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Casus 
Pieter-Jan is 16 jaar en woont het merendeel van zijn tijd bij zijn moeder (Sandra), om de paar 
weken moet hij normaal gezien in het weekend naar zijn biologische vader. Die 
omgangsregeling wordt echter zeer flexibel toegepast. Op dit moment woont Pieter-Jan bij 
zijn moeder, samen met Thejo en Marc. Thejo is de eerste zoon van Sandra, Pieter-Jan en 
Sarah zijn haar twee andere kinderen. Sarah is reeds meerderjarig en woont samen met haar 
man. Thejo is ook meerderjarig maar is momenteel werkloos en verblijft nu eens thuis en dan 
weer in het appartement van Marc. Het zorgt vaak voor spanningen in het gezin aangezien 
Thejo niets opneemt in het huishouden en op geen enkele manier probeert zijn steentje bij te 
dragen. Er zijn vaak oplaaiende ruzies tussen Thejo, Sandra en Marc. Sandra is ondertussen 
een vijftal jaar samen met Marc, haar nieuwe vriend. Marc heeft zelf gezondheidsproblemen 
en zit in collectieve schuldbemiddeling. Het botert ook niet echt tussen Marc en Pieter-Jan. 
Het zorgt er mee voor dat de relatie tussen Pieter-Jan en zijn moeder onder druk komt te 
staan. De leefomstandigheden in huis zijn zeer precair. Er lopen een twintigtal katten vrij rond 
in huis, de kattenbakken puilen uit en overal liggen uitwerpselen. Er wordt niet opgeruimd of 
gepoetst waardoor er een penetrante stank is. Er zijn ook al klachten geweest van de buren 
i.v.m. geluids- en geuroverlast. De moeder is enkele jaren depressief nadat haar eigen zaak 
failliet is gegaan. Door alle problemen op dat moment is Sandra meer en meer beginnen 
drinken. Ze is ook reeds enkele keren hiervoor opgenomen geweest. Het lijkt er ook op dat de 
financiële toestand van het gezin er sterk op achteruit gaat. Of er schulden zijn is op dit 
moment nog niet duidelijk. Alle spanningen binnen het gezin zorgen ervoor dat het ook tussen 
Marc en Sandra begint fout te lopen. Ze verwijten elkaar dat er schulden zijn, dat Thejo zo 
passief is en dat het huis een vuilnisbelt is. Op verschillende momenten heeft Sandra Marc 
buiten gezet en uiteindelijk terug in huis genomen omdat Marc zorgbehoevend is. Daarnaast 
heeft het gezin volgens Sandra een voorgeschiedenis van misbruik. Zelf zou ze jarenlang 
misbruikt geweest zijn door haar grootvader. Haar dochter Sarah zou als kind misbruikt zijn 
door een neef. Haar oudste zoon zou slachtoffer geworden zijn van een sportleerkracht. Op 
dit moment zijn er geruchten dat Pieter-Jan zedenfeiten heeft gepleegd. Hij zou seksuele 
handelingen gesteld hebben naar een vijfjarig meisje, Annie. Dat meisje is familie en Pieter-
Jan gaat daar af en toe babysitten. Uiteindelijk wordt duidelijk dat Pieter-Jan en Annie een 
geheim spelletje hebben. Er zijn effectief verschillende seksuele handelingen gesteld. Er werd 
op elkaars poep geslaan, er werden kusjes en likjes gegeven en Pieter-Jan heeft zich ook oraal 
laten ‘bevredigen’. Deze situatie komt terecht bij jou op de sociale dienst van de politie. Je 
krijgt de opdracht hierin kordaat op te treden en de veiligheid en het welzijn van alle partijen 
te waarborgen.  
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Fase I: Verkenning 

1. Welke vragen roept deze casus bij jullie op? 
Toen we de casus voor het eerst lazen, kwamen er onmiddellijk een aantal vragen bij ons op. 
De meeste vragen gaan over Pieter-Jan zijn verleden. Uiteraard kun je niet alle informatie 
verwerken in de beschrijving van één casus maar toch hebben wij veel vragen die relevant 
kunnen zijn voor het verdere verloop van onze taak. Hieronder geven we de meest belangrijke 
vragen die in ons opkwamen: 

 Waarom misbruikt hij Annie? Komt het door de moeilijke thuissituatie of het moeilijk 
verleden van de gezinsleden? 

 Hoe komt het dat Pieter-Jan zoveel problemen heeft met Marc?  
 Is er nooit ingegrepen geweest in verband met de precaire levensomstandigheden?  
 Waarom gaat Pieter-Jan nooit meer naar zijn biologische vader?  
 Waarom is Thejo werkloos? Doet hij hier iets aan?  
 Is er melding gedaan van het ‘vroegere’ misbruik? 
 In welke mate heeft het verleden van misbruik een invloed op het gedrag van Pieter-

Jan? 
 Hoe komt het dat er binnen één gezin zoveel gevallen van misbruik zijn? 
 In hoeverre zijn de klachten van de buren onderzocht? Als ze al onderzocht zijn, 

waarom is niemand tussengekomen bij de precaire levensomstandigheden?  
 In hoeverre is het nuttig dat Pieter-Jan gestraft wordt?  
 Ook de visie van het slachtoffer is belangrijk, maar wat is de visie van het slachtoffer? 
 Hoe is het gesteld met het welzijn van Annie? Ziet zij de ernst van de situatie? 
 Wat met de thuissituatie van Annie, is deze goed of ook problematisch? 
 In welke mate kunnen we hem verantwoordelijk stellen?  
 Kunnen we een contactverbod tussen dader en slachtoffer mogelijk maken? 
 Hoe denkt Pieter-Jan erover? Beseft Pieter-Jan wat hij gedaan heeft en dat dat niet 

aanvaardbaar is? Beseft hij dat hij hier hulp voor nodig heeft en zal hij zich daarvoor 
motiveren? Of kan hij de ernst van de situatie niet inschatten? 

 We hebben te maken met een minderjarige, wat heeft dit voor consequenties? 
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Fase II: Explicitering 

2. Wat is de morele vraag? 
Voor deze casus zijn er verschillende afwegingen die we moeten maken. Ten eerste is Pieter-
Jan minderjarig, maar kan volgens de wet als meerderjarige berecht worden. Daarnaast moet 
zijn context in rekening gebracht worden, maar in welke mate? Moeten we hem straffen, 
helpen of allebei? Al deze vragen kunnen herleid worden naar één overkoepelende vraag:  

“In welke mate kunnen we de jongere zelf verantwoordelijk stellen voor zijn daden?” 

3. Welke handelingsmogelijkheden zijn er op het eerste 
gezicht? 

Aangezien we voor beide partijen een veilige omgeving willen creëren, is het volgens ons in 
eerste instantie nodig dat we verder contact tussen Pieter-Jan en Annie vermijden. Ook 
psychologische hulpverlening voor het slachtoffer Annie lijkt hier op zijn plaats. Hierbij kan de 
moeder van Annie eventueel betrokken worden. 

Daarnaast denken we aan hulpverlening voor Pieter-Jan. We willen zijn visie op de daad te 
weten komen en hier verder op inspelen. Beseft hij de ernst van zijn daad en de gevolgen voor 
het slachtoffer? We zien verschillende handelingsmogelijkheden; zowel residentiële, semi-
residentiële en ambulante hulpverlening zijn mogelijk. 

Voor Pieter-Jan en zijn context zijn er enkele ambulante handelingsmogelijkheden. In dit geval 
blijft Pieter-Jan in zijn thuisomgeving en bieden we ter plaatse hulpverlening. Een mogelijkheid 
is om Pieter-Jan een leerproject te laten volgen. Hier krijgt de minderjarige psychosociale en 
ambulante begeleiding met wekelijks een gesprek van één uur. Er gaan groepssessies door en 
er worden ook contacten gelegd met de context van de jongere. Dit leerproject kan helpen 
om de deelnemer bewust te maken van de gevolgen van zijn handelingen en de invloed die 
deze hadden op het slachtoffer. Een andere optie is om hem gemeenschapsdienst op te leggen 
zodat hij weet dat zijn daden fout zijn en dat hij hiervoor gesanctioneerd wordt. Het is ook 
mogelijk dat Pieter-Jan en zijn ouders er van af komen met een berisping. Gezien de ernst van 
de feiten zien we dit niet als finale uitkomst. Een combinatie van het voorgaande is ook 
mogelijk. Verder hebben we de mogelijkheid om een psycholoog inschakelen en aan 
contextbegeleiding doen. We kunnen polsen naar de stabiliteit van het gezin en bekijken of 
deze al dan niet een invloed heeft gehad op de daad. Voor de ouders De precaire leefsituatie 
moet aangepakt worden zodat er een gezonder en veiliger leefmilieu gecreëerd wordt voor 
zowel Pieter-Jan als voor de andere gezinsleden. Hier kan het OCMW eventueel betrokken 
worden om een gezondere leefsituatie te verwezenlijken en ook om de financiële situatie te 
stabiliseren. Eventueel kunnen we psychologische hulpverlening voorzien voor de andere 
slachtoffers van seksueel misbruik binnen de familie. Uiteraard moet er eerst geïnformeerd 
worden naar de mate waarin dat reeds gebeurd is of de mate waarin daar nood aan is.  

Een andere mogelijkheid is om de jongere wel nog thuis te laten wonen maar hem de dag te 
laten doorbrengen in een instelling. Deze semi-residentiële vorm van hulpverlening biedt de 
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jongere behandeling en begeleiding tijdens de dag en bevat ook een sanctionerend oogmerk. 
Ook wordt de noodzakelijke psychosociale hulp en begeleiding verleend aan de jongere. 

We hebben het gevoel dat de precaire leefomstandigheden van het gezin momenteel geen 
goede omgeving bieden voor deze zestienjarige. Daarom bekijken we ook de residentiële 
mogelijkheden. Op het eerste gezicht lijkt een verblijf bij zijn zus een goede oplossing om 
Pieter-Jan een veilige leefsituatie aan te bieden. Zij is namelijk een vertrouwenspersoon die 
een goede band heeft met Pieter-Jan. Voor dit kan gebeuren moet zijn zus hier uiteraard mee 
instemmen. We kunnen ook polsen bij de biologische vader van Pieter-Jan of hij een goede 
thuissituatie kan bieden aan de jongere. Andere, meer ingrijpende, mogelijkheden zijn: hem 
naar een internaat sturen, hem plaatsen in een instelling of – in het geval van uithandengeving 
– de gevangenis. Dit vormen ook reële mogelijkheden omdat we bij deze opties Pieter-Jan uit 
zijn context halen. Dit lijkt ons belangrijk omdat we denken te maken te hebben met een 
verontrustende opvoedingssituatie (VOS). Bovendien pleegde de jongere een als misdrijf 
omschreven feit (MOF), wat ook past binnen het kader van residentiële hulpverlening als 
gemeenschapsinstellingen.    

4. Welke feitelijke informatie ontbreekt? 

Als we verder nadenken over de casus en discussiëren over hoe men deze situatie zou 
aanpakken botsen we op heel wat leegtes. Er zijn heel wat dingen die niet vermeld staan in 
de casus en waar we dus ook niet zomaar mogen vanuit gaan, maar die wel zouden helpen 
om een aanpak te vinden. Hier zijn enkele voorbeelden:   

 Is er sprake van een aanklacht? De aanklacht vanuit de school/moeder? 
 Waarom zijn er ondanks de klachten van de buren nog geen veranderingen in de 

levensomstandigheden van het gezin? Zijn ze hier al hardhandig tegen opgetreden of 
kregen ze enkel een waarschuwing? 

 Wat was de reactie van de omgeving (school en mama) van Annie en hoe hebben ze 
zekerheid verkregen over de feiten? 

 Hoe gaat de context van Pieter-Jan (zijn gezin) om met de situatie? Reageren de 
actoren uit het gezin gechoqueerd of besteden ze niet veel aandacht aan wat er 
gebeurd is? Indien dit zo is, kunnen we ons ook afvragen wat de oorzaak hiervan is. 

 Waarom heeft hij amper contact met zijn vader? Hoe is de relatie met zijn vader? Mag 
hij niet gaan of wil hij niet? Wat is de geschiedenis van deze relatie?  

 Zijn de misbruiken vanuit het verleden reeds aangepakt? Zo ja, hoe gebeurde dit dan? 
 Hoe is het gesteld met de gezinssituatie van Annie? We weten niet of het gezin zich 

ook in precaire levensomstandigheden en moeilijkheden bevindt. De situatie kan hier 
stabieler zijn dan bij het gezin van Pieter-Jan. Er is een mogelijkheid dat ook in dit gezin 
een geschiedenis van seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Dan is het belangrijk 
om ook hier aandacht aan te besteden.  

 Welke invloed heeft Marc op Pieter-Jan? Waarom loopt die relatie zo moeizaam en 
hoe gaat zijn moeder daar mee om? 

 Thejo: waarom is hij werkloos? Heeft hij ook een verleden, beperking…? Hoe staat hij 
tegenover de familie? 
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Fase III: Analyse 

5. Wie is er bij betrokken en wat is hun perspectief? 

 Pieter-Jan 
De hele casus draait rond Pieter-Jan. Deze 16-jarige jongen woont meestal bij zijn moeder 
Sandra en gaat af en toe naar zijn vader. Zijn gezinssituatie is zeer complex en waarschijnlijk 
voelt hij zich er niet helemaal thuis. Er zijn namelijk veel spanningen en dit kan een invloed 
hebben op het welzijn van Pieter-Jan. Zijn band met Marc, de vriend van Sandra, is zeer 
moeilijk. Hierdoor is de relatie met zijn mama niet altijd even gemakkelijk. Met zijn zus Sarah 
kan hij wel praten. Mogelijks is de jongen op de hoogte van de voorgeschiedenis van misbruik 
in het gezin, dit kan een invloed hebben op zijn visie van de situatie. Daarom lijken de seksuele 
handelingen die hij gesteld heeft t.a.v. zijn nichtje voor hem misschien ‘normaler’ dan voor de 
buitenwereld. Het kan ook zijn dat het Pieter-Jan nooit duidelijk werd gemaakt hoe de 
samenleving naar misbruik kijkt.    

 Sandra 
Sandra is de moeder van Pieter-Jan, Sarah en Thejo. Als gezinshoofd heeft ze de 
verantwoordelijkheid voor het huishouden, dit loopt echter niet van een leien dakje.  Sandra 
kent een verleden van misbruik, net als enkele andere gezinsleden. Ze geeft Marc de schuld 
van de moeilijke financiële toestand in haar gezin. Ze heeft het hier allemaal heel moeilijk 
mee, haar problemen leidden haar tot een veelvuldig drankgebruik waarvoor ze reeds 
meerdere malen werd opgenomen. De moeder bevindt zich in een moeilijke situatie; ze houdt 
zowel van Marc als van haar kinderen, deze komen echter niet overeen waardoor ze 
waarschijnlijk het gevoel heeft dat ze een keuze moet maken. Haar perspectief op de 
gebeurtenis kan verschillende kanten uitgaan. Enerzijds kan ze boos zijn vanwege haar eigen 
verleden van misbruik. Anderzijds kan het voor haar een eye-opener zijn die haar erop wijst 
dat ze meer aandacht had moeten schenken aan haar kinderen en hun opvoeding. Daarnaast 
is het ook mogelijk dat de moeder zich afzijdig opstelt en geen interesse toont voor wat er is 
gebeurd.  

 Annie 
Annie is een vijfjarig meisje, het nichtje van Pieter-Jan. Ze vertelde op school over de spelletjes 
die haar neef met haar speelde. Annie beseft waarschijnlijk niet dat de handelingen van haar 
neef niet correct zijn wat duidelijk wordt door het feit dat ze de zaken als spelletjes benoemt. 
Vermoedelijk is ze als vijfjarige te jong om de ernst van de situatie te zien.  

 Mama van Annie 
Het perspectief van de mama van Annie is onduidelijk aangezien we hier weinig informatie 
over kregen. Waarschijnlijk wil ze het contact tussen Pieter-Jan en haar dochter sterk 
vermijden. We weten niet precies wat de relatie tussen beide gezinnen is maar door het feit 
dat de jongen er af en toe kwam babysitten, hadden ze een band. Wat de moeder van Annie 
met haar gevoelens ten opzichte van de situatie gaat doen, is niet helder. Ze kan zeer kwaad 
zijn of ook begrip opbrengen voor de situatie. 
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 Marc 
Marc, de vriend van Sandra, is aangewezen op hulp van anderen. De relatie met Sandra is zeer 
woelig en er zijn veel conflicten. Dit draagt bij aan hun moeilijke thuissituatie. Het is mogelijk 
dat Marc zichzelf niet ziet als volwaardig lid van het gezin door zijn labiele banden met de 
gezinsleden. Hierdoor kan het dat hij de gebeurtenis ontwijkt. Daarnaast is het ook mogelijk 
dat hij er zich heel erg mee gaat bemoeien. Hij kan zeer kwaad zijn op Pieter-Jan en hun band 
op die manier verder verbreken. Indien het juist zijn intentie is om zijn band met Pieter-Jan te 
versterken, zal hij hem misschien eerder steunen en begrip opbrengen voor zijn situatie.   

 Sarah 
Sarah is een goede zus voor Pieter-Jan. Ze heeft reeds het ouderlijke huis verlaten en woont 
samen met haar partner. Sarah wil er voor haar broer zijn om hem te ondersteunen in zijn 
thuissituatie. Ze kent de situatie omdat ze deel uitmaakt van het gezin. Aangezien ze niet meer 
thuis woont en al ouder is, kan ze de situatie van op een afstand bekijken. Ze is zelf ook 
misbruikt geweest. De relatie met Pieter-Jan kan op de helling komen te staan aangezien 
Pieter-Jan zijn nichtje iets heeft aangedaan wat zij ooit zelf heeft meegemaakt.  

 Thejo  
Thejo is de broer van Pieter-Jan. Hij is momenteel werkloos en woont terug thuis. Hij heeft 
niets te doen en wordt gezien als een soort parasiet in huis: hij helpt amper en is alleen maar 
een last. Daarenboven is hij op die manier, als oudere broer van Pieter-Jan, geen goed 
voorbeeld. Hij is vroeger ook misbruikt geweest door zijn sportleerkracht. Zijn perspectief is 
onduidelijk. Indien hij op de hoogte is van de situatie, kan hij op verschillende manieren 
reageren. Hij kan er zich niets van aantrekken en een ongeïnteresseerde houding aannemen 
of hij kan heel boos zijn omwille van zijn verleden. Ook bestaat de mogelijkheid dat hij niet op 
de hoogte is van de gebeurtenis. 

 Biologische vader Pieter-Jan 
Hier is zeer weinig over geweten; het enige wat we weten is dat Pieter-Jan normaal gezien om 
de paar weken naar zijn vader gaat om er een weekend te verblijven. Dit gebeurt niet zo strikt, 
de oorzaak hiervan is onbekend. Hiernaar peilen kan nieuwe inzichten brengen. 

6. Welke zijn relevante argumenten om morele vraag te 
beantwoorden? 

Om argumenten te geven over de vraag: ‘In welke mate kunnen we de jongere zelf 
verantwoordelijk stellen voor zijn daden?’, is het belangrijk om in te zien dat we met een 
minderjarige te maken hebben. Dit houdt namelijk een wijsgerig-pedagogisch probleem in: 
“de jongere bevindt zich in een ontwikkeling naar verantwoordelijkheid, maar deze 
ontwikkeling veronderstelt tegelijkertijd afhankelijkheid” (Weijers, 2010). We moeten dus 
afwegen waar Pieter-Jan zich bevindt op dit continuüm.  

Onderstaand gaan we in op pro en contra argumenten waarbij we de jongere bij de pro 
argumenten uiterst rechts op het continuüm situeren, namelijk bij verantwoordelijkheid.  Bij 
de contra argumenten neigen we eerder naar de afhankelijkheid en leggen we de schuld van 
de daad eerder in de context van Pieter-Jan. Het is echter onmogelijk om op elk punt van het 
continuüm een afweging te maken. Daarom kozen we als ankerpunten enerzijds de volledige 
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verantwoordelijkheid en anderzijds eerder afhankelijkheid. Volledige afhankelijkheid is in 
deze casus niet van toepassing aangezien Pieter-Jan reeds zestien is.  

Pro: de jongere is verantwoordelijk 
Indien we louter naar de feiten kijken, ligt de schuld bij de jongere. Hij heeft deze daad zelf 
gesteld en is dus verantwoordelijk. Pieter-Jan stond niet onder dwang en had op de 
momenten zelf de macht om Annie al dan niet aan te randen. Bovendien kunnen jongeren 
vanaf zestien jaar in het Belgische strafrecht als volwassene worden berecht.  

Vanuit een slachtofferperspectief moeten we de misdaad en het leed van het slachtoffer 
erkennen. Ondanks het feit dat Annie zich niet bewust is van de ernst van de daad, heeft dit 
wel een impact op haar leven en omgeving. Ook bijvoorbeeld Annies ouders kunnen we in de 
slachtofferrol plaatsen; vanuit dit perspectief moet Pieter-Jan als dader verantwoordelijk 
gesteld worden.  

De meeste burgers van onze maatschappij verwachten dat een zestienjarige zich reeds bewust 
is van de ernst van dit soort daden. Verkrachting en seksueel misbruik worden algemeen 
gezien als een ernstig misdrijf.  

Door Pieter-Jan verantwoordelijk te stellen en te straffen voor zijn daad, toon je niet alleen 
aan hem maar ook aan de samenleving dat zulke daden niet getolereerd worden. Deze sanctie 
heeft dus ook een preventief doel. Daarnaast kan het ook een geruststelling zijn voor de 
maatschappij om te zien dat zulke daden bestraft worden. Zo wordt de orde in de samenleving 
behouden.  

Contra: de jongere is voornamelijk afhankelijk 
Pieter-Jan is zestien, dus volgens de Belgische wetgeving minderjarig. Minderjarigheid 
veronderstelt afhankelijkheid. Zijn minderjarigheid betekent dat hij door het burgerlijk 
wetboek als wilsonbekwaam wordt gezien. Iemand is wilsbekwaam wanneer hij kan oordelen 
wat in zijn belang is en wanneer hij de gevolgen van zijn daden correct kan inschatten.  

Het grootste contra-argument vinden we wanneer we de jongen in zijn geheel bekijken. Als 
we de context, de precaire levensomstandigheden en de moeilijke gezinssituatie in rekening 
brengen, is de opvoeding verre van optimaal. We zijn ons -als toekomstige pedagogen- bewust 
van de cruciale invloed van de opvoeding. Het is dan ook een vereiste dat we die 
verontrustende opvoedingssituatie (VOS) in rekening nemen. Een onstabiele ouderrelatie kan 
nefast zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Daarnaast kan er, omwille van de 
verslavingsproblematiek van zijn moeder, het verleden van misbruik in het gezin en de 
echtscheiding van zijn biologische ouders, sprake zijn van een onveilige hechting bij Pieter-
Jan. Een onveilige hechtingsrelatie kan in het latere leven tot verschillende problemen leiden 
zoals onder andere een laag gevoel van zelfwaarde en het moeilijk aangaan van relaties met 
anderen. Daarnaast is het bijna zeker dat het verleden van misbruik binnen het gezin ook een 
grote impact -bewust of onbewust- heeft op de opvoeding en ontwikkeling van Pieter-Jan en 
zijn waarden en normen.  

Een volgend argument om de jongere niet volledig verantwoordelijk te stellen, betreft de 
mogelijkheid dat de moeder van Annie de schuld niet aan Pieter-Jan toeschrijft omdat ze inziet 
dat dit niet zijn volledige verantwoordelijkheid is.  Ze kan de ouders de schuld geven omdat ze 
Pieter-Jan gebrekkig hebben opgevoed of zichzelf omdat ze hem gekozen heeft als babysit. Dit 
argument weerlegt het pro argument aangaande het slachtofferperspectief.  
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Fase IV: Afweging 

7. Wat is het gewicht van de argumenten in deze casus? 

Vanzelfsprekend kunnen we geen sluitend antwoord bieden op de vraag of de jongere al dan 
niet verantwoordelijk is. Daar is dieper onderzoek voor nodig naar de mentale toestand van 
de jongere. Bovenstaande argumenten bieden een grove zwart-wit schets maar in de realiteit 
is het nooit zo eenduidig. We moeten de twee radicale standpunten sowieso versmelten om 
een finaal antwoord te kunnen verschaffen op de vraag.  

Het eerste argument dat de jongere verantwoordelijk stelt, is het feit dat hij deze daad uit 
vrije wil gesteld heeft. Ondanks het feit dat we dit een belangrijk element vinden, spreken we 
over een minderjarige die niet verondersteld wordt volledig verantwoordelijk te zijn. 
Minderjarigheid veronderstelt namelijk afhankelijkheid, tenzij het tegendeel bewezen wordt. 
Dit kan pas vanaf de dader zestien jaar is. Bij Pieter-Jan staan we dus voor een moeilijke taak. 
Om een oordeel te vellen over de mate van verantwoordelijkheid, moeten we de context in 
rekening brengen. In deze situatie kun je de daad er namelijk onmogelijk los van zien. Als we 
de context bekijken, kan Pieter-Jan onmogelijk volledig verantwoordelijk gezien worden. De 
precaire levensomstandigheden, moeilijke thuissituatie en de geschiedenis van misbruik 
binnen het gezin bieden volgens ons heel wat verzachtende omstandigheden. Wij zien de 
context daarom als hét argument om hem niet volledig verantwoordelijk te stellen.   

Een volgend argument houdt het slachtofferperspectief in. Dit argument is voor ons het 
belangrijkste en meest doorwegende pro-argument om Pieter-Jan volledig verantwoordelijk 
te stellen. De daad is onomkeerbaar en zal het leven van Annie voor altijd beïnvloeden. Pieter-
Jan heeft schade berokkend aan Annie en haar omgeving. Om dit te kunnen verwerken, lijkt 
het ons nodig dat hier iemand verantwoordelijk voor gesteld wordt. Zoals we aangaven bij de 
contra-argumenten hoeft dit niet per se Pieter-Jan te zijn. 

De visie van de maatschappij zien we niet als prioritair maar heeft toch enig belang. Het volk 
moet enerzijds zien dat zulke daden bestraft worden, niet aanvaardbaar zijn en dat je je 
verantwoordelijkheid niet zomaar helemaal kan afschuiven op de context. Anderzijds is het 
belangrijk voor het volk om te weten dat de Belgische wetgeving rekening houdt met 
persoonlijke omstandigheden en dat er ruimte is voor nuance, ook binnen het juridisch kader. 
Voor onze casus zien we dit argument als minder relevant en zullen we er dus bij de 
handelingsmogelijkheden minder aandacht aan besteden. 

We vinden het ook heel belangrijk om Pieter-Jan duidelijk te maken dat hij iets verkeerd 
gedaan heeft en dat dit niet aanvaard wordt. We willen hiermee voorkomen dat hij in de 
toekomst gelijkaardige handelingen stelt. Als we al vooruitblikken op de 
handelingsmogelijkheden, kunnen we zeggen dat dit leerproces niet noodzakelijk hoeft plaats 
te vinden in een straffende context.  

Concluderend zien wij de context van Pieter-Jan als het meest doorslaggevende element om 
hem niet volledig verantwoordelijk te stellen en om hem eerder richting afhankelijkheid te 
situeren. Daarnaast moeten we bij het handelen het slachtofferperspectief wel in rekening 
brengen. Ten slotte is het ook belangrijk om te voorkomen dat Pieter-Jan gelijkaardige daden 
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zal stellen in de toekomst. Ook hier zullen we rekening mee houden bij de 
handelingsmogelijkheden.  

8. Welke handelingsmogelijkheid verdient bijgevolg de 
voorkeur? 

We zien Pieter-Jan dus niet volledig verantwoordelijk, dus moeten we ons handelen daar naar 
spiegelen. Het is belangrijk dat we hem niet enkel straffen maar ook helpen. Dit zit reeds 
verwerkt in het juridisch kader voor minderjarigen. Door de vooronderstelling van 
onbekwaamheid bij minderjarigen spreken we niet over misdrijven maar over ‘als misdrijf 
omschreven feiten’. Dit impliceert dat we niet straffen maar een maatregel van behoeding, 
bewaring en/of opvoeding zullen opleggen. Dergelijke maatregel houdt altijd hulp in.  

Bij het bepalen van onze handelingen moeten we het subsidiariteitsbeginsel in acht nemen. 
Dit wil zeggen dat wij de voorkeur moeten geven aan de minst ingrijpende maatregelen. 
Echter, gezien de ernst en gelaagdheid van deze casus zien we ons genoodzaakt om vrij 
intensief in te grijpen en zowel Pieter-Jan als zijn context maatregelen op te leggen. Dit om te 
voorkomen dat dezelfde daden in de toekomst zullen worden gesteld en om de 
levensomstandigheden van hem en zijn gezin structureel te verbeteren. We zijn er dus van 
overtuigd dat als we de kern van het probleem echt willen aanpakken, we vrij drastisch zullen 
moeten tussenkomen.  

Vanuit dit perspectief gaat onze voorkeur uit naar een residentiële maatregel ten gronde voor 
Pieter-Jan, namelijk een tijdelijke plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling voor 
jeugdbescherming. Het lijkt ons noodzakelijk om Pieter-Jan tijdelijk uit zijn destructieve 
context te halen. Zo creëren we tijd om ook de thuissituatie op orde te stellen. Bovendien ligt 
de dubbele finaliteit van de gemeenschapsinstelling in lijn met ons dubbel doel (zie figuur 1). 
Deze dubbele finaliteit houdt enerzijds sanctionering en anderzijds hulpverlening in. 
Sanctionering doen we door middel van vrijheidsbeperking waardoor Pieter-Jan allereerst 
inziet dat zulke daden niet aanvaard worden en ernstige gevolgen hebben. Daarnaast 
garanderen we zo de veiligheid van zowel Pieter-Jan als van de maatschappij. Hulpverlening 
gebeurt door middel van (re)socialisatie en (re-)integratie. Hierbij doen we beroep op een 
multidisciplinair team dat als hoofddoel heeft dat Pieter-Jan weer de gangbare waarden en 
normen van de maatschappij intrinsiek naleeft. Re-integratie kan door de jongere te 
begeleiden wanneer de jongere geleidelijk aan terug naar zijn woonomgeving kan.  
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Daarnaast is een brede aanpak van de context nodig. Er zijn veel betrokkenen en het is 
belangrijk om deze actoren zoveel mogelijk in rekening te brengen en ook hun veiligheid en 
welzijn te waarborgen.  

Voor Sandra en Marc raden we een intensieve contextbegeleiding aan. We zijn van mening 
dat de opvoedingssituatie van de Pieter-Jan bijdraagt tot de problemen. Binnen deze 
individuele contextbegeleiding pakken we al hun specifieke moeilijkheden aan. We kijken 
daarbij naar de opvoeding en de spanningen thuis, de financiële situatie, de fysieke 
levensomstandigheden en we denken hierbij ook aan de alcoholproblematiek van de moeder. 
Hier is het nodig om de waarden van het gezin aan te pakken en alle gezinsleden te betrekken. 
Daarbij denken we dat een langdurige opvolging van het OCMW aangeraden is om de 
problemen structureel aan te pakken.  

Voor Annie dient er gepolst te worden in hoeverre psychosociale begeleiding noodzakelijk is 
voor haar. Dit kan ook voor haar mama gelden: zowel om Annie te kunnen ondersteunen als 
voor haarzelf.  
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Fase V: Aanpak 

9. Welke concrete stappen vloeien hieruit voort? 

Allereerst, nog voor er een uitspraak gedaan wordt door de rechter, vinden we dat de sociale 
dienst van de politie kordaat moet optreden en het contact tussen Pieter-Jan en Annie moet 
verbieden. Zo wordt, in afwachting van het proces, vermeden dat Annie opnieuw slachtoffer 
wordt van Pieter-Jan zijn daden en wordt de veiligheid van Annie dus gewaarborgd. Daarnaast 
moeten we ook rekening houden met het welzijn van Annie. Hierbij gaan we na in hoeverre 
er nood is aan psychosociale begeleiding. Indien dit het geval is, is het belangrijk dat de 
begeleiding zo snel mogelijk wordt opgestart. Hetzelfde geldt voor de ouders van Annie. We 
voorzien begeleiding en ondersteuning zodat ze het zelf kunnen verwerken en zodat ze weten 
hoe om te gaan met de situatie. Bovendien zien we een gesprek met Pieter-Jan noodzakelijk 
om hem te informeren over het verdere verloop van de situatie, namelijk de doorverwijzing 
van de zaak naar het parket en de mogelijke gevolgen, en hem hierin bij te staan.   

Vervolgens komt de zaak via de politie bij het parket terecht, van daaruit wordt Pieter-Jan 
doorgestuurd naar jeugdrechtbank. Hij heeft namelijk een als MOF gepleegd dat wij als 
voldoende ernstig achten om hem naar de jeugdrechter door te verwijzen. Pieter-Jan en zijn 
moeder en/of vader zullen dan voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Deze beslist dan 
welke maatregelen er zullen worden opgelegd ten aanzien van hen. We veronderstellen 
hierbij dat Pieter-Jan en Sandra op het proces aanwezig zijn.  Ook het gezin van Annie zal  op 
de hoogte gebracht worden van de uiteindelijke uitspraak. Zij worden niet verwacht aanwezig 
te zijn maar zijn wel toegelaten. 

Na de uitspraak van de jeugdrechter zal Pieter-Jan in een gesloten instelling geplaatst worden. 
Wij kozen hiervoor omdat hij zowel een als MOF heeft gepleegd als zich in een VOS bevindt. 
Gelijktijdig met zijn verblijf in de gesloten gemeenschapsinstelling zullen we zijn thuissituatie 
trachten te verbeteren, waardoor hij later in een betere opvoedingssituatie kan terugkeren. 
De begeleiding van zijn context wordt in de volgende alinea verder behandeld. Hoewel hij om 
deze reden ook in een thuisvervangend milieu kon worden geplaatst, kozen wij toch voor de 
gesloten gemeenschapsinstelling omwille van het als MOF. Pieter-Jan heeft namelijk ernstige 
feiten gepleegd en moet beseffen dat zo’n daden niet getolereerd worden en hier sancties 
aan vast hangen. We gaan ervan uit dat hij enigszins weet wat hij gedaan heeft maar de 
ernstige gevolgen hiervan niet kan inschatten. Het is daarom ook belangrijk dat hij in een 
gemeenschapsinstelling terecht komt.  

Zoals we eerder vermeldden, heeft deze gesloten instelling een dubbele finaliteit: 
hulpverlening en sanctionering. Sanctionering wordt bereikt d.m.v. vrijheidsbeperking. Dit 
houdt o.a. een zeer strikte dagindeling, sloten op de kamers, veel toezicht, een streng 
opvoedingsregime… in. Rekening houdend met de vrijheidsbeperking zijn we toch van mening 
dat Pieter-Jan bezoek mag ontvangen. Zo heeft Pieter-Jan een vrij goede band met zijn zus. 
Een goed gesprek met haar zou Pieter-Jan misschien kunnen helpen. Bovendien achten we 
het niet noodzakelijk dat elke vorm van contact met zijn familie verbroken wordt. Wat de 
hulpverlening betreft, wordt er een multidisciplinair team ingeschakeld. Dit team stelt een 
geschikt, individueel handelingsplan op voor Pieter-Jan. Via dit handelingsplan trachten we 
Pieter-Jan stelselmatig de ernst en verregaande gevolgen van zijn daden, zowel voor hemzelf 
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als voor het slachtoffer, te doen inzien. Hierbij vinden we het ook belangrijk dat Pieter-Jan een 
gevoel van empathie creëert ten opzichte van Annie. Dit alles dient ertoe bij te dragen dat hij 
deze daden in de toekomst niet meer zal stellen. Daarnaast moet er met Pieter-Jan gewerkt 
worden rond zijn thuissituatie en hoe hij deze ervaart. Begeleiding en ondersteuning kunnen 
hem bijvoorbeeld leren hoe hij best met familieruzies kan omgaan, hoe hij zich weerbaar kan 
opstellen… Het is hierbij ook belangrijk dat er gepeild wordt naar de betekenis van Pieter-Jan 
zijn daden voor hemzelf. Is er mogelijks een onderliggende oorzaak die aangepakt dient te 
worden waar eerder niet werd bij stilgestaan? Ten slotte houdt het handelingsplan ook 
resocialisatie en re-integratie in. Pieter-Jan moet geleidelijk aan kennis maken met de 
gangbare normen en waarden in de maatschappij en deze internaliseren. Dit kan gerealiseerd 
worden door een graduele opbouw van vrijheid en verantwoordelijkheid. Zo kan Pieter-Jan 
geleidelijk aan weer terugkeren naar zijn eigen context: bijvoorbeeld eerst een halve dag per 
week onder begeleiding, later een volledige dag onder begeleiding, nog later een weekend… 
Wanneer dit handelingsplan afgerond is en dus ook re-integratie zo goed mogelijk bereikt is 
en wanneer zijn context verbeterd is, kan Pieter-Jan de gemeenschapsinstelling verlaten en 
weer volledig participeren in de samenleving.  

Tegelijk met de plaatsing van Pieter-Jan en onmiddellijk na het proces pakken we ook de 
context van Pieter-Jan aan. We kijken hierbij naar de thuissituatie en de moeder van Pieter-
Jan. In een ideale situatie wordt ook Marc erbij betrokken maar we kunnen hem volgens ons 
nergens toe verplichten, aangezien hij geen voogd is van Pieter-Jan.   

Ten eerste zouden we het fysieke leefmilieu aanpakken. De levensomstandigheden zijn 
namelijk precair. Wij raden aan om alle katten uit het huis te halen totdat er gegarandeerd 
kan worden dat Sandra en Marc in staat zijn om hun huisdieren op een degelijke manier te 
onderhouden. Wanneer de katten weg zijn, moet het huis grondig aangepakt worden. 
Hiervoor zouden we een schoonmaakploeg inzetten om samen met Sandra en Marc aan de 
slag te gaan. Wanneer het huis helemaal gepoetst is, zal ook de geuroverlast weg zijn. 
Belangrijk hierbij is dat er na de opkuis een opvolging gebeurt in kader van de contextuele 
begeleiding.  

Deze contextbegeleiding voor Sandra en Marc zien we als mogelijkheid om hun leven weer in 
de goede richting te sturen. Als een eerste stap denken wij aan het overbrengen van het 
belang van een hygiënische woonplaats; zeker wanneer hier kinderen leven. Ook kunnen er 
bepaalde manieren aangebracht worden om het huis op lange termijn proper te houden. 
Daarna gebeurt de begeleiding door middel van een wekelijks huisbezoek. Tijdens die 
bezoeken kan geëvalueerd worden of het onderhoud lukt en waar er nog moeilijkheden en 
werkpunten zijn. Daarnaast zijn de huisbezoeken een mogelijkheid om de financiële 
moeilijkheden aan te pakken. Aanleren waarop ze kunnen besparen en het bijhouden van hun 
uitgaven vormen de basis voor een beter financieel bewustzijn.  

Idealiter pakken we ook de alcoholproblematiek van Sandra aan. We brengen het probleem 
ter sprake en we geven aan waar ze terecht kan indien ze nood heeft aan hulp. Omdat er nog 
geen sprake is van een ernstige verslaving is dit geen prioriteit. Daarnaast kunnen we Sandra 
nergens toe dwingen en dus enkel hulp aanbieden.  

Een laatste belangrijk punt van de context is het verleden van seksueel misbruik. We moeten 
in het kader van het welzijn van Sandra, Sarah en Thejo – alle drie slachtoffers van seksueel 
misbruik - nagaan in hoeverre zij psychosociale begeleiding nodig hebben. In welke mate 
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hebben zij de traumatische ervaringen al dan niet kunnen verwerken en ik welke mate 
brengen de daden van Pieter-Jan terug moeilijkheden met zich mee? Wanneer wij merken dat 
iemand nood heeft aan hulp moeten wij die ook kunnen helpen, eventueel door ze door te 
verwijzen naar de geschikte instanties.   

Conclusie 
Wij zijn er ons van bewust dat het probleem zich over verschillende vlakken uitstrekt en dat 
het daarom extra moeilijk is om de casus in zijn geheel aan te pakken. Het is dan ook moeilijk 
om één efficiënte en effectieve oplossing naar voren te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat, 
als alles kan gebeuren zoals wij het voor ogen hebben, onze handelingsvoorstellen een 
antwoord zouden kunnen bieden op de problemen van zowel Pieter-Jan als zijn context. Het 
probleem hierbij is dat onze voorstellen in realiteit niet altijd even gemakkelijk te 
verwezenlijken zullen zijn.  
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Zelfreflecties en peer-evaluaties 
Elise Gotelaere 
De taak was voor mij persoonlijk een hele uitdaging. Naast het feit dat overleg noodzakelijk 
was om tot een goede uitkomst te komen ging dat overleg niet altijd even vlot. Iedereen heeft 
immers een eigen mening en om met vijf naar één resultaat te streven heb je veel geduld 
nodig en moet je veel toegevingen doen. Naar mijn gevoel vergde de taak heel veel tijd. Over 
het resultaat ben ik over het algemeen wel tevreden. 

Mijn standpunt is doorheen de taak grondig beïnvloedt door andere meningen van mijn 
groepsgenoten. Ik was het in eerste instantie niet altijd akkoord met hun mening maar na 
overleg kwamen er verrassende uitkomsten naar boven.  In het begin van de taak dacht ik dat 
een gesloten instelling voor de jongere geen optie was, deze mening is volledig veranderd. 
Het is indrukwekkend hoe je standpunt kan veranderen door argumenten van anderen. 
Daarom was het voor deze taak interessant om in groep te werken, al was een groep van vijf 
wel een groot aantal om je mening in te uiten.  

 Deelname 
overleg 

Formulering 
moreel dilemma 

Opzoeken 
bijkomende info 

Formuleren 
argumenten 

‘pro’ en ‘contra’ 

Uitwerken 
handelingsvoorstel 

H.V.D.K. 3 
Aanwezig, bracht 
relevante dingen 

aan. 

3 
Goed, droeg bij 
tot formulering 
van dilemma. 

 

3 
Goed, zocht extra 

info op. 

3 
Goed, bracht 
relevante en 
onderbouwde 

argumenten aan. 
 

3 
Goed, bracht 
relevante en 

onderbouwende 
elementen aan. 

H.V. 3 
Aanwezig, bracht 
relevante dingen 

aan, goede 
achtergrond 

vanuit rechten. 

3 
Goed, droeg bij 
tot formulering 
van dilemma. 

 

3 
Goed, bracht 

nuttige info vanuit 
goede 

achtergrondkennis. 

3 
Goed, bracht 
relevante en 
onderbouwde 

argumenten aan. 
 

4 
Zeer goed, bracht 

relevante en 
onderbouwende 

elementen. 
 

J.V. 4 
Aanwezig, denkt 
kritisch over veel, 

zet zo aan tot 
denken. 

3 
Goed, droeg bij 
tot formulering 
van dilemma. 

 

4 
Zeer goed. Zocht 
veel aanvullende 

en nuttige 
informatie op. 

 

3 
Goed, bracht 
relevante en 
onderbouwde 

argumenten aan. 
 

4 
Zeer goed, bracht 

relevante en 
onderbouwende 

elementen. 
 

M.V.M. 2 
Aanwezig, bracht 
correcties aan. 

 

3 
Goed, droeg bij 
tot formulering 
van dilemma. 

 

2 
Voldoende, info 

opgezocht. 

3 
Goed, bracht 
relevante en 
onderbouwde 

argumenten aan. 
 

3 
Goed, bracht 
relevante en 

onderbouwende 
elementen aan. 

 

 

Hannelore van der Kloot  
In het algemeen wil ik alvast stellen dat ik een fijne groep had om mee samen te werken. We 
konden vrij gemakkelijk afspraken maken. Het eerste wat we hebben gedaan, is afgesproken 
om de casus samen te overlopen en onze eerste ideëen erover te delen en een mogelijke 
morele vraag te formuleren. Vervolgens heeft iedereen een eigen puntje voorbereid. Deze 
puntjes waren niet tot betrekking van de concrete handelingen omdat we dit samen zouden 
doen. Na een week stelden we de deadline en sindsdien kwamen we elke week samen om 
steeds een ander puntje uit te werken. Zo kwamen we uiteindelijk tot de uiteindelijke paper. 
Ik besef dat het een geluk geweest is om in een groepje te zitten dat elke week een vast 
moment had om aan dit groepswerk te werken. Een opdracht als deze heeft overleg nodig. 
Hoewel het samenkomen veel tijd in beslag heeft genomen door het afwegen van 
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verschillende standpunten, konden we op die manier een kritisch verslag vormen over deze 
casus.  

Mijn standpunt van in het begin ligt in lijn met de uiteindelijke handelingsmogelijkheden. Deze 
waren echter nog wat globaal en abstract. Toen we deze concreet gingen uitwerken, heb ik 
persoonlijk veel bijgeleerd. Ik wist wel grotendeels wat ik zou doen, maar niet hoe dat juridisch 
en wettelijk precies in elkaar zat. Er waren groepsleden die daar veel over opzochten en ze 
hebben mij op die manier aangestuurd om dat ook meer te doen. Zo kreeg ik een beter zicht 
op de officiële kant van de zaak. Op die manier heb ik mijn standpunt verder kunnen uitdiepen.  

Het afwegen van andere standpunten en het uitdiepen van die van mezelf, hebben ervoor 
gezorgd dat ik tevreden ben met de verkozen handelingsmogelijkheid en met het resultaat.  

 

Marthe Van Mulders  
Bij het begin van de opdracht, toen de casus werd uitgelegd, had ik een ander standpunt dan 
nu op het einde. Ik was van mening dat de jongen volledige schuld had en hiervoor volledig 
verantwoordelijk kon gesteld worden. Naarmate ik de casus beter analyseerde begon ik meer 
en meer in te zien dat de jongen in kwestie geen goede opvoeding had gekregen en dus ook 
de juiste normen en waarden van de maatschappij niet kon hebben overgenomen. Ik ben van 
mening dat het je plicht is als ouder om je kind zo goed mogelijk op te voeden en het geven 
waar het recht op heeft. Ik kan me dus nu wel vinden in het feit dat de ouders mee worden 
aangewezen als schuldige aangezien zij een opvoedingstaak hadden en deze niet hebben 
voltooid.  

 

 Deelname 
overleg 

Formulering 
moreel dilemma 

Opzoeken 
bijkomende 

info 

Formuleren 
argumenten ‘pro’ 

en ‘contra’ 

Uitwerken 
handelingsvoorstel 

Elise Gotelaere 3 3 3 3 2 

Jade Vanoverbeke 3 3 3 3 3 

Hannelore 
Vancampenhout 

3 3 3 3 3 

Hannelore van der 
Kloot 

3 3 3 3 3 

 Deelname 
overleg 

Formulering 
moreel dilemma 

Opzoeken 
bijkomende info 

Formuleren 
argumenten ‘pro’ 

en ‘contra’ 

Uitwerken 
handelingsvoorstel 

Elise Gotelaere 4 3 4 3 4 

Hannelore 
Vancampenhout 

4 
 
 

4 3 3 4 

Marthe Van 
Mulders 

2 3 2 3 3 

Jade Vanoverbeke 4 3 4 3 4 
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Hannelore Vancampenhout  
In het algemeen vind ik dat ons groepswerk zeer goed is verlopen. Dit komt volgens mij 
hoofdzakelijk door onze goede groep en vlotte samenwerking. We kwamen wekelijks samen 
(soms zelfs meer) om aan onze taak te werken. Iedereen had zijn eigen inbreng en 
standpunten, wat interessante discussies opleverde. Samen gingen we aan de slag en maakten 
we weloverwogen besluiten waarbij over alle details werd nagedacht. Soms vond ik het wel 
moeilijk om mijn eigen visie onder woorden te brengen en uit te leggen aan de andere 
groepsleden. Toch heb ik dit steeds proberen doen zodat er zeker geen mogelijk relevante 
gedachten verloren zouden gaan. Ik vond het daarnaast zeer leerrijk en interessant om naar 
de standpunten en opmerkingen van mijn groepsleden te luisteren. Soms veranderde dit mijn 
eigen initiële standpunt, soms bleven de meningsverschillen bestaan en gingen we opzoek 
naar een werkbaar compromis waar iedereen zich in kon vinden. Ik vind dat we hier als groep 
goed in geslaagd zijn. 

Mijn eigen visie op de casus is gedurende het werken errond soms veranderd, toch zijn er ook 
elementen behouden gebleven. Oorspronkelijk hadden we als groep een aantal basisideeën 
opgebouwd die we behouden hebben tot in ons uiteindelijke handelingsplan, deze 
basisideeën werden gedeeld door alle groepsleden. Hierbij denk ik aan het contact tussen 
Pieter-Jan en Annie dat we zo snel mogelijk wilden verbieden, de psychologische 
hulpverlening voor Annie maar ook voor de gezinsleden van Pieter-Jan met een verleden van 
misbruik, de thuissituatie van Pieter-Jan die dringend aangepakt moest worden, … Gaandeweg 
hebben deze ideeën steeds meer vorm en concrete inhoud gekregen. Waar we wel langer 
over moeten nadenken hebben, is welke maatregel we Pieter-Jan zouden opleggen. Initieel 
dachten we aan de mate van straf en hulpverlening die we hem zouden opleggen. Al snel 
kwamen we echter tot de vaststelling dat dit niet aan de orde was aangezien Pieter-Jan 
minderjarig is en het dus gaat om een maatregel en niet om een straf. Uiteindelijk hebben we 
gekozen voor een zeer ingrijpende maatregel. Dat had ik in het begin zeker niet gedacht,  ik 
dacht eerder aan ambulante hulpverlening. Na lang overleg zijn we toch tot het besluit 
gekomen dat een gemeenschapsinstelling ons de beste optie lijkt omdat het gaat om zowel 
een ernstig als MOF als een VOS waarbij de jongere de ernst van zijn daden moet inzien en 
beter even uit zijn context wordt gehaald.  

 

 Deelname 
overleg 

Formulering 
moreel 

dilemma 

Opzoeken 
bijkomende info 

Formuleren 
argumenten 

‘pro’ en 
‘contra’ 

Uitwerken 
handelingsvoorstel 

 Elise Gotelaere Elise 4 3 4 3 3 

Hannelore van der 
Kloot 

4 3 4 3 4 

Marthe Van Mulders 2 3 3 3 3 

Jade Vanoverbeke 4 4 4 3 3 

 

Jade Vanoverbeke 
Ik heb de casus enkele keren moeten lezen voor ik goed en wel zicht kreeg op de situatie. 
Vanaf het begin was reeds duidelijk dat we te maken met een ingewikkelde casus die zich 
uitstrekte op veel niveaus. De precaire levensomstandigheden primeerden in mijn gedachten 
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en eerst zag ik de ernst van de daden die Pieter-Jan niet in. Qua handelingsmogelijkheden wist 
ik niet zo goed waar te beginnen en ik was dan ook blij dat tijdens de eerste afspraak met de 
groep van alles duidelijker werd. Ik zat samen met gemotiveerde en intelligente groepsleden 
en had het gevoel dat de meesten op dezelfde golflengte zaten. We hebben er veel tijd en 
moeite in gestoken en bijna elke zin werd zowel inhoudelijk als grammaticaal gecheckt en 
gedubbelcheckt.  

Mijn standpunten sloten niet altijd aan bij die van de andere groepsleden, maar vaak konden 
ze hun mening zo beargumenteren dat ik toch werd overtuigd. Omgekeerd denk ik dat het 
ook zo was. Iedereen luisterde naar iedereen en dat zorgde mee voor een goede 
groepsdynamiek.  

Ik kan met overtuiging zeggen dat ik tijdens de laatste weken sterk ben geëvolueerd. Zowel 
mijn mening over de casus als mijn kennis over ethische dilemma’s en hoe ze aan te pakken is 
zeker verbeterd. Concluderend vond ik het een interessante casus, een interessante opdracht 
en heb ik er veel van opgestoken.  

 

 Deelname 
overleg 

Formulering 
moreel dilemma 

Opzoeken 
bijkomende info 

Formuleren 
argumenten 

‘pro’ en ‘contra’ 

Uitwerken 
handelingsvoorstel 

Elise Gotelaere 4 4 4 3 4 

Hannelore van der 
Kloot 

4 3 4 4 4 

Marthe Van 
Mulders 

2 2 2 2 3 

Hannelore 
Vancampenhout 

4 3 3 4 4 
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