Observatieafdeling
Teylingereind
Informatie voor ouders

Uw kind is geplaatst op afdeling De Ven van Teylingereind of komt
hier binnenkort naartoe. Wij kunnen ons indenken dat u hier veel
vragen over heeft. Deze informatie is bedoeld om een idee te geven
van wat uw kind te wachten staat en wat wij van u verwachten.
7 weken onderzoek
Op de observatieafdeling verblijven maximaal acht jongens. Het
onderzoek op de observatieafdeling, dat door verschillende
onderzoekers wordt gedaan, duurt zeven weken en gebeurt in opdracht
van de rechter. Wij praten met uw kind en kijken hoe het met hem gaat
op de afdeling. Zo kunnen wij in een uitgebreid rapport antwoord geven
op de vragen die de rechter over uw kind heeft gesteld. Aan het eind van
de zeven weken worden de antwoorden op deze vragen opgeschreven
in een rapport.
Het rapport
Elke onderzoeker beschrijft zijn bevindingen en bespreekt dit met uw
kind voor het einde van de observatieperiode. Tijdens het laatste overleg
wordt aan de hand van de rapportages het advies aan de rechter
geformuleerd en zullen de vragen worden beantwoord. Voor dit overleg
worden ook de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering of
een behandelaar uitgenodigd. Voordat het rapport naar de rechtbank of
het Hof gaat, krijg uw kind dit te lezen, zodat feitelijke onjuistheden
kunnen worden gecorrigeerd. De psycholoog en de psychiater zijn
eindverantwoordelijk. Wanneer het onderzoeksteam tot een advies en
conclusie is gekomen, wordt dit aan uw kind verteld. Als uw kind jonger
dan 16 jaar is of als hij toestemming hiervoor heeft gegeven, wordt het
advies ook aan u als ouder/verzorger verteld. De mening van uw kind en
die van u worden in het rapport opgenomen. Hoewel het rapport van de
observatieafdeling belangrijk is, bepaalt de rechter wat hij/zij met het
advies doet.
Wordt uw kind verdacht van een strafbaar feit?
Uw kind is hier geplaatst, omdat de rechter beter wil begrijpen waarom
uw kind het strafbare feit, waarvan hij wordt verdacht, heeft gepleegd.
Deze informatie heeft de rechter nodig om in de zaak van uw kind een
passende uitspraak te kunnen doen.

Is er iets met uw kind aan de hand en zo ja, wat is dat? Wat kunnen we
hieraan doen? Wat is het beste voor uw kind? Ook is het belangrijk om
te weten hoe voorkomen kan worden dat uw kind weer in de problemen
komt.
Heeft uw kind een PIJ-maatregel?
Uw kind kan hier ook worden geplaatst, als hij al een PIJ-maatregel
opgelegd heeft gekregen. Dit gebeurt op verzoek van de directeur van
de justitiële jeugdinrichting waar uw kind wordt behandeld. Er wordt dan
onderzoek gedaan naar zijn behandeling en (vervolg)traject. Wij geven
na afloop van de observatieperiode advies aan de directeur over het
verdere verloop van de PIJ-maatregel van uw kind.
Het dag- en weekprogramma
Er wordt gewerkt met een dagprogramma. Sommige onderdelen zijn
voor alle jongeren iedere dag hetzelfde. Zo gaat uw kind vier dagen per
week een halve dag naar de interne school en heeft hij regelmatig
individuele gesprekken of activiteiten met iemand uit het
onderzoeksteam. Naast de vaste onderdelen en de individuele
gesprekken kan uw kind ook extra sporten, naar de bibliotheek, bezoek
ontvangen en telefoneren.

Onderzoeksteam
Uw kind krijgt met verschillende medewerkers uit het onderzoeksteam te
maken. Het werk van de verschillende teamleden wordt hierna
beschreven.
Groepsleiding
Op observatieafdeling De Ven werken groepsleiders. Zij begeleiden alle
activiteiten op de afdeling. Dit wil zeggen dat ze hier samen met de
jongeren aan deelnemen. Uw kind kan bij de groepsleiders terecht met
vragen of voor een gesprek. Uw kind heeft contactpersonen. Zij doen
onder andere de mentorgesprekken en zijn het belangrijkste
aanspreekpunt. Groepsleiders schrijven (rapporteren) iedere dag over de
houding en het gedrag van uw kind. Op basis van deze dagrapportages
wordt het groepsverslag geschreven.
Docent
Uw kind neemt deel aan het schoolprogramma. Ook hier wordt uw kind
geobserveerd en worden zijn schoolse vaardigheden in kaart gebracht.
Er wordt gekeken naar de manier waarop hij kind leert, waar hij goed in
is en wat hij nog kan ontwikkelen. Daarnaast wordt gekeken naar hoe hij
zich binnen een groep gedraagt.
Milieuonderzoeker
De milieuonderzoeker brengt de levensloop van uw kind in kaart. De
belangrijkste ontwikkelingen in het gezin van herkomst en de
omstandigheden waaronder hij is opgegroeid, komen in het rapport.
Daarnaast is het van belang iets te weten over zijn schoolloopbaan,
werkzaamheden en relaties. Om deze informatie te krijgen zal de
milieuonderzoeker contact zoeken met mensen die een rol in zijn leven
spelen of hebben gespeeld of op een andere manier belangrijke
informatie over uw kind hebben. Wij noemen deze mensen ‘referenten’.
Dat zijn meestal u als ouders, broers/zussen en andere familieleden.
Daarnaast wordt eventueel contact opgenomen met vrienden,
werkgever(s), collega’s, leerkrachten of hulpverleners.
Als uw kind een PIJ-maatregel heeft, wordt gekeken of en hoe de
bestaande informatie over hem moet worden aangevuld en hoe de
behandeling het beste verder kan gaan.
Vaktherapeut

De vaktherapeut werkt bijvoorbeeld met muziek of beweging. Het zijn
werkvormen die uw kind uitnodigen om zich te uiten. Het kan zijn dat uw
kind een opdracht krijgt van de therapeut, maar het kan ook zijn dat de
therapeut uw kind een eigen inbreng laat hebben in wat hij gaat doen. Bij
vaktherapie gaat het meer om doen, dan om vertellen. De vaktherapeut
kijkt hoe uw kind reageert, hoe hij omgaat met anderen, wat hij laat zien,
hoe hij naar dingen kijkt en hoe hij omgaat met bepaalde situaties en
gevoelens. De vaktherapeut schrijft ook een rapport over de observaties
en bespreekt dit vervolgens met uw kind.

Systeemobservatie
U kunt, samen met u kind, worden uitgenodigd voor een
systeemobservatie. Deze observatie kan uit twee delen bestaan:
gesprekken met de psycholoog of psychiater en een onderdeel met een
vaktherapeut. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan hoe de onderlinge
verhoudingen binnen het gezin zijn, de manier van communiceren, wat
het gezin vindt van het ten laste gelegde en hoe in de toekomst verder
kan worden gegaan.

Psycholoog

In de gesprekken die uw kind met de psycholoog heeft, kunnen
verschillende zaken naar voren komen, bijvoorbeeld gebeurtenissen in
zijn leven, zijn gedachten, zijn eigenschappen, hoe hij is opgegroeid en
het strafbare feit dat ten laste is gelegd. Daarnaast is een belangrijk
onderdeel het testonderzoek, waar uw kind onder andere een vragenlijst
invult. Dit kan worden uitgevoerd door een testassistent.
Psychiater
Een onderdeel van de gesprekken met de psychiater is de medische
achtergrond van uw kind. Daarnaast kunnen ook hier verschillende
zaken worden besproken, zoals gebeurtenissen in zijn leven, zijn
gevoelens, zijn eigenschappen, hoe hij is opgegroeid en het strafbare feit
dat ten laste is gelegd.
Jurist
De jurist maakt aan het begin van het onderzoek een analyse van het
strafdossier en de vragen voor het onderzoek. Zo worden de
onderzoekers beter geïnformeerd over uw kind, en de omstandigheden
van het ten laste gelegde feit waarvan hij wordt verdacht. De jurist houdt
in de gaten of het onderzoek volgens de wettelijke afspraken verloopt.
De jurist adviseert niet in de strafzaak, daarvoor moet uw kind bij zijn
advocaat zijn. De jurist kan uw kind wel antwoord geven op
strafrechtelijke vragen en juridische vragen over zijn verblijf in
Teylingereind.
Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar de groepsleiding van de
observatieafdeling via telefoonnummer 071 – 30 55 555. Meer informatie
vindt u op het formulier ‘Contact met mijn kind’.
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