of een

hager niveau. Van deze leerlingen kwamen er 4 aim in 1973 en 1 in 172.
vb. in de klassen 5° en 6° leerjaar zitten ongeveer 43 leerlingen.

11 hiervan bereiken het peil van het 5° leerjaar of een hoger peil.
Van deze 11 leerling:enkwa'men er 8 aan in 1973 of 1972.
Uit deze gegevens volgt dat ongeveer 25% van de leerlingen wat betreft
kennis van rekenen ,en nioedertaal het peil van de klaswaarin ze zitten of het peil van deonmiddellijke lagere'klas bereiken.
Ongeveer 2/3 van deze 25%

leerl~ngen

die het vereiste peil bereiken

kwamen aan in Openluchtopvoeding in 1973 (het merendeel) of in 1972
(enkelen) .
Het gemiddelde peil van de klassen vim het BLO· ligt meestal een of
meer jaren lager dan het karakteristieke peil van dit leerjaar in
gewoon LO.
vb. - klas 3A (karakterHHen): gemiddeld peil 3° leerjaar.

76.
- klas 4 en SA (karakterielen): gemiddeld peil einde 4° leerjaar.
:.:

I
I

- klas 3 en 4B( leermoeilijkheden): gemiddeld peil begip 2 0 lj.
- klas 4C (debielen): gemiddeld' peil -lO'leerjaar.
- klas 6A (leermoeilijkheden): gemiddeld peil begin 5° leerjaar.

-

klas 5 en 6B (leermoeilijkheden): gemiddeld peil einde 4° lj.

- klas 5 en 6C (debielen) : gemidde-ld peil begin 2° 1eerjaar.
-

pret~chnische

gemi~deld

afdeling meisjes:

peil 4° 1eerjaar.

- experimenteerklas: gemiddeld peil 6° leerjaar. Bij deze laatste
klas kan opgemerkt worden dat bijna ,alle leerlingen in Openluchtopvoeding kwamen in 1973.
Voor de pretechnische afdeling meisjes werd vastgesteld dat de
leer1ingen die het niveau van het einde van het 4 0 leerjaar of
een hoger peil bereiken aangekomEm' zi}n in 1973.
- Op de 110 onderzochte 1eerlingen van de genoemde k1assen BLO
3° tot 6° leerjaar, de afdeling pretechnische meisjes en de
-

.

-

-. .

~

'....

v~nden

experimenteerk1as

.

.'

."

.

,

J 7.erl.ingen met een. behoorlijk

we 27

IQ - minimum 90- en goede schoolkennis (peil van de klas die
gevolgd wordt of van de onmidde11ijk 1agere k1as); van deze
27 1eerlingen zijn el! 18 aangekomen in 1973 of 1972.
- Op de 110 vermeld~ onderzochte 1eerlingen treft men 33 leer1ingen aan met een behoorlijk IQ en zwakke schoolkennis. 15 onder
hen verblijven reeds 2 jaar OD langerin Openluchtopvoeding.
Deze vaststellingen onderschatten echter de werkelijke achterstand

.
.
op. h.et vlakyan schoo1kennis, daar in' ongl:lnstige pedagogische omstan-

-

digheden niet alleen de schoolresultaten verslechteren, doch ook het
IQ geleidelijk vermindert. Achteraf is
troleren of

..

eEt~

IQ reeds bij

d~

aan~ek6men

echter onmogelijk te kon-

aan!<:omst zwak was of onder de invloed

van ongunstige faktoren verzwakte.
ken dat pas

~et

.

Terloops kunnen we hierbij

kindereri uit hetze1fde gezin

~eestal

~en

opmer~

on-

geveer gelijk IQ hebben.
In onze eva1uatie van het gemiddeld pei1 van de klassen werd geen rekening gehouden met de leeftijd van de leerlingen: vele leer1ingen die
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op het eerste gezicht over behoorlijke schoo lkennisbeschikken v~.~gens .
het leerjaar dat ze volge.n en' hun intelligentie, vertonen infei-~;'
1, 2 of 3 jaar schoolse achterstand volgens hun leef.tijd.
vb. in klas 6A vertonen de 6 lee.rlingen met een behoorli J'1C ··I·Q.
'....r::······.:···
een
voldoende schoolkennis gemiddeld 2 jaar schoolse achterstand in
vergelijking met hun .leeftijd.
vb. tn klas 3A vertonen deS leerlingen met eenbehoorlijk IQ en voldoende schoolkennis 1, 2 .of 3 jaar scolaire vertraging, in vergelijking met hun leeftijd.
An~eEe_a~n~eEk!n&eg.

- De

ori~ntering

de..~ing

voor

van de leerlingen naar een bepaald jaar in een af-

_~arakter,i~len,

kinc!eren IT!et

'",

.

leermoeilijkhe~en
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reeds het ve.reiste minimum of maximum aantal leerlingen telt,
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den de relatiefminder goede leerlingen naar een klas voor leet"
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moeil:ijkheden of voor qebielen verwezen. Een dergelijke doqrschui, " __
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vi.ngvanJeerl~ngen qo~t
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'Cqorn,amelijk
voor .,in het.1 0 )eerjaar.
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De struktuurvan de ilfransta lige :cBLO _o';afde ling is bijna niet gebaseerd op de.typen BLO",die ze zou mQeten bieden.Deze afdeling is"
a 1s :v6lgtgestruktureerd;
- ·klas Fl:· kleine jongens en meisjes
(indelingscriterium: leeftijd)
(houdt geen rekening met ,het type handikap)
klas F2: debielen, voornamelijk jongens.

..

(indelingscriterium: type handicap)
(houdt geen rekening met de leeftijd en het peil van de
schoolkennis)
- klas F3: meisjes, ouder dan 16 jaar
(indelingscriterium: leeftijd en sexe)
(houdt geen rekening met type handicap of het peil van
de schoolkennis)
- klas F4: jongens ouder dan 10 jaar

.~:.

8
(i nde ling sc ri terium, leef t i j den sexe)

"',I

I

7 .,

(houdt geen rekening met het type handicap:of het peil

van ,-de s c h o o l k e n n i s ) : j @

die~in,;depraktijkdepre-!ll

- klas F5: jongens ouder dan lOjaar,

:::::~::h~e::::~~n:e::~::nh::::n~iertoe nog niet de

·1

(indelingscriterium: leeftijd, sexe en geschiktheid voortf
.,:;:::

praktischwerk (?); houdt geen,rekening met het type
handicap of het peil van de 'schoolkennis).
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Hierdoor . missen deze norma le, ,gezonde
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'dege lij ke

~,toe'komstmogelijkheden

studie- en beroepsopleiding te vo'lgen, daarhun

reeds in het lager onderwij s drastisch.·ingepe,rl<t~~or.den" door :het . etiket
"ongeschikt om in een gewone :'~ch6oLonderwij1btegv:.olgen";, dat hun bij
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Het Gespecialiseerd P.M.S. - centrum "DE DONK"

fionksesEeen~e~~ i37 Brassch~~t.

t

Het Gespecia liseerd P .M. S. - centrum "De., Dopk", opge;ric,h( yana,J 1 sepv~z.w.

tember 1973:.door

Openluchtopvoeding, heeft noait reglementair

verantwoord kunnen funktioneren. De vobrnaamste oorzaak hiervan is ':de
bijna volledige integratie van het technisch personeel van het P.M.S.team (leidend adviseur, adviseur, sociaal assistente enverpleegster)
in de Medisch-Psychologische Dienst van Openluchtopvoedingo
De lokalen waarin het gespecialiseerd
tigd

in

is~worden
!:

c,"

I

:

~~vpr~~tijkbijna ni~t gebruik~

.L. ' ;

:~;.."

~

.»

,
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.-

P.M.S~~doeleinden.

voor
~

....

Tot einde,januari 1974 verbleven zel{s,je PMS-dossiers
"
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~n

~'.~,s
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g..eves-

P~M.S.-centrum offi~i~el

de lokalen '

van ~~ P~¥Sh?~~~ische
"De Donk" beyond zich geen spoor van de nodige uitrusting voor een PM?-"
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,

.'

'

of over

.

'

de~tand
he~

volgens art.12van

.

j

van de arbeiqs-

K.B,. van)3\8.62

had moeten voorhanden zijn. De·lokalen die officieel als PMS-centrum
werden?P&~gfven

se

I

~~f~!bisterie van!Na~ion~le Opvoed~~g;en Ne~~rland-

aan

werden en worden

Kult~~r

gebruikt voor andere doeleinden

daarentege~

in teg~nst,~lli,ng
t<;>t ~r.~., ll,:ran)}~t ,~.B~v~n 13:o,8.62,.?at voorhoudt
.-'____ "'_:_, .... . ; .
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dat
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worden.
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Mer:l 'SI~~~c:!~ y~,~,~ da~, Jlet lokaa 1, bes t~mdV90r psycho logi~ch, .oI}~eEz<?e,k en
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leerlingen,
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deed 'i als
kleuterklas.
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Openluchtopvoe~ing ~f
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.

tieinterviews van solliciterende kandidaten van

te nemen, en als kantoor van de dienstleiding van het Onthaalcentrum
HDe D6nk"',; -,'
Offic.iee (~as 'er nog een lokaa I voo~ 'psycho logl.SOh cinde:rzoek voorzien, -,
1

~~ (-<" _ ,':- ~ :- •
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date~~ier totaal onbruikbaar bIeek ~eg~~s 'a6s6luut ontoer~ik~ride ver-
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warmi~gsmogelijkh~~~n,

die trouwens niet gebruikt werden daar de dienst-

leiding van het onthaalcentrum oit
,

JL

::',.' ');:; ,~

, ,. ",

wellich~

verspilling vond. Het

j,:" ,', :,:,'

,,',

10-

: ' ,;

kaal werd vermoedelijk als bergplaats gebruikt.
Toen einde januari ,1974 de inspektie

ve~wacht

forma:ingericht al$PMS- centrum. Het

wero, werd De :Donk

PMS~team.~elf.~Qest

pro~

voor

inst8a~

~t

de verhuis ,van 98 lIe ,materia len ' en dossiers "'~''''' '''!.>:
Voorheen, wero De Donk slechts 'sporadisch gebruiktom ouders van 1eerlingen te ontvangen.
In allerijl

grootstedeel van de

werdh~t

van Openluchtop-

t~statheek

·
voe d lng
naar "D e Don k" ver h·
UlS d , evena 1s wa t sne 1 verzame Id e sc h 00 I en

beroepsdokum~ntatie ~~

de

2'kasten~et

dePMS-dosSiers.
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de pdgitlgentot 'kamouf iagevan <fe::s it\la'tiE? ~ uitgr~de ttjI< todt/'niet
, :.' .:

StJdgdi~n :;:i:8 ~het":j80ITi€in~"fie Donk"

...

~

#_:'
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~\f~nmiln 'a'ls '~t~Odteri"a'ls 'PMS';;cent rum-'

gebruikt :'geworden. We l' verh:tiisden de' tests en
,

de Jdosiiers ge lelde iijk
p

,

grotend'e&ls weer na'ar Open luchtopvoediJ1g, daar- di t'ma teria'a I'nu eerimaa 1
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Nederlahdse;ClHtuur a1suitrustings'rn.at~riaal van :'het gespE?Cia'liseerd' '.

PMS-centru~ ~~rd"~pg~~eJen w~§ n1:'de·test~the~k·v~d d~!psidh~ldgi~~he
cliens't van Ope'niuchtopvO~di~g, -die ~e1iswaar geI~i2h~lijk: uitgebreid
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werd met nieuwe tests en meerdere exemplaren van reeds aangekochte tes-t~c~"
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Door de

ops~orping

Inste11i~g

yap

van de PMS-team1eden in de Medisch Psychologische

OPe.nl~chtop\Toedillg,kan~et PMS-c,e~trum onmogelij1).c~ot

het vereiste .driediscip1inair teamwork komen (c!fr. afd' 8 van de Ministe-

81.
ri~le

omzendbrief van 29.3.73).

De ~o£i~al ~s~i~t~nte van het PMS-centrum krijgt hoegenaamd geen gelegenheid tot kontakten met de gezinnen van de leerlingen; ze is gelntegreerd
in de sociale dienst van Openluchtopvoeding, meestal onder rechtstreeks
toezicht van de dienstleider Dhr Blomme.
De weinige huisbezoeken die ze aflegt zijn deze ten dienste van Openluchtopvoeding,
Er bestaat dan ook geen of zeer weinig ko5rdinatie tussen haar werk en
dat van de leidend adviseun en de adviseur.
De

~erple~g~ter

werd volkomen opgenomen in het centrum voor medisch

toezicht van het Medisch-Psychologisch Instituut van Openluchtopvoeding,
en rnoet in funktie h1e evan haar onderzoeken doen.
Door deze schikking kan ze geenszins haar arbeid ko5rdineren met deze
van de leidend adviseur, adviseur en sociaal assistente.
Derhalve zijn de .door art.3

~an

het K.B. van 13.8.62

oms~hrevendrie

disciplinaire onderzoeken gehe~l~o~mogelijk.
Wegens de duidelijke

~verbelasting

van het

P~S-team

ten

gevolg~

te~ds

van

genoemde en nogte vermelden fa.ktoren werken anderzijds.al de leden van
de psychologische dienst vap Openluchtopvoeding mee aan de vereiste
PMS-prestaties, duidelijk in tegenstelling tot art.17 van het

K.~.

van

13.8.62, waarin voorgehouden wordt dat alleen het.technisch personeel
van een

PMS-t~am

de onderzoeken mag verrichten.

Verder wordt een

effici~nte

werking van het PMS-team nogbelemmerd door

de modus vivendi van de school, die een

~~s wi~~<:.l~IJ..~~ )~e.~~l~~LJ.g

kent.

Hierdoor is kollektief onderzoek - dat 1n andere PMS-centra de mogelijkheid schept voldoende prestaties te boeken - ~einii vruchtbaar, daar de
samenstelling van de klassen in de loop VAn ·~let sch,),)ljaar:- telkens ~eei
verandect. Deze wijzingen vloelen,voor wat het BLO aangaat, ;voornamelijk
hieruit

voortda~

op elk

lingen geplaatst en

mo~ent va~

and~~R

het jaar door de ouders nieuwe leer-

IB8clingen teruggetrokken worden uit Openlucht·

opvoeding. Door de talci.jke nieuwl? plJl:1t:,.; 7_'16:::~:.1

Je:l:.lr:~Tle

het sl::.hooljaar

dient het. aanvankelijk kallektief onderzoek telkens door individuele
opsporingsonderzoeken aangevuld te worden.

0"".
Bovendien vult de schooldirektie de klassen van de verschillende typen
Buitengewoon Onderwijs volgens het reeds aanwezige aantal leerlingen
.

..

-

perklas aan.' ,Inaien' de komst van talrijlte JeerIingen met een behoor"

lijke schoolpe kennis, dus tot de overheveling van -de zwakkere elementen
van de klassen voar karakterielen ·naar de klassen voor kinderen met
leermoeilijkheden
leio.t, dienen voar deze :,zogenaamde
"geherorienteerde
," ..'
._
C.:~.:.

F

. _

leerlingen" telkens opnieuw inschrijvingverslagen voor het passende

type BLO

te worden.

opgem.~akt

De orientering wordt Voor bepaalde moeilijke kindEh'en duidelijk rnedebepaalddoor de pedagogische kapaciteiten van deleerkrachten, waarvan
samrnigen de moeil1.jke leerlingen geenszins kunnen opvangeIJ.,zodat bv.

ka,ra:tt~~J;e~l gestp()rdeleerlingen' 'in' eeli'-'klas"vootdebieleh terechtkornen,
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:4agel.::ijk;se-;.bez-t<J:lledeIl;'V:~it",de,,1~e:r_li!n:g:en

>z';ljn

de-leerlingen.
"_ ,

~tainel:ijk

onregelmatig,

bv. tijdens:de voorbereidln9spe-:tiO:denv.an~ri~tinreKvoorstellingen, expo's
,

of andere' 'feestje's, wordt int:ens1ef

.

, r

gewe,rkt:"-·en
,c

:_;"

I

~

.-

geoeieh~ om deze show-

l

':> "

p

Dikw;i.j lsdi.ent ,'voordergelijkeongeregelidheden meer dan een half uur
gezocht 'tawori.!an?-aar leerli:Iigelf,,:waarvap'.zel-fs het'.s,choolhoofd niet
weetwaar ze te vinden zijn.
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Degenoernde -moeillj}theden zijn echt;er ni,et alreen aan gebrek aan organis.,~tievande dire,kt:.ie van o;pen+uchtopvo~di.~fJ pf a..?ln wispel turigheid
;.

...

van de. Q~der~, kW,a, s9hool~~~z~tQ~ tescltr.i:-jvep:_~-'-

Hethqidige onderwijssysteem voorzietn:l.:.,

1

_,

qeen,~gesubsidieerde,

door de

ouders kosteloze -internaten die gewoon'()nde~wij>s ver'l~nen.
Ouders die door sociale 6f persoonlijke problemen,' b-v'. echtscheiding
,

en/of financHHemoeilijkheden ••• gedwtbngen worden hun kinderen ergens
onder te brengen zijn hierdoor uitsluitendop B.O. aangewezen, daar het
Ministerie van Volksgezondheid alleen internaten die aan
i)

n Buitengewoon Onderwi's verlenen volle

zg.gehandic~p

i

I

83.

De jongeren die in Openluchtopvoeding geplaatst worden door de ouden
of de jeugdrechter zijn grotendeels uitsluitend of vnl .. sociaal gehandikapt: ten .gevolgen vanlangdurige' materiiHe en/of pedagogische veraangepaste gedragspatronen o·f intellektuele ontwikkelingsI;emmingen.
Deze in essentie vrijwel normale leerlingen worden dus niet volgens de
gewone procedure door een gewoon PMS....ce:ntrum naar het BO. verwezen,doch
komen er terecht door de behoefte aan kostelbze internaten.
Derhalve dient het gespecialiseerd PMS-centrum ook al de inschrijvingsverslagen, die de vo.orwaarde vormen voor een opn'ame in het BO., op te
maken voor deze leerlingen, hetgeen volgens de Wet op het Buitengewoon
Onderwijs van' 1970 de taak van de gewone PMS-centra is en slechts ten
uitzonderlijkentitel gedurende .de 'overganqsperiode -schooljaar 19731974 - aan de gespecialiseerde PMS-centra is

toegestaan~

Hierdoor dient. de w~rktijd voor het gr60tste deel aartdiagnose-onderzoeken ~q·.~h~et;, ~oPs:t.~J.l,~~n YCl,p. ,~!l_s,qhFijyj.-.!1gs~tteSlt~e_n~R -PJ:$>to.lcollen be.~teed
te worden.
Vooreeridoelmatige begeleidi~g van het B.O. blijft geen tijd meer over.
~ndien

zien de schooloverhedende tussenkomsten van het PMS-centrum

liefst beperkt tot het ieveren van de irischrijvingsverslagen die het
best in hun kraam

passe~.

Als deze eenmaal .in hun bezit zijn, nemen ze

liefst zelf de verdere besTissingen. Indienechter leerlingen van het
ene naar het andere type BO. overgeplaatstworden, dringt men bij het
PMS-team wel aan op telkens nieuwe inschrijvingsverslagen, zodat ook op
dit vla]c dUbbel en zelfs ohverantwoord werk moet gebeureh.
Het is door al deze omstandigheden overduidelijk "dat het vO'lstrekt onmogelijk is het werkenigzins op voorhand ·te plannen, wat op,gelegd wordt
J

•

,

-,

door afdeling 7 van de Ministeriele Dienstbrieven, gekoordineerd op
1.4.1970.
Tenslottei kunnen nog enkele aanmerkingen gemaakt worden in verband met
de PMS-teamleden.
Deze werden door de inrichtende macht van het gespecialiseerd PMS-centrum, teweten Openluchtopvoeding vzw., reeds aangeworven vooraleer de
definitieve toestemming van het Ministerie van Nationale Opvoeding en

84.

Nede:r:landse ,CuI tuur om een P.MS~ce;ntrum .int.e. richten ver:kregen was.
Aanvankelijk werd als PMS-verpleegster 'een A'i gebrevetteerde verpleegster
aangeworven, d:uidelij,k in strijd met het. KB van 13.8.62 art.l0, waarin
voorgehouden wordt dat een PMS verpleegster over een Ai-diploma dient
tebeschikk,en.
Toen er door de Centrale Dienst voor Beroepsorientering op gewezen werd
dat de kwalificatie van de ,aangeworven PMS-:-verpleegster niet voldeed,-·
werd in allerijl een Al gegradueerde verpleegster aangeworven, die een
kontrakt kreeg,waarin opgenomen werd datzij vanaf 1,.9.1973, in dienst
was als PMS-verple·egster.
,',
'
De eerst.e verpleegster, die dus niet in ~aanmerking :komt voor weddetoeslagen van het Ministerie van Nat.Opvoeding en Nederlandse Cultuur, werd
door Openluchtopvoeding betaalt als kinderverzorgster.
De leidend-adviseur van het PMS-centrum is tevens direktielid van
Openluchtopvoeding, dl;J.idelijk in strijd met art. 8 van het KB van 13.8.62,
waarin gesteld wordt dat het bestuur van een PMS-centrum onafhankelijk
moetzijrr :van de schoolbesturen .Offibieusis deleddend-'adviseur tevens
hoofd.:~an depsychologi.~_,?he q:i~ns:!:,y~n8pen~qch~?I?yo~~i!1g, "eyenals
part..;;tlme wetenschappellJk medewerker bi'j -het MedH;ch~Pedagogisch
Observatie-centrum,gehecht aan het labor,atoriumvoor ortho-pedagogiek
te Gent, zodat hif zichslechtsgedeettelljk-op'"zijh taak ills leidend
adviseur kart toeleggen. ,Overigens werd vooralsnog ,geen .supervisor voor
hem gevonden; ';eenpsycho'looghen~de'Il~de 30 (:fii;3.r'di'e<·,nog geen' S 'j aar"
er~aJ:" ip"g .Y~:r::w,ie!~ •.i~eenr~S~?er-tF~,}a~_g1e.r_r.:\~P~~~,7ur:-,di:r:e,~teur, 11: i j n,
'd0eh.:;a'l:en't-+als~l:ecadenEiadvlseur-aoor-,een- advJ:"Seur ... dlrekteur van een
ander PMS-centrum begeleid te worden.

eem

Ook de adviseur werd onder 'druk van
verlengd proefkontrakt door de
direktie
vanvzw.
Openluchtopvoeding
gedwongen
tot
. "'·r··
•.•..
.... '
':
f' rr .. ,.. ..
:. . volledige integratie
in ·de~.psychologische dienst van' ..'Operiluchtdj;rvoedirig, .. wat voornamelijk
het.schrijvenvan rapporten voor jeugdr.echtersen het invullen van medisch;...psychoi.ogi's·ch....:pedagogilibh~sOcfar~:: a:ttesten'TriI1oudt.Een tijdrovende opdracht die niet tot de nO:j::"male taken van een gespecialiseerd PMScentiuin behoort.'
,'.' , ,;~!,:.." - , , ' . ' . :.-:::, -; . , . ' , , r '
'
De sociaal assistente vervult een kumulatiebetrekking, als opvoedster
part-timevoor'Openluchtopvoedi'rig, me'tde 'icfe'sle:n:iInlhg van de inrichtende macht ,y?-n .ll~t PMS) in over~reding mei:.9-fd~.1ii:tlg" l} van de MinisteriE~
le dienstbrieven gekoordineerd6p' 1.4 . 1970·'wera. deze kumulatiebetrekking niet bek~~nd~~maakt aan de Centrale p:~;enst ,yo~F ,BeroepsorH~ntering.
,.~

~~".:~

< ,", "I

.~,

'.'

rr;-,.'

,,.

•

.

' •.","

r;'

.

BESLUIT.
.
.
Het Gespecialiseerd PMS-centrum "De Donk" bestaat slechts op papier.
Van teamwork is ge~psprake. Al ,de ·P.MS_~t~a,ntl,eden :Yl~rden, opg~slorpt
door de sociale en de medisch-pedagogische dienst van Openluchtopvoeding.
De .of~fici~Je :lokal~n van ,hetPMS. .;,-fcentrtllll worden- in', depraktijk, niet door
het PMS~team, doch voor andere doeleinden gebruikt.
F;.GPte b~g~leiding; van het Bui·teng~W09Jl:Onderwijs, OIJ...:.tbreektbijna, volledig door tiJdsgebrek en wordt bovendien'door de schoolhoofden niet
geappr;~cie~:j::"9.·., i:".'

,~

.<...::: ~f.c.

"'

....

DOOR HET OPRICHTEN VAN EEN FICTIEF GESPECIALISEERD P.M.S.- CENTRUM IN ,
HET KADER VAN DE INSTELLING OPENLUCHTOPVOEDING KAN DE OPNAME - POLITIEK
ONGEHINDERD VOORTGEZET WORDEN.
...,
...... '.

85.
Pretechniek en techniek

Buitengewoon Technisch

(beroeps) onderwijs.
De overgang van het B.L.D. naar peetechniek- als voorbereidende afdeling
op technisch onderwijs- geschiedt op grond van "maturiteit" van de leerlingen. In realiteit is het ook hier een kwestie van leerlingenaantal.
Zowel in het pretechnisch als het technisch onderwijs, ligt de klemtoon
op het leveren van "nuttig werk" voor de schooL
Voor de schilders is dit het schilderen van nieuw opgetrokken lokalen,
voor de "houtbewerking" is dit het vervaardigen van stoelen, ramen,
den~en,

I

bedden, kasten, kortom alles in funktie van schoolopbouw en

onderhoud.

!r,

Van zodra de minderjarige als nieuwe leerling de school betreedt, en hij

I
i

ouder is dan twaalf jaar, kan hij kiezen welk bereep hij wenst te leren.

~

Hijkan kiezen tussen: houtbewerking, metaal, schoenmakerij, haarkappen,
drukkerij, tu in , metsers, elektriciteit, rotap of biesvlechten, koken,

1 naaien,
i

I
II

e.a. De verdeling gebeurt echter vaak naar de noodwendigheid.

Eens in een atelier ondergebracht werkt de leerling onder leiding en
toezicht van een "praktijklera<\lr". Tot zover gaat alles zoals in andere
technische en/of beroepsschoelen. Maar in Vrij en Vrolijk werkt de leerling niet aan zijn Eersoonlijke toekomst, maar wel aan die van deinstelling.
De leraars krijgen daartoe van de direktie opdrachten uit te voeren,
maar die hebben allemaal en uitsluitend het doel de instelling te dienen.
Bv.: houtbewerking: repareren van gereedschappen
schoenmakerij: schoenen maken,\)f'herstelleB, die eigendom zijn van

II

Vrij en Vrolijk.
Haarkappers: haartooi verzorgen van de leerlingen

!

Tuin: onderhoud van de tuinen van V.V.

!

I

Metsers: het optrekken >of herstellen van gebouwen.

,

Elektriciteit; het leggen van leidingen :in deze gebouwen.

I

-Rotan: vervaardigen van bedden en andere voorwerpen van riet.

~

i

I
I

I
I

Koken: (bij de meisjes): een maaltijd uitgespaard.
Smedrij:ijzerprodukten.

autbmechanisca: onderhoud en herstellen van wagens
enz.
Om de leerling-en het verband te doen inzien met de reEHe werksituatie
in de maatschapplj - zoals Dr. Decroly het stelt - zou men de leerlingen
moeten duidelijk maken waarom ze een bepaalde 'werkmethode hebben gevolgd.

j

Men zou hen moeten uitleggen waarom zij in bepaalde gevallen die grond-

I

stoffen en/ of m~"t-eria len gebruiken. Men zou hen om logisch verder te
gaan, moeten leren hoeveel hun werkstuk kost, want begrippen van prijsberekening is belangrijk voor hen als ze later op eigen benen in ons
maatschappelijk en economisch bestel terecht komen.
Niettegenstaande de kursussen praktische

~n

theoretische gedeelten zou-

gedee}t:,~"

den m<?eten omvatten, valt het theoretisch

van d;e.opleiding to-

taa 1 weg en m_en houdt zich dus enkel ~~I2_~~:-E~~~~!.~£h~_~€.(~~tt.!g~IJ..
Dit ",heeft

~ot g~yolg

de zin van hun

~erk

dat vele leerlingen, om niE:t te zeggen de meesten,

niet ,vatten ,en enkel als automaten
.

~-,..

,-

"

---._"--- -- -

-..;.

.-

"-- -"-,

~erken,

zonder

.-

te begrijpenwat ze doen.
20 beweert men de leerlingen van de afdeling metserij iets zinvol te

leren bouwen, bv. een volledig', huis, zodat zeop het einde de afgewerkte
produkteb kunnenbeworidereri. Volgens de direktrice Wens'zou dit pedagogisch"meer te" ve,r"antwoorden zij n dan bv~ het fn- ,Ru,ts leqe" laten optrel<l<~n
van een muur om deze nadien weer af te breken. Wat leren de leerlingen
metsers echter in de realiteit: aandragen·vatl stenenen cement, waarmee
een metser (de leraar van de school) danmet enigeexterne hulp een bouwopdracht uitvoert. De leerling "leert niet eens een ,schop of truweel hanteren •.
De afdeling tuinbouw werkt in de herfst en in het voorjaar (vooral in die
perioden, maar eigenlijk het hele jaar door)bijnapermanent aan het onderhoud van de domeinen, dit betekent de meest=primitieve werkjes voor
leerlingen die somsandere mogelijkheden heSben.
Bij de meisjes van de techniekis-het zo dat de afdeling kinderverzorging
op pap>G..er bestaat,en in de praktijkhelemaal geen sprake van is: zij
worden immers enkel ingeschakeld als hulp, doch een theoretische opleiding wordt hen niet meegegeven.

;

I,:

>3

7.

In de pret~£~~~~£~e a~delin8 ligt de zaak iets verschillend:
daar is het werk van de leerlingen georienteerd op het vervaardigen van
basismaterialen, die gebruikt worden in de BLO-klassen voor het vervaardigen van zgn. kreatief werk. Ook hier leren de leerlingen weinig of niets
nieuws: het komt er immers vaak op neer steeds dezelfde standaard-kastjes
ineen te timmeren, waarop

d~

leerl.ingen van het BLO dan kunnen schi lderen

of tekenen, ofwaarop later de posters bevestigd worden.
Van de leraars wordt niet verwacht dat ze theoretische lessen geven.
Velen onder hen hebben er niet eens de tijd voor omdat ze teveel praktische opdrachten krijgen.
Om voor de inspektie in orde te zijn laat men de leerlingen bestaande
schriften copieren.
Be leraars drag en ook niet de schuld van dit alles. Samen met de leerlingen zijn zij slachtoffers van het systeem dat de direktie hen oplegt.
De direktie werft hen a Is vakleraren aan, wier loon vo lledig betaa Id.
~ordtclQQr

beJ:, _Mi,ni1:;tte.:rt.EL\[qJLNationale Opvoeding. Hun taak zou :rp.oeten

zijn het aanleren van een vak. In de praktijk zien wij echter dan hun
taak erin bestaat aIs vakmens voor de school te fungeren. Zo krijgt bv.
die leraar "bouw" de opdracht e.en paviljoen op te trekken,geholpen door
. de leerlingen.
Deze hulp beperkt zich echter·tot het aanbrengen van stenen en het maken
van cement. Gereedschap mogen ze niet in hand en nemen, want dat iste gevaarlijk. De school beschikt aldus over een massa gratis

handlanger~,

nl. de minderjarigen, waarvoor zij bov~ndien nog subsidies krijgt van de
betrokken ministeries.
Door het principe "tijd i~~ld" zijn deleraars verplicht het werk zo
in te delen dat ieder kind maximaal rendeert. De minderbegaafden zijn dus
verplicht zich bezig te houden met

wer~jes,waarmede

ze niets leren.

Aandachtigebegeleiding zou hen echter in staat stellen geleidelijk enige
vakkenni~

i

op te doen: daar is echtet geen tijd en personeel

v~~r.

Ook de meerbeg?afden blijven g~durende jaren op hetzelfde opleidtngsni-

I

~eau,

,j

Inderdaad, door hun jarenlang'verblijf in de instelling, gaan de meeste

i
I

indien het zelfs niet

~chteruit

gaat.

leerlin~en intellectueel achteruit (om dan nog te zwijgen over hun so-

es.
karakteri~le

ciale en
de hand

gewe~kt,

achteruitgang). Deze achteruitgang wordt nog in

doordat ook'in hetonderwijs in deze afdeling'de schei-

ding tussen ~ind~~~~er~~g~~fd~~af~~zig is: zij werken gewoon te
samen.
Vergoeding van leerlingen:. wekelijks
zakgeld dat volgens een

~edragscode

krijg~n

kan

de leerlingen

vari~ren ~an

enk~l

een

35F tot OF.

Diegenen die zich minder koest hebben gehouden krijgen minder, of hele- .
maal niets. Dit bedrag wordt hun overhandigd tergelegenheid van de wekelijkse gedragsbespreking, "leerlingenvergadering" genoemd.
Diploma's welke de leerlingen kunnen behalen:
in werkelijkheid kunnen in :deze instelling slechts ATTESTEN behaald worden, -diebuiten de school nul of generlei waarde hebben en waarop tevens
het

adr~s

van de school vermeld staat.

Hoewel' -het' verbod van het Ministerie van Justitie nog de term "brevet" te
gebruiken, spelen bepaalde jeugdrechters en·de direktie nog steeds het
hypocriete spelletje in de rapporten te gewagen'van "brevetten".
(een brevet heeft in de maatsc.happij een

re~le

waarde, een attest niet).

De taktiek bestaat erin d~ leerlingen zich voor het behalen van enkele
brevetten (lees: attesten) te laten ins{}annenom op langetermijn als
beloning hiervoor een belofte, een andere maatregel,:of in het beste
geval de'vrijheid te bek6men.
BESLUIT

-_._._.__ .Vrij en Vrolijk is dus een voorbeeld van een optimaal renderend bedrijf
(dit wat betreft de pretechnische en de techniscne afdeling),dat werkt
volgens algemeen aanvaardeeconomische principes, nl. met een minimum
'aan . investering 'en onkostEm een' maxirilUm aa~n bedrijf~winsten maken.
Slechts op

~~n

punt verschilt Vrij

enVro~ijk

van een bedrijf, nl. op

het gebied van de belastingen. Een bedrijf is ingeschreven als N.V.
of P.V.B.A •. en betaalt dus belastingen; V.V. is ingeschreven als V.z'-w.
en betaalt dus geen belastingen, wat dus onrechtstreeks extra winsten
I

I

oplevert.

L.................................
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HOOFDSTUK IV

DE MEDISCHE, PSYCHOLOGISCHE EN
SOCIALE ,DIENST •.

----------------~------------------------------

§ 1

De medische Dienst.

- Deze bestaat uit: - konsultatie-ruimten voor diverse geneesheren.
- 2 ziekenzalen
- een verzorgingskamer
- een ruimte voor tandarts en gynecoloog.
- Personeelsbezetting:
- De leiding berust bij Mr. Neyssens (psychiatrisch
verpleger), die een zevental medewerkers onder
zich heeft (waarvan 1

A1-verpleegster).

- De nachtdiensten worden (zoals kan gekcntroleerd
worden op het dienstrooster van de farmacie) steeds
.

--

.:..

.... - -

--

waargenomen door hetzelfde personeelslid -zonder
enig diploma. Deze kan naar eigen believen medikamenten uitdelen.
Een klyine verpleegdienst is ook' voorzien te
Mariaburg "Home Kinderleute", alsook verblijft er
~~n

verpleegster op de Donk.

A. Distributie van medikatie.
Meestal gaat het hier om alle vormen van sedativa(kalmeermiddelen) en
anti-epileptica

~ls

valium, halopetidol, nozinan, zarontine, pominal,

luminal, tegretol •••
De hoeveelheden worden voorgeschreven door de geneesheren op basis
van de informatie die ze doorgespeeld krijgen van de direktie
(rechtstreeks), van de personeelsleden van de farmacie of van de
dienstleiding omtrenthet gedragspatroon van de kinderen.
Gezien de grootte van de groepen (30

a 40 kinderen soms in

~~n

groep

met 1, max{mum 2 opvoeders), is het de hoofdbekommernis alle kinderen
zo koest en kalm mogelijk te houden. Kinderen die te weinigaktief

zijn worden vaak betiteld als "braaf, vriendelijk, stil" (dus in de
ogen van het ,pe t"sonee I "goed" omdat ze 'er het minst last mee hebben);
kinderen die hyper-aktief zijn fin vele gevallen betekent dit normaal
aktief) worden gekarakteriseerd als "ongedurig, prikkelbaar, stout"
en dus negatief beoordeeld.
Vele van deze hyper-aktieve kinderen - meestal zenuwachtig van nature,
en vaak geplaatst om kalmer te worden - komen terecht in een uiterst
spanningsvolle groepssituatie (30

a

40 kinderen met overspannen op-

voeder) en reageren hierop met nog meer gespannenheid.
Aldus wordt door het tolerantie-verschijnel, het nodig de medikamenteuze hoeveelheden steeds op te drijven om hetzelfde onderdrukkende
effekt te behouden.
Op aanvraag van derden (meestal de direktie) drijven de geneesheren
de voorgeschreven

medi~atie

op en al vlug worden - zelfs ean heel

jonge kinderen - zeer hoge hoeveelheden van zeer zware middelen toe/

.-

'.

.

.'.

gedi.end, ·om .de kinderen . .zo kalm mogelijk _te.houden. ,
",

",

....

".,.

De distributie van medikamenten aan de kinderen zelf gebeurt overdag
door mensen van de faLmacie, die allemaal toegang hebben tot de apotheekkast, maar 's avonds gebeurt dit door de opvoeders. Laten we
het voorbeeld'neme~ van Ma~tenhof-Kapeilen (vdor meisjes): de opvoe•

:

.

'

'"<

1

J

der haalt de medikatie af in de farmacie, hij vraagt aan iemand van
de verpleegdienst een aantal pillen

~'steeds

meer dan hij er in feite

nodig heeft (lees: dan er voorgeschreven zijn) om aldus extra moeilijke meisjes extra te kalmeren, en krijgt die ook.
Zo

s~~lde

een psychologe bij hetverrichten van een toevallige steek-

proe,f in Kapellen V?st dat een zestal

me~sjes

bijna

d~

drie-dubbele

hoeveelheid medikatie kregen van deze die door de dokters was voorgeschreven. Bij het lez,en van bijgevoegd 1;:'apport van 6 • 5. 74 kan men
zich voorstellen hoe gevaarlijk het i§ aan onbeyoegde opvoeders de
pillen-:;-di-stributie toe,te vertrouwen.
Dan spreken we nog nietJvan het gevaar van opsparen van medikamenten
die. dap ineens worden
Oye,ral in
waar

d~

ge~slikt.

instelling, t9toP het bureau van

h~e~v~~k'minderjarigen

vrijuit medikamenten stelen.

oribewaakt

wor~en

diens~leid~ngtoe

-

achtergelaten - kan men
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Het gevolg van het overmatig toedienen van medikamenten is dat sommige leerli?gen er versuft, wezenloos, zelfs wankelend bijlopen, en
- I

dat ze in de klas of het atelier zitten te slapen.

I

Bepaalde opvoeders doen er nog een schepje bovenop. 20 is er een
part-time opvoeder die in Kapellen nachtdienst verricht en die in de
loop van de dag beroepsmilitair is. Elke avond brengt die in een tas
surplus-medikamenten mee, gestolen in het leger, om deze naar eigen
goeddunken te distribueren, zonder rekening te houden met de door de
dokters reeds voorgeschreven dosissen.
Voor kinderen waar zelfs zware medikatie geen vat meer op heeft, zijn
er nog de afzonderingskamers in de farmacie, en in de villa.
Het betreft hier kale ruimten (4 muren) waar de leerlingen op een
matras op de grond slapen. In de praktijk komt het hierop neer dat
opsluiting in deze ruimten het gedragspatroon nog.verslecht.
Wanneer het kind helemaal niet meer' te kontroleren is wordt een oVerplaatsingnaar een

psy~hiatrische

kliniek voorgeschreven. Dit aIs

eindpunt van het medikamenteuze opvoedingsproces.
B. Het toedienenvan inspuitingen.

---------------- -- --~-- ... - .. -Dit gebeurt 's nachts door volkomen onbevoegde personeelsleden. De
nachtdienst wordt immers verzorgd door steeds hetzeIfde ongediplomeerde personeelslid, dat er hoog mee oploopt "spuiten te mogen geven"

c.

Deontologisch onverantwoord dokterswerk.

--_._-_._--------------------

a) £eke~eg ~ag bl~n£o_m~disch-p~yc~£l£gisch-p~dag£gisch~s£ci~l~ £e~
£uig~chri~£e~

£p basis van dewelke het Ministerie van Volksgezond-

heid (fonds) het verblijf van gehandikapte kinderen subsidieert.
De direktie steIt dan een tekst op, die zij wil en besuhrijft aldus bepaalde sociale gevallen met volkomen normaal gedragspatroon,
als gestoorden (cfr. tekst over de ps~chologis~he dienst).
b) Tot voor kort tekende dezelfde dokter ook

£I~n£o~f£r~uli~r~

voor

het aanvragen van het percentage handikap, zonder precies te weten
welke implikaties die had.

92.
avit~min£s~

c) Tegen de toestand van

z~lfs

bi} alle leerlingen),.

(het ontbreken van vitaminen

'van Qndervoeding van de kleuters,
,.

en tegen hetkompleet gebrek-aan hygiene, wordt niets fundamenteels ondernemen.
D~

'Elektroencefaiografisch onderzoek.
~aar,waar

alle wetenschappelijk onderzoek betref£ende .E.E.G. -inter-

,pretatie waarschuwt voor de onbetrouwbaarheid van E.E.G. -metingen
en interpretaties in de richting van het vaststellen van

hersenb~scha

digingen, roepen Prof. Dr. Wens en de neuroloog Dr.Bijl in overdreven
veel gevallen het E.E.G. in als bewijs voor de gestoorde aanleg van
de.kind,eren.
,Zelfs lichte afwijkingenvan de kurve ,die' soms.heel csituationeel geaang~haald als~objektieve

,bonden zijn, worden overgeinterpreteerd en
.

,._ctamvj.j~;1.ng:\Y~!l~P,~:F_SQol}JijkgeidsstoornLssen,.di~,',indien

momenteel nog

,nietmanifest, wels eens manifest :"zouden,.kunnen,worden" (aldus de
gewone. trant van de direktie aanha lend) •
Aldus worden werkelijk normale kinderen

(socia~eg~vallen)

zogenaamd

"preventief".opgenomen!in deinstelling.

§ 2

1

ps¥~hologische

De

Dienst.

------------------~------------

De taak van de. psychologische dienst hestaatvoornamelijk in 'het testen
van de
-

,

_leer~ingen
l

c'

•

"

om op basis van de behaalde :resultatenrapporteri voor

_:

_,'

•

•

".-

. \ r'_

-~.

',:

•

'

t

,

de jeugdrecht~rs en, medisch':'psychQlogisch-pedagogisch~,social.e ,getuigschriften voor het Ministerie yan Volksgezondheid
laatste

~eldt
, ; c..

o~

te itellen. Dit

voor
.le.erlingen.,die door hun ouders.geplaats.t
zijn.
, ,
!_ •
_,_

.~,

.~'

~

V~rger..,or.ienteert::. ~e .. psYC:~OJ9gische die~st nieuw~; leer~;ingen

of

ander~. af4~~ing

_van he't B.L.c.

Ve~der

-moet

naar een

d~: p~ychologische

dienst

leerlingen met .moeilijkheden door interviews bege1eiden en "moeilijke
getrall'en" opvangen.
De volledige' dienst is onde'tgebracht ineen prefah-paviljoen 'van onge-
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veer vier bij negen meter, verdeeld over drie kleine testhcrkjes, een
toilet en een

g~meenschappelijke

werkplaats.

In deze ruimte werken

8 full-time psychologen en worden soms leerlingen ondergebracht.
A. Begeleiding van"moeilijke gevallen".
Praktisch betekent deze begeleiding dat er soms leerlingen van ongeveer achttien jaar op de

psy~hologische

dienst afgeleverd worden, die

zich niet goedschiks aan de gebruikelijke levenswijze van Openluchopvoeding willen aanpassen. Ze blijven er enkele dagen van's morgens
tot's avonds, vervelen eF zich rot, doen wat tijpwerk, ruimen op of
luisteren met belangstelling naar wat de psychologen te vertellen
hebben over andere leerlingen wanneer de eersten een psycholbgisch
rapport over een ander kind in teamverband bespreken;
voor een begeleiding van het "moeilijk geval" is er geen tijd.
Na enkele dagen verdwijnen deze leerlingen weer en worden ze terug
op dez~elfdeo w'tj ze in het; systeerrr ingeschake ld-.
Wanneer door de gebrekkige oiganisatie voor bepaalde

le~rlingen

geen

toezicht is v()orzien en de dienstleider het zelf te druk heeft, wordt
de psychologische dienst ~ngeschakeld alsbewaarpTaats.
Wanneer de leerlingen uit eigen beweging naar de dfenst komen met hun
problemen, 'zijn de psychologen niet bij machte, omwille 'van hun positie, om deze leerlingen daadwerkelijk te

help~n.

Enkele

voorbe~lden

zullen dit verduidelijken:
- Een meisje dat al enkele maanden niets meer varithuis gehoord heeft,
vraagt of ze niet'eens met de sociaal-assistente een bezoek mag
brengen aan haar moeder. Ondanks herhaaldelijk aandringen bij de
dienstleider wordt dit bezoek net zolang uitgesteld tot het meisje
gedragsmoeilijkheden begint te vertonen.
Als verklaring voor het uitstel wordt gezegd dat "de moeder toch
nooit thuis is" en dat "het maar best is dat het meisje zo weinig
mogelijk kontakt heeft met de moeder omdat die toch niet deugt."
- Een nie 1.lw-e leer ling die weigert zich neer te

~eggen

bij de homo-
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sexuele relaties in de afdeling Mastenhof, komt haar nood klagen bij
een psychqloog. Een rapport van de betrokken psycholoog aan'de direktie heeft als enig resultaat dat deze van juffr. Wens te horen krijgt
dat hij het verschil niet kent tussen lesbische en vriendschappelijke
relaties. Een oplossing voor het probleem van de leer ling wordt niet
gezocht.
- Een meisje uit de Beschuttende WerkpIaats vraagt aan een psychologe
hoe het zit,met haar financies, wat ze verdient, wat ze moet betalen
en wat ze u~teindelijk overhoudt. De psychologe gaat dit na bij de
boekhouding en bespreekt het nog even met de dienstleiding. Deze
Iaatste legt de psychologe verbod op om de gegevens aan het betrokken
meisje door te geven, met als argument: "het meisje zal Iastig worden
als ze hoort dat ze minder verdient dan iemand anders."
Het is d_uidelijk dat b,egeIeiding en huIp bij problemen op deze wijze
ontkracht worden tot een bedriegen en zoethouden van de leerlingen.
De psychologen beschikken over geen enkel gezag. Bij pogingen tot
r. :

lI

! i

hulp botsen ze telkens op de direktie die .haar eigen machtspositie
t.o.v. de leerlingen en de'psychologen wenst te handhaven, zeker
wa~neer

de initiatieven van de psychologen erop gericht zijn de leer-

Iingen .in kontakt te brengen met de buitenwereld of ze meer zelfstandigheid te verschaffen.
B. Me.di sch-: psycho logisch-pedagogisch- sociaa 1 getuigsc,hrift.

-----------------"----_._--------------------Voor elke nieuwe leerling, geplaatst door de ouders, moet een dergelijk getuigschri~t, geb~s~erd op een medisch, psychologisch, pedagogisch en sociaal onderzoek, verzonden worden aan de

subsidi~rende

in-

stantie; het N~tionaal Fonds voor Medische, Pedagogische en Sociale
.Zorg "(Ministerie van Vo"lksgezonclheid). Enkel de stoornissen op somatisch, neurologisch, karakterieel en intellektueel gebied komen bij
deze instantie in aanmerking voor subsidies. Aangezien de verschillende afdeIingen van Openluchtopvoeding slechts erkend zijn voor karakteriele en intellektuele stoornissen, alsook voor epileptisch

kinde~
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ren, komen alleen kinderen met deze stoornissen in aanmerking voor
subsidies van het Fonds voor Medische, Pedagogische en Soeiale' zorg.
Het bewijs van een dergelijke stoornis meet geleverd worden aan de
hand van een gespecialiseerd onderzoek. Het mag rn.a.w. niet louter
gebaseerd zijn op de mening van de ouders.
Allereerst verzamelen de specialisten gegevens over het kind: de dokter verricht een medisch onderzoek, de psycholoog een psychologisch t
underzoek en de sociaal assistent verzamelt gegevens over het milieu
en de herkomst, in zoverre dit toegelaten wordt. De psycholoog vult
al deze gegevens in op het getuigschrift en voegt er een besluit aan
toe. Dit zijn de voorlopige met de hand geschreven getuigschriften.
Dez-e

exemplaren worden samen met het volledige dossier afgegeven aan

juffr. Wens voor kontrole. Na enkele weken komt het uiteindelijk getijpt exemplaar van het getuigschrift (zonder het oorspronkelijk
exemplaar) terug op de psychologische nienst, om door dehoofdpsycholoog

gete~en~

te worden.

Toen de psychologen het getijpte exemplaar begonnen te vergelijken met
I

hun eigen oorspronkelijke versie van het getuigschrift (waarvan ze
na enige tijd dubbels

begonne~

hun ontsteltenis in het

bij te houden), herkenden ze vaak tot

ge~ijpte

getuigschrift het kind niet meer .

terug zoals ze het in deeerste versie beschreven hadden. In het getijpte exemplaar kwam het kind veel gestoorder naar vooF"dan uit het
psycholog-isch onderzoek wasgebleken en zelfs werden kinderen

stoo~

nissen toegewezen die de psycholoog in zijn origineel getuigschrift
juistmet klem ontkend had.
Over deze

wijzigi~&~~_i~_1~_&~~~i~~s~£if~~~

heeft

juffr~

Wens nooit

uitleg gegeven aan de psychologen; wel legde ze deze wijzigingen gedeeltelijk uit qoqr het (zogezegde) gebrek aan ervaring van de psychologen in te roepen. WaQneer de 'getuigschriften van dichterbij bekeken worden zal blijken dat gebrek aan ervaring niet de (enige) oorzaak is van de meningsverschillen in de getuigschriften. Het benadrukken van negatieve gedragspatronen in de getuigschriften, teneinde een
een plaatsing te rechtvaardigen, is bij juffr. Wens een vast systeem
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geworden. Bij depsychologen daarentegen

' baseerd

z~Jn

de getuigschriften ge-

bp ,de' dpvatt'ingdat de kinderen 'zo lang mogelijk irieigen

milieu moeten blijven en'dat een plaatsing moet vermeden worden, tenzij de noodzakelijkheidervan blijkt uit de onderzoekingen.
AIs tweede argument haalt juffr. Wens aan dat ze min of meer verplicht
is bepaalde diagnoses te verstrakken omdat het tninisterievan Volksgezondheid de v. z -vii. Open luchtopvoeding

rii~et:stihsidieert

voor sociaa 1

gehandicapten.
Een eerste

op~efking

die we hier willen maken, 'is dat dit verstrakken

van de diagnose vaak neerkomt op een
dragsbeschrijving

va~een

regelre~hte omkeri~g

van de ge-

kind.

Een tweedeopmerking is dateen kind date' uitsluitend een sociale handicap vertoont, maar omwille van de subs:idies'hetetiket "karakterieel'
meekrijgt, veel kans' loop om jarenlang a'ls }'karakterieel"gestoord
in de v.z.w. Openltichtopvoeding of in ee'n 'andere instelling' voor
karakterieel

g~~toorden

te verblijven.

." "

Immers door:',:de omgang met werkelijk karakterie,el,.gestoorde kinderen,
1

za 1 in de,'meeste :'geva lIen een derge lijke ~handic:ap dan ook niet ui tblijven.
Van een differentia'tie in ae opvangvan kirider;en ; is er danook geen
sprcfke. De v.z.w;OpenluchtopvOedingis ,·de·~:grote~ "slokop" die alle
kiride'ren wi l'aarlnemen, waar j etigdrechters 'of ou'drers g'een' blij f mee
weten.Dit wil helemaal ni~t zeg'geridat dit 'de rr{(N~ilijkste kinderen
zijn.: 'Hef ;gaatveeleer om kinderen Wa!3t ';'g:eeii ":aa'ngepaste inrichtingen
voor bestaan of waarvoor er een gebrek is aan 'g'especialiseeJ:'de instel-lingen. Zolang een dergelijke "slokop" blijft bestaan, kan onmogeiijk
duidelij'k omlijnd worden 'op welke gebieden.,eim.-tekort, heerst.

We willeri nu even dieper irigaarl op

enkele~attesten,~die

inons bezit

zijri~' Van 'de 23'medisch-psychologisc.h";pedagogisch- socia legetuigschrif-

ten'blijkeri 'er ~alrijke 4aidelijk gewij~igd:
Besluiten zoals:
a) het kind is ietwat inzichzelfgekeerd doch vertoont geen ontwikkelingsachterstand
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b) het kind vertoont geenopvallende gedragsmoeilijkheden of ontwikkelingsachterstand
c) meisje met normale intellectuele mogelijkheden maar met geringe
aandachtsspanning en concentratie, zodat schoolrijpheidsproblemen
mogelijk zijn.
d) geen opvallende gedragirigen waaruit een nega~ieve persoonlijkheidsontwikkeling geconcludeerd zou kunnen worden.
worden verstrakt tot de volgende diagnoses:
a) observatie is noodzakelijk om uit te maken in hoeverre het milieu
mede aandeel heeft in dit gestoord persoonlijkheidsbeeld (kind van
2 j (lar) •
b) veralgemeende 0!ltwikkelingsachterstand, die verdere observatie
en behandeling noodzakelijk maakt (turks kind, 2 jaar)
c) "kind met affect'ieve
rel~tiestoorni~sen van n:eurotisch 8ard; sthool,
se onrijpheid~· oppervlakkig infantiel gedtag, gebrek aan taakstelling,·· e .d~ zijn hiervan het gevolg: Een stabiel ortho-pedagogisch
kader is zeke~gewenst. (kind van 5 jaar).
d)

karakteri~le

en intellectuele stoornissen(dit kind is 2 jaar oud).

Tot zover de aanhalihg van duidelijk veranderde teksten,
Omt~erit dlt,wij~i~en van a~testen wer~ klacht neergelegd~ De attesten

bevinden zich in hariden van het
Voor de

6verig~

parket~

getuigschriften blijft het verstrakken beperkt tot

hetduide·lijke~ sy'sterriatisch overaccentueren van de negatieve ken-

merken, die aanle.iding

kunnep~

geven tot .plaatsing.

Vb. _. "motorische coordinatie nog wat,' zwak" wordt, "mot,orische ,onrijp. heid~'.

,.C'

- "sociaal nog

'watonrijp"wordt~'betrekkelijk

sterl<; uitgesproken

infantilisme en sociale pedagogische onrijpheid".
C. De rapporten.voor de jeugdrechterso

,------_._-,----
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Wat deze rapporten betreft, hiervan worden voornamelijk de

dooE_i~~t~~_~~~~~_~~_~~~~~~e~~~~_~~t_~~~~_~~£~~~~_~E£~~i~ ~econtro

leerd. Indien de psycholoog voorstelt een leerling verder te behouden,
wordt de konklusie niet veranderd. Doch indien een terugkeer naar het
familiaal milieu of overplaatsing naar een home met beperkte vrijheid
wordt voorgesteld, wordt van de minder gunstige aspecten in de persoonIijkheid van de betreffende Ieerling door de direktie gretig gebruik gemaakt om de konklusies om te vormen tot : "verder behoud in
de instelling is gewenst", of "overplaatsing naar de beschuttende
werkplaats van onze instelling is gewenst". Dit laatste betreft dan
vnl. mensen, die weliswaar zwakbegaafd zijn, doch zich mits de nodige
inspanningen ongetwijfeld zouden kunnen handhaven in een gewoon werkmilieu. Dergelijke arbeidskrachten zijn echter zeer welkom in de
beschuttende werkpIaats van de instelling, vermits ze met hun behoorlijke arbeidskapaciteiten en -prestaties de gemiddelde produktie van
de werkplaats 9pdrijven. Ook gebeurt het vaak dat de persoonlijkheids_,"_.~=

~~'''''

__-.; __.=.__

~_

=..

" , - . .:.,,,..,_-,,,.

<_, _ _ _

'7.c-.O--.-_

;'~",'

-

• . •

struktuur van een leerIing in een rapport door de direktie veel negatiever wordt voorgesteld dan de psycholoog dit wou: de tekorten wordro
door toevoeging van woordjes ,zoals "uitgesproken, zeer, sterk, ... "
extra benadrukt, terwijl de positieve karaktertrekken als "tamelijk,
nogal, enigszins ••• " worden gerelativeerd ..
De hierboven uiteengezette werkwijze en de tendens van de direktie
om de leerlingen zolang mogelijk te behouden in de instelling, maakt
\

het voor de psychologische dienst zeer moeilijk om psychologisch
verantwoorde maatregelen aan de jeugdrechters voor te stellen, die
een grotere onafhankelijkheid en vrijheid van de leerlingen inhouden.
Indien soms een jeugdrechter de instelling bezoekt, wordt deze door
de direktieleden zeer hoffelijk ontvangen. Hij krijgt echter zeIden
de gelegenheid te spreken met het kind en nog minder met de personen
die zijn beschermelingen het beit

kennen~

nl. de opvoeders, leer-

krachten en psychologen.
Efficient werk wordt belemmerd door de behuizing van de psychologische
dienst: een frefab-paviljoen van 4 bij 9 meter. Verder is het onmogelijk het werk behoorlijk te plannen en onderling te verdelen, we-
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gens de griIIige eisen van de direktie. Dikwijls beperkt hun opdracht
van de

dire~tie

er zich toe gedurende 2 A 3 dagen op de!week

~pel

materiaal voor de aktiviteiten van het weekend bij elkaar te zoeken
(wet een echte heksentoer is).
Wanneer juffr. Wens op reis vertrekt, dienen de rapporten van de
komende weken vo&r haar vertrek plots gereed te zijn. Indien dit
ondanks aIle inspanningen toch niet lukt, l.vorden de rapporten tijdens
haar afwezigheid gecontroleerd door Dhr. Blomme, algemeen dienstleider. Zo komt men tot de enigszins ironische situatie dat psychologische rapporten, door psychologen neergeschreven, gecontroleerd en
veranderd worden door iemand met een onderwijzersdiploma en zonder
de minste psychologische kwalifikatie.

BESLUIT
Konkluderend kunnen we stellen dat:
- de psychologische dienst een louter administratieve taak heeft.
- zelfs deze administratieve taak volkomen zinIoos is, vermits de belangrijkste inhoudelijke elem~nten van de getuigschriften en rapporten
doo~

- van

juffr. Wens gewijzigd worden.
e~ige

psychologische begeleiding of behandeling van de leerlingen

geen sprake is (cfr. de vorige teksten over de leefsituaties in de
verschillendeafdelingen) •
- samenwerking met andere diensten volkomen onmogelijk wordtgemaakt door
de verdeel- en heerspolitiek in funktie van het behouden van de kinderen.
- ook van de psychologen wordt verwacht dat zij als marionetten meedraaien ••• met het systeem door Prof. Wens

gecre~erd.
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§ 3

Werking van de SOCIALE DIENST van Openluchtop.;,;
'voeding.

,

."
-

,

.

De sociale dienst bestaat uii: Dhr. Blomme, ::gediplomee!rd orid~DNijzer;
hoofd van deze

die~st,

bijgestaan door 4<$ociaal assistenten;

voor de administratie z()rgen ,2

,opyoed~ters.!' ~en

sociaal.'assistente van

de ()rtho-pedagogische dienst te Gent staat soms ter beschikking voor
huisbezoeken in het

Gentse~

Er zijn meerdere sociaal assistentenaanwe-

zig in de instelling, maar deze zijn ingeschakeld voor administratief
werk.
Taken van deze dienst zijn:
A. De eerste kontaktname met de ouders wordt

door Dhr. Blomme

verzo~gd

samen met een van zijn vertrouwelingen. Dit behelst .!!!:e~sta.!. 1. &e~prek,
Op basis van de korte nota's, terug te vinden in de dossiers vaii"ae

->"

,kinderen, kunnen we besluiten dat meestal- ioliter naar-iidmigi!tEa!::ieve
gegevens~wordt

gevraagd;oyer de eventuele ,problemen met het kind

zelf wordt weinig of niet gesproken.
,-

G~brekki~

verdraa~de

informatie wordt over de instelling verleend
..
.
(bv. het geval H. waar Dhr Blomme aan de ouders vertelde dat er in
.

.

of

.

'

~

\

;

Vrij en Vrolijk een bijwerkklas is, waarbij de kinderen zeker op peil
"zouden komen, 'terwij lhiJ"wist dat dezeklas nog niet opgericht was
en ~e~nszins in orde;)
In1.ichting~n_o~eE de_g~zin!sit~ati~

ontbreken- of' komen aIs volgt in

de _verslagen terug: "gegevens _ingewonn~n bij buu1:"vrouw"; 'idebiele
~oeder";

Enige

verbe!tering~in

de

r~ppo1:"t~ge~valt

te konstateren.sinds

de in dienstname van afgestudeerde sociaal assistenten.
Recente sociale gegevens.zijn steeds ver te zoeken. Bij veel leerlingen dateren

d~

laat;te_

Sociale verslagen van

~~c~a~~ ~~~eve;svan-

'72 of 1 71 .

'j;~~d~~~h~b~~kenuen de ortho-pedagogis~he diensl

komen soms niet, soms na enkele maanden binnen, wat een sterke handicap vormt voor de opvang en de begeleiding van het kind.
B. Verder worden nog

~l~chtig~

kontakteg met de ouders onderhouden naar
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aan1eiding van het in weekend gaan van het kind. Deze gesprekken
worden meestal beperkt tot het afgeven van het kind en hetgeven
van enkele inlichtingen, dit laatste slechts in het gunstigste geval.
Er wordt geen enkele konkrete

i~Formatie

verstrekt over de situatie

van het kind in de instelling.
Maatschappe1ijk assistenten zijn over de situatie van het kind geenszins op de hoogte, bij gebrek aan teamvergaderingen met person en in
de instelling die onmiddellijk in relatie staan met het kind, en
doordat zij in principe met a1le kinderen dienen te werken.
(4 sociaal assistenten voor ongeveer 700 kinderen).
Een praktische moei1ijkheid va1t hier ook te onderkennen: het vervoer
gebeurt nl. met verschillende kinderen tegelijkertijd, zodat een
uitgebreid kontakt met de ouders onmogelijk wordt.

c.

Kontakten met andere instantiesworden verhinderd.
Bijvoorbeeld in juni 1974 vraagt hetPsycho-Pedagogisch centrum van
Antwerpen om inlichtingen over de situatie van 2 kinderen in de instelling.
Initiatiefname vaneen maatschappelijk assistente die deze inlichtingen zelf begint te verzame1en wordt tegengewerkt.
Centralisatie langs Dhr. Blomme wordt bevolen.
Kontakten met de instelling waar het kind-vroeger verbleven heeft,
worden ook tot het minimum beperkt_o Slechts schriftelijk en op vraag
van de vroegere instelling worden summiere gegevens verstrekt over
het kind.
Initiatiefname van een sociaal assistente om een

~eerling

zelf tele-

fonisch te laten kontakt opnemen met de direkteur van een instelling,
waarmee hij een positieve relatie had, werd -door Dhi-. Blomme afgewezen. (september 1973).
D. Kontakten met het "kind worden ook tot het minimum herlEdd.
Alle gesprekken moeten aangevraagd worden aan Dhr. B1omme.
Op eigeri initiatief mogen geen gesprekken met ouders of kinderen of
jeugdrechters gevoerd worden, nochbinnen noch buiten de instelling.

102.
E. Rechtstreekse kontakten met ouders worden eveneens zolang

~~~~l~i~

tegeng,~1!~~den.

Bv. een opvoedster vraagt (reeds van 13.2.74) om een huisbezoek bij
~~n

van haar kinderen, die reeds jaren niets van haar ouders gehoord

heeft. Maanden later wordt dezelfde vraag tevergeefs herhaald.

BESLUIT
- Er is weinig of geen

in~tiatiefname

mogelijk vanwege de maatschappelijk

werker. Zijn taak wprdt beperkt tot het wachten op opdrachten van
Dhr. Blomme

deze opdrachten bestaan meestal uit het vervoer van

kinderen.
- Dhr. Blomme

cent~~l~~~~E~

in sterke mate alle verrichtingen.

Trachten informatie aan de ouders te verstrekken zonder hiervan eerst
Dhr. Blomme op <:le _hoogte tebrengen is verboden.
Een psychologe gaf in februari '74 informatie aan de ouders van

e~n

leerling door i.v.m. de school en bewees aan de hand van haar konklusies uit een psychologies onderzoek dat het kind niet in het Bijzonder
Onderwijs thuis hoorde. ,.
Het voorval raakte bekend aan Dhr. Blomme en een onderz@ek met uitho·t.:
ren van de desbetreffende psychologe volgde.
- Er is een totaal gebrek

a~~_~E~~~~~~~i~

op deze dienst door toedoen

van Dhr. Blomme die zich met alles en nog wat bezig houdt.
Verscheidene ouders klagen over dit gebrek, veelal i.v.m. het te laat
komen van vervoermiddelen of

v~rkeerd

geinformeerd zijn.

- Er is een gebrek aan maatschappelijkassistenten, die effektief de
kans krijgen hun funktie uit te oefenen. Dezen die er zijn worden
veelal verplicht tot het doen van administratief werk omdat men in de
instelling angst heeft dat nadere kontakten met ouders verlies van
leerlingen zou kunnen inhouden.
\

I
I

!

Elke afdeling van Openluchtopvoedingzou

onafh~~~~~~~

moeten kunnen

werken; binrien elke afdeling zouden minimum 4 sociaal assistenten ter

L.__________________~
i
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beschikking moeten staan; dezezouden zelfstandig moeten kunnen werken,.
uitsluitend voor die afdeling zodatgegevens i.v.m. het gezin en het
kind kunnen doorgespeeld worden aan de betrokken personen, en zodat
de funktie van maatschappelijk werker als schakel tussen het kind in
de instelling enerzijds, en het gezin anderzijds, effektief uitgevoerd
zou worden.
- Momenteel worden sociaal assistenten aangenomen omdat men in het kader
Van de nieuwe wetgeving een aantal sociaal assistenten mag aannemen.
Ook hun bezoldiging wordt dus verrekend in de dagprijs.

HET WERK DAT DEZE SOClAAL ASSISTENTEN NU UITVOEREN ZOU EVENGGED DOOR
EEN SECRETARESSE EN EENCHAUFFEUR KUNNEN GEDAAN WORDEN'!
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HOOFDSTUK V .: ENKELE KONKRETE FEITEN EN
WANTOESTANDEN.
------.--~.-.

-

-~--- ~--

--.-------

1. Twee jongens van de fami1ie H. studeerden niet a1 tebest.De Heer
B10mme bezochthet gezin en zegde dcit ze hun kinderen maar in V &
V. moesten p1aatsen,want daar was zogezegd een inhaa1k1as en daar
zouden ze v1ug k1aargestoomd worden om over te gaan naar het secundair

ond~rwijs.

De kinderen werden door de ouders in het internaat van V. & V.
gep1aatst en werden er,zonder medeweten van de ouders,ingeschake1d
in he t B. L. 0 •
Tevens werd door Prof. Dr. Wens voo+
hun verb1ijf

gesubsidi~erd

be~de.

jongens,teneinde voor
.

""

-

"

te worden,een medisch-psychologisch-

sociaa1 attest opgeste1d,waardoor de jongens gehandikapt werden
verk1aard.
Reedsachterdochtig geworden door het uitblijven van rapporten en
vorderingen op sco1air v1ak,lregen de ouders tot hun grote verbazing
dokumenten van het fonds van het ministerie van Volksgezondheid,
waarop verme1d stond dat,. ze recht hadden op verhoogd kinderge1d
wegens het 77% gehandikapt zijn van hun kinderen.
Prompt trokken zij hun kinderen terug uit de instelling.
2. 13-5-74
Ee~

jongetje wordt na een weekend terug binnen gebracht in de school.

De ouders protesteren tegen Dhr. Blommefomdat,vier dagen nadat de
jongen een schop onder zijn broek kreeg van zijn opvoeder,nog steeds
een enorme blauwe vlek (met in het midden een punt van een schoen)
zichtbaar was.
3. Pinksterweekend 1974
Een jongen uit de Beschuttende Werkplaats,F.G.,staat alleen a1s
opvoeder (dag en nacht) voor 30 k1euters. Deze jongen kan nochtans
geen enke1e verantwoordelijkheid dragen.
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4. 21-9-73
Een groep van 30 Iln. en 2 1eraren staan wegens ongestedheid en
darmstoornissen aan de farmacie aan 'te schuiven.
Redenvan deze darmstoornissen/: eten van bedorven vis.
5. 21-9-73
Jongens van de beschuttende werkplaats worden verp1icht(sommigen
zonder jas) in de stromende regen voort te werken aan de vijver.
6. 1-10-73
Een le;,rli'!6.::-,P.J.,geeft een brief aan Dhr. Blomme.Het betrof hier
een brief met klachten over de behandeling ,gericht aan de kommissaris van Brasschaat.Dhr. B10mme belooft de brief door te sturen
maar verscheurt hem.
7. 6-10-73
.E:~n

leer1inge,A.C., beschu1digd van eengelddiefsta1 van 150 fr.,

wordt afgetuigd door een mede1eer1inge.Geen enke1e r:eaktie

~ij

de

a.gnwezige opvoeders.Men 1aat het meisje zelfseen tweede maal aftui.gen.Achteraf wordt beweien dat het meisje de ge1dso~ niet had gestolen.
8. Ee_n jongen,J.-P. A.,uit de Beschuttend,e

w~rkplaats

(34j',verb1eef

r,ee.ds sinds zijn prille jeugd. in de' inste1ling.Hij stond bekend als
eE!n aut-istische j ongen en deed reeds een aanta 1 j aren diens,t a Is
hu1pje bij het onderhoud in Mastenhof(het home voor demeisjes).
Hierbijwerd hem voortdurend.wijsgemaakt,n.m. door de dienstleiding,
dat hij de funktie -had van hulpopvo_eder bi} de meisjes.
Kenschetsend hierbij was dat deze jopgen - mededoor zijn. hanqi,kaper een uiterst streng en: J;J,giedgeweten, vn!. wat het sexuele betreft,
op nahie1d.Door de houding van sommige -sexueel agressieve meisjes
di-e hem viseerden omwi11e van zijn lachwekkende reakties,werd dE!ze
jongeman de 1aatste maanden enoJ"m angstig.Bovendien worteldezich
het idee van hulpopvoeder te zijn

20

sterk bij hem,c1at hij.die noch
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1ezen noch schrijven .kan het waanidee ontwikkelde voor opvoeder
te 1eren

~n

de dienstroosters te moeten opste11en.

Uiteinde1ijk werd hij lastig en agressief en de direktie besloot
,zoals dit vaak gebeurt in deze gevallen,hem over te brengen naar
een psychiatrische inste11ing.Voor zijn vertrek uit de instelling
werd hij verplicht een.volmacht te oneertekenen die het aan de inste11ing toe1iet ·van zijn spaarboekje 30.000 fr. af . . te ha1en.
Motivering van de direktie voor het· afhalen van deze som: dekking
,.

van de onkosten voor verblijf in de instellini.
Als B.W.-er reeds vo1doende uitgebuit(cfr. Hfst. VII: De Beschuttende Werkplaats),werd hij bovendien nog eens beroofd van 30.000 fr.
9, Het meisje G.L.
Dit meisje werd geplaatst toen ze 13 jaar was door de jeugdrechter .
Ver1inde (Brusse1).2e was toen ongeveer 8 weken zwanger.Onmidde1ijk
werd-toen.door de direktie een_optie genomen op het kind.
G.L. werd gep1aatst in de observatie-afdeling "De Donk" waar zegeen
enke1e vorm van onderwijs genoot maar waar ze ingeschake1dwerd in
het huishoude1ijk werk, zgn~. om haar te 1eren zorgen voor haar kind.
.
,
Op 25 april 74 werd het kind geboren en gep1aatst bijde moeder op
"D~

Donk" via.een uitspraak van het vredegerecht.Er wordt dan een

fami1ieraad samengeroepen,bestaande uit personeelsleden van de inste11ing,w§arbij de echte fami1ie noch de ouders uitgenodigd worden.
Onder de personee1s1eden wordt dan· een provoogd(es) aangeste1d ••••
het

kind is in de handen van de inste11ing.Stilaan wordt het kind

."

opgenomen in de

sf~er.van

de inste11ing,d.w.z; weinig en vaak onvo1-

doende geschoold personee1,met als gevo1g een gebrek aan stimu1ansen
en aan genegenheid.Kortom er wordt op een kWBsi-georganiseerde wijze
onvo1doende ontwikke1ingskansen geboden zodat_.een kind - zelfs met
norma1e aan1eg - a1 vlug op aI1e v1akken achterop raakt op zijn 1.
. ~

•i

1eeftijdsgenoten .Aldus wordt dan obj ektief _. met tests -een ontwikkelingsachterstand vastgesteld waarvoor als verklaring verwezen
wordt na·ar de erve1ijke belasting van de "zwaar karakterieel

gestoor~

de moeder"( deze werd. immers gep1aatst door een j eugdrechter) .. 20· woi;'dt

.

l07.
het kind dan progressief opgenomen in het buitengewoon kleuteronderwijs,~n

vanaf dit moment is het gedoemdtot het volgen 'van bui-

tengewoon lager- en technisch onderwijs.
Aldus is het lot van dit kind c verdebilisering en kulturele achterstand.lndien er van buiten uit geen interesse meer is voor dit kind
kan het zelfs zover gaan dat dit in aanleg valide kind in de

Be~chut

tende werkplaats terechtkomt.
De moeder,die nu ongeveer 14 jaar is,zal,eens het kind oud genoeg
is om verwijderd te worden van de moeder,ingeschakeld blijven in
"De Donk" ofwel in een of ander technisch atelier van het B.T.O.
geintegreerd worden.
Aldus kunnen we besluiten dat onder het mom van
kinder~n

einden

heropvoedingsdo~l

bewust geplaatst worden in situaties die hun nor-

male ontp1ikkelingskansen belemmeren,om hen later volkomen - op ba... sis van zgn. obj ektieye
___

1~ng.nat-,-di_t~-zo.ngex_

Er~nd~n

- _te. kunn.en integre.ren in de

moeite! "kan _.is

z~ lf1?- voor._ .huitenstaapders,

lijk,cfr.de
str:uktuur
vapde
instelling
die
-.
,...
- .
-..
~

.'

Jnst:_~.d_~

d,uide- _

plaatsingsmogelijk~
" ' .

heden biedt van de geb()orte tot de vGllwassenheid.
Andere meisjes die in het zelfde

g~val

zijn -d;w;z; die samen met

hun kind in de instellin~_ zijn of ~~ geweest zijn:

-C.V.R.
-~.D.C

-M.

•.

1.08.

HOOFDSTUK VI : DE VOEDING EN DE KLEDING.

§ 1 :' De voeding.

De voeding wordtaangekocht in'grote hoeveelheden op veilibgen e.d.
tegen een uitzonderlijke lage prijs,juist'o!nwille van de~MINDERE
KWALITEIT (worsten met 40% vet' , of VERGEVORDERDE RIJPHEIDSTOESTAND
(zodat bijv. zwarte bananen,beschimmelde kaas met maden e.d. op tafel
komen).Het transport wordt eveneens zo goedkoop mogelijk gehouden
(groenten en fruit worden in hopen op een vrachtwagen gesmetenomdat
aangepaste kisten te veel zouden kosten,zodat hetgekneusd aankomt).
Het' voedselwordt bewaard in een reserveplaats' die' uitge'rust is met
eenpeperdure doch in

menig'~opzlcht

niet-funktione le insta llatie.'

Uited.ndelijk komt men tot situaties waarvoor het vblgend' 'voorbe'eld typettehl is:C"\ierst.hi-lle'nde"''"-ja·reh~geleden' werClen~'t~ie'n" t.on· k131fszwezeriken
aangekocht 0 Hun prij s' waszeer laag' omda't' :ie 're'e'ds' 't'e' lang: bewaard
waren.Toen twee jaar"geleden een dee'l v'an'oez'i:i" kalfszwezer-iken op
tafel kwam, bleek dat ze bedorven waren. In juni '74 was" er nog twee ton
van dit vlees opgeslagen'ln de'i~~erveplaats.
Naast de slechte kwaliteit,blijkt het voedsel tevens WEINIG VOEDZAAM
te zijn en EENZIJDIG.Alsof dit nog niet erg genoeg is,wordt het voedsel
daarenboven SLECHT en ONHYGIENISCH BEREID.Het wordt klaargemaakt in
ongewassen potten van minde:waardige kwaliteit.Ongedierte behoord herhaaldelijk tot de ingredienten;bv. men vindt soms dode muizen in de
koffie.Het feit dat er slechts een centra le keuken instaat voor de bevoorrading van alle afdelingen,maakt dat de distributie verre van optimaal verloopt,zodat het eten
;""

I.

uiteindeli~k

IJSKOUD op tafel komt.

Wegens de slechte organisatie is dikwijls ook de HOEVEELHEID ONAANGEPAST: ofwel is er te weinig ofwel is er te veelin verhouding tot
het aantal kinderen.

I;,

Bovendien wordt· er geen rekening gehouden met wat de j ongeren Ius ten ,

J~

zodat bepaalde gerechten integraal worden weggegooid,wat onnodige ver-

i:~;

~.~
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spilling betekend,terwijl sommigen met honger van tafel gaan.
Voor de

kleute~s

wordt geen uitzondering

g~ma~kt,ook

zij moeten

eten wat de pot schaft.
Slechts door voorgaande punten in acht te nemen kan men volgend
MENU naar waarde schatten.
Maandag:
-boterhammen metkonfituur,waterkoffie of melk
-soep,bloedworst met appelmoes(stelen en klokhuis inbegrepen),
boterhammeri, stuk frmi t,
-gekookte aardappelen(met rottingsverschijnselen),groentenbrei en
vlees
Dinsdag:
-idem
-soep,macardni'met een gekookt'ei,boterhammen,fruit
.-aardappe-lpuree (klever.ig dik of waterachtig) ,s la .met wormEm, Jlees
Woensdag:
-idem maar met ~[piatte kaas
-witte bonen in tomatensaus,brokje vlees,fritten,fruit
;'

-aarda,ppelpuree, stoofkarbonaden met vliegen, groentenbrei
Donderdag:
-idem
-botermelk,gebakkeneieren met erwten en wortelen,boterhammen,fruit
-aardappe1puree met vis
Vrijdag:
-idem,
-soep; rij st met curry-wor'st, boterhammen, fruit
-aardappelpuree,vis,dessert
Zaterdag:
-idem
-stukje,kaas of paardevlees(nat en plakkerig),boterhammen,soep of water;
stuk fruit
-hutsepot(water met slierten groenten,een paar aardappelen eneen been
met wat vlees aan).

1.10.
Zondag:
-krentebrood met waterkoffie (soms cacao)
-gekookte aardappelen,bloemkool,kip,fruit
-boterhammen met stukje vlees of kaas"fruit of koekjes,soms pudding!
met vliegen
De kostprijs van dit stereotiepe menu werd uitgerekend in samenwerking
met de kok en de econoom. HET BEDRAG PER DAG PER

KIND~VOOR

ALLE

MAAL~

TIJDEN SAMEN BEDRAAGT 20 FR.,daar waar de subsidies van 37 of 47 fr.
worden toegekend voor kinderen resp. jonger en ouder dan twaalf jaar.
Uit wat vooraf gaat blijkt dus duidelijk dat deze 20 fr. NI ET verwijst
naar een laag bedrag waarmee wonderen worden

verricht~

maar naar een

absurd laag bedrag dat aan de maaltijden wordt besteed,waardoor het
woord "voeding"een eufemisme wordt voor hongerstillende middelen die
weinig gunstige inbreng,hebben voor de gezondheid en het groeiproces
van de slachtoffers.
-~
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Het feit dat opvoeders kippen van de dienstleiding gaan stelen om de
hongerige magen van hun pupillen te stillen,bewijst de ernst van,deze
situatie.
Eetgerei:
Alle eetgerei, buiten de vorken en lepels, zijn van plastic. Voor 700
kinderen waren er op 1.6.1974, 300 soepbollen, 100 diepe borden, 487
platte borden, 390 lepels en 420 vorken voorradig. Dit eetgerei verkeerde dan nog in een'erbarmelijke staat.Door het groot tekort aan eetgerei, o.a., kan er niets degelijk afgewassen worden, want dadelijk
nadat

~~n

groep gegeten heeft moet alles afgewassenworden voor de vol-

gende groep. De meest gekke situaties doen zich aldus voor, zodat men
groepen in soepbollen en met een lepel vlees, aardappelen en groenten
ziet eten.
Messen zijn er in de instelling'!]jatuurlijk"niet, behalve dan plasticmessen. De argumentatie van de direktie hiervoor is dat messen gevaarIJjke wapens kunnen zijn in de handen van zwaar karakterieeH gestoorde
jongens ••• dus geen messen ••• Maar ••• in de werkplaatsen en in de keu-

Ill.
kenkunnen de leerlingen zien gooehelen met slagersmessen, drilboren,
rieken!
Daar is het wel toegelaten !! Daar staat immers de produktie op het spel.

§ 2

De kleding van de leerlingen.

De kleding van de leerlingen is onverzorgd. De kledingstukken die ze
dagelijks dragen zijn van zeer goedkope kwaliteit en tevens duidelijk
versleten. Deze afgedragen spullen worden in de verstelkamer herhaaldelijk versteld tot ze letterlijk uiteen vallen. De sjofele indruk die
de leerlingen hierdoor maken wordt nog versterkt door

het~feit

dat hun

kledingsstukken bovendien veelal te groot oC te klEdn zijn, en bnvoldoende onderhoud~n worden.

Onlang~b~~erkten' we bv. in'~en afzonderings-

eel een 12-jarige jongen, gekleed in een pyjamavest van volwasseh for-'
-

•

,+

maat, waarvan de mouwen tot over zijn handen reikten; als broek dtoeg
hij het bovendeel van een andere pyjama, zodat hij de mouwen als broekspijpen bezigde; tussen de benen vormde de halsopening een groot

g~t,

zodat de jongen zieh nauwelijks vrij durfde bewegen.
{

In

~e

regel

Gedure~de

krij~en

de leerlingen

~enmaalper

week eenverse uitrusting.

de week kunnen ze theoretiseh wel sehbon ondergoed vragen,

doeh aangezien

er~ikwijls

tekorten zijn in de voorraden hiervan, wordt

dit hun in de praktijk gedurende meerdere dagen niet

verstr~kt.

Hun

bovenkleren worden helemaal niet vervangen naargelang ze vuil worden,
bV.' een bembr~te trui moet toeh de hele week verder gedragen worden.
Kleuters die nog inkontinent zijn, laat men gewoonweg met natte broek
r'ond lopen •
Wanneer de leerlingen eehter buiten de instelling op uitstap gaan, worden kledingsstukken gebruikt die in eenietwat 'betere~ staatv'Errkeren
dan hun dagelijkse draeht.
Noehtans iijn in de' instelling wel bet~re kleren aanwezig, vnl. deze die
aa~

de leerlingen persoonlijk

toebehoren.Dez~

zijn eehtet bijna steeds

netjes opgeborgen in de Iinnenkamer; ze worden nagenoeg alleen gedragen
wanneer de ouders op bezoek k6men of als di leerlingen in

weeke~d

gaan.
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De persoonlijke kledingsstukken in goede staat, die by. door de oudere
meisjes wel d:sgelijks gedragen worden, neigen ertoe gedurende de kollektieve wasbeurten in de voorraden van qe school te verdwijnen. Daar
de leerlingen niet over persoonlijke bergplaatsen beschikken die ze kunnen afsluiten worden er ook veel kledingsstukken door hun medeleerlingen
o·ntvreemd.
De meeste leerlingen, voora1 de kinderen, dragen echter de kleren die de
schoo~

hen verschaft •. Door het feit dat de kledij gemeenschappe1ijk is

en in zeer slechte staat, worden de kinderen helemaal niet aangespoord
om zorg te dragen voor hun kleren. De kleren die de school aan de 1eerlingen verschaft zijn meestal giften van partikulieren of worden tegen
lage prijzen in grote

hoeveelh~~en ~ange1<ocht,

QV. yoorraden van firma's

die bankroet gingen, fabrieksvoorraden van vorige
zijn, oude )egerl}niformen enz ~ D,e

v~rde l,~ng

jare~

van deze

die oudmodisch

kle~en

onder de

c

leerlingen wordt vnl. bepaald door ,!let recht van de. sterkste: de mee,st
co'

agre~~~J~ye,~ l~.&l'lJpge!1. _~Jg~p.§n~~J£p.~" d~ m.§!e~_t.~.

e!l...:t:'ej53t:ief J:>etere kleren

::

toe, waar900r na verloop van tijd ge uitz~t vc:1n de m~er goedmoedige en
of ment~al gehandikapte leerlingen zich beperkt tot vodden.
Het

ko~~ fr~kwent

!3a~gekocl1.te

voor dat de

.• ~,j.~

I

kleding, o.m. het ondergoed,1

zo verouderd en lomp is (ma'at 50) dat de ouder,e' leerlingen ze niet willenj
dragen en ze opzettelijk vernietigen.(ze

gooie~Cze

bv door de ramen van

1
:~

Nochtans ontvangt de school wel degelijk de nodige subsidies om behoor~
~leding

lijke

d~

aan te schaffen.
Door
,
.'

school wordt bij
de aankomst
van
.
.

leerlingen geplaatst door het Ministerie van Justitie, naar hun jeugd~{

.

. !

rechter een verzoek gezonden voor de aankoop v9,n een uitzet ten bedrage
1

_ ~,

.' ~ • . ' '~.;.) ';.

~, ."

.,.'

_

.

_

_

van 3000 tot 8000F, dat bijna steeds wordt toegestaan. Als noodzakelijke
kledij v~rnoe(nen deze aanvrag~n o.m. een trainings':' en zwempak, gymna_~.-.
_.

tiekpan~pfJels,
;:

.:

:--:

,

I

dS~~choolbus~)

-

_

r,

.:~

~

onderjurken, "geklede" fIlant.el" kleed,
en
dito pantalQn ....
..
-.,
,.

-'"

-;

.

Dergelijke kledingsstukken krijgen de leerlingen meestal niet in hun
bezit ..In ve.1e geyallen, w0l:"dt tev,ens kontakt opgenomen met de instelling
waar deze leerlingen het

laat~st ve.rbl~ven

' .. om ook op de kleren die ze

daar gebruikten de hand te kunnen leggen.
Wanneer deze 'leerlingen van de jeugdrea.hers echter vanuit Openluchtop-

I
J;j

I
:1
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voeding overgeplaatst worden, krijgen

ze~lechts

tcitaal versleten kleren

-mee. Op die manier beschikken bepaalde leerlingen niet over voldoende
kleding. Sommigen hebben geen wintermantel, zodat zij het in volle winter
met een dun zomerjasje moeten stellen. Dit is des te erger wanneer men
bedenkt dat dagelijks een aanzienlijke tijd in openlucht wo~dt ~oorge
bracht, wegen de afstanden tussen de klas, de refter

~n

hef paviljoen

van de leefgroep.
Het voorkomen van de meeste leerlingen binnen de instelling kan zonder
meer armoedig, s lordig en vui 1genoemd worden.
Daar de eigen kleren van de leerlingen vnl. gebruikt wordt als de leerlingen bij familieleden in verlof gaan, maken de kinderen bij hun thuiskomst een redelijk verzorgde indruk, waardoor'de buitenwereld een vals
beeld van goede verzorging voorgehoudenwordt.
Wanneer sommige ouders, bv. tar gelegenheid van onverwachte bezoeken aan
de instelling hun ~igen klerenzo~den~drs~en, wotdthieraa~ geen g~~ol~
gegeven. Men kan mo~ilijk verwachten dat' kinderen ,indeze :omstaridigheden
tot zin voor hygiene en uiterlijke verzorging, en tot respekt voorpersoonlijke bezittingen worden opgevoed.

•

~

+

.~

r-

,-

HOOFDSTUK VII

VANWAAR KOMEN DE INKOMSTEN
V~~

DE INSTELLING ?

Het leeuwenaandeel van de inkomsten komt uiteraard voortuit de staatssubsidies verleend voor het funktioneren van de instelling.
Daarvoor komen niet minder dan 4 ministeries in aanmerking:
1. Het Ministerie van Nationale Opvoeding en Kultuur staat in voar de

ankosten van alles wat met onderwijs te maken heeft, d.w.z.
pers9:~eelslasten

(de lonen worden rechtstreeks uitbetaald aan de

betrokkenen door de staat)
werkingstoelagen (dit is een vaste som per gehandikapte per jaar).
2. Het Ministerie van Arbeid en.Tewerkstelling (Rijksfonds voor Seciale
Reclasse~ing
. -

plaats

(zi~

van Minder-Validen) subsidieert de Beschuttende Werk\

.

.

,

.

~

het gedeelte over de Beschuttende Werkplaats)

De toelagen welke hier verstrekt worden:
- bouwsubsidies.
- tussenkomsten voor het uitbetalen van de lonen van de
werknemers.

kind.
In deze dagprij s, die regelmatig wordt verhoogd door index- aanpassing!
:~

zijn volgende onkostenposten verrekend:
I1

verblijfskosten voor het kind (voeding, kledij, verwarming ••• )

ill

- personeelslasten die terugbetaald worden op basis van de reEHe per-I
soneelsuitgaven en op basis van oms~hreven barema's.
- kosten van afschrijving van meubilair en gebouwen.
- medische kosten.
De h6idiie dagprijs (per kind), uitbetaald aan de v.z.w., bedraagt

.

I
I

I
,;:!

.~

.-::-

'i~

-:*

j~

t
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momenteel meer dan 400 F.
Daarbij komt' dat beide Ministeries ook nog bouwsubsidies verIenen.
De hierna volgendeparagrafen zijn aIIemaal te interpreteren in het
Iicht van:

- MISBRUIKEN OF ACHTERHOUDEN VAN BOVENGENOEMDE STAATSSUBSIDIES.
- AANWENDEN VAN DEZE GELDEN VOOR AND ERE DOELEINDEN.
- ONRECHTMATIG BEKOMEN VAN BEPAALDE SUBSIDIES.

§ I

De kategorisering van handicaps: ook bestudeerd
in funktie van subsidiering ?

JaarIijks dient door de insteIIing voor het

Minis~erie

vanrVolksgezond-

heid en het Gezin, een statistiek opgemaakt over het,,' aantal en de aard
der stoornissen van de leerIingen, gepIaatst op kosten van Volksgezondheid.
Deze statistiek is zo opgesteld pat een hoofd- en bijhandicap kan ingevuId worden.
Voor meer dan 80% van de leerIingen wordt door Prof. Dr. Wens het type
"karakterieel gestoord" als hoofdhandicap aangestreept,terwijl de echte
handicap vaak in de,~ kolom "bijhandicap" is terug te vinden.
Bv. Kinderen met uitsIuitend leermoeilijkhedenworden als karakterieel
gestoord aangestreept.
Zwakbegaafde kinderen of leerIingen met Iichte mentaIe achterstand
(vaak om kuItureIe redenen) worden als karakterieel gestoord aangestreept.
Kinderen met als hoofdkenmerk epiIepsie worden als karakterieel gestobrda~ngestre~pt

en het

kenm~rk e~iIepsie ~6rdi ~angegeve~

als

secundaire handicap.
Waarom deze hapdelswijze ?
Het Ministerie van Volksgezondhei en Gezin betaaIt voor kinderen met
karakterieIe stoornissen zowat de hoogste dagprijzen uit; ook kan meer

":::.

.
..:.
"

:-.
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personeel aangenomen worden voor dit type.

. ,_

Aan inste llingeD die in JJ.qofdzaak zgn •. karakter.iee 1 ge,stoorde

k~r.g.~ren

opnemen wordt ongeveer 100 F, in sommige gevallen zelfs 150 F per dag
en per kind, @eer

uitbet~ald

dan aan instellingen die zich om andere

soorten gehandicapten bekommeren.
BESLUIT
De redenering van Juffr. Wens is de volgende:
" Het is toch om het even welk etiket men op het kind plakt, en wij
krijgen er een hogere dagprijs voor".
Wanneer we zien hoeveel kinderen in deze instelling verblijven, maakt
het inderdaad een niet te veronachtzamen financieel voordeel uit.
HOOFDDRL1FVEER'VANDEZE HANDELSWIJZE IS DUS OOK HIER:
MAXIl1AAL GELDGEWIN ~ .-

§ 2

Inbreuken betreffende sociale wetgeving.

A. Technisch en pretechnischonderwijspersoneel.
--------~~-------

Het opvoederskQrps van de pretechnische en technische afdeling be$taat hoofdzakelijk uit leraars techniek en pretechniek.
Bij de tndiensttreding als technisch leerkracht bij Openluchtopvoea.
ding, tekenen zij eenkontraktals technisch leraar, full-time

b~-

zoldigd door het Ministerie Van Nationale Opvoeding.·Deze full-time
betrekking beslaat 32 uren. In tegenstelling tot technische leerkrachten . uit andere instellingen bevat hun kontrakt een clausule
waarin ze zich MOETEN verbinden tot

hetv,err~chten

van 45 uren ~ -

Tevens verbinden ze zich hiermede tot het verrichten-van opvoedingswerk voor de he-1ft van het verlof waarop ze als technisch leraar normqal recht hebben; bovendien is er een interne regeling die voorziet
dat ze 1 zaterdag of zondag dienst presteren

pe~

14 dagen (dit is

tevens van toepassing op feestdagen).

l,

........----.......................

•.

,I

i11.

Het verschil tussen hun normale 32 uren bezoldigd door

natio~ale

0

Opvoeding - en het 45 '1Uur, verrichten zij in opvoedingsdienst., .be,

L

~

r'

'

•

zoldigd door Openluchtopvoeding.
Aldus worden zij op de lijst van de personeelsbezetting aangegeven
opvoeder~.

aan Volksgezorrlheid als part-time
Van deze 13

opvo~di~~suren

werden :er tot voor korteerst 5 afget'rok-

ken voor de vergoeding van hun eetmalen. Sinds 13.05.1974 zijri de
leerkrachten echter verplicht ofwel hun middagmaal zelf mee te brengen, ofwe 1 in de cafetaria hun middagmaal zelf te bekostigen.
Op deze middagmalen die in de cafetaria aan de leerkrachten verkocht
worden, wordt door de v.z.w. Openluchtopvoeding nog een serieuze
winst gemaakt.
Zo blijven er nog 8 opvoedingsuren o.ver die" forfaitair (40POf) word en
vergoed~dpor,Openluchtopvoeding.

~

kontr~kt,

clau~ule

In vernoemd

is tevens een

0.

vermeld waarin bepaalde

opvoedings-prestaties (boven de 45 u.) worden opgelegd in' geval·van
heirkracht. Deze he±rkracht wordt permanent ingeroepen, zodat de
techni$ch_leraars boven de 45 u.

tall~<2.y'et:urenkloppen.

Zo zijn er technisch leraars die ongeveer 90
avond:: ; ,'nacht- en
We

~illen

~nkel

zondagsdi~nst)

a 100 overuren (aan

per. maand verrichtetl.··

maar in dit verband verwijzen naar de morele schade

hier4Qor. toegebracht aan gezinnen •.
De betaling van deze ovecuren gebeurt aan 35F per uur, de bekostiging
in acht·genomen.
Hierbij komt dat de uitbetaling van de overuren; indien ze betaald
worden,.maandenlang op zich laatwachten en slechts 'na herhaalde dreigingenwordt hiertoe gedeeltelijk overgegaani Bij ontslag wotden deze
overuren terstond door Prof. Dr. Wens vergeten.
Daarbij komt nog dat <;le le:;-aars technisch 'londerwij s op het einde van
het jaar gekonfronteerd worden met een ~~:~~l~~~in&. (soms 40000F)
Ditkomt voor 'omdat juffr. Wens het vertikt voldoende belastingaan
de bron

~f

te houden, zodat de leraars T.O. in werkelijkheid nog veel

minder·verdie-nen, de belasting in acht genomen.
Deze uitbuiting via de overuren treft al het opvoedend en onderhouds-
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personeel van de instelling.
De pedagogisc;he konsekwenties van deze toestandworden in een ~nder
deel behandeld.
Korte samenvatting van alle inbreuken op de sociale wetgeving:
a) het feit dat £v~r~r~n_gepresteerd worden.
b) het feit dat £v~r~r~n_o.!!.v.£ldoend~ be.!:,aald worden, om nog te zwijgen van het supplement dat zou moeten uitbetaald worden voor overuren nl. 25%, 50% en 100% op betaalde feestdagen.
Ook wordt geen enkele rekening gehouden met de maxima van 10u/dag
voor jeugdige werknemers beneden 18 jaar.
c) bij dit alles· komt nog een bijkomende inbreuk: het .!!.i~t_v~r~eld~
~a.!!. de_o~eEuEe.!!. bo~e.!!.

de_45u_o£ de_individ~ele_l.£o.!!.fiche~
Deze overuren worden of we 1 betaald onder de vorm van premies
(forfaitaire.bedragen) of we 1 via een systeem van fictieve werknemers

(~ft;'_.i!1.~ra).

Opmerking:
Voor sommige

techn~sc~leraars:

opvoeders die massa'soveruren

verrichten (en die juffr. Wens dus broodnodig heeft) en voor alle
nachtwakers heeft juffr./Wens een systeem bedacht voor het uitbetalen van overuren en een supplement aan wedde: via familieleden,
die nooit in de instelling werken, worden deze supplementen uitbetaald.Ondanks het feit dat ze nooit in de instelling werken
hebben deze mensen een dossier als werknemer waarin zowel kontrakt
als individuele loonfiche is opgenomen.
Ook deze fictieve werknemers word en aangegeven aan Volksgezondheid
als epfektieve personeelsleden. Hiermee vult juffr. Wens haar werkelijk tekort aan personeel op papier aan.
Hieromtrent werd dan ook:klacht neergelegd bij het Ministerie van
Volksgezondheid en Justitie.
Onrechtstreeks oefent de direktie door dit systeem een soort sociale chantageuit: hierdoor krijgen deze mensen in verhouding tot hun
werk~lijke

kwalifikatie een verhoogdinkomen. Aldus bindt juffr.

Wens deze werknemers nog vaster aan zich·en speelt ze hen op deze
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wijze dit tegenover de personeelsleden die hun overuren niet uitbetaa1d krijgen.
B. Arbeidsreg1ement.
In een brief van het accountantsbureau van Swaelen werd reeds op
22.11.72 aangedrongen ophet voor1eggen van het arbeidsreg1ement.
Letter1ijk is toen reeds verme1d:

n •••

Er is ons op gewezen, dat na

deze twee vruchte10ze pogingen het strikt noodzake1ijk is dat vo1gende week deze arbeidsreg1ementen dienen voorgelgd te worden op het
kantoor van de sociale arbeidsinspektie, Pelikaanstraat 98 Antwerpen".
Bij de indiensttreding van Dhr. Coenegrachts op 01.04.1974 (licentiaat
Bestuurswetenschappen en aangenomen door v.z.w.·Open1uchtopvoeding
in een bestuursfunktie) was de verspreiding Vqn de k1aar1iggende tekst
van het arbeidsreglement nog niet. geschied.
Op 15.mei. 1974 werd een poging ondernomen om hetarbeidsreg1ement
uit te de1en onder de werknemers; dit werd prompt ongedaan gemaakt
door Prof. Dr. Wens met het argument dat "het moment hiertoe niet
opportuun was".
Kommentaar:
Gezien de arbeidsinspektie reeds op 22.11.72 aandrong op het zich
onmiddel1ijk

in·~egel

ste11en met de wetgeving op het arbeidsregle-

ment ri]st bij.ons het vermoeden dat .er we1 een arbeidsreglement
werd voorgelegd maar om opportunistische redenen van mogelijke.socia1e on1usten onder het personee1 werd het niet onder de.werknemers
verspreid •.

§ 3

Inbreuk betreffepde vakantietoelagen.

In de wetgeving van het Ministerie van Justitie betreffende vakantietoe1agen_ is een beperking voorzien van 30.supsidieerbare verlofdagen
--

voor minderjarigen verb1ijvend in

inst~llingen.

Voora1eer echter de subsidiering wordt toegestaan door het departe-

b

1.20..

.:.

:..

ment van Justitie het bewijsstuk gevraagd waardoor de betrokken
jeugdrechter zich akkoord verk1aart met het ver10f van de minderjarige waarvoor hij verantwoorde1ijk is.
20 wordt door de inste11ing een 1ijst ingediend van kinderen die in
ver10f gaan in het kader van de'

in~t~lling.

Indien 'een bepaa1d minderjarige reeds geniet van de max1.ma1e ver10ftegemoetkoming wordt hij niet 'verder meer gesubsidieerd.
Indien dit'laatste het geva1 is worden door de

di~ektie

gewoon namen

van andere 1eer1ingen die nog niet dit maximum toe zijn op de 1ijst
gezet.
A1dus werd in het voorjaar van 1974 een 1ijst samengeste1d voor de
ver10ven vanminde'rjarigen'.in de loop van 1973,terr einde de bedoelde
subsidie van Justitie te bekomen.
Er werden echter door het ',departement bewijsstukken gevraagd van de
betrokken.jetigdrechterswaarin dezen,zichakkoord'verk1aren met het
voorge$te1de ver10f en de data.
Deze,toestemmingen werden dan ook'door de direktie van Open1uchtopvoeding aangevraagd aan de

l~ugdrechters

f-

<;:

(voor 1973).

Uit brieven van jeugdrechters b1ijkt echter dat een groot aanta1
namen en data abso1uut niet k10ppen met de ree1e ver10fstoestand van
betrokken rrrinderjarigen 'in 1973.
Deze j etigdr'echters vra:gen 'hierover dan ook verwonderd een verk1aring.
Syn-tese van i.overtreding f
-'-Principiee1 wordt het ver10fvan minderjarigen in 1973, verb1ijvend
in de inste11ing, slechts a posteriori in 1974 aangevraagd aan:de
betrokken jeugdrechter.
Teneindettnaxima'le 'subsidierin'g" ':t'e 'bekomen worden 1eer1inge,n op de
1ij st gezet die normaa 1 'geenrecht, hebben op deze s?ecia,le vakantie-::;
vergoeding vah -Justitie. Bv. '~ok 1eer1ingen die op de opgegeven
data met hun ouders
verme1d.

bp

vakantie': 'war~n, worden

op

bedoe 1de 1ij sten

"

.
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Aangifte van de p~rsoneelsbezetting,

§ 4

bron van winsten.
In het KB. van 24 april 1973 betreffende de personeelslasten, verbindt de staat (Minister-ie van Volksgezondheid en van Ju~titie)
zich ertoe de reele personeelsuitgaven terug te betalen (lees: te
verrekemen in de dagprij s)' aan de in stellingen. 'in' datze lfde

Iffi-.

worden in tabelvorm, naargelang het aantal leerlingen en de aard van
de stoornis, maximale personeelsnormen gepubliceerd. Voor een typeinstelling van 300 karaktergestoorde kinderen zijn deze maximale
normen de volgende:
Geneesheer en tandarts: 6 waarin begrepen 1 psychiater.en 1 tandarts.
Licentiaat in de psyahologie, in de pedagogie pf .~-in de kinesitherapie;
Assistent-psycholoog;

6'~~arvan tenminste 3 li~entiatEm.
- Paramedisch personeel: 20
- Sociale Dienst: 3
- Opvoedend en verzorgend persbneel: 3 per leefeenheid (leefeenheid:
~

:>

8 kindere~).
H66fd6pvo~der:

l)per 3

l~efeenh~den.

Dit ifupliceert Qat de insbdlingen een massa
kun~ep
. "".
-,

nieuw~ -p~rsoneelsleden

aannemen,
wiens
bezoldigingegtater
door de s~aat,via
een
..
.
:::' . .
.. .
'.
.
.
. '

,,~,

verr~kening

in

d~

.

'

,

.

word~n.

dagprijs, integraal terugbetaald

Het weze

duidelijk dat de staat de instellingen voor deze perspneel~leden
vol. .
_.. .
..
-..-

-

'.

,

.

ledig vergoedt op basis van de in bijlage van voornoemd K.B. vastgestelde barema' S; dit op voorwaa'rd~ dat de instelli~g de ~~ximale
normen der personeelsbezetting niet overschrijdt.

r:;

Op regelmatigetijdstippen dient' dus d'e- lijst van' de per'sbtleelsbezetting of de aanpassing daarvan aan de:betrokken instanties voorgelegd,
'opdat- een aanpassing (meestal een verhoging) van

de~

dagprijs zou kun-

nen- gebeureir.
Zo werd in het voorjaar van 1974 door de direktie van

in

v.z~w.

Openlucht-

~~"'~:#~~..:;@Mfi.if"g&".~::8'"~~• •::ff.@~~'&"@""@"~~~

,
{):
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opvoeding een lijst van de volledige personeelsbezetting overgemaakt
aan de betrokken departementen. Volgens juffr. Wens betrof

h~t

hier

j;

'·'·'1

de lijst der minimale personeelsbezetting.
Na een kontrole van deze lijst, uitgevoerd door een lid van het huidig aktiekomitee, ex-administratief direkteur van Vrij en Vrolijk,
aan de hand van de kontrakten, de re~le iunkties en de dienstroosters,

I1

.t®

a

I
j

bleek dat op een aantal van 350 nominaal (per funktie) aangegeven

~

personeelsleden, er in tenminste 70 gevallen op de volgende wijze

"J
:ili

.j~

geknoeid wordt met de aangifte:

:~

- Twee leden van de Beheerraad worden aangegeven als personeelsleden.
- Twee leden van het gespecialiseerd PMS-centrum, full-time bezoldigd door het Ministerie van Nationale Opvoeding, word en supplementair aangegeven aan Volksgezondheid in part-time funktie.
- Een geneesheer-specialist wordt aangegeven aIs full-time en komt
in werkelijkheid slechts ldmmaal om de veertien dagen in de instelling. Een interessante bijverdienste !!
Ook de overige

geneeshere~,

in full-time of part-time dienst, komen

nauwelijks aan·het wettelijk voorgeschreven aantal uren.
Een sociaal assistente, full-time werkzaam aan de R.U.G. en betaald
door het universiteitsvermogen, wordt eveneens full-time aangegeven
aan Volksgezondheid als sociaal assistente van de instelling;
- Mensen met e'en full-time betrekking bij Nationale Opvoeding worden
n~§maals

full-time aangegeven als hoofdopvoeder op de lijst van

Volks~~zo~dheid.

- Personeelsleden met een part-time kontrakt en dito funktie worden
full-time aangegeven.
- Alle

1:echnis~he

leerkrachten, fu-117time bezoldigd door Nationale

Opvoeding, wordentevens aangegeven als

part-ti~e

opvoederi.

Voar.de beschrijving van de specifieke situatie.van deze werknemers
verwijzen we naar het stuk over de inbreuken betreffende de sociale
wetgeving.

] :tj.

- Een aantal FIKTIEVE personeelsleden:
• Personeelsleden dieni~t meer in de instelling werken wo~den
nog steeds aangegeven als personeeisleden;
• De echtgenotes van alle nachtwakers worden als personeelsleden
aangegeven; nochtans is geen van hen ooit op de instelling aan.

vezig; op de

.

doo~ onsgekontrolee~de dienstrooster~-komen

ze

~iet

v~~r.

Voor het uitbetalen van de massa's overuren die sommige opvoeders
presteren, heeft de direktie een origineel middeltje bedacht:
een familie-lid(broer, moeder, vader) van het betrokken personeels
lid, wordt als werknemer aangegeven op de lijst van het personeel,
terwijl deze nooit in de instelling komt. Van de supplementaire
subsidie die hiervoor aan de instelling wordt uitbetaald, wordt
een deel via hetfamilie-l{d aan het personeelsliduitgekeerd,
als vergoeding-voor de
zoti

wel

0

een's 'in

'de' kas

geprest~erde

overfiren. Het overige geld

~an de in~te lling kunnen verclwijnen.

Het betreft hier vn!. onmisbare opvoeders

di~

aandringen op de

uitbetaling van de overuren en die reeds een dreigende vinger
opsteken •.
Nota: HetsPIeekt vanze1f dat van deze fiktieve personeelsleden
in de i~stelling een personee1sdossier en in~ividuele loonfiches
berusten.
Reeds in 1972 - 1973 stelden.we vast dat destagiairs-studenten
in de ortho-pedagogiek (studenten van prof.Dr.

~ens

aan de RUG)

-die een zestal weken stage dedenLin de inste1ltng, opde personeelslijsten voorkwamen en aldus als opvoeder wer-den aangegeven
aan Vo1ksgezondheid. Hun aantal werd stilzwijgend rI)ee in. aanmerking genomen voor de bepa1ingvan de dagprijs voor die periode.
BESLUIT
Eerst en voora1 is het

duidelij~

dat de

kontroleren~e

wijze een volk6men verdraaid bee1d krijgen van de

instanties op deze

re~le personeelsbez~t-

,

ting, die gekarakterizeerd is door een immens tekort a:an full- time op.voeders.

Ten tweede, voor de

~,:,bsidierende

124,:1
instanti"s vermoedelijk het be1a'!gri j k-i

ste argument; zou het ons hoegenaa,md niet

verw6nd~rEm
-

.""~.

j

dat de direktie

<);~

1
.:::~

.

door deze vervalste personeelsaangifte jaarlijks de staat voor miljoenen

onrechtmatige subsidies b e d r i e g t . : : l
;;1~

ij~ta: De gedet~illeerde klachteglijstwerd in dit verband aan de betrok-

I

ken departementen overgemaakt door onze aktiegroep.

:]j~

§ 5

Kinderbijslag.

'Konkreet is de regeling betreffende de kinderbijsiag van de kinderen
geplaatst ten lasie van de openbare besturen de volgende:
van.dekinderbij slag ontvangt

d~.inst~lling. wa~r

het kind geplaatst

~~ 2/~., he,!: ,oy~~b~~jv~nde 1/3 gaat,.naar ~~ ~u~~rs.

Het gedeelte

~at

naar de

oude~~ g~?t .!~ be~o~~d

qmde kosten te dek-

I

ken van de periodes waarin het kind thuis verblijft, zoals de weekeinden, verlof

enz~

••

Indien het kind geen ouders of andere personen meer heeft waar het
zijn verlof kan doorbrengen moet het gedeelte dat normaal aan de ouders toekomt op'het 'spaarbciekje van het kind w6rden gestort.
ki~f ~ijst ~ij'6ri~ het eerste v~~~6ed~ndat~ri~ts ~{et klo~t.

Inderdaad hebben we kunnen vaststellen dat slechts een zeer klein
gedeelte'van de kinderen

een~~paarbo~kje~in

de instelling.bezit.

Dit wekt het, vermoeden, dat bovendien nog. bevestigd .. we:J:"d door gesprekken met bbekhbtiaets, dat 'het 113

dat:.ep~'hetspaarboekje

van sommige

kinderen hoort:te komen, eenvoudig::in:de zakken van·de instel1ing
verdwijnt. Bovenstaande kunneb evenwe 1 niet. bewij zen.
Wat echter wel kan bewezen worden is het volgende:
De instelling ontvangt meestal de volle 3/3 van de kinderbijslag en
moet dus. 1/3

dad~lijk aan de ouders ot~rm~ke'n ~

Dit gebeu'rt. ec:hter met vele maanden vertragtng en wanneer de ouders
er niet naar vragen, eenvoudig niet. Deze haEdelswijze wordt als volgt

125.
verrechtvaardigd: "Sommige ouders ontvangen zelf het totaal van de
kinderbijslag, waarvan zij 'dan het voorgeschreven gedeelte aan de
instelling moeten overmaken.
Vele ouders blijven in gebreke zodat de instelling verlies lijdt,
vermits de kinderbijslag onmiddellijk van de subsidies wordt afgetrokken. Dit verlies moetdus worden gekompenseerd en dit wordt gedaan door het achterhouden van het derde dat de instelling aan de
ouders moet storten.
Bij dit alles let de boekhouder erop dat de bedragen die de instel':%,:
ling nog aan de ouders verschuldigd is groter zijn dan de bedragen
die andere ouders nog aan de instelling moeten betalen.
Wijzen we er echter op dat wij niet de eersten zijn geweest om tot
de vaststelling te komen 4at er met de kinderbijslagen iets verkeerd
loopt. Het bewijs hiervan werdt geleverd door een brief aan A.
DE GRAEVE waaruit blijkt dat het Hoog Comite van Toezicht reeds vroeger tot eenzelfde vaststelling is gekomen.
We kunnen ons hierbij de vraag stellen hoe het mogelijk is dat het
Hoog Comite reeds jaren gelden deze oplichterij heeft vastgesteld en
dat er nog niets aan gedaa'~ werd.
De zaak heeft nog een extra-kwalijk geurtje vermits voor

~ele

van de

betrokken ouders dit 1/3 van de kinderbijslag een vaak levensnoodzakelijk bedrag vormt.

§6

Hoe winst maken op de gesubsidieerde verblijfkosten van het kind ?

Verrekend in de dagprijs betaalt het Ministerie van Volksgezondheid
een

b~paalde so~

uit voor de

verblijfsko~ten

van het

kind~

In het

K.B. van 30 maart 1973 art.3 (Ministerie van Volksgezondheid en Justitie) word~ deze globale som per uitgave-post nader toegelicht~
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A. V6or'Voeding betaalt de staat per dag per kind 37 F (voor kinderen
b~h~den 12j.) en 47F voor kinderen ouder dan 12j).

Wat wordt daarvan in de centrale keuken in Vrij en Vrolijk besteed ?
Ge~idd~ld ~mEeE ~O_F_p~r_d~g_p~r_kind.

Gerekend aan 350 dagen per jaar voor 700 leerlingen geeft men aldus
in Vrij en Vrolijk ongeveer 5.000.000 F uit.
Gerekend aan 350 leerlingen beneden en 350 leerlingen ouder dan 12j.,
betekent dat een inkomst per jaar voor voeding van meer dan
10.000.000 F.
Het verschil tussen uitgave en

~nkomsten

is dus 5.000.000 F.
~

Nota: Het is echter duidelijk dat de werknemers van de Besohuttende
Werkplaats, die in die 700 leerlingen verrekend zijn, een fiks bedrag,
dat vermoedelijk hoger ligt dan47F per dag, 'dienen ne er te tellen
voor hetzelfde voedsel van

I

I

+ 20 F per dag;

B. Voor kleding betaalt de staat per dag per kind:
voor kinderen van

tot 3jaar:

5F

voor kinderen van 3 tot 12 Jaar

13F

voor kinderen vari 12j. en meer

16F

0

De handelswijze in Vrij en Vrolijk is de volgende: door beroep te
doen op klederen ingezameld doorliefdadigheidsinstellingen (die ter
plaatse door een groep verstellers opgelapt word~~), en door het aan-

1
Ij

!
~
'1

1

lesgen van een voorraad kledingstukken die in grote hoeveelheien op
falingen tegen spotgoedkope prijzen worden opgekocht, weet de direktie
~.

.

.

ook hier handig' de uitgaven tot een minimum te' herl.eiden.
Ook op deze post worden aldus vermoedelijk enkele honderdduizend

l

winst geboekt.
Bovendien hebben de kinderen,geplaatst op kosten Van het Ministetie
van Justitie bijn hun aank6mst in de instelling recht op een uitzet

1

,I
~:a

die extra vergoed wordt door bovengenoemde instantie (het betreft hier ll.
sommen van 7

a

8000F voor zulk een uitzet.)

Vanzelfsprekend worden ook

~oor

deze leerlingen klederen uit de reser-

ve-kamer gehaald. De door het departement Qitbetaalde som wordt op-

I

..:t

:]~

1:
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gestreken alsof de uitzet werkelijk gekocht werd.

c.

Voor was betaalt de staat 7F per dag voor alle kinderen.
Aangezien in het kader van de instelling een wasserij bestaat, waarvan de personeelsleden (de meeste daarvan zijn werknemers van de
Beschuttende Werkplaats) hun loon onrechtstreeks door de staat betaald wordt,

he~ft

de direktie enkel de kosten van wasprodukten en

een deel van de afschrijving van

machines -te bekostigen.

Gerekend aan 7F per leer ling per dag betekent dit voor 700 leerlingen
een jaarlijks bedrag van 1.7lS.000F dat aan de instelling toekomt.
De staat voorziet echter een verhoging tot 10,SF per dag voor wasonkosten voor de instellingen die het bewijs kunnen leveren, dat ze
incontinente gehandicapten (bedwateraars) opnemen.
Je kan rustig aannemen dat de direktie hiervan gretig gebruik maakt,
via haar geneesheren die toch alles ondertekenen.
Daarbij komt dat de klederen van de kinderen slechts om de week ververst worden
D. Voor herstelling van schoenen betaalt de staat o,SOF per dag per kind.
In de technische afdeling in Vrij en Vrolijk is er een atelier schoenmakerij. De technisch leraren van deze afdeling worden bezoldigd door
Nationale Opvoeding (om schoenen te herstellen), de leerlingen die
hen daarbij helpen worden helemaal niet bezoldigd.
Voor 3S0 dagen voor 700 leerlingen betekent dit 122.S00F.
Voor de instelling slechts een klein cadeautje , maar toch !!
E. Toiletbenodigheden en kappen:
De staat

beta~lt

2F per dag, per kind.

Wat zijn de onkosten in werkelijkheid ?
Meestal worden de handdoeken in de afdeling konfektie van het bij~onder

technisch onderwijs vervaardigd, of we I worden ze in grote

aantallen spotgoedkoop gekocht4 Hetzelfde geldt voor de
Trouwens

~~n

w3sh~Bdjes.

handdoekje (speciaal klein formaat) per week, per leer-
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. ling en in sommige gevallen een handdoek voor dertig leerlingen kan
nu toch ook de kost niet uitmaken.
De zeep is eveneens van geringe kwaliteit; dus ook hier wordt niet
aan verspi11ing gedaan.
Het haarkappen is gratis, want in het technisch onderwijs bestaat een
kapsalon voorijongens en meisjes, waar een leerkracht samen met onbezoldigde leerlingen werkt aan het kapsel van leerlingen en personeel (het personeel dient daarvoor nog te betalen).
Inkomstenberekini-pg op 700 leerlingen op 350 dagen: 490.000F
( op basis van 2F per dag, per kind).
F. Gonnienst of lekenmoraal:
;

'..

1 frank per dag, per kind

.

.-

-\

..

.

- betekent uoch'ook'voor 600 leerlingen

gerekend aan 350 dagen een iuivere:winst van 2l0iOOOF
VELE KLEINTJES MAKENEEN GROOT;'WE ZOUDEN ZO:KUNNEN DOORGAAN MET BEREKE ...
NINGEN MAKEN.

§ 7

Schenkingen en Giften.

"Wij leven zonder caritatieve steun" .beweert de direktie.
Toch bedragen de schenkingenaan.de v.zow,·jaarlijks-tussen 500

a 600

duizend F. Normaal moeten scherikingen afgetrokkemworden van de subsidie s. Juffr. Wens heeft hier' natuuriiJk iets' bp gevondem.
Door de oprichting van een aparte v.z.w. (U ter bevordering kran de ontspanning en de kulturele aktiviteiten

vancl.~.. ;y.~:."!.·.·_QEenluchtopvoeding")

op wiens rekening de schenkingenwordetl; ges:t:ort,
terzake weer ontduiken.

;~an

ze de wetgeving

129.
§ 8

De Beschuttende Werkplaats "NOORDHEUVEL"

Er is aan de v.z.w. Openluchtopvoeding tevens een beschuttende werkplaats
nml. "Noordheuvel" verbonden.
Deze Beschuttende Werkplaatsis erkend en gesubsidieerd door het Rijksfonds (Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling).
Hier verblijven en

w~rken

ongeveer 74

minder-valide~werknemers

en werk-

neemsters.
A. Aard van de handicap.
Daar we niet over nominale lijsten van de B.W.-werknemers beschikken,
kunnen we slechts globaal een schatting maken van de percentages der
aanwezige handicaps:
a) ongeveer 1/3 der werknemers behoren tot de kategorie der zware
handicaps (~egt~al £e~t£ord~n_e~ ~pilepti£il - Voor het Rijksfonds
betekent dit kategorie C. ,
b) de overige BW'ers kunnen bestempeld worden als liehte gevallen of
als normale werknemers (in de meeste gevallen zijndit sociale gevallen die reeds heel lang in de instelling verblijven). Voor het
Rijksfonds betekent dit kategorie A.
In uerband met het brutoloon waarop de gehandikapten recht hebben,
zijn door het Rijksfonds vijf

ka~egorie~n

voorzien, met als aller-

laagste kategorie de gehandikapten die nog recht hebben op 28 F per
uur, en als hoogste kategorie dezen die

ma~imum

56 F per uur kunnen

verdienen.
Het spreekt echter vanzelf dat zeer weinig of zelfs geen van de mindervaliede werknemers uit de B.W. van Openluchtopvoeding in de laag. ste kategorie zijn aangegeven, al was het maar omdat de direktie er
alle belang bij heeft een zo hoog mogelijke loontussenkomst van
staat te bekomen.

d~

Vermoedelijk valt het overgrote deel van de B.W.'

ers te situeren in een der hoogste

kategorie~n

(nl. deze voor pro-

130.
·fessioneel werk) ; als bewijs daartoe zal het volstaan te verwijzeri
naar het feit dat vele werknemers uit deze B.W. slechts in lichte
mate gestoord.zijn of zelfs volkomen valiede personen zijn.
Het subsidieringssysteem voor voornoemde kategorieen A en C is als
volgt georganiseerd :
- Voor

kategori~

A - de ·lichte gevallen dus - bedraagt de loontus-

senkomst van het Rijksfonds 65 %.
- Voor kategorie C - de zwaaEste handikaps - bedraagt de loontussenkomst van het Rijksfonds 65 %, verhooga met de koefficient 1,54.
Voor het bijpassen van het overige loongedeelte is de werkgever, in
dit geval de V.Z.W. Openluchtopvoeding, verantwoordelijk.
Daarbij komt nog dat het Rijksfonds vIDIDrziet in onderhoudstoelagen
dit impliceert dat voor elke mindervaliede werknemer die 130 uren of
meer per ma'and heeEt gepresteerd de werkplaats le 300 F pEr werknemer
extra krijgt.
Aangezien alle B.W. 'ers - zoals reeds eerder bleek - ruimschoots deze 130 uren overschrijden, maakt dit een bijkomeade inkomstenbron
uit voor de direktie van de instelling.
De laatste tijd worden steeds meer valiede jongeren ingeschreven in
{

de Beschutteride Werkplaats ; het betreft hier meestal

so~iale

geval.:;:

lEn die reeds een tijdje in de instelling verbleven, en in de buitenwereld weinig steun vinden om de instelling -te verlaten.
Deze tendens is als volgt verklaarbaar : vele beschuttende werkplaatsen, o.a. ook die van Openluchtopvoeding, dreigen, wegens tek'ort aan
rendement, te verwallen jn de lagere kategorie van de bezigheidscentra.

De reperkussie hiervan is een gevoelige daling van de staats-

subsidies.

Om dit te vermijden schakelt de direktie momenteel liefsr

zoveel mogelijk valiede jongeren in om de produktie van de B.W.op te
drijven en de hoge subsidie te kunnen blijven genieten.
B. Werkzaamheden.
Op papierzijn de aktiviteitssektoren van de beschuttende werkplaats
de volgende
onderhoud in het algemeen, dit betekent
wen, wasserij en konfektieatelier ;

onderhoud van de gebou-

i
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- onderhoud van de tuin ;
- hout- en ijzerbewerking
- keuken ;
- rotanbewerking.
Normaal zouden dus al1e mindervalieden moeten onderverdeeld zijn
over de erkende werkplaatsen, die vallen onder de hogervernoemde.aktiviteitssektoren.

Dit is,enkel op papier zo, en op de dag dat de

inspektie komt.
In feite is de beschuttende werkplaats in niets te onderscheiden van
het buitengewoon technisch onderwijs.

Alle aktiviteiten lop en door

elkaar en de B.W.'ers worden ingeschakeld daar waar er nood aan is.
Er is dus geen beschuttende werkplaats,

aa~gezien

de

minderv~lieden

niet tewerkgesteld zijn in speciaal voor hen aangepaste werkplaatsen.

c.

Werkvoorwaarden en bezoldiging.
-

De werkvoorw<:isrden zijnvoor de meeste,B .w. I ers bij zond~r zwaar.

---------------

worden gebruikt als meid voor alle werk, er bestaat geen yast
schema, en vele van de mindervalieden
dag.

~erken

dan ook tot 12

Ze

w~~k~

ur~p

per

De.viJGagenweek is ook qnbekend.

De meest bruikbare minderv~lieden moeten week in, week uit werken,
zonder dat er van echte vrije tijd sprake is.

Er is dus reeds wei-

nig vrije ~ijd, maar zelfs de enkele uren dat de B.W.'ers vrij zijn
kunnen ze er niet van genieten.
Afgezien van een week jaarlijks verlof met Juffrouw Wens zijn er
geen vrijetijdsaktiviteiten voorzien voor de B.W.'ers,. tenzij voor
de vrouwelijke werkneemsters, waarvoor de laatste maanden wel iets
wordt georganiseerd in het weekend, zij het strikt minimaal.
Momenteel werken de jongens van de B.W. ook de zondag ; het betreft
hier voornam,e l~jk werk op het nieuw aangekochte domein "Ankerhof".

~~~!?~~~!~~g!~E
De werknemers van de B.W. kennen het uurloon niet waarop zij

re~ht

hebben, weten niet wat hen wordt afgetrekken voor kost en inwoon of
voor persoohlijke aankopen, die ze slechts met de toelating van de
direktie kunnen doen.

be

Hiervoor worden hen fikse bedragen afgetrok!.~.

132.
ken,

Ze weten enkel dat zeeen spaarboekje

het bedrag, dat daarop voorkomt.

hebbe~,

doch kennen niet

Indienze daaromtrent informatie

vragen, wordt hen dat geweigerd door de boekhouders, die handelen in
opdracht van Juffrouw Wens.
Telkens er beheefte aan is wordt door de instelling geld afgehaald
van dit spaarboekje.

Typerend voor deze situatie is dat de B.W.'ers

soms ter ondertekening briefjes voorgelegd krijgen, waarop, zonder
nadere verklaring, bedragen voorkomen die door de direktie worden
afgetrokken van het spaarboekje.
Bv. een jongen uit de B.W. koopt een draagbaar radiotoestel van maximaal 2.500 tot 3.000 F.

Enige tijd nadien wordt hem een briefje

ter ondertekening voorgelegd waarop een bedrag vermeld staat van
11.000 F.
Daarnaast bestaat ook het feit van de verplichte aankoop van kledingstukken.

Deze kledingstukken worden dan uit de reservekamer gehaald.

De daar opgestapelde kledingstukken zijn giften van liefdadigheidsinitiatieven, en loten van bij bankroeten tegen spotgoedkope prijzen
opgekocht linnen.

Van het spaarboekje van de B.W.'ers worden hier-

voor willekeurige bedragrn afgetrokken.

Bv. Juffrouw Wens beslist

dat alle B.W.'ers twee nieuwe pyjama's nodig hebben.

De jongens en

meisjes van de B.W. krijgen die, ondanks het protest van sommigen,
in hun handen gestopt, en van hun spaarboekje wordt dan een vrij
hoog bedrag afgetrokken, dat vaak overeenkomt met de winkelprijzen.
Dit is een van de manieren van winstmaken op de rug van deze werknemers.
Hoeveel krijgen ze dan wel in handen ?
Wekelijks krijgen ze, via een soort kollektieve gedragsbespreking,
vroeger tribunaal genoemd, een zakgeld in handen dat varieert van
50 F tot 200 F, ~it l~~tsteslechts"vo~r enkele ~eidzame gevallen.
Dit bedrag wordt hen toegekend op basis van punten~voor vlijt, gedrag "en afwerking.

Naargelang de prestaties wordt het bedrag dus

vermeerderd of verminderd.
Dit bedrag kan enkel besteed worden aan sigaretten, omdat georganiseerde vrijetijdsbesteding niet bestaat en omdat persoonlijke initiatiefname op dit vlak niet wordt toegestaan.
j

133.
Degenen die's zaterdags wensen te gaan eten in de cafetaria voor
het personeel (een soort
van dit zakgeld bekomen.

zelfbediening)~

kunnen echter een verhoging

Voor het eten in deze cafetaria betalen ze

eahter hetzelfde bedrag als de personeelsleden in de loop van de
week - ongeveer 55 F.

Aldus rekupereert de instelling een groot

deel van het verhoogd zakgeId, ondanks het feit dat de werknemers van
de B.W., zoals reeds vermeld, reeds een fiks bedrag voor kost en inwoon wordt afgehouden.
Zo profiteert de insteIling feitelijk driemaal
- de psychologische faktor van de bevrediging, en het in stand houden van het imago dat de instelling iets voor hen doet
het zakgeld, dat eigenlijk een bedrag is dat afgehouden werd van
het loon van de werknemers
- het dUbbel betaIen van de voeding, door reeds op voorhand een bedrag voor·kost en inwoon af te houden.
Een van de flagrantste feiten van uitbuiting en misleiding van de
jongen~

van de B.W. laten we hier volgen :

Gedurende de maand mei .1974.ging Juffrouw Wens een achttal dagen op
reis naar Frankrijk met

3~ jorig~ns

van de B.W.

De overige B.W.'ers

{

michten niet mee, of weigerden mee te gaan omdat de reis volgens hen
te koste).ijk was; uit ervaring wisten deze jongens immers hoeveel
hen yoor. zulke .reizen

y:~oeger

.:reeds afgehouden werd.

Door thuis te

blijven hoopten ze meer te kunnen uitsparen.
Na deze reisgebeurde het volgende.

De cheques met de vakantiegel-

den van aIle B.W.'ers kwamen in de insteIling toe.

De hierop ver-

melde geldsommen varieerde.r vanongeveer 6.000 t.ot 10.000 F per B.W.
'er.

Alle

B.W~'ers

maatschappelijk

dienden deze cheques te ondertekenen, en enkele

assist~nten

werden ermee belast - met de identiteits-

kaarten van de B.W.'ers en de ondertekende cheques op zak - deze op
de .bank te gaan ipnen.

Het geld, dat yoor de ganse B.W. een som van

ongeveer450.000 F.betrof, werd niet aan de .mindervalieden gegeven,
noch op hun spaarboekje geplaatst, (misschien is dit inmiddels oncler
druk van de ·aktie toch reeds gebeurd ?!) maar is verdwenen in net bureel van de direktie.
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Achteraf ging het hier zg.

o~

het aftrekken van de reiskosten, doch

deze motivering kan uiteraard slechts gelden ~oor de 35 B.W.'ers die
de reis meemaakten.

Waarheen is het geld van de thuisblijvers, of

van degenen die met de groepen van het buitengewoon technisch onderwijs mee op kamp zijn gegaan naar Oteppe ?? (Dit feit werd door twee
B.W. 'ers aangeklaagd).
D. De boekhouding.
Zo fiktief als deze afdeling is, zo fiktief is ook de boekhouding ervan.

De B.W. bestaat enkel op papier, en de boekhouder die ervoor

moet instaan dat alle administratief klopt, kent de realiteit ook
helemaal niet.

Hij komt enkel op bepaalde avonden en's zaterdags •
. .)

Wat zijnboekhouding betreft,

moe~

.:'

~aseren

hij zich

op de gegevens

en de fakturen die hij van Juffrouw Wens persoonlijk doorgespeeld
kriJgt.
Aan de hand van een voorbeeld~ulien wezijn taak duidelijk stellen.
Bv. Hij krijgt een faktulrt 'in hatfden waarop vermeld staat

100.000 F

voor aankoop van dennenhbut.~
Dft hout moet door hem - op papier al,
thans - verwerkt

wordentot~deuren,

~a~~ri~

inspiratie van het ogenb like "Waarom'?

tafels."i naargelang de

Een

B. W. is onder norma le om-

standigheden een renderende werkplaats, dieproduktiegericht moet
zijn en minimaal moet kunnen instaan voor zelfbedruiping, m.a.w. indien er hout gekocht
deri.

is-v~~r

r~eds

vermeld,

dei~

allewerknem~rs

gebruikt

~orden

Doch aangezien , zoals

papier bestaat, en

deB.W.,dient'dit ook verwerkt te wor-

houd van tuinen, gebouwen, keuken, •.• , of

afdeling enkel op
voor het onder-

~ingeschake

Id zijn in de

ateliers van het buitengewoon technisch onderwifs, is het de taak
van de bevengenoemde boekhbuder de waarde van- de' aangekochte grondstoffen om te zetten in afgewerkte produkten, en'deze te verkopen
aan de V. Z. W. Open luchtopvoeding.

Di t- omzet ten -en verkopen ge beurt

louter fiktief, zodat we kunnen stellen dat d~ ~fdeling B.W. enkel
bestaat in de geest van deze boekhouder, en in de administratie van
het Rijksfonds (Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling).
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E. Bouwsubsidies.
Voor het bouwen van de beschuttende werkplaats - in normale omstandigheden dus voor het atelier, waarin de mindervaliede werknemers
moeten werken - worden door het Rijksfonds bouwsubsidies verstrekt.
Deze subsidies dekken ongeveer de volledige bouwkosten van zm'n werkplaats.
In Openluchtopvoeding bestaat er geen weIomschreven werkplaats .. Alle
zg. werknemers zijn overal op het domein ingeschakeld in allerlei
dienstsektoren of ateliers van het buitengewoon technisch onderwijs.
Dus zou men kunnenvermoeden dat de direktie geen bouwsubsidies 10skrijgt van het Rijksfonds.

Zij heeft echter enorme bouwtoelagen ge-

kregen, wWarmee ze een enorme opslagplaats voor voedsel heeft laten
optrekken, "De Hallen" genoemd, met de meest moderne koel- en diepvriesinstallaties, die haar toelaten vlees en groenten ma'anden-,
soms jarenlang te bewaren.

UiteraaBd stelt dit haar in staat, via

goedkope reuzeaankopen in gunstige perioden, hieruit onrechtstreeks
weer voordeel te putten, wat niet aan aIle insteIlingen gegurid is.
Leggen we er nigmaals de nadr4k op dat deze opsla~plaats niet fungeert als atelier voor de afdeIing B.W. ; maximum 12 B.W.-werknemers
die hiervoor zijn Qpgegeven, vinden hier een job.

Toch krijgt de di-

rektie hiervoor volledige bouwsubsidies, terwijl het voor eenieder
zonneklaar is dat dit gebouw nietspecifiek voor de B.W. dient, doch
voor de heIe instelling.
BESLUIT :
Ongeveer alles wat de afdeling B.W. aangaat is in strijd met de wetgeving ter:lake :
1. Het fiktief karakter van de aangegeven B.W.-aktiviteitssektoren, en
van de ganse B.W.-boekhouding.

De mindervaliede werknemers wrirden

aangegeven als

~~n

t~werkgesteld

in

van de vijf sektoren.

Enke1 op

de dag van inspektie is dit zoo
2. H~t onrechtmatig vragen en krijgen van werkings- en bouwtoe1agen.
3. De sociale wetgeving wordt op de meest flagrante wijze met de voeten
getreden :
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..~

De B.W.'ers worden BEWUST onwetend gehouden betreffende hun statuut en hun rechten.
ven.

Geen enkele·informatie wordt hier doorgege-

De meesten weten niet eens dat ze vrije werknemers zijn.

- Dag in, dag uit wordt er gewerkt.

Van 4S uren werken per week

heeft niemand hen ooit iets gezegd.

Zij werken als Juffrouw Wens

het wenst ; zelfs 's zmndags moeten ze soms werken.
- Ze kennen het bedrag van hun uurloon niet, waarvan dan nog een
groot bedrag wordt afgetrokken voor kost en inwoon ; dit bedrag
kennen ze evenmin.
- Ze vermoeden dat de rest op hun spaarboekje terecht komt.

Dit

spaarboekje krijgen ze echter nooit te zien, laat staan het bedrag
dat erop.voorkomt.

Van dit spaarboekje wordt door de instelling;

telkens er behoefte aan is, geld afgehaald.
iets persoonlijk

mo~gen

Vooraleer de B.W.'ers

kopen moeten ze toelating vragen aan Juf-

frouw Wens.
- De vakantiegelden van alle B.W.ters, waarop de werknemers recht
hebben, worden door de direktie ingepikt.

Ook hier worden de werk-

nemers in de waan gelaten dat het geld op hun spaarboekje terecht
komt.
- Sommige werknemers worden daarenboven verhinderd een job, hen buiten de instellingaangeboden, aan te nemen.
- Ontspanning is niet of uiterst zelden voorzien, en wanneer ze voorzien is worden de onkosten ruimschoots afgetrokken van het zakgeld
of spaarboekje van deze mensen.

Zelfs 's avonds dienen ze in de

instelling te blijven en geldt voor hen hetzelfde leefpatroon als
voor de leerlingen van het buitengewoon technisch onderwijs.
- Als vrije werknemers werken zij in concreto een hile week voor een
luttel bedrag aan 2akgeld, dat hen wordt toegekend op basis van
gedrag, vlijt en afwerking.
- Bepaalde dokumenten, waarop bedragen vermeld staan die ze aan de
instelling verschuldigd zouden zijn, worden

hu~

voorgelegd ter on-

dertekening, zonder dat er een nadere specifikatie in verband met
deze uitgaven wordt gegeven, en zonder dat ze de aard van deze bedragen kunnen kontroleren.

~

137.

4. De leefsituatie van deze B.W.'ers

~ertoont

bovendien deielfde karak-

teristieken. alsdeze van de leerlingen van deinstelling :
- autoritaire aanpak
hygienisch onhoudbare toestand en slechte verzorging
- slechte en eenzijdige voeding
- onhygienische werkkieding.
De B.W.'ers leven aldus in dezelfde gespannen situatie als de overige leerlingen van de instelling, en worden tevens op ongehoorde wijze misbruikt als bijna gratis meid voor alle werk.

En op de koop

toe slaagt de direktie erin van deze fiktieve afdeling - via subsidiering en via immense uitbuiting van de mindervaliede werknemers een melkkoe te maken voor de hele instelling.

5S>·
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HOOFDSTUK VIII

WAAR GAAN DE GELDEN NAARTOE ?
OF, HOE MEN EEN INSTELLING NIET
MOET LEIDEN.

In hoofdstuk VII werd duidelijk aangetoond dat de raad van beheer van de
v.z.w. Openluchtopvoeding langs alle mogelijke wegen aande n6dige
fondsen geraakt, die alIen tesamen ruim voldoende zouden zijn om de instelling op een behoorlijke wijze te beheren en de kinderen een redelijk"
goede opvoeding te bezorgen.
Toch leven de kinderen er in middeleeuwse omstandigheden, is al het personeel absoluut ontevreden en geven alle ambtenaren van de rechtbanken
of van de onderscheiden betrokken ministeriesi die ebigszins de situ~tie
in Openluchtopvoeding kennen, toe dat het hier om de slechtste
van het

l@~d

instell~ng

gaat.

" Te weinig subsidies !", zegt Dhr Merecy, "daar ligt de reden".
Naar waar gaat al het geld naartoe ?
Wij kunnen voornamelijk vijf grote afvloeiingskanalen aanduiden:
§ 1. Gelden die afvloeien n~ar de beheerders en het kaderpersoneel zelf.
§ 2. Allerhande kosten i.v.m. de uitbreidingsdrang van Dhr. Merecy en

juffr. Wens.
§ 3. Geldverspilling t.g.v. wanbeheer en

slecht~

organisatie.

§ 4. De personeelspolitiek van de instelling.
§ 5. Allerhande juridische uitgave-posten.

Merk wel op dat we met geen woord reppen over de politiek van aan- en
verkoop van gronden, en dit om een dubbele reden: vooreerst omdat daarover reeds een uitgebreid dossier bestaat bij het Hoog Comite van Toezicht t.g.v. de vorige aktie; en vervolgens omdat we op dit ogenblik
nog over onvoldoende gegevens beschikken om deze nu reeds te publiceren.
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§ 1

Gelden die afvloeien naar de beheerders.

Bewijzen van duidelijke verduistering van gelden bezitten we niet.
Zonder hiermede te willen zeggen dat dit bijgevolg niet gebeurt, willen
we hier enkel aantonen hoe de beheerders van de v.z.w. toch op indirekte
~ijze

heel wat financieel voordeel halen uit hun funktie.

Juffr. Wens roe pt wijd enzijd om dat ze uit haar beheersfunktie geen
enkel financieel voordeel haaIt: zij stort zelfs elke maand haar volledige wedde als docent aan de R.D.G. in de kas van de instelling.
Hierdoor verantwoordt zij (volgens haar) dat ze naar believen uit die
kas mag putten om haar persoonliike

uit~aven

te dekken (o.a. een appar-

tement te Gent).
Ook he eft zijpersoonlijk een lening toegestaan aan de instelling voor
een bedrag van meer dan 2.000.000F tegen 7,5 % per jaar.
~AIs
.. .

enig verantwoordelijke docente van het Orthopedagogisch Laborato"

rium te Gent, laat zij tevens gelden van de v.z.w. afvloeien naar dit
laboratorium.
20 wordt bv. aan twee personeelsleden van dit laboratorium een bijkomen-

de wedde uitbetaald op last vab devoz.w. Openluchtopvoeding.
Ondanks het feit dat deze personen nooit in de instelling werken, worden
zij als"effectieve personeelsleden aan Volksgezondheid aangegeven.
Dr. Bijl, neuropsychiater, krijgt een honorarium van ca.500000F per
jaar als full-time geneesheer. In werkelijkheid komt hij slechts
om de veertien dagen op de

§ 2

~~nmaal

instelling~

Allerhande kosten i.v.m. de uitbreidingsdrang
van Dhr Merecyen Juffr. Wens.

Dat hier veel geld naar toegaatbesef"t" eenieder die zelf met bouwproble-

~en z1t. De" aankoop van gebouwen en grbnden voor een inste lli:ri g wordt
door de staat immers niet gesubsidieerd: het bedrag dient door"de instelling zelf bij elkaar gezocht te worden. De v.z.w. Openluchtopvoeding,
di~ d~gelijks klaag~

over geldgebrek,

sl~agt

er nochtans in in maart
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1972 een oud kastee1 metbijbehorende grand te kopen voor 5 mi1joen
zonder de kosten.
Amper 2 jaar later koopt zij een ander domein "Ankerhof" met een oud
kastee1 op voor 16 mi1joen F, eveneens zonder kosten van notaris,
registratie, hypotheek, enz •••

a 27 mi1joen frank.

Tesamen dus een bedrag van ca. 25

Onmidde11ijk kon de direktie echter 5 mi1joen recupereren via'toe1agen
van het Ministerie van Arbeid en Tewerkste11ing - Rijksfonds voor
Socia1e Rec1assering van Minder-Va1ieden.
Op we1ke wijze ?
De direktie zou in detoekomst een nieuwe werkge1egenheid voor de werknemers van de Beschuttende Werkp1aats voorzien op het nieuw aangekochte
domein ANKERHOF. Daarom is ee er nu reeds in ge1ukt s.OOO.OOOF 10s te
krijgen van destaat.
De overige

20.000~000F-dient

-

de

inst~11ing~e1f

bij te passen.

' ~

Daar de inste11ingvoorname1ijk 1eeft van staatssubsidies, dient dit
.geld dus afgepinge1d van de sommen die het personee1 of de kinderen
toekomen, aangezien dit de enige bronnen van inkomsten zijn.
Dit a11es is . des te

schand~liger

wanneer men bedenkt dat deze kaste1en

architektonisch totaa1 onverantwoord zijn a1s opvoedin!scentra, wegens
de struktuur ze1f van de gebouwen, de kwasi-onmoge1ijkheid om de grote
za1en

ht:i1?e~ijk

in te richten, de vee1 te massa1e groepen die er in

ondergebracht worden.
Onrustwekkender wordt het nog wanneer men degevo1gen inziet van uitbreiding van een inste11ing die reeds meer dan 700 kinderen huisvest
en die vo11edtg beheerd wordt door een vierta1 mensen •
. :J

Van organisatie is er geen sprake

m~er,

nog:minder van opvoeding: het

be1eid wordt a11een nog chaotischer:
De bedoe1ing van Dhr Merecy en Juffr___ Wens is echter duide1ijk: hoe
.

.

,-~

- -

'"1 _ " ~ -"

.~:.,;

·1 .-:'

~

..

. -::

~,."

groter de in~te~ling, hoe minder v~t de staat

..~,

9P
.
,~

deinste11ing krij~t:
;

om een inste11ing van 700 kinderen te sluiten is---hee1 wat po1itieke moed
nodig en heel wat financie1e opoffering van de staat.
Naast deze aankoop van oude kaste1en, werden-dit jaar nog snke1e pavil-
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joentjes bijgebouwd te Brasschaat ·zelf: nL de "Tweelingen" (bestemd
~oor

kleuters), het cafetaria (voor het personeel;hier wordt de inspek-

tie naar

t~e

geleid wanneer ze de refter van de kinderen wil zien),

de bibliotheek en de nieuwe huishoudklassen.
Begin 1973 werden de "Hallen" ingehaldigd, bestemd als reserveplaats
voor eten en goederen.
De bouwvirus heeft de v.z.w. flink te

£~kken.

Maar waar komt het geld vandaan dat bij de subsidies dient bijgepast ??
Naast deze kosten voor aankoop van gebouwen en voor nieuwbouw komen die
voor de afbetaling van de leningen die afgesloten worden: dit betekent
dat elk jaar enorm veel dient afbetaald te worden.
Hiervoor wordt de v.z.w. echter niet gesubsidieerd.
Ook de architektskosten, evenmin begrepen in de subsidies, belopen
j~ar

N.B.:

el~

een redelijk hoog bedrag.
Naar aanleiding van de succesrijke aankoop van het Ankerhof
(althans voor de direktie) werd een braspartij georganiseerd voor
alle personen die hier hun steentje hadden toe bijgedragen, alsook voor het

kaderperson~el;

in totaal waren dit ongeveer 45 per-

sonen.
Dergelijke brasfeestjes zijn geen uitzondering voor de v.z.w.
Openluchtopvoeding.
Wie betaalt zulke feestjes ?

§ 3

Het wanbeheer en de slechte organisatie.

Door de spreidingvan de instelling over verscheidene gemeenten (Brasschaat, Mariaburg, Kapellen, Gooreind) met centralisatie van het bestuur
te Brasschaat, zonder enig zelfbestuur van· de afzonderlijke afdelingen,
worden jaarlijks honderdduizenden franken verspild wegens gebrek aan
Qrganisatie, telefoononkosten en vervoeronkbsten. Zo bv. wordt alle dagen + 150 km

af~elegd,

enkel en alleen om het voedsel te vervoeren.

Om de haverklap dienen personeel of enkele.kinderan naar de centrale
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in~telling

te rijden of vervoerd te

worde~ (A

4F per km),

uiter~ard

allemaal niet-gesubsidieerde uitgaven, die gemakkelijk kunnen vermeden
worden door verregaande decentralisatie.
Enkele voorbeelden van gebrek aan organisatiezin:
1. Op 21-6-74 stuurt Dhr Blomme een opvoeder van Kapellen naar Brasschaat

en terug (28 km A 4F = l12F) om 5 lunhhpaketten te gaan halen, d.i.
10 schijfjes saucisse en 5 blokjes smeerkaas (reden: de ieserveplaats
te Kapellen is helemaal niet georganiseerd).
2. Regelmatig wordt,vergeten,kinderen die hun dagverblijf elders hebben
dan in de afdeling waar ze slapen, aldaar te halen.
Een sociaal assistente wordt dan

b~last

met het vervoeren van deze

kinderen (A 4F de km). (reden: alweer gebrek aan organisatie).
Honderden gelijkaardige gevallen zouden hier als voorbeeld kunnen volgen •.•.
Ook het vervoer van kinderen van de school naar huis en.omgekeerd, wordt
door de instelling georganiseerd; (men moet zijn klanten toch service
bieden) door het inleggen van bussen. Vaak
sociaa 1 assistente naar Luik of Gent om
Voor beide vormen is er geen

~chter

~~n

subsidi~ring ~n

rijdt achteraf nog een

enke 1 kind op te halen.
de vergoeding die de ouders

hiervoor dienen te betalen is miniem en wordt bovendien meestal nog niet
betaald door hen.
Gezond en vers eten kan voor de kinderen niet gekocht worden bij gebrek
aan subsidies, maar jaarlijks

wo~den

fantastische bedragen besteed aan

de pubiic-relations van de instelling.
Zo wordt

konst~nt

gewerkt .aan het verzorgen van de tuinen, worden heel

wat gelden besteed aan het schoolfeest en de tentoonstellingen die het
image van de inste lling moeten hooghouden;. kortom, aan uiterlijk vertoon
wordt veel, zelfs heel veal geld gegeven: zO\lwerd dit jaar een poppodium gebouwd voor de prijs van 160.000F. Het betreft hier een betonnen
bIoi, waar tijdens het schoolfeest dansjes op voorgesteld worden.
Verder worden regelmatig onverantwoorde aankopen gedaan. Aankopen van
100.000F of meer gebeuren als juffr. Wens het belieft;
de allernoodzakelijkste materialen worden echter niet aangekocht.
Zo by. werd in 1973 een heftruck aangekocht voor een bedrag van 600.000F,
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iogezeg d om de

levensmiddel~n

te vervoeren.Was deze aankoop grondig

'overwogen veer de aankoop, dan zou toen vastgesteld zijn dat deze wegens
de bouw van de "Hallen" onbruikbaar was. Nu stelde men dit vast bij de
inbruikname. Deze heftruck wordt nu gebruikt om de vuilbakken op te
halen .•
Even ondoelmatig was de

ingeb~uikname

van een kleine traktor van ca.

SOO.OOOF. Bemerk dat het opnieuw gaat om materiaal dat bestemd is om
de terreinen (= de public-relations) te onderhouden.
Een grasmachine van ongeveer lOO.OOOF wordt aangekocht om het terrein
te onderhouden (public-relations) doch 60 brooddozen (= 3000F) dienen
aangekocht in schijven van S per veertien dagen.
"De Hallen", reserveplaats voor goederen, werden architektonisch totaal
onverantwoord gebouwd. Doelmatig, georganiseerd werk is er kwasi onmogelijk. De installatie zelf laat enorm veel te wensen over: vb. begin
juli '1974 wees de thermometer van de diep~riezers + 21° aan: alle voed~.-

,

sel was ontvroren, doch eens hersteld wordt

~lles

terug ingevroren

U kunt de gevolgen vermoeden.
Ook de aankopen van kleding of materialen uit bankroeten ge,peurt totaal
onoverwogen. Stape Is kleding, 'vaak onbruikbare kleding,. warden aange-~

~.

kocht en meters hoog opgestapeld, en blijven daar jaren liggen tot ze
," niet

me,er]{':1'~me9

gedragen worden.

Dit jaar kocht juffr. Wens voor ca. 100000F leder aan.
Gevo 19: men heeft nu een voorraad voor minstens

2,~~.?

j aa.7".

In de afdelingen zelf ontbreken echter de meest elementaire ontspanningsen knutselmaterialen.
Gebrek aan organisatie, gebrek aan medebeheer van het personeel en voeli,ng van de direktie met de leefsituatie van- de kinderen en personeel,
hebben tot

ge'~lOlg

dat alle paviljoenen en 'gebouwen van de instelling

totaal disfunktioneel en pedagogisch onverantwoord gebouwd werden; dit
geldt ook voor de meer recente afdelingen (Ankerhof, Lange Wapper, de
Hallen, de Tweelingen).

§ 4

De personeelspolitiek.

Gezien de onmogelijke werkomstandigheden waarin de meeste personeelsleden moeten werken, het autoritaire optreden van de direktie en al het
overige dat in dit dossier aan de kaak gesteld wordt, blijven deze
personeelsleden gemiddeldslechts een 5

a 6 maanden in de instelling.

Dit betekent dat de laatste 2 jaar een 1.500 personeelsleden 02 de instelling hebben gewerkt (huidige personeelsbezetting: ca. 280).
Om voortdurend nieuw personeel te ronselen dient zij jaarlijks een
bedrag van ongeveer 250.000F aan advertentiekosten te betalen, waarvoor
zij uiteraard geen subsidies krijgt. Talrijke personeelsleden worden op
staande voet ontslagen, met verbod om nog langer in de instelling te
blijven. De instelling dient dan een onmiddellijke

ve~goeding

van 3

maanden of meer loon uit te betalen. Dit betekent voor de direktie een
probleem vermits zij van staatswege geen extra-subsidie kan verkrijgen
om het loon van een nieuwe opvoeder voor deze 3 maanden te betalen.
Er staan haar dus

twee~ogelijkheden

open: of we 1 de kinderen gedurende

drie maanden een opvoeder ontzeggen, of we 1 zelf met eigen middelen een
nieuwe QPvoeder aan te

nem~n
,

Voor deze 3 maanden.

Aangezien men na enige tijd de situatie in Viij en Vrolijk begint door
te krijgen, zorgt de direktie ervoor dat een kritisch persoon ofwe 1 op
staande voet ontslagen wordt, of we 1 op enigerlei wijze aan haar wordt
verbonden. (bv. fiktieve lonen, rapporten als chantagemiddel gebruiken,
morele druk, ongediplomeerden met hoge

lonen~

enz ••

~)

E~n van de middel~n hiertoe:is eveneens het geven van premies (lees:

zwijggelden), die gemakkelijk 5.000

a 10.000F per maand bedragen.

Door gebrek aan organisatie gebeurt het evneens dat de personeelsleden
voorschotten krijgen op hun wedde, die zij nooit terugbetalen of die
nooit verrekend worden met de·volledige wedde die nadien uitbetaald
wordt.
§ 5

Allerhande juridische onkosten.

De boekhouding van de v.z.w. Openluchtopvoeding gebeurt door 17 boekhouders, die's avonds na hun normale dagtaak komen werken. Elk van deze
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boekhpuders behandelt
o~erzicht

~~n

aspekt van de boekhouding, zodat niemand een

over het geheel heeft.

Trouwens het zou veel te gevaarlijk zijn als een in-sider een overzicht
hiervan kreeg. Slechts

~~nmaal

heeft de v.z.w. dit toegestaan en dit

dossier is mede daardoor tot stand gekomen. Het is begrijpelijk, dat
deze boekhouding dan ook talrijke hiaten vertoont.
Daarom heeft juffr. Wens beroep gedaan op een

accountantsbure~~,

om

alle aanduidingen van haar gefoefel met de staatssubsidies weg te werken
uit de boekhouding.
Hiervoor betaalt zij jaarlijks een bedrag van ca. 400.000F ; voor deze
post krijgt. de v.z.w. uiteraard geen subsidies. Weer moeten deze gelden
gerecupereerd worden van de kinderen of het personeel.
Jaarlijks worden er ook een massa rechtsvorderingen ingesteld tegen
de v.z.w. Openluchtopvoeding wegens overtreding van de sociale wetgeving.
Behalve de honoraria voor de advokaten dient zij in de meeste gevallen
<·ook de gerechtskosten, en de sommen tot dewe lke zij veroordee Id word t
te betalen. Uiteraard wordt ook deze uitgavepost niet gesubsidieerd.
BESLUIT
Uit dit alles kunnen we voornamelijk volgende konklusies trekken:
- DE INSTELLING IS OPGEVAT ALS EEN BEDRIJF, waar iedereen en alles ingeschakeld wordt om deze instelling leefbaar te houden en zelfs uit
te breiden.
- Om haar sterkste argument te kunnen blijven aanhouden; nl. dat zij
de enige pluralistisch

~edagogische

instelling is in

B~lgi§,

wordt

ALLES IN HET WERK GESTELD OM HET IMAGE VAN DE INSTELLING HOOGTE
HOUDEN, wathet ook koste.
- De onderscheiden afdelingen

~orden

ONGEKOORDINEERD BEHEERD door de

cen.trale leiding, die vo lkomen onbekwaam .. blijkt te zijn deze funktie
waar te nemen·en waardoor belangrijke bedragen verspild worden ten
nadele van de kinderen en het personeel.
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HOOFDSTUK IX

BESLUITEN EERSTE VOORSTEL TOT EEN

'11

ALTERNATIEF BELEID VAN VRIJ EN VROLIJK.>il

Een besluit trekken en een plausibel alternatief bieden voor de instellingen van v.z.w. Openluchtopvoeding ismoeilijk.
Voornamelijk als we deze problematiek willen situeren in de heksenketel
die onze Be 19ische j eugdzorg 'is.
Van bij de aanvang van onze aktie waren onze motieven strikt eedagogisch.
Het weze ons daarom toegestaan nog even kort de zwaartepunten van de
pedagogische,

~~~~riele

en hx&ienische wantoestanden in Vrij en .Vrolijk

te syntetiseren:
- te GROTE LEEFGROEPEN op alle leeftijdsniveaus (soms 30

a 40 leerlingen)

met schromelijk gebrek aan begeleiding.
Het dag en riacht doen werken van opvoedets verandert aan deze situatie
niets ••• Integendeel !!
- de OPNAME in een instelling

voor~ijzondere

Jeugdzorg vanKLEUTERS

EN BABIES, WAARBIJ GEEN ACHTERSTANDEN of symptomen van

~~n

of andere

stoornis ,aanwezig zijn. "
- het UITSLUITEND VOORZIEN VAN BIJZONDEREONDKRWIJS-VORMEN, ondanks de
aanwezigheid .van vaak normaal en zelfs meerbegaafde kinderen.
,

--i.

"

- de AUTORITAIRE EN ANTI-PEDAGOGISCHE.ATMOSFEER die maakt dat kinderen
aftakelen

i~P~vi~vooruitgang

- de SLECHTE EN

boekeri.

EENZIJDIGEVOEDI~G.

- de St:1ERIGEEN.vaak
MENSONTERENDE KLEDIJ waarin de kinderen binnen de
instelling gehuld zijn.
- de niet ophoudende PARASIETEN - EPIDEMIEEN wegens tekort aan was- en
verzorgingsinstallaties of het niet funktioneren ervan.
- het ONNODIGEN LANGDURIG BEHOUD VAN KINDEREN in deze kondities, terwille van·de subsidies.
We hebben echter ook willen aantonen dat het eeuwig argument van prof.
Dr. Wens ter vet'klaring van deze toestanden, nl. "het tekort aan sub-
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sidiering", niet opgaat.
Daarvoor verwijzen we nogmaals naar de immense uitbuiting van het per~
soneel en de werknemers van de beschuttende werkplaats, en van de leerlingen van het bijzonder technisch onderwijs, die door de direktie
worden aangewend als gratis werkkrachten.
Tevens hopen we er in onze tekst voldoende erop gewezen te hebben hoe
de direktie op

onrecht~tige

wijze staatssubsidiering bekomt, en hoe

zij deze toelagen - allesbehalve ten bate van de kinderen- aanwendt om
te voldoen aan haar uitbreidingsdrang.
De aangeklaagde tGestanden, die we immoreel en anti-pedagogisch willen
noemen, zijn dus zeker niet enkel te wijten aEn de zieke Belgische
jaugdzorg, maar"voor het grootste deel aan de korruEtie en

h~t wanb~heer

van de'direktie.
Vooraleer we toe zijn aan het formuleren van de alternatieven, willen we
~rr6g' eeiis~ dtiidelijk stelien dat '6~ze aktie h:i.~t· gericht is tegen"de

humanistische, noch tegen de s6cialistische

:g~bridslagen

van deze instel-

ling; integendeel, door deze aktie willen weeen poging doen deze ideeen
uit te zuiveren, opdat de oorsl?ronkelijke opvoedingsidealen, die de
stichtel'~an

deze instelling had, opnieuw zouden kunnen gerealiseerd wor-

der).

Samen met alle mensen met reele pedagogmsche bekommersnissen, en in
naam van de duizenden jongeren die vroeger reeds in deze instelling verbleven, en in solidariteit met de ruim 700 jonge mensen die er

momen~

teel opgeslotep zijn,
EISEN WIJ
1. Onmiddellijk ONTSLAG VAN DHR.MERECY EN JUFFR.WENS

2. STOPZETTING VAN ERKENNING EN SUBSIDIERING
3. TIJDELIJKE STAATSOVERNAME ter sanering van de toestand,
met nadien,
4. DECENTRALISATIE van alle afdelingen en herziening van de beheers
mogelijkheden in de optiek van een COOPERATIEVE ORGANISATIE.

j
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j

Volgende maatragelen, opgesteld in samenwerking met de sociale.opvoedersji
S:,

vormen uitga~sRunten voor een alternatiefbeleid:
1. De DECENTRALISATIE van de afdelingen moet zowel op pedagogisch als

.)11
.m

administratief gebied plac ts <grijpen zodat ze zelfstandig kunnen funk-;iil

··:{I

tioneren.
2. Het BESLISSINGSRECHT inzake beheer en pedagogisch beleid zal bij de
voltallige vergadering van het personeel liggen. Het veto-recht van

:~~

.

:s

~~

3. Duidelijk omschreven OPNAMEKRITERIA dienen vastgesteld te worden en
over de toepassing ervan zal een voortdurende KONTROLE zowel van
binnen als van buiten de instelling nodig zijn. Een

~rogressief

VERMINDEREN van het aantal leerlingen zal hierdoor mogelijk warden.
4. De SAMENSTELLING.V AN DE LEEFGROEPEN mag niet langer op toeva 1 berusten maarop een weloverwogen besluit van een team van het personeel.
5. De GROOTTE VAN DE LEEFGROEPEN zal drastisch moeten beperkt worden,
en afhankelijk zijn van de leeftijd en de aard van de stoornis van
zijn .. leden.· Een herziening van de bestaande normen dringt zich Ope
6. De HERAANPASSING Vfu1DE GEBOUWEN aan kleinere leefgroepen is een
noodzakelijke konsekwentie.
Op regeringsvlak betekent dit €en INTREKKING

V~1

DE

ERKENNI~G

VOOR

GROTE LEEFRUIMTES. Binnen de instelling betekent dit verbouwingswerken.
7. Het opvoedend personeel moet kunnen genieten van een ?ERMANENTE
HERSCHOLING. Dit zou kunnen .gebeuren via bestaande sta:ukturen en
be~chikbaar.stellen

'::::

:(
'·I'i

::~

de direktie wordt afgeschaft.

door het

x

van een budget in de instelling ter

bevordering van de interne scholing.
8. Naast het streven naar een optimale begeleiding in de leefgroepen,
moet er voor gezorgd warden dat eenieder die in de instelling geplaatst werd, die ONDERWIJSVORM KAN VOLGEN DIE AANGEPAST IS AAN ZIJN
MOGELIJKHEDEN.
9. De instelling mag geen eiland vormen. Het kontakt met ouders en fa-

.::'.:
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mi1ie1eden moet bevorderd worden en de REINTEGRATIE IN DE MAATSCHAPPI] bewerkstei1igd.

HOOFDSTUK X

ALTERNATIEF VOOR DE BIJZONDERE JEUGDZORG
IN BELGIE.

-------------------Er zijn in

Belgi§~twee

soorten inste11ingen:

A. De vrije inste11ingen

--------------------a) de "profiteurs" die erin slagen met de povere subsidies nog winsten te boeken ten nade1e van de behande1ing van de er verb1ijvende kinderen. Meestal betreft het hier .8.r£t!:.,

!.n~t~lli!:$~~

die

een.grote:9P~?~~~~apacitei~ bezi~t~n.

b) De ~1~i£e_i£stel1inge~ die opvoeding en de behande1ing van het
kind centraal willen stellen en die het moeten do en met een ongeveer ge1ijkaardige dagprijs als de grote inste11ingen. Het
spreekt vanzelf dat het deze instellingen zijn die op het punt
staan bankroet te gaan.
B. De staatsinstellingen
Dit is een heel aparte

sit~aiie,

waar ondanks de betere subsi-

di§ringstoestand, de toestanden ook 'niet kOek enei zijn.
Meesta1 betreft het hier ook grote inste11ingen waar opvoeding
uiterst moei1ijk zoniet onmoge1ijk

~s.

Ook hier is er een-scherp

tekort aan personee1.

§ 1 : Voorstellen op wettelijk-subsidiair vlak.

A. Een der belangTijkste vaststel1ingen is dat de dag2riE~E!. ni§.t_~!
~

; we bedoelen dit vn1. voor de kleinocinstellingen met weinig

1eer1ingen~
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Eeri bijkomende doch gegronde opmerking hierbij is dat dringend dient
gezocht naar andere subsidieringscriteria dan het toekennen van een
min of meer vaste forfaitaire dagprijs per kind.
De instellingen moeten de motieven ontnomen worden om zoveel mogelijk leerlirigen op te nemen, waard6Qr het risico van opname van' normale Rinderen dadelijk zal dalen.
B. Er is dringend behoefte

~an:

a) Maximale oename- normen wat het aantal kinderen betreft (gesteund
op pedagogische overwegingeri)
b) Pedagogisch verantwoorde

studie~van

het optimaal aantal kinderen

1

perleefgroep rekening houdend met stobrnis en leeftijd.
c) Bepalen van minimaalen maximaalaantal opvoeders per leefeenheid,
gekoppeld aan het bieden van financiele mogelijkheden om deze aan
te nemen.
Belangrijke Nota!!
.<

=-\

Hier dringt zich een zeer belangrijke WETSAANPASSING op, nl.
het subsidieren van de personeelslasten voor het voorbije werkjaar.
Bij het in dienst nemen van nieuw personeel is het niet de instelling
die daarvoor moet voorschieten.
Rechtstreekse, beta ling van deopvoeders door de staat" zou veel mogelijkemisbruiken

c.

kunnep~voo~komen.,

Verscheidene instellingen worden gesubsidieerd en gekontroleerd door
vers~hilleride ~epartemeni~n.

Door het ontbreken van een inter-departementeel kontrole orgaan, zijn
allerlei misbruiken (oa. 'dubbele subsidiering) legio.
,
..
".
~:
Het instellen van zo n overkoepelend kontrole-or&aari, samen met het
:'

.

\

"

'.

bieden van mogelijkne'den tot funkti6rieren ervan zal dringend nodig
zijn.
Een staatssekretariaat voor jeugdzorg is wenselijk.
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§ 2

Andere Mentaliteitin de Jeugdzorg.

A. a) Verschuiven van klemtoon van de grote monster-instellingen naar
kleinere pedag,og,isch verantwoorde entiteiten.
Kritische Nota !!
De golf van opkomende gezinstehuizen en zogenaande familiale
plaatsingen moet uiterst kritisch op de voet gevolgd worden, want
ook hier dreigen wantoestanden.
b) Men zal er steeds moeten ,op gericht. blijven de kinderen zo lang
,

mogelijk in hun natuurliik milieu te laten.
Indien het een moeilijke gezinssituatie betreft kan een goede en
regelmatige

ge~insbegeleiding, ~isschienhelpen.

c) Gekombineerd met a) moet men dringend weg van de langdurige plaatsingen en zich meer

ori~nteren

naar een

n~twerk

van krisis-inter-

ventie - centra en bege leidi:ng.
De "hulpverlen'ing onder cdwang" zoa ls we die in ve le gevallen nu
kennen moet plaats maken voor een spontaan zelf hulp zoeken van
een jeugdige in krisis-toestand.
B. Jeugdrechters hebben dringend nood aan

.ver~aande ped?g?gisch~

vorming.

In vele gevallen is de status van jeugdrechter lllomenteel slechts een
springplank naar verdere

p~6~btie;

dit schept

e~n

breuk in

d~

bege-

leidingscontinuiteit en de noodzakeliJke pedagogische ervaring wordt
niet verworven, met alle nefaste gevolgen vandien.
Het koncept "rechter" moet dringend vervangen worden door dit van
"Pedagoog"

c.

(cfr. situat:ie in V.S.S.Re·)

Het ~antal - voor het kind in kwestie vaak f~tale veroordelingen en
plaatsingen kan slechts dalen door een meer tolerantere normstelling,
en de totale omschakeling, van de huidige strafpolitiek.
Zo zouden in dat opzicht bepaalde feiten (bv. sexuele gedragingen,
die nu nog het etiket abnormaal dragen, on klLine diefstallen) voor
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minderjarigen uit de re:htsfeer kunnen gehaald worden.
D. Indien een plaatsing onvermijdelijk is dringt l.ich een
kon~ ro le

0e.

~~I:!._<i~_~~£lut ie

regelmati~

van het kind.

Het spreekt vanzelf dat de plaatsende instanties hiertoe over voldoende geschoold personeel moeten kunnen beschikken.
Na opname dienen de diagnose-resultaten zo snel mogelijk overgemaakt
aan de plaatsende instantie en in samenspraak met deze moet een
p~ssend

behandelingsplan worden opgesteld.

E. Last but not least moet het
zorg onderlijnd worden.

prev~~~~~~:~~~~~~~E

van een goede jeugd-

Dit impliceert o.a.
a) kansen tot ~olk~oEv£e~i~ in de meest brede bevolkingslagen.

d) inf 0Em~tie _ el!, .§.d~i~ s~e.E.l,~nln.8. !o! ~t~r~ lis.§. tie_voor zwaar ge s toorde ouders waar erfelijke overdracht vermoed wordt of een vaststaand feit is.
e) ee~ ~o~p~l~r_w£t.8.e~i.I!.g_r£n~o~ ~b£r!u~. Na,lektuur van heel dit
stuk zal de lezer wel akkoord gaan dat ook sociale en economische
faktoren motieven voor abortus kunnen zijn.
f) betere sociale
zekp.:heid
alleenstaande moeders
---- - - - voor------_._---........,;

§ 3

De situatie van de opvoeder in

Belgi~.

:::a~::d: ~:!:e::S:-:-:-:-:-: -:e::::~::: ::~:~~-f;-:~:::::-:-:::::-u-s-::-r-i-:~e:
fing vansysteem van overuren of degelijke vergoeding ervoor.
Aflijning van vereiste dieloma's.
Promotiekansen en

bijsch~lin&smogelijkheden.

f : : : : f"

.•:.• .

:1.:1
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~prichten

van

ge~ijkgeschakelde,

officieel, erkende

opleidingscentr~

en dit op niveau van programma, en afgeleverde diploma's of getuigschriften.

§ 4

Beschuttende Werkplaatsen voor

~inder-valieden.

Het terughalen van de Beschuttende Werkplaatsen (B.W. 's)
biliteits-

en-EE£~uk~ie~~~~

uit_~Eenda~

waarin ze de laatste jaren terechtgekomen

zijn.
De aard van de hier bedoelde bedrijven zou van die aard moeten zijn dat
de gehandicapte zijn eigen temeo kan blijven volgen.
Een gewaarborgd

min~~u~-loon,

rekening houdend met het levensvitaal mi-

nimum, en de verzekering van een volledig:· gratis verzotre;i.;:ig.
Kansen voor

~~n minim~~~~

werkingstoela&en van bij de start.

En voornamelijk voor lichtere handicaps: het uitoefenen van overheidsdruk om ze maximaal te int~&~~~~~~~_&~~on~_~~E~~~tsen.
bv. Het bepalen van de percentages tewerkgestelde gehandicapten in
gewone werkplaatsen, met uitoefenening van kontrole op de uitvoering
hiervan.
Voortdu~ende

herscholings- en reclasseringskansen (in funktie van de

handicap, of beter van de overblijvende werkcapaciteiten).
Kansen tot medebeheer van de minder-valiede wekknemer.

§ 5 : Bezigheidscentra.

------_.- - ---------

Deze centra limiteren tot de zwaarste stoornissen op mentaal en motorisch
vlak.'
Eveneens het toekennen van een minimum-loon en de verzekering van een
vOlledig gratis verzorging.
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Kansen voor een minimum aan

wer~~~&:?E:.<?~l~&~12

van bij de start.

Kansen totrned~l:?~1?;~~~ voor gehanclicapten met minirnale mentale capaciteiten.

_

Beg~ ~~~c!~~~ ~12 _'-::<?(~ ~ ~~~~t: ~l!.8.

v')orzien voor de ouders van zwaar- ge s too rde

minder-valieden.
Besteden van een grotere aandacht aan het vervoerprobleem van de mindervalieden en het verlenen van subsidies aan mensen die zich daadwerkelijk
bezig houden met dit rrobleern.
§ 6 : Praktische Inlichtingen.

- Nutt~&~_~~~~~~~~
• Nationaal administratieadres WerkgroepCBijzondere Jeugdzorg:
Elcker-Ik centrum, Consciencestraat 46 Antwerpen.
Tel. 031/39.38.68
Region~a1~Kontaktadr~s

-Elcker-Ik Gent

t

Gent:'

Hoogstraat, 9 Gent.

Tel. 091/ 23.50.34
Het gerechterlijk dossier is in handen van advokaat Tijtgat,
Zonnestr~at~

4B Gent.

Tel. 091/ 23.03.70
- PersRektieven
- - - - - ... ---• Vormingsdagen voor socia1e opvoeders zullen doorgaan om uitwisseling
vcm ervaringen moge'lijk'; te mak~n en prbblem~n van de jeugdzorg van
nabij te bestuderen.
Geinteresseerden kunnen zich laten inschrijven op het Nationaol
"

kontaktadres.
o

Infor~atieavonden

kunnen georganiseerd

word~n ~oor

groepen of kul-

turele centra, met video-opnamen i:v.m. Vrij en Vrolijk, met diskussie vanuit de groep.
Te

bevra~eh h1]

Ludo Fret-

Natibriaa~!Kontaktadres.

·1

155.

_ Voor

FINAti~!)~~~ _~'I~~ti

aan de aktiegroep Vrij en Vro lijk

• storten op Bankrekening nr. 402-9050471-77 Volkshogeschool Elcker-Ik
met vermelding "Werkgroep Bijzondere Jeugdzorg".
Bedragen boven 1000F zijn aftrekbaar van de be1astingen .
. ofwel storten op Bankrekening nr. 402-9062411-86 Aktiekomitee Vrij
en Vrolijk.

Dos~ier VEiUI2_Y.EC!.~tils. te verkrijgen in de "Wrikker",

Consciencestraat, 64 Antwerpen.
Tel. 031/ 30.66.39

VerantwoordelLik2 Uitgever
Bursens
2700

Laur0~t.

SL:lL

.. ": .
.

~

I

."

Schoolstraat, 262
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