
 

 

1 á 2 enthousiaste scriptiestudenten  
 

Onze organisatie 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft één missie: Ieder kind veilig! 

Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming en blijvende veilige ontwikkeling van 

kwetsbare kinderen. Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, zodat zij veilig 

kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in 

de maatschappij. Ieder kind veilig! 

 

We zijn een gecertificeerde instelling en voeren intensief systeemgericht casemanagement 

uit in gezinnen met en zonder een maatregel (zoals een ondertoezichtstelling, voogdij of 

jeugdreclassering).  

Wij werken met 450 collega’s op een kundige, krachtige en kwetsbare manier aan het 

beschermen van kinderen die niet veilig kunnen opgroeien. Wij werken samen met het 

hele gezin! Wij zetten graag gezinnen in hun kracht, door hoop te vergroten, negatief 

gedrag te verminderen en meer autonomie en structurele veiligheid te bieden.  

 

Jouw doel: Ieder kind veilig! 

Wij zijn op zoek naar 1 of 2 gemotiveerde en enthousiaste studenten (forensische) 

orthopedagogiek die mee willen werken in het onderzoeksprogramma ‘Ieder kind veilig’ 

van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Dit programma is gericht op de basismethodiek 

Intensief Systeemgericht Casemanagement. Onderdeel van onderzoeksprogramma ‘Ieder 

kind veilig’, is programmalijn 1 “Populatie: 

kenmerken en behoeften”.  

 

We willen weten wat de kenmerken en behoeften 

zijn ten behoeve van kindveiligheid van de 

kinderen en gezinnen bij jeugdbescherming, 

zodat wij weten wat welke zorg wij bij hen 

moeten inzetten om effectief te zijn. Bij onderzoek 

naar een populatie/groep kijken we altijd ook 

inhoudelijk naar enkele cases: een aantal cases 

wordt kwalitatief uitgediept door uit te zoeken wat 

we hebben ingezet aan zorg en zouden moeten hebben ingezet.  

 
Gesloten plaatsing: analyse van kenmerken en behoeften kinderen waarvoor 

gesloten plaatsing wordt aangevraagd  

De helft van de machtigingen voor gesloten plaatsing betreft momenteel een 

spoedaanvraag. Dit is zorgelijk en een aanleiding om een onderzoek te doen naar de 

 Jeugdbescherming Regio Amsterdam zoekt  



 

kenmerken en behoeften van kinderen waarvoor een gesloten plaatsing wordt 

aangevraagd.  
 

Onderzoeksvraag 

Wat zijn de kenmerken en behoeften van kinderen waarvoor gesloten plaatsing wordt 

aangevraagd?  

 

Analyse van kinderen waarvoor in 2015 en eerste helft 2016 een machtiging gesloten 

jeugdhulp is aangevraagd. Ook willen we kijken naar het inzetten van de voorwaardelijke 

machtiging. Naast een kwantitatieve analyse van de hele populatie, worden minimaal 10 

cases inhoudelijk uitgediept.  

 

Bij Jeugdbescherming vindt eens in de 3 weken een bijeenkomst plaats voor iedereen die 

met onderzoek bezig is, daar kunnen stagiairs/studenten ook aan deelnemen. Dit is een 

overleg om te sparren over ideeën, vragen te stellen waar je in de uitvoering tegen aan 

loopt en om (tussentijdse) resultaten te presenteren. Daarnaast worden studenten 

uitgenodigd om mee te gaan naar interne en externe bijeenkomsten.  

 

Solliciteren? 

Ben je geïnteresseerd in deze scriptieopdracht? Stuur dan vóór 15 augustus a.s. een e-mail 

met je motivatie en CV naar Inge Busschers (onderzoeker) via onderzoek@jbra.nl. Dan 

nemen wij contact met je op. 
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