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Abstract Moving on... Children’s perspectives about moving during the asylum procedure in The
Netherlands. Last year (2011) 3570 children applied for asylum in The Netherlands. During the procedure
they stay with their families in several asylum seeking centres. The aim of this study is to examine how
often these children move during their procedure and to look into their perceptions about the relocations.
The key question therefore is: How do asylum seeking children perceive the influence of moving on their

life and does the number of relocations play a role in this? Method The research population included
children aged ten till eighteen, living in an asylum seeking centre with their family. Data has been
gathered by using a self-report questionnaire (n = 132); semi-structured interviews (n = 10); a search for
international studies related to this subject; and database research in order to gather the national number
of relocations of all asylum seeking children in the Netherlands (0-18 years). Results Children move
approximately one time a year. Children who have moved four times or more – compared to children
which have moved fewer times – feel less happy, enjoy themselves less in their time off, enjoy school
less, and have the feeling others listen less to their opinions. The results from the questionnaire seem to
correspond to the stories of the children who have been interviewed. Conclusion A large number of
relocations seems to have negative consequences for children’s well-being. However, relocations for
children occur on average ones every year, which is relatively high.
Samenvatting Moving on... Het perspectief van kinderen op verhuizen tijdens de asielprocedure in
Nederland. Vorig jaar (2011) hebben 3570 kinderen asiel aangevraagd in Nederland. Gedurende de
procedure verblijven zij met hun gezin in meerdere asielzoekerscentra. Doel van deze studie is om te
onderzoeken hoe vaak deze kinderen verhuizen binnen de asielprocedure en hoe zij deze verhuizingen
ervaren. De onderzoeksvraag luidt dan ook: Wat zeggen asielzoekerskinderen zelf over de invloed van

verhuizen op hun leven en speelt het aantal verhuizingen hierbij een rol? Methode De
onderzoekspopulatie omvat kinderen in de leeftijd van tien tot achttien jaar die met hun gezin in een
asielzoekerscentrum wonen. De data is verzameld door middel van een vragenlijst voor kinderen (n =
132); semigestructureerde interviews (n = 10); een literatuur search naar internationale gerelateerde
onderzoeken; en onderzoek naar informatie uit databases over het aantal verhuizingen van
asielzoekerskinderen (0-18 jaar) in Nederland. Resultaten Asielzoekerskinderen verhuizen gemiddeld
één keer per jaar. De kinderen die vier keer of vaker verhuisd zijn – in vergelijking tot kinderen die minder
vaak verhuisden – voelen zich minder vrolijk; vermaken zich minder goed in hun vrije tijd; vinden school
minder leuk; en hebben minder het gevoel dat er naar hun mening geluisterd wordt. De uitkomsten van
de vragenlijst lijken overeen te komen met de verhalen van de geïnterviewde kinderen. Conclusie Vaak
verhuizen lijkt negatieve gevolgen te hebben voor het welzijn van asielzoekerskinderen. Deze kinderen
verhuizen echter relatief veel, gemiddeld één keer per jaar.
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Waar moet ik zijn?

Mijn vriend is gister

Er is veel lawaai

opgepakt

In mijn hoofd

Hij moest eruit

Maar in mijn hart is er maar

Zonder kans

IJs

Niet eens gedag

Het is weer lente

Ik heb van alles

Weer april

Meegemaakt

En elke dag

De kans verdiend

Is als elke dag

Normaal te doen

Is als elke dag

Ik hoop dat het

Grijs

Mag

Ik mis de zomer

En zo ga ik door met leven

Ik ga slapen

Als een vreemdeling te gast

Alles is van ijs.

Elke dag – onvoorspelbaar

Ik word gek

Ik houd mijn adem vast

Het is eenzaam
Waar is het paradijs?

Refrein

Refrein:

Ik kan niet in de toekomst kijken

Het is zoals het is

Ik leef van dag tot dag

Het gaat zoals het gaat

Het is voor mij soms lastig

Niemand kan voorspellen wanneer

Ik weet niet of het mag

het beter wordt

Dat ik hier een leven kan bouwen

En morgen is een nieuwe dag

Van bodem tot de top
Ik wil gewoon mijn eigen ruimte
Met toekomst en met hoop
(Jongen, vijftien jaar, vijf keer verhuisd)
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1. Inleiding en theorie
1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Eind 2010 waren er naar schatting 837.000 asielzoekers in de wereld. Eenendertig procent van alle
asielzoekers zijn kinderen (UNHCR, 2010). In Nederland vroegen in 2011 11.590 mensen voor de
eerste keer asiel aan, waarvan 3570 kinderen1 met of zonder gezin (CBS, 2012). Alle aanvragers
krijgen te maken met een asielprocedure. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt
voor opvang in een AZC zolang een asielzoeker daar recht op heeft.
De opvang voor asielzoekers is in Nederland op verschillende wijzen georganiseerd. Na aankomst
in Nederland volgt de aanmelding en registratie bij de Vreemdelingenpolitie en een kort verblijf in de
Centrale

Ontvangstlocatie

(COL).

Vervolgens

gaat

men

voor

korte

duur

naar

een

Procesopvanglocatie (POL). Als de asielzoeker voldoet aan de voorwaarden voor een mogelijke
verblijfsvergunning volgt er een overplaatsing naar een andere opvanglocatie. Wanneer de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) binnen de gestelde termijn geen beslissing kan nemen,
verhuist de asielzoeker naar een regulier asielzoekerscentrum (AZC). Bij afwijzing van de
asielaanvraag kan een verhuizing naar een gezinslocatie of een vrijheid beperkende locatie (VBL)
plaatsvinden (COA, 2010, 2011)2. Aan de verschillende fases in de asielprocedure zijn verschillende
opvangvormen en opvanglocaties verbonden. Dit impliceert dat er meerdere verhuizingen
plaatsvinden. Cijfers over het aantal verhuizingen van asielzoekers zijn niet beschikbaar. Kinderen
verhuizen in de asielprocedure met hun ouders mee. Kloosterboer (2009) geeft een indicatie van het
aantal verhuizingen van de totale populatie kinderen die in de periode van 1 januari 2004 tot en met
1 juni 2006 in de asielprocedure zitten (zie tabel 1.1).
Tabel 1.1

Aantal verhuizingen van asielzoekerskinderen 01-01-2004 – 01-06-2006
Jaar

Op vrijwillige basis

Wegens sluiting locatie

Totaal

2004

915

2.087

3002

2005

969

1.556

2525

2006

325

467

792

Totaal

2.209

4.110

6319

1

Daar waar ik kinderen noem bedoel ik ook jongeren, aangezien het om de leeftijd van 0 – 18 jaar gaat.

2

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) geldt een speciaal opvang- en toegangsbeleid (IND,

2012). Deze valt buiten de context van onderhavige studie.
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De verwachting is dat meerdere malen verhuizen tijdens de asielprocedure de ontwikkeling van
kinderen schaadt (Werkgroep Kind in het AZC, 2011). Vanwege de veronderstelde schadelijke
effecten van verhuizingen voor de ontwikkeling van kinderen, hebben de Tweede Kamerleden
Voordewind (CU), Spekman (PVDA), Dibi (Groen Links) en Schouw (SP) op 8 september 2011 een
motie ingediend waarin zij stellen dat veelvuldig verhuizen van kinderen in de centrale asielopvang
strijdig is met bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).
Hieronder valt het recht van kinderen op een ongestoorde ontwikkeling en op continuïteit in hun
leven (Rijksoverheid, 2011). Deze motie (bijlage II) is door de Tweede Kamer aangenomen. Minister
van Immigratie, Integratie en Asiel, G. Leers, heeft vervolgens het COA opdracht gegeven om de
verhuizingen te gaan registreren.
In de uitwerking van de motie is door het Ministerie de nuance aangebracht dat gemeten zal gaan
worden vanaf het verblijf in een regulier AZC. Dit veronderstelt dat er niet gemeten gaat worden hoe
vaak een gezin/kind verhuist in de totale periode, vanaf aankomst in Nederland tot aan vertrek naar
reguliere woning of naar land van herkomst. Juist in de periodes aan het begin en aan het eind van
de asielprocedure vinden vaak (extra) verhuisbewegingen plaats (Werkgroep Kind in azc3, 2011).
Ook deze verhuizingen dienen in beeld te worden gebracht, omdat ook deze verhuizingen impact
hebben op het sociaal en emotioneel welbevinden van de kinderen die ermee te maken krijgen. Het
COA lijkt de impact van verhuizen op kinderen te onderkennen. Op basis van een
beleidsuitgangspunt in de nieuwe asielprocedure (1 juli 2010) tracht de organisatie gezinnen met
kinderen zoveel mogelijk in schoolvakanties te verhuizen (COA, 2011).

Verhuizen en kinderen
Wat betekent verhuizen voor kinderen? Van Dale (14e editie) noemt verhuizen ‘naar een andere
wereld gaan’. Dit houdt in dat niet alleen de woning verwisseld wordt voor een andere, maar dat de
hele omgeving verandert. Verhuizen brengt veranderingen in de leefomgeving van de betrokkenen
mee (Vermeij & Dronkers, 2001). Pettit (2004) beschrijft over verhuizen van gezinnen in de
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Werkgroep Kind in azc is een samenwerkingsverband waarin de volgende Non-Governmental Organizations

(NGO’s) vertegenwoordigd zijn: UNICEF Nederland, Defence for Children (DCI), Stichting Kinderpostzegels
Nederland, VluchtelingenWerk Nederland (VWN); Stichting De Vrolijkheid en Kerk in Actie. Als onafhankelijke
deskundigen zijn twee zelfstandig deskundigen betrokken en een deskundige vanuit de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG). Van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Immigratie & Asiel (BZK) zijn er waarnemende leden aangesloten (Werkgroep Kind in azc, 2009).
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Verenigde Staten dat de omstandigheden van de nieuwe omgeving waarin een gezin terecht komt
en de leeftijd van de kinderen mogelijk invloed hebben op de consequenties ervan. Verhuizen
verstoort tijdelijk de sociale contacten van kinderen, maar deze verstoring wordt mogelijk beïnvloed
door andere factoren, zoals de omstandigheden waaronder gezinnen verhuizen. In eerder
gepubliceerde literatuur zijn de volgende conclusies gevonden: herhaaldelijk verhuizen gedurende
de kindertijd wordt in verband gebracht met hogere frequenties schooluitval tijdens het voortgezet
onderwijs en verminderde kansen op werk tijdens de vroege volwassenheid; met een verhoogde
kans op gedragsproblemen en een nadelig effect op de vooruitgang van de kinderen op school.
Effecten van verhuizen zijn gevoelig voor controle van stabiliteit in het gezin, armoede en andere
risicofactoren die geassocieerd worden met zowel instabiliteit qua wonen en slechte resultaten in het
latere leven van kinderen (Pettit, 2004).
In het Best Interest of the Child model (BIC-model) noemen Kalverboer en Zijlstra (2006, 2010)
ontwikkelingscondities waaraan een opvoedingssituatie aan zou moeten voldoen wil een kind zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Verhuizen heeft mogelijk invloed op de volgende condities uit het
model: continuïteit in opvoeding en verzorging, sociaal netwerk, educatie, omgang met
leeftijdgenoten en stabiliteit in levensomstandigheden.
De continuïteit en stabiliteit in het leven van een kind wordt door verhuizen aangetast. Een kind
verhuist niet alleen uit een woning, maar ook uit de bekende omgeving en bij het sociale netwerk
vandaan. Dit houdt in dat het contact met leeftijdgenoten, dat ze opgebouwd hebben, wordt
afgebroken. Kinderen verlaten hun school en krijgen te maken met andere leraren, nieuwe
klasgenoten en andere lesmethoden. Verhuizen heeft vanwege deze redenen een negatief effect op
de schoolprestaties van kinderen (Vermeij & Dronkers, 2001). Het doorbreken van de continuïteit en
stabiliteit met een verhuizing vormt een risicofactor voor de ontwikkeling van kinderen. Voor
asielzoekerskinderen vormt dit een extra risicofactor naast andere factoren die hun bestaan
kenmerken. Om dit nader toe te lichten, wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van
asielzoekerskinderen en hun positie in de asielprocedure.

De ontwikkeling van asielzoekerskinderen
Uit verschillende studies blijkt dat asielzoekerskinderen blootgesteld worden aan meerdere
stressfactoren

die

hun

ontwikkeling

negatief

beïnvloeden.

Ze

groeien

op

in

een

opvoedingsomgeving van onvoldoende kwaliteit (Fasal & Stein, 2003; Hodes e.a. 2005; Kalverboer
& Zijlstra, 2008; Kalverboer e.a. 2009; Montgomery & Foldsprang 2005). Naast de stressoren
behorende bij de kindertijd, is er bij asielzoekerskinderen sprake van buitengewone en traumatische
ervaringen door het gedwongen vertrek uit het land van herkomst: de tijd voor de vlucht (pre-flight),
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de vlucht zelf (flight) en de tijd na de vlucht (post-flight). Door de opeenstapeling van stressfactoren
lopen deze kinderen een groter risico op het ontwikkelen van psychologische problematiek dan
andere kinderen (Bronstein & Montgomery, 2010). Onderzoeken naar de sociaal emotionele
ontwikkeling van asielzoekerskinderen tonen aan dat hun welzijn en (psychische) gezondheid
worden beïnvloed door de duur van verblijf in een AZC, het aantal verhuizingen en de kans om
teruggestuurd te worden naar het land van herkomst. Elk van deze factoren kan de kans op
psychosociale problemen bij asielzoekerskinderen vergroten, naast de effecten van opgelopen
trauma’s voor en tijdens hun vlucht (Wiegersma e.a., 2011, Zijlstra, 2012).
Kloosterboer (2009) noemt dat gezinnen die in een AZC leven met vergelijkbare zaken te maken
krijgen als andere gezinnen in Nederland. Een groot verschil is echter dat de mensen in een AZC in
een zeer afhankelijke positie verkeren die over het algemeen niet bijdraagt tot een optimale
ontwikkeling van de kinderen.

Kinderen in de asielprocedure en het kinderrechtenverdrag
Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) is op 20 november 1989
aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). Op 2 september 1990
treedt het in werking. Vijf jaar later, op 8 maart 1995, ook in Nederland. Het Verdrag bundelt alle
rechten van kinderen in één verdrag. Dit maakt dat het Verdrag toegevoegde waarde heeft ten
opzichte van andere bestaande regelingen. Het Verdrag omvat niet alleen de burger- en politieke
rechten, maar ook economische, sociale en culturele rechten (IVRK).
Het IVRK bevat 54 artikelen en heeft tot doel het verbeteren van de positie van kinderen in de
maatschappij. De artikelen worden vaak onderverdeeld in drie soorten rechten: ‘provision, protection
en participation’ (respectievelijk: voorzieningen, bescherming en participatie).
Aan het verdrag liggen vier basisprincipes ten grondslag:
1. Geen discriminatie, alle rechten gelden voor alle kinderen.
2. Belang van het kind. Bij alle beslissingen die door de overheid, instanties en volwassenen
worden genomen, behoord het belang van het kind een eerste overweging te zijn.
3. Recht op leven en ontwikkeling. De overheid moet zich inspannen om het overleven van
kinderen zo veel mogelijk te garanderen en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
4. Respect voor de mening van het kind. Kinderen mogen gezien en gehoord worden. Ze
mogen meepraten en hun mening moet worden meegenomen in zaken die hen aangaan
(Kalverboer & Zijlstra, 2006).
Deze principes zijn geformuleerd in de vier kernartikelen van het Verdrag; artikel 2, 3, 6 en 12.
Artikel 22 van het Verdrag ziet toe op de situatie van minderjarige vluchtelingen en heeft als
9

strekking dat een kind dat de vluchtelingenstatus heeft of wenst te verkrijgen, speciale bescherming
en humanitaire bijstand geboden dient te worden. De Staat is verplicht samen te werken met
bevoegde instanties die deze bescherming en steun bieden (bijlage I).Kinderen hebben in het
Vreemdelingenrecht een zwakke rechtspositie. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen uit gezinnen
waarvan

de

ouders

een

asielaanvraag

hebben

ingediend.

Zij

hebben

in

de

vreemdelingenprocedures een van hun ouder afgeleid belang. Dit betekent dat er in de
asielaanvraag niet zelfstandig naar hun situatie gekeken wordt maar primair naar de situatie van hun
ouders. Als die een recht op verblijf krijgen, geldt dit ook voor de kinderen. Krijgen de ouders geen
recht op verblijf dan krijgen de kinderen dit ook niet. Kinderrechten worden doorgaans beschouwd
als ‘niet-asielgerelateerd’ en worden dan ook in principe niet meegewogen in de asielprocedure. Dit
maakt dat asielzoekerskinderen uit gezinnen minder rechten hebben dan AMV’s die wel zelfstandige
rechten hebben, maar ook dan andere kinderen die in Nederland te maken krijgen met juridische
procedures (Kalverboer & Zijlstra, 2006, 2008).

Verhuizen en asielzoekerskinderen
Uit onderzoek blijkt dat verhuizen een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van
asielzoekerskinderen. In Denemarken is onderzoek gedaan naar het effect van de duur van verblijf
en het aantal verhuizingen binnen het asielstelsel op de geestelijke gezondheid van kinderen die
met hun ouders asiel aanvroegen in dit land. Langdurig verblijf in azc’s en vier of meer verhuizingen
binnen het asielstelsel lijken hier een significant, nadelig effect te hebben op de psychische
gezondheid van de kinderen (Nielsen e.a., 2008). Het vele verhuizen van asielzoekerskinderen in
Nederland is volgens Kloosterboer (2009) niet in overeenstemming met de basisbeginselen van het
Kinderrechtenverdrag. Het belang van het kind vormt hierbij duidelijk geen uitgangspunt (art. 3,
IVRK).

De

verhuizingen

vormen

een

ernstige

bedreiging

voor

de

ontwikkeling

van

asielzoekerskinderen (art.6, IVRK). Aan de basisbehoeften veiligheid, continuïteit en stabiliteit wordt
niet voldaan. Asielzoekerskinderen worden niet extra beschermd (art. 22 IVRK). Het is aannemelijk
dat asielzoekerskinderen meer schadelijke effecten ondervinden van een verhuizing dan niet
kwetsbare kinderen.

1.2 Verwachting, doel en vraagstelling
Op basis van bovenstaande wordt verwacht dat kinderen tijdens de asielprocedure meerdere malen
verhuizen en dat dit invloed heeft op hun leven en hun welbevinden. Doel van onderhavige studie is
dan ook om vast te stellen hoe vaak kinderen tijdens de asielprocedure verhuizen en te
inventariseren wat hoe zij dit beleven. Deze doelstelling mondt uit in de volgende vraagstelling:
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Wat zeggen kinderen zelf over de invloed van verhuizen op hun leven en speelt het aantal
verhuizingen hierbij een rol?
Deze vraagstellling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:
-

Wat is bekend uit internationale onderzoeken over de invloed van verhuizen op het leven
van (asielzoekers)kinderen?

-

Hoe vaak verhuizen kinderen (0-18 jaar) in de asielprocedure vanaf binnenkomst tot vertrek
uit Nederland?

-

Wat zeggen asielzoekerskinderen zelf over de invloed van verhuizen op hun leven?

In hoofdstuk 1 zijn de resultaten van de literatuurstudie reeds gepresenteerd. Hoofdstuk 2 omvat de
methode van onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd. De conclusies,
discussie en aanbevelingen voor onderzoek staan in hoofdstuk 4.
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2. Methode
In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven ter beantwoording van de
onderzoeksvragen. Deze vragen vereisen het hanteren van verschillende methodes die zowel
kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. De combinatie van methodes vormt een mixed method
design (Tashakorri & Teddlie, 2003). Er is gekozen voor een literatuurstudie, een vragenlijst en
semigestructureerde interviews.
Tabel 2.1

Methode(n) van onderzoek per onderzoeksvraag
Onderzoeksvraag

Methode(n) van onderzoek

Wat is bekend uit internationale onderzoeken

Literatuuronderzoek

over de invloed van verhuizen op het leven van
(asielzoekers)kinderen?
Hoe vaak verhuizen kinderen (0-18 jaar) in de

Raadplegen van databases

asielprocedure vanaf binnenkomst tot vertrek uit

Vragenlijst ‘Geef JOUW mening over verhuizen!’

Nederland?
Wat zeggen asielzoekerskinderen zelf over de

Vragenlijst ‘Geef JOUW mening over verhuizen!’

invloed van verhuizen op hun leven?

Semigestructureerd interview

2.1 Literatuuronderzoek
Dit onderzoek richt zich op literatuur die gepubliceerd is in de periode van 1990 tot mei 2012. De
databases ERIC, PiCarta en PsycINFO worden hierbij gebruikt. In tabel 2.2 is een overzicht
gegeven van de zoektermen die gehanteerd worden. Er wordt gezocht in titels van publicaties en
samenvattingen.
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Tabel 2.2

Relevante zoektermen voor literatuuronderzoek
Nederlands

English

Asielzoekerskinderen

Asylum seeking children

Verhuizen AND kinderen

Relocating AND children
Moving AND children

Rechten van het Kind AND asielzoekerskinderen

Rights of the Child / Convention of the Rights of
the Child (CRC)

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het
Kind (IVRK) AND asielzoekerskinderen

Rights of the Child AND Asylum seeking children
Convention of the Rights of the Child (CRC)
AND Asylum seeking children

Asielprocedure AND gezinnen / families

Asylum Procedure AND families
Asylum system AND families

Ontwikkeling AND asielzoekerskinderen

Development AND asylum seeking children

De zoektocht levert in eerste instantie 886 publicaties op, 777 Engelstalig en 109 Nederlandstalig.
Daarvan blijken 23, waarvan één Nederlandstalig, relevant na het screenen van de titels en
abstracts op de in- en exclusiecriteria. Alleen empirische literatuur, geschreven in het Engels of
Nederlands, over onderzoeken in Europa of de Verenigde Staten naar verhuizen van
(asielzoekers)kinderen (0 tot 18 jaar) uit gezinnen wordt meegenomen. Literatuur met betrekking tot
kennismigranten, onderzoeken naar migratiestromen, de invloed van verhuizen op volwassenen,
gezondheidszorg aan asielzoekerskinderen en onderzoeken betreffende alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (AMV’s) blijven buiten beschouwing.

2.2 Databases
Aan de verschillende fases in de asielprocedure zijn verschillende opvangvormen verbonden. De
verhuisbewegingen die hierdoor ontstaan worden in kaart gebracht door het raadplegen van de
databases van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Vluchtelingenwerk Nederland
13

(VWN). Meegenomen worden de verhuizingen die plaatsvinden in de periode na aankomst in
Nederland en voor het vertrek naar een reguliere woning of het land van herkomst. De volgorde van
de opvangvormen staat niet vast, zo kan er ook verhuisd worden van een POL naar een VBL of
rechtstreeks van een AZC naar een reguliere woning.

Figuur 2.1

In kaart te brengen verhuisbewegingen

Databestand van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Om gegevens over asielzoekerskinderen in de opvanglocaties en hun verhuisbewegingen te
verkrijgen zijn de volgende vragen bij het COA uitgezet:
-

Hoeveel kinderen van 0 t/m 17 jaar uit gezinnen verblijven er nu in totaal in de opvang en per
opvangvorm (COL, POL, AZC, VBL en gezinslocatie)?

-

Wat is het aantal verhuizingen per kind?

-

Wat waren de redenen van deze verhuizingen?

Databestand van VluchtelingenWerk Nederland
Om een volledig en betrouwbaar beeld te krijgen van de gegevens over asielzoekerskinderen zijn,
net als bij het COA, de volgende gegevens zijn opgevraagd bij VWN:
-

Hoeveel kinderen van 0 t/m 17 jaar uit gezinnen verblijven er nu in totaal in de opvang en per
opvangvorm (COL, POL, AZC, VBL en gezinslocatie)?

-

Wat is het aantal verhuizingen per kind?

-

Wat waren de redenen van deze verhuizingen?

2.3 Vragenlijst ‘Geef JOUW mening over verhuizen!’
Voor dit masterthesisonderzoek is een vragenlijst ontwikkeld, gericht op het vergaren van informatie
uit de onderzoekspopulatie zelf; de asielzoekerskinderen en jongeren. De vragenlijst heeft zowel
een kwantitatief als een kwalitatief karakter.
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Constructie
Als theoretische basis worden in de constructie van de vragenlijst de ontwikkelingscondities
‘continuïteit in opvoeding en verzorging’, ‘stabiliteit in levensomstandigheden’, ‘veilige fysieke directe
en wijdere omgeving’, ‘omgang met leeftijdsgenoten’, ‘sociaal netwerk’ en ‘educatie’ uit het BICmodel (Kalverboer en Zijlstra, 2006, 2010; Zijlstra, 2012) opgenomen.
Daarnaast komen de drie onderwerpen ‘recreatie, spel en vrije tijd’, ‘gezondheid’ en ‘participatie’ uit
het onderzoek van Kloosterboer (2009) aan bod. Dit onderzoek is gericht op de situatie van kinderen
in asielzoekerscentra in Nederland. Veelvuldig verhuizen wordt in het bijbehorende rapport als één
van de knelpunten in de opvang bestempeld, waarbij onder andere de drie genoemde onderwerpen
worden uitgediept. Met de toevoeging van de onderwerpen in dit onderzoek wordt een zo volledig
mogelijk beeld gecreëerd van de gebieden waar verhuizen van kinderen invloed op heeft. De
concrete vragenlijst komt tot stand door het operationaliseren van deze condities en onderwerpen
die de onderzoeksthema’s en tevens afhankelijke variabelen van dit onderzoek vormen. De lijst is,
voorafgaand aan de verspreiding, ingevuld door twee Nederlandstalige kinderen van elf jaar. Op
basis van hun feedback, gericht op taalgebruik, indeling en algemeen begrip van de vragen en
antwoordmogelijkheden, is de vragenlijst aangepast.
Om vast te stellen hoe vaak kinderen verhuizen wordt gebruik gemaakt van het kwantitatieve deel
van de vragenlijst:
-

Het aantal jaren dat een kind in Nederland is;

-

Het aantal azc’s waar een kind gewoond heeft en

-

Het aantal verhuizingen dat een kind meegemaakt heeft.

Daarnaast wordt er gevraagd naar:
-

De reden(en) van deze verhuizing(en);

-

Hoe lang van tevoren een kind te horen krijgt dat het gaat verhuizen;

-

Wie aan het kind vertelt dat er verhuisd gaat worden en

-

Of een kind al dan niet een toelichting (uitleg) heeft gekregen over de laatste verhuizing.

Het kwalitatieve deel behelst één of meer schaalvragen per onderzoeksthema. Voor de vraag naar
een mening over de verhuizing(en) is een vierpuntschaal gehanteerd, waarbij: 1 = helemaal niet
leuk; 2 = niet zo leuk; 3 = een beetje leuk en 4 = heel leuk. Bij de andere meerkeuzevragen is een
driepuntschaal toegepast, daarbij geldt: 1 = niet waar; 2 = een beetje waar en 3 = zeker waar.
Door middel van open vragen kunnen de kinderen aangeven waarom ze verhuizen wel of niet leuk
vinden, wat ze willen veranderen aan de verhuizing(en), mogen ze hierover een tip aan de
Nederlandse regering geven en opschrijven wat ze nog meer kwijt willen over verhuizen. Er is ook
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een Engelstalige versie van de vragenlijst gemaakt, aangezien de kinderen die kort in Nederland zijn
de nationale taal mogelijk nog niet beheersen. Doel is om een zo groot mogelijke groep
asielzoekerskinderen te bereiken.

Procedure en samenstelling onderzoeksgroep
In totaal worden er 1117 Nederlands- en 119 Engelstalige vragenlijsten met instructiebrief en
retourenveloppe opgestuurd naar de centrumcoördinatoren van stichting de Vrolijkheid. Zij initiëren
in 31 van de 38 opvanglocaties van het COA activiteiten ter bevordering van de vrolijkheid voor de
kinderen die daar wonen. De vragenlijst is bestemd voor kinderen van tien tot en met zeventien jaar.
De minimum leeftijd is gebaseerd op de taalontwikkeling en gespreksvaardigheden van deze
leeftijdsgroep (Delfos, 2010). De maximum leeftijd op basis van artikel 1 ‘De definitie van het
kind’(art. 1, IVRK)4. De coördinatoren verspreiden de vragenlijsten onder de kinderen, nemen deze
weer in en sturen ze terug naar de onderzoeker. Na verzending van de vragenlijsten worden de
coordinatoren twee of drie maal gebeld en twee keer gemaild ter verhoging van de respons.

Validiteit vragenlijst
Om de betrouwbaarheid van de vragenlijst te vergroten, worden de vragen zo eenduidig en
eenvoudig mogelijk geformuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van de
onderzoekspopulatie op met name het gebied van taalontwikkeling. Deze taalontwikkeling is
gerelateerd aan het aantal jaren dat de kinderen en jongeren op het moment van invullen in
Nederland zijn, de kwaliteit van het onderwijs die zij reeds genoten hebben en hun cognitieve
mogelijkheden op het gebied van taal. Ook omdat de kinderen naar verwachting weinig ervaring
hebben met het invullen van vragenlijsten, wordt het taalgebruik zo eenvoudig mogelijk gehouden.
De validiteit van de vragenlijst wordt gewaarborgd door in de operationalisatie van de
onderzoeksthema’s dicht bij de kern van het thema te blijven.

Data-analyse
Op de verzamelde data wordt grotendeels beschrijvende statistiek toegepast, met behulp van SPSS
(Statistical Package for Social Sciences), versie 18.0. De demografische gegevens van de kinderen

4

Onder een kind wordt verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van

toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt. Bron: www.kinderrechten.nl.
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die de lijst hebben ingevuld worden in kaart gebracht. Daarnaast wordt er toetsende statistiek
ingezet, met Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt, om de mogelijke samenhang aan te tonen tussen
het aantal verhuizingen (meer of minder dan vier keer) en de antwoorden op de vragen naar de
beleving van de verhuizing(en). Het gemiddeld aantal verhuizingen en het aantal jaren dat de
kinderen gemiddeld in Nederland zijn worden met elkaar te vergeleken door het uitvoeren van
ongepaarde t-toetsen, waarbij een minimaal significantieniveau van p < .05 wordt gehanteerd. De
antwoorden op de open vragen worden gecategoriseerd aan de hand van de negen
onderzoeksthema’s, hierbij worden een aantal antwoorden van kinderen ter illustratie gegeven. De
uitkomsten op de vraag naar het aantal verhuizingen worden vergeleken met de gegevens op basis
van de cijfers over verhuizen van het COA en VWN.

2.4 Semigestructureerde interviews
Om een goed beeld te kunnen vormen van de beleving van verhuizen worden er interviews
afgenomen. Deze methode heeft een retrospectief karakter; de kinderen wordt gevraagd terug te
kijken op de verhuizingen die ze meegemaakt hebben. In de semigestructureerde gesprekken vormt
een vaste vragenlijst de basis en de antwoorden van de kinderen zijn leidend. Dit houdt in dat er op
de gegeven antwoorden wordt doorgevraagd door de onderzoeker.

Constructie
De negen onderzoeksthema’s (zie paragraaf 2.3) vormen gezamenlijk de rode draad in de
vragenlijst voor de interviews, zoals opgenomen in bijlage X. De vragen zijn tevens geënt op de
holistische vraagstelling van het onderzoek naar ervaringen, gevoelens, beleving, gedrag en
processen (Evers, 2007).

Procedure en samenstelling onderzoeksgroep
De kinderen worden, in samenwerking met stichting de Vrolijkheid en Defence for Children (DCI),
benaderd op grond van vooraf bepaalde criteria en tussentijdse analyse van de verzamelde data
(Evers, 2007). Daarin wordt rekening gehouden met geslacht, leeftijd, opvangvorm en –locatie,
aantal verhuizingen en duur van verblijf in Nederland. Doel is een zo heterogeen mogelijke groep
van respondenten te krijgen en daarmee alle facetten van verhuizen van kinderen in de
asielprocedure in kaart te brengen. Tien kinderen worden geïnterviewd. De minimum leeftijd van tien
jaar is gebaseerd taalontwikkeling en gespreksvaardigheden (Delfos, 2010). De maximum leeftijd
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van 17 jaar is gekozen op basis van artikel 1 ‘De definitie van het kind’(art. 1, IVRK)5. Als locatie
voor de interviews is gekozen voor de opvanglocaties waar de kinderen wonen om in een voor het
kind bekende omgeving te kunnen praten.
Na afloop van de gesprekken wordt ieder kind lege vellen en stiften gegeven waarop ze iets mogen
tekenen of schrijven over verhuizen. Kinderen kunnen met tekeningen boodschappen overbrengen
die mondeling veel moeilijker te verwoorden zijn (Kloosterboer, 2003). Met dit projectief materiaal
kunnen deze boodschappen in het onderzoek worden meegenomen. Bij de lege A4’tjes wordt een
retourenveloppe gegeven.

Betrouwbaarheid interviews
De betrouwbaarheid van een kwalitatief onderzoek wordt bepaald door de mate waarin de
onderzoeker de methodische stappen nauwkeurig vastlegt en de resultaten en conclusies
controleerbaar en inzichtelijk zijn (Baarda e.a., 2005). Als interviewer heeft de onderzoeker zelf een
belangrijke rol in het gehele onderzoek, gegeven dat deze zelf als onderzoeksinstrument dienstdoet.
Reflectie vormt in kwalitatief onderzoek dan ook een niet weg te denken onderdeel (Evers, 2007).
Voorafgaand aan elk interview worden de verwachtingen met betrekking tot de setting, het gesprek,
het kind/de jongere en eventueel andere aanwezigen opgeschreven om de veronderstellingen van
de onderzoeker inzichtelijk te maken. Na afloop van elk interview wordt een reflectie op de
genoemde punten geschreven, waarin de mening van de onderzoeker over de kwaliteit van het
interviewmateriaal wordt meegenomen (Evers, 2007). Door gebruik van opnameapparatuur worden
de interviews getranscribeerd. Als tussentijdse analyse worden een aantal van de uitgewerkte
interviews door begeleiders gelezen en geven zij feedback op de manier van interviewen, de
gestelde vragen en het totaal. Door inzichtelijk en transparant te werken wordt de
reproduceerbaarheid van deze onderzoeksmethode vergroot.

Data-analyse
De interviews worden, met toestemming van de kinderen, en zo mogelijk hun ouders, opgenomen
op MP3. Deze audio-bestanden worden getranscribeerd door de onderzoeker zelf. De uitgewerkte
data wordt gekoppeld aan de onderzoeksthema’s en internationale literatuur. Specifiek wordt

5

Onder een kind wordt verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing
zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt. Bron: www.kinderrechten.nl
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gekeken naar de verschillen tussen kinderen die meer of minder dan vier keer verhuisd zijn.
Passende citaten worden bij de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd.

2.5 Ethische overwegingen
Het afnemen van de vragenlijsten en interviews is ethisch verantwoord wanneer de respondenten
vrijwillig meewerken; er geen valse voorstelling van zaken wordt gegeven; de gegevens anoniem
verwerkt worden; de uitkomsten geen nadelig effect hebben voor de respondenten (Baarda, de
Goede en Theunissen, 2005) en er geen valse verwachtingen worden gewekt in relatie tot de
asielprocedure.
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3. Resultaten
In

dit

hoofdstuk

worden

de

gevonden

onderzoeksresultaten

gepresenteerd

waarbij

de

onderzoeksvragen als leidraad fungeren. Voor de resultaten van de literatuurstudie wordt verwezen
naar hoofdstuk 1 en naar bijlage III. Voordat ingegaan wordt op de onderzoeksvragen, zal inzicht
gegeven worden in de kenmerken van de onderzoeksgroep; de kinderen die hebben meegedaan
aan het onderzoek. Daarna volgt de analyse van het aantal verhuizingen van asielzoekerskinderen
in de procedure waarna wordt ingegaan op de ervaringen van asielzoekerskinderen met
verhuizingen. Deze ervaringen worden geïllustreerd met tekeningen en citaten.

3.1 Om wie gaat het?
Honderdtweeendertig kinderen hebben een vragenlijst ingevuld, niet alle kinderen hebben alle
vragen beantwoord. In de steekproef bevinden zich 62 jongens en 56 meisjes. De grootste groep, 81
van de 132 (61.4%), valt binnen de leeftijdscategorie van tien tot en met twaalf jaar. De meeste
kinderen, 62 van de 130 (47.7%), gaan naar een school in het dorp of de stad in de buurt van het
AZC waar ze wonen. Honderdtien kinderen (88.7%) zijn niet in Nederland geboren. Gemiddeld
verblijven ze 3.8 jaar in Nederland.
De semigestructureerde interviews met tien kinderen zijn gehouden in vijf opvanglocaties van het
COA verspreid over Nederland. Er is met zeven meisjes en drie jongens gesproken in een
gezinslocatie, een VBL en in reguliere azc’s. De leeftijd van de geïnterviewde kinderen loopt uiteen
van tien tot en met zeventien jaar.

3.2 Het aantal verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland
Volgens de registratie van het COA verblijven er op 1 mei 2012 in totaal 3655 kinderen uit gezinnen
in de opvang (COL, POL, AZC, VBL en gezinslocatie) (zie tabel 3.1). De grootste groep
asielzoekerskinderen bevindt zich in een regulier AZC. De opvangvorm waar daarna de meeste
kinderen verblijven, betreft een gezinslocatie. Het COA kan geen informatie verstrekken over het
aantal verhuizingen per kind en de reden(en) hiervan omdat

dit

pas sinds januari 2012

geregistreerd wordt.
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Tabel 3.1

Bezetting leeftijdsgroepen, peildatum 01-05-2012 volgens het COA
Opvangvorm

Aantal kinderen (0 t/m 17 jaar)

COL

31

POL

111

AZC

2742

VBL

289

Gezinslocatie

482

Totaal

3655

Uit het registratiesysteem van VWN komt naar voren dat er op 18 juni 2012 in totaal 3672 kinderen
in de opvang verblijven. Deze kinderen zijn in de periode van 1 juli 2010 tot 18 juni 2012 in totaal
7228 keer verhuisd. Dit betekent dat ze in een periode van bijna twee jaar gemiddeld 2 keer naar
een andere locatie zijn gegaan. VWN geeft aan dat veelvuldig verhuizen veelal het gevolg is van
sluiting van opvanglocaties. Als andere reden wordt het indienen van een herhaald verzoek
genoemd. De organisatie heeft geen populatiegegevens per opvangvorm verstrekt.
Middels de vragenlijst ‘Geef JOUW mening over verhuizen!’ geven de 125 kinderen die de vraag
over het aantal verhuizingen hebben ingevuld aan in totaal 421 keer verhuisd zijn. Gemiddeld zijn
dat 3.4 verhuizingen per kind, gedurende hun verblijf in Nederland van gemiddeld 3.8 jaar. Per jaar
betekent dit een gemiddelde van 0.9 verhuizingen. De correlatie tussen het aantal verhuizingen en
het aantal jaren dat een kind in Nederland verblijft is significant positief (r 0.35; p < 0.001), wat
inhoudt dat hoe langer een kind in Nederland is, hoe vaker het verhuist. Eenentachtig kinderen
(64.8%) zijn minder vaak dan vier keer verhuisd en 44 kinderen (35.2%) vier keer of vaker. Acht
kinderen geven aan niet verhuisd te zijn. Het maximale aantal vermelde verhuizingen op basis van
de vragenlijst is vijftien. Van de geïnterviewde kinderen varieert het aantal verhuizingen van twee tot
negentien keer; zeven van de tien kinderen zijn vier keer of vaker verhuisd.
De kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld, geven aan dat de meest voorkomende reden van
een verhuizing een beslissing is over de asielprocedure (50.8% van alle opgegeven redenen). Van
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de 120 kinderen die de vraag hebben beantwoord, hoorden er 25 (20.8%) één dag van tevoren dat
ze gingen verhuizen, de andere kinderen wisten het eerder.

“Nee die maneer gezegd jullie moet morgen komen, nee overmorgen, jullie moet één dag kleren en
alles pakken en dan jullie krijg dagkaart. In X en van bus, zo dagkaart en 5 minuten naar bus, weer 5
minuten lopen en met dagkaart en jullie moet naar deze X azc komen.” (Jongen, elf jaar, twee keer
verhuisd, AZC)6
Tweeënvijftig kinderen (45.6%) kregen dit van hun ouder(s) te horen, 37 kinderen (32.5%) kregen dit
bericht van iemand van het COA, 21.9 procent hoorde het bericht van iemand anders of weet het
niet meer. Wat betreft een toelichting op de laatste verhuizing zeggen 49 kinderen (41.9%) deze wel
te hebben gekregen, tegenover 42 (35.9%) die aangeven dat ze geen uitleg hebben gehad. De
groep die niet meer weet of er al dan niet uitleg is verschaft omvat 22.2 procent van de kinderen.

Figuur 3.1 Verhuizen naar een ander AZC. Jongen elf jaar, twee keer verhuisd.

3.3 Asielzoekerskinderen over de invloed van verhuizen op hun leven
Kinderen die vaker dan drie keer verhuisd zijn (M 2.18), geven aan verhuizen minder leuk te vinden
dan kinderen die minder vaak verhuisd zijn (M 1.54). Het verschil tussen de gemiddelde scores van
beide groepen (0.64) is relevant te noemen, 95% Bhi [-1.1, -0.2]. Veertien kinderen (12.8%) geven
aan verhuizen juist heel leuk te vinden. Als argument geven ze hierbij dat ze naar een leuker AZC
willen met meer familie, vrienden, spelletjes of naar ‘een echt huis van jezelf’.

6

Plaatsnamen en land van herkomst zijn in deze thesis vervangen door ‘X’
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Tabel 3.2 vormt een weergave van de ervaringen van kinderen die vaker dan vier keer verhuisd zijn
en de kinderen die minder vaak dan vier keer verhuisd zijn ten aanzien van de verschillende thema’s
waarop ze bevraagd zijn. Per vraag zijn de gemiddelde scores aangegeven. Tevens is aangegeven
hoeveel kinderen de vraag beantwoord hebben.

Tabel 3.2

Vergelijking van de gemiddelde scores per vraag tussen de groep die minder dan vier keer
verhuisde en de groep die vier keer of vaker verhuisde op basis van de vragenlijst ‘Geef JOUW
mening over verhuizen!’
Minder dan vier keer

Vier keer of vaker

verhuisd (n = 81)

verhuisd (n = 44)

M (SD)

n

M (SD)

n

2.43 (.66)

75

2.70 (.61)*

40

1.81 (.82)

74

2.21 (.80)*

39

1.47 (.78)

75

1.49 (.82)

39

2.44 (.75)

72

2.05 (.79)*

39

maken.

1.73 (.83)

75

1.93 (.80)

40

Waar ik nu woon heb ik vrienden.

2.79 (.50)

72

2.45 (.68)**

40

2.41 (.70)

73

2.38 (.77)

40

Ik ben lid van een (sport)club of vereniging.

2.08 (.93)

74

1.85 (.95)

40

Ik vermaak me goed in mijn vrije tijd.

2.42 (.67)

73

1.80 (.79)***

40

2.73 (.61)

73

2.25 (.84)**

40

1.Continuïteit in opvoeding en verzorging
Door een verhuizing verandert er veel voor mij.
Ik heb contact met mensen van de vorige
plaatsen waar ik woonde.

2.Stabiliteit in levensomstandigheden
Ik wil wel weer verhuizen.

3.Veilige fysieke directe en wijdere omgeving
Ik voel me veilig waar ik nu woon.

4.Omgang met leeftijdsgenoten
Ik vind het moeilijk om nieuwe vrienden te

5.Sociaal netwerk
Waar ik nu woon ken ik mensen buiten het azc.

6.Recreatie, spel en vrije tijd

7.Educatie
Ik vind het leuk op school.
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Ik leer veel op school.

2.87 (.38)

75

2.40 (.74)***

40

2.11 (.88)

63

1.88 (.88)

40

Ik voel me gezond.

2.58 (.60)

72

2.24 (.77)*

41

Ik voel me vrolijk.

2.49 (.67)

74

1.87 (.81)***

38

2.21 (.70)

70

1.73 (.72)***

40

Ik presteer beter op mijn nieuwe school dan op
mijn oude school.

8.Fysieke en psychische gezondheid

9.Participatie
Er wordt naar mijn mening geluisterd.

Noot De gegeven keuzemogelijkheden bij vragen zijn 1 = niet waar; 2 = een beetje waar en 3 = zeker waar.
Significante verschillen zijn aangegeven ten opzichte van de groep die minder dan vier keer verhuisd is, waarbij:
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001.

Continuïteit in opvoeding en verzorging
Op het onderzoeksthema ‘continuïteit in opvoeding en verzorging’ zijn er significante verschillen. De
kinderen die vaker dan vier keer verhuisd zijn geven vaker aan dat er voor hen veel verandert, 95%
Bhi [0.3, 0.5]. Daarnaast lijkt deze groep meer contact te hebben met mensen uit vorige plaatsen
waar ze gewoond hebben, 95% Bhi [0.7, 0.8].

Stabiliteit in levensomstandigheden
“Eehm nou ik was ten eerste heel blij dat we naar X gingen en niet naar een andere slechte azc.
Maar ik was ook wel een beetje meer verdrietig, want ik moest hier weg en ik was hier zo gewend en
dan moet ik weer weg.” (Meisje, tien jaar, drie keer verhuisd, AZC)
Qua stabiliteit in levensomstandigheden geven beide groepen aan, met bijna overeenkomende
gemiddelde scores, niet weer te willen verhuizen, 95% Bhi [-0.3, 0.3].

Veilige fysieke directe en wijdere omgeving
De groep die het vaakst verhuisde scoort lager op het gevoel van veiligheid. Zij voelen zich minder
veilig op de plek waar ze op dit moment wonen dan de kinderen die minder vaak verhuisden, 95%
Bhi [-0.9, -0.7].

24

Omgang met leeftijdsgenoten
Over de omgang met leeftijdgenoten geven beide groepen aan het niet of een beetje moeilijk te
vinden om nieuwe vrienden te maken, 95% Bhi [-0.1, 0.5]. De groep die vier keer of vaker verhuisd
is geeft minder vaak aan vrienden te hebben dan de groep die minder dan vier keer verhuisd is, 95%
Bhi [-0.6, -0.1].

“Nee, we hebben eigenlijk nooit echt vriendinnen gemaakt. Ja vroeger wel, maar eeh ja het was
alleen van die school naar huis, van school naar huis, zoiets. Want in de meeste azc’s ben je
gewoon een jaar daar en dan moet je weer verhuizen. In de eerste azc daar hadden we echt
vriendinnen en zo. Ja je weet het toch niet zeker van hoe het komt en zo. Daarom houden wij liever
afstand.” (Zussen, zestien en zeventien jaar, zes keer verhuisd, AZC)
Sociaal netwerk
Op het gebied van het sociale netwerk zijn geen opvallende verschillen gevonden. Kinderen die
weinig en vaak verhuisd zijn, hebben ongeveer evenveel contact met mensen die niet in een azc
wonen, 95% Bhi [0.1, 0.7].

Recreatie, spel en vrije tijd
Er zijn geen verschillen gevonden in het lid zijn van een club of vereniging, 95% Bhi [-0.6, 0.1]. De
groep die het meest verhuisd is laat echter wel een relevant verschil zien in het zich goed vermaken
in de vrije tijd. De gemiddelde score is beduidend lager (met een verschilscore van 0.63) dan de
groep die minder vaak verhuisd is, 95% Bhi [-0.9, -0.4]. Kinderen die vaker verhuizen kunnen zich
minder goed vermaken in hun vrije tijd dan kinderen die minder vaak verhuizen.

“Nee, niet echt, alleen in één plaats was het volgens mij heel even op een zwemclub gezeten. Dat
was het, maar toen gingen we weer verhuizen dat was voor heel even.” (Jongen, zeventien jaar,
negentien keer verhuisd, gezinslocatie)

Educatie
Op het onderzoeksthema ‘Educatie’ zijn verschillen gevonden. De groep die vaak verhuisd is vindt
het minder leuk op school, 95% Bhi [-0.8, -0.2] en zegt er minder te leren, 95% Bhi [-0.7,
-0.2].
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“Als we midden in het boek zijn, moeten we weer bij het begin beginnen. Elke dag komen er wel
nieuwe mensen, dan moeten we weer terug in het boek. […] Ja, op scholen ging het steeds goed,
maar toen moesten we steeds verhuizen. Voor mijn gevoel gaat het alleen maar slechter. Met elke
verhuizing ben ik veranderd. Bij elke plek verander ik, want elke plek is anders en dan verander ik
mijn gedrag. De leerkracht zegt dat ook, het ene moment ben ik compleet anders dan de andere.”
(Meisje, twaalf jaar, negen keer verhuisd, VBL)
Kinderen die vaak verhuisd zijn, scoren lager op de vraag dat ze beter presteren op de nieuwe
school dan de kinderen die minder vaak verhuisd zijn. Het gaat hier om een klein verschil (0.24),
95% Bhi [-0.6, 0.1]. Opmerkelijk is dat maar 63 kinderen die minder vaak verhuisd zijn deze vraag
hebben beantwoord. Gemiddeld genomen is de rest van de vragen door 73 kinderen van deze
groep ingevuld.

Fysieke en psychische gezondheid
Op het onderzoeksthema ‘Fysieke en psychische gezondheid’ scoort de groep die het vaakst
verhuisd is op beide vragen lager dan de andere groep. Deze kinderen geven aan zich minder
gezond te voelen, 95% Bhi [-0.6, -0.1], en minder vrolijk te zijn dan de groep die minder dan vier
keer naar een andere locatie gegaan is. Het verschil op het gebied van zich vrolijk voelen is relevant
en significant te noemen met een verschilscore van 0.62, 95% Bhi: [-0.9, -0.3].

Figuur 3.2 Ieder kind mag gelukkig zijn.
Meisje, tien jaar, drie keer verhuisd.

Participatie
Qua participatie geeft de groep die het vaakst is verhuisd, minder vaak aan het gevoel te hebben dat
er naar hun mening geluisterd wordt, 95% Bhi [-0.8, -0.2].
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“Nee, nee ik voel me niet thuis, ik ben echt moe hier. Ik woon hier één jaar, in een kleine kamer, met
twee personen. Dat is echt moeilijk weet je. Zonder niks en met zo.. Kijk wij wonen eigenlijk in één
huis, dat huis heeft vier kamers. Elke kamer met twee personen, we zijn met acht mensen uit elk
land weet je. Ik vind het niet leuk, omdat als ik wil gaan slapen, om 12 uur is er nog heel veel
lawaai.” (Jongen, vijftien jaar, vijf keer verhuisd, AZC)

Figuur 3.3 Een AZC. Jongen
vijftien jaar, vijf keer verhuisd.

Wat is jouw tip aan de Nederlandse regering over verhuizen van kinderen van azc naar azc?
“Ik zou tegen de Nederlandse regering zeggen van als je mensen, als je asielzoekers überhaupt
aanneemt, als je überhaupt asielzoekers een plek gunt of onderdak gunt, hulp gunt, geef ze dan een
plek waar ze dan vast kunnen wonen en neem je beslissingen binnen één jaar. Want één jaar is
echt wel genoeg, al is het de moeilijkste beslissing ter wereld, in één jaar kun je echt wel de juiste
beslissing nemen.” (Jongen, zeventien jaar, negentien keer verhuisd, gezinslocatie)
De open vraag naar een tip aan de Nederlandse regering over verhuizen van kinderen van AZC
naar AZC, levert negentig antwoorden op. De kinderen hebben het woord ‘tip’ breed opgevat. Zo
geven ze concrete aanbevelingen aan de Nederlandse overheid maar ook hun mening over
verhuizingen of een beschrijving van de situatie waarin ze zitten. De meeste antwoorden (52) zijn
gerelateerd aan het thema ‘Stabiliteit in levensomstandigheden’. Kinderen geven aan dat ze niet
weer

willen

verhuizen

en

dat

ze

verhuizen

niet

leuk

of

niet

goed

vinden.
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“Ik denk dat het better is dat de kinderen niet verhuizen van AZC naar AZC. Omdat ze gewent zijn
op school en ze heben veel vrienden.”
Bij een verdere onderverdeling van deze 52 reacties blijkt dat twaalf

reacties tevens

zijn

gerelateerd aan het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Kinderen geven aan dat ze snel een
antwoord willen op de vraag of ze wel of niet mogen blijven.

“Ik wil dat niemand gaat verhuizen en snel antwoord kregen of dat je mag blijven of dat je weg
moet.”
Van de negentig reacties kunnen er 42 als concrete tips worden beschouwd. Achtentwintig hiervan
hebben als strekking dat kinderen nooit of niet zo vaak van AZC naar AZC verhuisd moeten worden.
Dertien

hebben

betrekking

op

het

(sneller)

verkrijgen

van

een

status

dan

wel

een

verblijfsvergunning. De overige tips gaan over voorzieningen en activiteiten. Kinderen wensen meer
spelletjes, speeltuinen bij AZC’s en één kind is van mening dat alle kinderen in een AZC een laptop
moeten krijgen.

“Niet zo vaak verhuizen. 5x verhuizen, dat vind ik niet normaal.”
“Ja ik wil dat mensen uit mijn land meer of sneller status krijgen en meer speeltuinen bij azcen.”
Wat wil je nog meer vertellen over verhuizen?
Op de open vraag naar wat kinderen nog meer willen vertellen over verhuizen zijn 56 reacties
gekomen. In 22 antwoorden maken kinderen duidelijk dat ze niks meer willen vertellen.

“Ik heb alles daar verteld. NIKS”
“Niks hou op!!!!!”
Negentien reacties vallen onder het thema ‘Stabiliteit in levensomstandigheden’. De meeste
antwoorden hebben als strekking dat kinderen niet meer willen verhuizen, dat ze de omgeving
waaraan ze gewend zijn niet willen verlaten.

“Het verhuizen is heel slecht voor mij en iedreen ik ben alletijd bang dat ik gaan verhuizen, een ik
woon 3 jaar in X een ik heb veel vrienden en ik heb niewe leven opgestart een ik wel het niet weer
verhuizen een ik wil mij hele leven in X woonen.”
Bij deze vraag zijn acht tips gegeven richting de overheid. Ook hier is de betekenis van het woord
tips breed geïnterpreteerd. Kinderen uiten heel diverse wensen zoals de wens niet meer te hoeven
verhuizen en dat er naar de mening van de kinderen geluisterd wordt als ook dat er betaald wordt
voor een bus voor de verhuizing.

“Dat het gestopt moet worden hoe ook met je asielprocedere gaat en dan moet je niet verhuizen
doe dat aub niet.”
“Je moet naar kinder-mening luisteren.”
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4. Discussie
In het nieuws en de politiek is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het aantal verhuizingen
van asielzoekerskinderen en de invloed hiervan op hun welbevinden. Dit masteronderzoek heeft
zich specifiek gericht op het verhaal achter de cijfers van verhuizen. Verhalen van
asielzoekerskinderen zijn hiervoor verzameld door middel van vragenlijsten en semigestructureerde
interviews. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek
en praktijk.
Er is weinig literatuur gevonden die specifiek de invloed van verhuizen op kinderen met gezinnen in
de asielprocedure beschrijft. De literatuur die wel over dit onderwerp gevonden is geeft aan dat het
aantal verhuizingen mogelijk een negatieve invloed heeft op het welzijn en de (psychische)
gezondheid van asielzoekerskinderen (Wiegersma e.a., 2011). Zo blijkt uit het onderzoek van
Nielsen e.a. (2008) dat vier of meer verhuizingen binnen het asielstelsel een significant, nadelig
effect heeft op de psychische gezondheid van de kinderen.7
Het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van deze masterthese onderscheidt zich van de
genoemde onderzoeken door zich specifiek te richten op de ervaring en beleving van de kinderen
zelf. Kinderen vertellen hoe zij de verhuizingen hebben beleefd en wat het voor hen betekent om
(meerdere malen) te verhuizen.
Hoewel onderzoek naar deze thematiek van belang is, moeten de uitkomsten ervan in relatie
worden

gezien

met

andere

factoren

die

van

invloed

zijn

op

het

welbevinden

van

asielzoekerskinderen (Bronstein & Montgomery, 2010). In eerder onderzoek wordt ook een relatie
gelegd tussen de duur van verblijf in een AZC en het risico op psychische problematiek (Nielsen
e.a., 2008, Laban e.a., 2008). Hier wordt echter benadrukt dat het hoogstwaarschijnlijk een
complexe interactie tussen verschillende factoren is die de resultaten bepalen. Hoe meer
risicofactoren, hoe groter de kans op het ontstaan van sociaal emotionele problematiek (Rutter &
Caprara, 1995).

7

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gevalideerde vragenlijst Strenghts and Difficulties

Questionnaire (SDQ), waarbij leerkrachten (n=492) en kinderen (n=88) deze lijst hebben ingevuld. Uit de
vragenlijsten van de leerkrachten kwam naar voren dat vier of meer verhuizingen binnen het asielstelsel
een significant, nadelig effect heeft op de psychische gezondheid van de kinderen. Dit effect bleek sterker
wanneer de zelfrapportage van de kinderen werd meegerekend.
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4.1 Cijfers en ervaringen
De kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld (n = 132) geven aan dat zij gemiddeld 0.9 keer per
jaar verhuisd zijn sinds binnenkomst in Nederland. Dit gemiddelde komt redelijk overeen met de
cijfers die VWN verstrekt heeft, waaruit blijkt dat kinderen één keer per jaar verhuizen. De meest
voorkomende reden van een verhuizing is volgens de kinderen een beslissing over de
asielprocedure. VWN noemt het sluiten van opvanglocaties als voornaamste reden, in dit onderzoek
komt deze reden op de tweede plek.
Bijna de helft van de kinderen (48.6%) geeft op de vragenlijst aan verhuizingen helemaal niet leuk te
vinden. Een opvallende uitkomst is dat veertien kinderen (12.8%) aangeven verhuizen juist heel leuk
te vinden. Als argument geven ze hierbij dat ze naar een leuker AZC willen met meer familie,
vrienden, spelletjes of naar ‘een echt huis van jezelf’.
Over het algemeen zijn kinderen die vier keer of vaker verhuisd zijn negatiever over de bevraagde
thema’s dan kinderen die minder vaak zijn verhuisd. Zo zijn er significante verschillen gevonden
tussen deze groepen op het gebied van zich goed vermaken in de vrije tijd; het leuk vinden op

school; veel leren op school; zich vrolijk voelen en het gevoel hebben dat er naar hun mening
geluisterd wordt. Deze verschillen zijn niet dusdanig groot dat beide groepen zich opmerkelijk van
elkaar onderscheiden.
De uitkomsten van de vragenlijst lijken overeen te komen met de verhalen van de geïnterviewde
kinderen (n = 10). Zij geven aan dat ze het moeilijk vinden om door een verhuizing van school te
moeten wisselen en daardoor achterstand op te lopen ten opzichte van andere leerlingen. De
kinderen die minder dan vier keer verhuisd zijn (n = 3) vertellen meer over de vrienden die ze
hebben en activiteiten die ze (met hen) doen. De kinderen die vaker verhuisd zijn vertellen meer
over hun zorgen met betrekking tot school, hun procedure en leefomstandigheden. Bij de
interpretatie van deze uitkomsten dient rekening gehouden te worden met het verschil in leeftijd
tussen de verschillende groepen en de duur van verblijf in Nederland.
Zowel uit interviews als uit de vragenlijsten komt naar voren dat kinderen niet meer willen verhuizen.
Ook vragen de kinderen om een snelle beoordeling van hun asielaanvraag. Hiermee uiten ze een
verlangen naar stabiliteit en continuïteit in hun leven. Een verhuizing vormt een nieuwe breuk in hun
toch al onzekere bestaan (Kalverboer & Zijlstra, 2011).

4.2 Beperkingen van de studie en aanbevelingen voor verder onderzoek
Het onderzoek naar de verhuizingen van asielzoekerskinderen kent een aantal beperkingen. Zo is
de onderzoeksvraag naar het aantal keren dat kinderen in de asielprocedure verhuizen niet direct
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een orthopedagogische vraag. Het antwoord hierop is echter van groot belang wanneer men wil
vaststellen wat verhuizen met asielzoekerskinderen doet.
De verwachting bij aanvang van het onderzoek was dat het COA, het enige centrale orgaan voor de
opvang van asielzoekers in Nederland, cijfers over de verhuizingen van kinderen en hun gezinnen
zou kunnen verstrekken. Dit bleek echter niet het geval. Dit maakte dat er naar alternatieve routes is
gezocht om toch een indicatie te geven over het aantal verhuizingen. De zoektocht naar de cijfers en
redenen van verhuizingen bleek gecompliceerd. Het COA gaf aan niet over deze informatie te
beschikken en VWN kon geen harde cijfers verstrekken omdat de dossiers op dit punt mogelijk
incompleet waren.
Omdat in het onderzoeksdesign was opgenomen dat kinderen middels de afname van een
vragenlijst gevraagd zou worden naar hun mening, beleving en ervaringen met verhuizen, zijn
vragen over het aantal verhuizingen ook aan deze vragenlijst toegevoegd. De volledige lijst omvatte
uiteindelijk 31 vragen.
Van de 1225 verspreide vragenlijsten zijn er 132 ingevuld teruggestuurd. Dit betekent een zeer grote
non-respons (1093). Voorafgaand aan de verspreiding van de vragenlijsten is rekening gehouden
met een grote non-respons. Dit vanwege de beperkte bereikbaarheid van de doelgroep. Daarnaast
was ik als onderzoeker in dit onderzoek afhankelijk van de medewerking van derden. Dit heeft een
aantal nadelen. Zo staan niet alle kinderen op het centrum in contact met de coördinator van de
Vrolijkheid en niet alle coördinatoren hebben genoeg tijd om de vragenlijsten te verspreiden en weer
in te zamelen. Eén coördinator gaf als feedback dat de vragenlijst een te groot emotioneel beroep op
de kinderen zou doen, aangezien kinderen veelal negatieve ervaringen hebben met verhuizen.
Daarom heeft betreffende coördinator de vragenlijsten niet verspreid. Zelf vragenlijsten verspreiden
en/of mensen face-to-face trainen in het assisteren bij het invullen kan de respons mogelijk
verhogen. Verder gaven verschillende coördinatoren als feedback dat de vragenlijst als te lang werd
ervaren door de kinderen. Een kortere vragenlijst is daarom wenselijk.
In de constructie van de vragenlijst is rekening gehouden met algemene voorwaarden voor een
kwalitatieve vragenlijst, de vragenlijst is echter niet getest op betrouwbaarheid en validiteit (Baarda
e.a., 2005). In vervolgonderzoek is onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van het instrument
van belang. Door de keuze voor een driepuntschaal bij de schaalvragen op de vragenlijst is een
groter verschil dan twee punten niet mogelijk. Dit impliceert dat er geen grotere verschillen tussen de
twee groepen gevonden konden worden. De keuze voor een grotere puntschaal is bij
vervolgonderzoek wenselijk.
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Een andere beperking is dat er in het onderzoek geen controlegroep gebruikt. Hierdoor kan geen
vergelijking worden gemaakt met wat andere kinderen van verhuizen vinden. Omdat de groep
asielzoekerskinderen een heterogene groep betreft, is het lastig om gegevens te generaliseren.
Naast de 132 vragenlijsten zijn er tien semigestructureerde interviews gehouden. Hoewel het een
kleine groep betreft is het volgens Flyvbjerg (2011) een misvatting dat men niet mag generaliseren
op basis van een individueel geval. De kennis van één of een kleine groep casus(sen) kan wel
degelijk bijdragen tot het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis. Wenselijk zou zijn om de
interviews te laten plaatsvinden na de analyse van de vragenlijsten, zodat er dan doorgevraagd kan
worden op de thema’s die het meest naar voren zijn gekomen.

4.3 Tot slot
Er blijkt geen eenduidige registratie van verhuizingen te zijn, deze zou voor handen moeten zijn
omdat verhuizen een grote impact heeft op het leven van kinderen en op hun gevoel van
welbevinden (zie deze studie). Een verhuizing tijdens de vreemdelingenprocedure betekent bij
asielzoekerskinderen doorgaans niet een verbetering van de leefomstandigheden en vormt daarmee
een extra risicofactor omdat kinderen zich zijn gaan hechten aan de plek waar ze wonen. Daarbij
gaan de verhuizingen vaak gepaard met schoolwisselingen en het afscheid moeten nemen van hun
lokale sociale netwerk (Kalverboer & Zijlstra, 2011). Het advies richting de centrale opvang luid dan
ook dat verhuizen van kinderen en hun gezinnen in de asielprocedure zoveel mogelijk vermeden
dient te worden.
Terug naar de kern van het onderzoek: Wat zeggen asielzoekerskinderen zelf over de invloed van

verhuizen op hun leven? De kinderen willen niet verhuizen, tenzij ze een verblijfsvergunning krijgen
en naar een reguliere woning mogen. Ze wensen een snellere beslissing en daarmee een einde aan
de voortdurende onzekerheid die de aanvraag van asiel en de daarmee samengaande verhuizingen
met zich meebrengen. Ze vragen om aandacht voor hun mening over verhuizen, ze willen gehoord
worden en dat is hun recht (art. 12, IVRK).
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Nawoord
Op Prinsjesdag 2011 ontmoette ik Karin Kloosterboer (pleitbezorger en onderzoeker kinderrechten
bij UNICEF) en Marjon Donkers (coördinator van de Werkgroep Kind in azc) voor het eerst. ‘We zijn
nu al blij met jou!’, zeiden ze nog voor ik goed en wel zat.
Het eerste contact met hen was al voor de zomer gelegd. In het kader van de bachelorthesis was ik
op zoek naar informatie over asielzoekerskinderen en vond ik het onderzoeksrapport van Karin: Kind

in het centrum, kinderrechten in asielzoekerscentra. In een mail vroeg ik haar naar recentere
gegevens over de verhuizingen van asielzoekerskinderen die zij in dit rapport beschreef. Deze vraag
bleek veelomvattender dan gedacht.
Eerder

al

hadden

de

gesprekken

met

Margrite

Kalverboer

(Universitair

Hoofddocent

Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen) over de mogelijkheden voor de masterstage hebben
mij erg geïnspireerd. Alhoewel ik mezelf niet als potentieel onderzoeker zag, bood zij me de kans tot
onderzoek in een zeer boeiend praktijkveld: de wereld van asielzoekerskinderen.
Via UNICEF mocht ik als onderzoekstagiaire bij ‘Werkgroep Kind in azc’ aan de slag met het
verzamelen van data over het verhuizen van kinderen in de asielprocedure in Nederland. Dankzij de
samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kon ik het onderzoek binnen de
opvanglocaties uitvoeren. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen ben ik intensief begeleid bij de
dataverzameling en het verwerken ervan tot het eindproduct: deze masterthesis.
Mijn grote dank gaat uit naar:
Margrite Kalverboer, Mijntje ten Brummelaar en Elianne Zijlstra
voor de deskundige en motiverende begeleiding in alle fasen van het onderzoek;
Karin Kloosterboer en Marjon Donkers
voor de inspirerende brainstormsessies en begeleiding gedurende het hele onderzoek;
Carla van Os (Defence for Children)
voor ondersteuning bij belangrijke gesprekken en actief meedenken;
Stichting de Vrolijkheid en in het bijzonder alle Vrolijke Centrum Coördinatoren;
Anne Weert en André Baas (Centraal Orgaan opvang asielzoekers);
Ayaan Abukar en Thelanie Vink (Vluchtelingenwerk Nederland);
Tessa Smets (Stichting Kinderpostzegels);
Alle andere leden van de Werkgroep Kind in azc;
Namkje Koudenburg, voor onderzoekstechnische adviezen;
36

Familie, Ron, vriendinnen en vrienden voor hun morele support.
In het bijzonder wil ik de hoofdpersonen in dit onderzoek bedanken:
alle kinderen en jongeren, voor het delen van jullie verhalen!
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Bijlagen
Bijlage I – Gehanteerde artikelen IVRK
Artikel 1 - Definitie van het kind
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien
jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt
bereikt.

Artikel 2 - Non-discriminatie
1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag omschreven
rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook,
ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale,
etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van
het kind of van een ouder of wettige voogd.
2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt
beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de status of de
activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of
familieleden van het kind.

Artikel 3 – Het belang van het Kind
1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of
particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke
autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.
2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de
zorg die nodig zijn voor zijn welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn ouders,
wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, en nemen hiertoe alle
passende

wettelijke

en

bestuurlijke

maatregelen.

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de
bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de
gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.
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Artikel 6 – Recht op leven en ontwikkeling
1. De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft.
2. De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate het overleven en de ontwikkeling
van het kind.

Artikel 12 – Participatie en hoorrecht
1. De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn eigen mening te vormen, het recht
die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening
van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn leeftijd en rijpheid.
2. Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere
gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door
tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die
verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht.

Artikel 22 - Vluchtelingen
1. De Staten die partij zijn, nemen passende maatregelen om te waarborgen dat een kind dat de
vluchtelingenstatus wil verkrijgen of dat in overeenstemming met de toepasselijke internationale of
nationale wet en rechtsregels en procedures als vluchteling wordt beschouwd, ongeacht of het al
dan niet door zijn ouders of door iemand anders wordt begeleid, passende bescherming en
humanitaire bijstand krijgt bij het genot van de van toepassing zijnde rechten beschreven in dit
Verdrag en in andere internationale akten inzake de rechten van de mens of humanitaire akten
waarbij de bedoelde Staten partij zijn.
2. Hiertoe verlenen de Staten die partij zijn, naar zij passend achten, hun medewerking aan alle
inspanningen van de Verenigde Naties en andere bevoegde intergouvernementele of nietgouvernementele organisaties die met de Verenigde Naties samenwerken, om dat kind te
beschermen en bij te staan en de ouders of andere gezinsleden op te sporen van een kind dat
vluchteling is, teneinde de nodige inlichtingen te verkrijgen voor hereniging van het kind met het
gezin waartoe het behoort. In gevallen waarin geen ouders of andere familieleden kunnen worden
gevonden, wordt aan het kind, in overeenstemming met de in dit Verdrag omschreven beginselen,
dezelfde bescherming verleend als aan ieder ander kind dat, om welke reden ook, blijvend of tijdelijk
het leven in een gezin moet ontberen.
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Bijlage II – Motie Tweede Kamerleden 08-09-2011
Uitvoering motie inzake registratie aantal verhuisbewegingen

Aanleiding
Onderstaande motie is door minister Leers aangenomen met de nuance dat gemeten zal gaan
worden vanaf het verblijf in een regulier azc en dat de Kamer over een jaar zal worden geïnformeerd
hierover.

Motie
Nr. 1447 MOTIE VAN HET LID SPEKMAN C.S.
Voorgesteld 8 september 2011
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering om het COA opdracht te geven het aantal verhuizingen van kinderen in
opvangcentra vanaf aankomst In Nederland tot vertrek naar een reguliere woning of naar het land
van herkomst, en de redenen voor deze verhuizingen te registreren,
om de Kamer halfjaarlijks te informeren over het aantal verhuizingen van kinderen tussen
verschillende locaties en de redenen van deze overplaatsingen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Spekman
Dibi
Voordewind
Schouw
Uitwerking motie naar jaarrapportage
Na overleg met het departement (d.d. 20/10/2011) zijn de uitgangspunten het volgende:
-

De registratie zal aanvangen vanaf aankomst in een regulier azc;

-

Uitgangspunt is dat er voor verblijf in een regulier azc slechts op één POL wordt verbleven.
Indien er wordt verhuisd van POL naar POL deze uitzonderingen wel opnemen in
rapportage;

-

Streven is om te starten met de meting per 1 november 2011 tot 1 november 2012;

-

De doelgroep behelst drie categorieën a. AMV: b. kinderen in een gezinsverband: c.
kinderen uit de beschermde opvang;
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-

Naast cijfermatig inzicht dienen ook de redenen voor de verhuisbeweging worden
aangegeven (bv. sluiting centrum, agv een sanctie, eigen belang, etc.)

-

In het inzicht zullen zowel de nieuwe instroom vanaf 1 november 2011 gevolgd dienen te
worden als ook de zittende populatie vanaf 1 november 2011, maar niet met terugwerkende
kracht;

-

Naar de 2e Kamer zal eenmaal deze rapportage worden geleverd, maar naar het
departement al na 6 maanden;
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Bijlage III – Resultaten literatuuronderzoek
Aantal gevonden publicaties per database
ERIC

PiCarta

PsycINFO

0

38

0

Nederlands
Asielzoekerskinderen

0
Verhuizen AND kinderen

0

70

0

1
Rechten van het Kind AND

0

0

0

0

0

0

0

1

0

asielzoekerskinderen
Internationaal Verdrag voor de
Rechten van het Kind (IVRK)
AND asielzoekerskinderen
Asielprocedure AND gezinnen /
families

Ontwikkeling AND

0
0

0

0

23

104

66

1

5

3

38

24

37

2

0

0

asielzoekerskinderen
English
Asylum seeking children

Relocating AND children
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Moving AND children

Asylum Procedure AND families

Asylum system AND families

Development AND asylum

100

195

100

2

1

0

4

1

4

0

0

2

7

7

4

1

0

0

0

3

22

1

1

5

7

22

0

2

2

1

3

0

0

3

0

0

109

0

seeking children

Rights of the Child AND Asylum
seeking children

Convention of the Rights of the
Child (CRC) AND Asylum
seeking children
Totaal Nederlands
109 / 1

Relevant: 1

Totaal Engels

178

344

255

777 / 26

Relevant: 6

Relevant: 12

Relevant: 8

TOTAAL 886

Relevant: 23 (4 publicaties zijn
in verschillende databases
gevonden)
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Relevante publicaties
English
ERIC

Report
1. Psychological Distress in Refugee Children: A Systematic Review Full Text
Available. By: Bronstein, Israel; Montgomery, Paul. Clinical Child and Family
Psychology Review, v14 n1 p44-56 Mar 2011. (EJ917096)
Subjects: Posttraumatic Stress Disorder; Mental Health; Foreign Countries;
Emotional Disturbances; Migration; Depression (Psychology); Refugees; Children;
Databases; Cooperation; Biographies; Behavior Problems; Stress Variables;
Generalization; Research Methodology
Database: ERIC
2. On the Move: Children in Transition. Detail Only Available. By: Miller, Yaffa F.;
Cherry, Jane W.. 1991 85 pp. (ED353486)
Subjects: Depression (Psychology); Elementary School Students; Elementary
Secondary Education; Family Mobility; Parent Child Relationship; Public Schools;
Relocation; School Role; Secondary School Students; Stress Management; Stress
Variables; Student Adjustment; Student Mobility; Student Needs; Transfer Students
Database: ERIC
3. Refugee Children in Wales: Coping and Adaptation in the Face of AdversityFull
Text Available . By: Maegusuku-Hewett, Tracey; Dunkerley, David; Scourfield,
Jonathan. Children & Society, v21 n4 p309-321 Jul 2007. (EJ812759)
Subjects: Children; Refugees; Adjustment (to Environment); Coping; Foreign
Countries; Personality Traits; Stress Variables; Migrant Problems
Database: ERIC
4. Helping Children Cope with Moving: A Practical Resource Guide for "Moving Is
Hard." Kids Have Feelings, Too Series. Fearon Teacher Aids. Preschool-3.Detail
Only Available . By: Prestine, Joan Singleton. 1997 66 pp. (ED403022)
Full Text from ERIC
Subjects: Adjustment (to Environment); Childhood Needs; Coping; Early Childhood
Education; Emotional Adjustment; Emotional Response; Family Mobility; Life
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Events; Relocation; Resource Materials; Young Children
Database: ERIC
Niet beschikbaar:
5. Home Is Where the Family Is: Moving House with Children.Detail Only Available .
By: Linke, Pam. AECA Research in Practice Series, v7 n3 2000. 2000 45 pp.
(ED448877)
Subjects: Adjustment (to Environment); Anxiety; Child Welfare; Childhood Needs;
Emotional Adjustment; Family Mobility; Foreign Countries; Life Events; Parent
Materials; Relocation; Young Children
Database: ERIC

6. Helping Children to Cope with Relocation. Detail Only Available . By: Jalongo,
Mary R.. Childhood Education, v71 n2 p80-85 Win 1994-95. (EJ503628)
Subjects: Adjustment (to Environment); Bibliographies; Childrens Literature;
Elementary Education; Elementary School Students; Family Mobility; Peer
Relationship; Relocation; Student Adjustment; Student Mobility; Transfer Students
Database: ERIC
7. When Young Children Move.Detail Only Available . By: Jalongo, Mary Renck.
Young Children, v40 n6 p51-57 Sep 1985. (EJ328501)
Subjects: Adjustment (to Environment); Children’s Literature; Developmental
Continuity; Emotional Adjustment; Emotional Response; Empathy; Family Mobility;
Observation; Parent Role; Parenting Skills; Peer Relationship; Perspective Taking;
Preschool Children; Relocation; Teacher Role
Database: ERIC
PiCarta

8. In the best interest of the child? : a study into a decision-support tool validating
asylum-seeking children's rights from a behavioral scientific perspective Zijlstra,
Angenietha Elisabeth / s.n. / 2012
9. RESEARCH - Refugee and asylum-seeking children In: Community care; (2011)
(21 04), pag. 32-34 (2) / 2011
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10. The mental health of detained asylum seeking children Hodes, Matthew /
In: European child & adolescent psychiatry; vol. 19 (2010), afl. 7 (06), pag. 621-624
(3) / 2010
11. RESEARCH REALITIES - The well-being of asylum-seeking children
In: Community care; (2008) (31 07), pag. 22-23 (2) / 2008
12. Participation of Asylum-Seeking and Refugee Children Berghmans, Eva /
Intersentia / In: Participation Rights of Children : IAP Children's Rights Network /
Fiona Ang ... [et al.], ISBN 9050955665 / 2006
13. Moving and Children's Social Connections : Neighborhood Context and the
Consequences of Moving for Low-Income Families
Pettit, Becky / In: Sociological forum; vol. 19 (2004), afl. 2, pag. 285-311 (27) / 2004
14. UK immigration law disregards the best interests of children
Fazel, Mina; Stein, Alan / In: The lancet; vol. 363 (2004), afl. 9423 (29 05),
pag. 1749 (2) / 2004
15. Implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child
1989 in the Care and Protection of Unaccompanied Asylum Seeking Children :
Findings from Empirical Research in England, Ireland and Sweden
Shamseldin, Lisa / In: The international journal of children's rights; vol. 20 (2012),
afl. 1 (01 01), pag. 90-122 (32) / 2012
16. The Protection of Refugee and Asylum-Seeking Children, The Convention on
the Rights of the Child and the Work of the Committee on the Rights of the
Child<cross-ref type="fn" refid="FN1">*<-cross-ref>
Bierwirth, Christoph / In: Refugee survey quarterly; vol. 24 (2005), afl. 2, pag. 98-124
(27) / 2005
17. Seeking Asylum under the Convention on the Rights of the Child: A case for
Complementary Protection McAdam, Jane / In: The international journal of children's
rights; vol. 14 (2006), afl. 3 (01 09), pag. 251 (24) / 2006
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Nederlands

23. Onderzoek - Niet verhuizen beter voor de kinderen? Het effect van
schoolverandering op de verder schoolloopbaan Vermeij, Annelies; Dronkers, Jaap /
In: Pedagogiek; (2001), afl. 1, pag. 21-34 (14) / 2001

PsycINFO

18. Psychopathology in refugee and asylum seeking children. Detail Only Available
Hodes, Matthew ; In: Rutter's child and adolescent psychiatry (5th ed.). Rutter,
Michael (Ed.); Bishop, Dorothy (Ed.); Pine, Daniel (Ed.); Scott, Steven (Ed.);
Stevenson, Jim (Ed.); Taylor, Eric (Ed.); Thapar, Anita (Ed.); : Wiley-Blackwell,
2008, reprinted 2010. pp. 474-486. [Chapter]
Subjects: Psychopathology; Refugees; Childhood (birth-12 yrs); Adolescence (13-17
yrs)
Database: PsycINFO
2e Psychological distress in refugee children: A systematic review.Full Text
Available Bronstein, Israel Montgomery, Paul ; Clinical Child and Family Psychology
Review, Vol 14(1), Mar, 2011. pp. 44-56. [Journal Article]
Subjects: Childhood Development; Distress; Epidemiology; Psychological Stress;
Refugees; Childhood (birth-12 yrs)
Database: PsycINFO
19. Mental health of refugee children: Comparative study. Detail Only Available
Fazel, Mina Stein, Alan ; BMJ: British Medical Journal, Vol 327(7407), Jul, 2003. pp.
134. [Journal Article]
Subjects: Immigration; Mental Disorders; Refugees; Risk Factors; Childhood (birth12 yrs); Preschool Age (2-5 yrs); School Age (6-12 yrs); Adolescence (13-17 yrs);
Adulthood (18 yrs & older); Male; Female
Database: PsycINFO
20. The impact of a long asylum procedure on quality of life, disability and physical
health in Iraqi asylum seekers in the Netherlands.Full Text Available Laban,
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Cornelis J. Komproe, Ivan H. Gernaat, Hajo B.P.E. T.V.M. De Jong, Joop ; Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Vol 43(7), Jul, 2008. pp. 507-515. [Journal
Article]
Subjects: Disabilities; Health; Immigration; Quality of Life; Refugees; Male; Female
Database: PsycINFO
21. Refugee families during asylum seeking.Full Text Available Sourander, Andre ;
Nordic Journal of Psychiatry, Vol 57(3), May, 2003. pp. 203-207. [Journal Article]
Subjects: Family; Major Depression; Mental Health; Posttraumatic Stress Disorder;
Refugees; Childhood (birth-12 yrs); Adolescence (13-17 yrs); Adulthood (18 yrs &
older); Young Adulthood (18-29 yrs); Thirties (30-39 yrs); Middle Age (40-64 yrs);
Male; Female
Database: PsycINFO
22. Exploring the health and well-being of refugee and asylum seeking
children.Detail Only Available McCarthy, Catherine Marks, David F. ; Journal of
Health Psychology, Vol 15(4), May, 2010. pp. 586-595. [Journal Article]
Subjects: Health; Psychiatric Hospitals; Refugees; Society; Well Being; Childhood
(birth-12 yrs); School Age (6-12 yrs); Adolescence (13-17 yrs); Adulthood (18 yrs &
older); Young Adulthood (18-29 yrs); Male; Female Database: PsycINFO
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Bijlage IV – Begeleidende brief bij de vragenlijst

Hallo Vrolijke Centrum Coördinator!
Ik heb je adres in vertrouwen gekregen en ik zal jouw contactgegevens
uitsluitend gebruiken om je bijgaande vragenlijsten toe te sturen.

Wie
Mijn naam is Beitske Kooistra. Ik ben masterstudent van de studie Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG). In het kader van de master loop ik stage bij werkgroep Kind in azc, vanuit UNICEF. Aangezien
stichting de Vrolijkheid ook in deze werkgroep zit heb ik hen gevraagd om hulp bij de uitvoering van mijn
onderzoek.
Wat
Voor de werkgroep en de RUG voer ik onderzoek uit naar verhuizingen van kinderen en jongeren in de
asielprocedure. Het onderzoek richt zich op kinderen die met hun gezin in de opvang verblijven. Hoofddoel is
om de ervaring met, en beleving van verhuizen in kaart te brengen. Het betreft de verhuizingen van het ene
asielzoekerscentrum (azc) naar het andere azc.
Hoe
Om de ervaringen en beleving te inventariseren heb ik een vragenlijst gemaakt voor kinderen/jongeren van 10
t/m 17 jaar. De minimale leeftijd van 10 jaar is gekozen op basis van literatuur over taalontwikkeling van
kinderen en hun vaardigheden om een vragenlijst in te kunnen vullen. In de vragenlijst wordt o.a. gevraagd
naar het aantal keren dat een kind/jongere verhuisd is, waarom hij/zij moest verhuizen en hoe hij/zij dat beleefd
heeft.  Naast  deze  vragenlijsten  voer  ik  diepgaander  gesprekken  met  zo’n  tien  kinderen/jongeren  (10  t/m  17  
jaar) over hun verhuizingen.
Belangrijk!
Er wordt niet gevraagd naar naam en land van herkomst.
De informatie die de kinderen geven blijft volledig anoniem en wordt uitsluitend gebruikt binnen dit
onderzoek (de ingevulde lijsten blijven binnen de RUG).
Vraag  aan  jou  als  VCC’er…
…om  de  postertjes  op  te  hangen  op  voor  kinderen/jongeren  zichtbare  plekken  op  de  locatie  
(activiteitenruimte / computerruimte / andere gemeenschappelijke ruimtes)
…om  de  vragenlijsten  te  verspreiden  onder  kinderen  en  jongeren  (10  t/m  17  jaar)  in  de  locatie(s)  waar  jij  
vrolijkheid brengt!
…én  de  ingevulde  lijsten  in  de  retourenveloppe  weer  op  de  bus  wilt  doen  (liefst  vóór 1 april 2012).
Als kinderen vragen hebben kunnen ze jou misschien vragen en anders staan mijn contactgegevens ook op
iedere lijst. Ik heb ook een paar vragenlijsten in het Engels bijgevoegd.
Vragen / opmerkingen / ken je kinderen/jongeren die willen vertellen over verhuizen?
Bel: 050 363 9099 / Mail: b.kooistra@student.rug.nl
Heel hartelijk dank voor je hulp! Beitske
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Bijlage V – Vragenlijst ‘Geef JOUW mening over verhuizen!’

Geef JOUW mening
over verhuizen!
~ Je hoeft je naam niet in te vullen ~
Super dat je een paar vragen
voor me in wilt vullen!
Ik ben Beitske en doe een onderzoek voor de
Rijksuniversiteit Groningen.
Alles wat je opschrijft wordt alleen gebruikt
voor dit onderzoek.
Wat je invult heeft geen invloed op je
asielprocedure.
1. Hoe oud ben je?
□ 10 jaar
□ 11 jaar
□ 12 jaar
□ 13 jaar

Ik ben benieuwd hoe vaak en waarom jij
verhuisd bent van een asielzoekerscentrum
(azc) naar een ander azc. En wat jij daar van
vindt.
Belangrijk is dat jij tussen de 10 en 17 jaar oud
bent en je met je ouder(s) in een azc woont.
Als je vragen hebt kun je deze stellen aan
degene die jou deze lijst heeft gegeven
of mail/bel Beitske:
b.kooistra@student.rug.nl / 050 363 9099

□
□
□
□

14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar

2. Ik ben een:
□ Jongen
□ Meisje
3. Waar ga je nu naar school?
□ Op het centrum (azc-school)
□ In de stad / het dorp
□ Internationale Schakelklas (ISK)
□ Ergens anders:
□

Ik ga niet naar school, omdat:

4. Ben jij in Nederland geboren?
□ Ja, mijn ouder(s) kwam(en) naar Nederland in het jaar:
□

Nee, ik kwam met mijn ouder(s) naar Nederland in het jaar:
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5. In welke (asielzoekers)centra heb je gewoond?
Schrijf  hieronder  alle  plaatsnamen/azc’s  waar  je  hebt  gewoond  in  Nederland:

6. Hoe vaak ben je in Nederland verhuisd? (van het ene centrum naar een ander centrum)
□ 0 keer
□ 6 keer
□ 1 keer
□ 7 keer
□ 2 keer
□ 8 keer
□ 3 keer
□ 9 keer
□ 4 keer
□ 10 keer
□ 5 keer
□ Vaker dan 10 keer, namelijk:
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7. Waarom ben je elke keer verhuisd?
Je mag per verhuizing meer antwoorden aankruisen
1e
verhuizing

2e
verhuizing

3e
verhuizing

4e
verhuizing

5e
verhuizing

6e
verhuizing

7e
verhuizing

8e
verhuizing

9e
verhuizing

10e
verhuizing

Omdat het AZC werd
gesloten
Door een beslissing
over onze
asielprocedure
Omdat we
problemen hadden
met de politie
Omdat het AZC ging
veranderen
Er was geen plek
meer voor ons
Omdat we graag bij
mensen die we
kennen in de buurt
wilden wonen
Ik wilde zelf graag
verhuizen
Mijn ouder(s) wilden
zelf verhuizen
Andere reden,
vul in:

52

8. Was je laatste verhuizing NA 1 juli 2010?
□ Ja
□ Nee
□ Weet ik niet
9. Waarom ben je de LAATSTE keer verhuisd?

Over de LAATSTE keer dat je verhuisde:
10. Wanneer hoorde je dat je ging verhuizen?
□ 1 maand van tevoren
□ 2 weken van tevoren
□ 1 week van tevoren
□ 1 dag van tevoren
□ Iets anders:
□

Weet ik niet

Over de LAATSTE keer dat je verhuisde:
11. Wie heeft jou verteld dat je ging verhuizen?
□ Mijn ouder(s)
□
n broer/zus
□ Iemand van het COA
□ Iemand van school
□ Iemand anders:
□

Mij

Weet ik niet

12. Heb je uitleg gekregen over je LAATSTE verhuizing?
□ Ja
□ Nee
□ Weet ik niet
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Over ALLE verhuizingen
13. Wat vind je van de verhuizing(en)?
□

Heel leuk, omdat:

□

Een beetje leuk, omdat:

□

Niet zo leuk, omdat:

□

Helemaal niet leuk, omdat:

14. Door een verhuizing verandert er veel voor mij.
Zeker waar
Een beetje waar

Niet waar

15. Ik heb contact met mensen van de vorige plaatsen waar ik woonde.
Zeker waar
Een beetje waar
Niet waar
16. Ik vind het moeilijk om nieuwe vrienden te maken.
Zeker waar
Een beetje waar

Niet waar

17. Ik wil wel weer verhuizen.
Zeker waar
Een beetje waar

Niet waar

18. Ik voel me veilig waar ik nu woon.
Zeker waar
Een beetje waar

Niet waar

19. Waar ik nu woon heb ik vrienden.
Zeker waar
Een beetje waar

Niet waar

20. Ik vind het leuk op school.
Zeker waar
Een beetje waar

Niet waar

21. Waar ik nu woon ken ik mensen buiten het azc.
Zeker waar
Een beetje waar

Niet waar

22. Ik ben lid van een (sport)club of vereniging.
Zeker waar
Een beetje waar

Niet waar
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23. Ik leer veel op school.
Zeker waar

Een beetje waar

Niet waar

24. Ik voel me gezond.
Zeker waar

Een beetje waar

Niet waar

25. Ik vermaak me goed in mijn vrije tijd.
Zeker waar
Een beetje waar

Niet waar

26. Ik presteer beter op mijn nieuwe school dan op mijn oude school.
Zeker waar
Een beetje waar
Niet waar
27. Ik voel me vrolijk.
Zeker waar

Een beetje waar

Niet waar

28. Er wordt naar mijn mening geluisterd.
Zeker waar
Een beetje waar

Niet waar

29. Zou je iets willen veranderen aan de verhuizing(en)?
□
dit wil ik veranderen:

Ja,

□ Nee, ik wil niets veranderen
□ Weet ik niet
30. Wat is jouw tip aan de Nederlandse regering over het verhuizen van kinderen van azc naar azc?

31. Wat wil je nog meer vertellen over verhuizen?

Heel erg bedankt voor het invullen!
Heb je vragen of wil je meer weten? Mail of bel dan met Beitske:
b.kooistra@student.rug.nl / 050 363 9099
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Bijlage VI - Brief aan locatiemanagers over het onderzoek vanuit het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA)
Beste locatiemanager,
Vanaf 8 maart is Beitske Kooistra van start gegaan met een onafhankelijk onderzoek vanuit de
Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op het verhuizen van kinderen in azc’s en dan
met name op hun ervaringen hiermee en de beleving ervan. In het kader van dit onderzoek worden
er in alle azc's vragenlijsten verspreid via stichting De Vrolijkheid (de stichting is inhoudelijk niet
betrokken bij het onderzoek). Ook gaat Beitske een aantal gesprekken voeren met kinderen, waarin
zij dieper ingaat op hun ervaringen met verhuizen.
Ter informatie aan ouders en kinderen is een postertje gemaakt. Deze poster wordt via De
Vrolijkheid verspreid en in overleg met jou op de locatie opgehangen.
Voor vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met Beitske Kooistra, per telefoon: 050 - 363 90
99, of per mail: b.kooistra@student.rug.nl

Met vriendelijke groeten,

X (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)
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Bijlage VII - Poster ter aankondiging van het onderzoek in AZC’s
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Bijlage VIII - Ruwe resultaten van vragenlijst
1. Hoe oud ben je?
Leeftijd

Frequentie

Percentage

10 jaar

30.00

22.73

11 jaar

25.00

18.94

12 jaar

26.00

19.70

13 jaar

11.00

8.33

14 jaar

12.00

9.09

15 jaar

13.00

9.85

16 jaar

7.00

5.30

17 jaar

8.00

6.06

Totaal

119.00

100.00

Gegevens vraag 1
Aantal kinderen bij deze vraag

n = 132

Missing

n=0

Gemiddelde

12.43

Mediaan

12

Mode

10

Maximaal

17

Minimaal

10

Figuur 1.1: Leeftijdsverdeling van de
kinderen
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Beschrijving bij vraag 1
De grootste groep, 81 van de 132 proefpersonen, bevind zich in de leeftijdscategorie van 10 tot en
met 12 jaar. Het gemiddelde ligt hier hoger dan de mediaan wat maakt dat de verdeling rechtsscheef
is (zie figuur 1.1), ook wel een positief scheve verdeling genoemd (Baarda, de Goede en van
Dijkum, 2003) . Mogelijke oorzaak hiervan is de gekozen leeftijdsgrens voor de proefpersonen, 10
tot en met 17 jaar.
2. Ik ben een jongen/meisje
Geslacht

Frequentie

Percentage

Jongen

62.00

52.54

Meisje

56.00

47.46

Totaal

118.00

100.00

Gegevens bij vraag 2
Aantal kinderen bij deze vraag

118.00

Missing

14.00

Figuur 2.1: Verdeling jongens/meisjes
Beschrijving bij vraag 2
Het aantal jongens en meisjes wat de vragenlijst heeft ingevuld is als volgt verdeeld: 53% jongen en
47% meisjes. 14 proefpersonen hebben deze vraag niet ingevuld, reden daarvoor is onduidelijk.
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3. Waar ga je nu naar school?
Gegevens vraag 3
Aantal proefpersonen bij deze vraag

130

Missing

2

Type school

Frequenties

Percentage

Op het centrum (azc-school)

53.00

40.77

In de stad / het dorp

62.00

47.69

Internationale Schakelklas (ISK)

11.00

8.46

Ergens anders:

3.00

2.31

Ik ga niet naar school, omdat:

1.00

.77

132.00

100.00

Totaal

Figuur 3.1: Percentages waar de kinderen naar school gaan
Beschrijving bij vraag 3
Het grootste deel van de kinderen, 47.7%, gaat naar een school in het dorp of de stad in de buurt
van het azc waar ze wonen. Gezien de leeftijdsrange (10 t/m 17 jaar) gaat een deel van de
proefpersonen naar het voortgezet onderwijs, vanaf 11 of 12 jaar. Het grootste deel van de azc60

scholen betreft basisscholen. Mogelijk beïnvloedt leeftijd hier dus de school waar de kinderen naar
toe gaan.
4. Ben jij in Nederland geboren?
Antwoorden
Ja, mijn ouder(s) kwam(en) naar Nederland in

Frequentie

Percentage

14.00

11.29

110.00

88.71

124.00

100.00

het jaar:
Nee, ik kwam met mijn ouder(s) naar Nederland
in het jaar:
Totaal

Figuur 4.1: Percentages van kinderen die in Nederland en elders geboren zijn.

Gegevens bij variabele 54: ‘Aantal jaren dat een
kind in Nederland is’
Missing

32

Gemiddelde

3.79

Mode

1
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Mediaan

3

Maximaal

15

Minimaal

1

Range

14

Gegevens bij variabele 54: ‘Aantal jaren dat een kind in Nederland is’
Antwoorden

Frequentie

Percentage

1 jaar

25.00

25.00

2 jaar

21.00

21.00

3 jaar

22.00

22.00

4 jaar

7.00

7.00

5 jaar

6.00

6.00

6 jaar

4.00

4.00

7 jaar

1.00

1.00

8 jaar

1.00

1.00

9 jaar

2.00

2.00

10 jaar

1.00

1.00

11 jaar

3.00

3.00

12 jaar

5.00

5.00

13 jaar

1.00

1.00

15 jaar

1.00

1.00

Totaal

100.00

100.00
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Figuur 4.2: Aantal jaren dat de proefpersonen reeds in Nederland verblijven
Beschrijving bij vraag 4
Het grootste deel, 88,7%, van de kinderen is niet in Nederland geboren. Op basis van het jaartal, dat
de proefpersonen ingevuld hebben wanneer ze in Nederland geboren of aangekomen zijn, is het
aantal jaren dat ze in Nederland zijn berekend. In tabel 4.1 en figuur 4.2 wordt hier een overzicht van
gegeven. Gemiddeld verblijven de proefpersonen, op dit moment, 3,8 jaar in Nederland.
5. In hoeveel (asielzoekers)centra heb je gewoond?
Gegevens bij vraag 5
Aantal proefpersonen bij deze vraag

118

Missing

14

Gemiddelde

3.53

Mediaan

3

Maximaal

15

Minimaal

1

Range

14
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Figuur 5.1 Aantal AZC’s waar de kinderen gewoond hebben
Beschrijving bij vraag 5
Deze vraag dient als ‘check’ voor vraag 6: Hoe vaak ben je in Nederland verhuisd? Een aantal
proefpersonen heeft een centrum meerdere malen ingevuld, mogelijk doordat het kind daar
meerdere malen is verbleven. Omdat niet nagegaan kan worden alle proefpersonen hier dit gedaan
hebben zijn alle plaatsnamen/centra één keer per proefpersoon geteld. De gemiddeldes van vraag 5
en 6 zijn respectievelijk 3.53 en 3.37.
6. Hoe vaak ben je in Nederland verhuisd? (van het ene azc naar een ander azc)
Gegevens bij vraag 6
Aantal proefpersonen bij deze vraag

125

Missing

7

Gemiddelde

3,37

Mediaan

3

Mode

1
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Maximaal

15

Minimaal

0

Range

15

Aantal verhuizingen

Aantal proefpersonen

Aantal

Percentages

verhuizingen
0 keer

8

0

6.40

1 keer

25

25

20.00

2 keer

23

46

18.40

3 keer

25

75

20.00

4 keer

9

36

7.20

5 keer

12

60

9.60

6 keer

8

48

6.40

7 keer

5

35

4.00

8 keer

4

32

3.20

9 keer

2

18

1.60

10 keer

2

20

1.60

11 keer

1

11

.80

15 keer

1

15

.80

Totaal

125

421

100.00
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Figuur 6.1: Aantal keren dat asielzoekerskinderen binnen Nederland van azc naar azc zijn verhuisd
Beschrijving bij vraag 6
De grootste groep, 58,4%, heeft aangegeven één, twee of drie keer te zijn verhuisd, binnen
Nederland van azc naar azc.
Over vraag 4, 5 en 6
Gemiddeld verblijven deze kinderen 3,8 jaar in Nederland. Gedurende dat verblijf wonen ze
gemiddeld in 3,5 centra en verhuizen ze 3,4 keer.
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7. Waarom ben je elke keer verhuisd?
Tabel 7.1 Redenen van verhuizingen
Omdat we

Redenen

Frequentie

Omdat

Door een

Omdat we

het

beslissing

problemen Omdat het

Totaal

Er was

graag bij

Ik wilde

Mijn

geen

mensen die we

zelf

ouder(s)

centru

over onze

hadden

azc ging

plek

kennen in de

graag

wilde(n)

Ander

m ging

asielprocedur

met de

verandere

meer

buurt wilden

verhuize

zelf

e

sluiten

e

politie

n

voor ons

wonen

n

verhuizen

reden

42

135

4

8

11

14

10

9

33

266

<4: 24

<4: 60

<4: 1

<4: 2

<4: 2

<4: 6

<4: 3

<4: 3

<4: 17

<4:

≥4: 18

≥4: 75

≥4: 3

≥4: 6

≥4: 9

≥4: 8

≥4: 7

≥4: 6

≥4: 16

(sum)

118
≥4:
155
= 273

Percentage

100.00

Figuur 7.1 Redenen van verhuizingen
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Beschrijving bij vraag 7
In totaal hebben 114 proefpersonen deze vraag ingevuld. De 132 proefpersonen zijn in totaal 421
keer verhuisd. 135 keer was dit vanwege een beslissing over de procedure, uit figuur 7.1 blijkt
duidelijk dat dit veruit de meest voorkomende reden voor een verhuizing is. Als tweede, meest
opgegeven, reden werd gegeven dat het centrum waar ze woonden ging sluiten. 33 keer wordt er
aangegeven dat het een andere reden betreft. Deze ingevulde redenen zijn in onderstaande tabel
uitgewerkt:
Respondent-

Ingevulde ‘andere reden’

nummer
2

Geen idee (2 keer)

3

Verplicht (2 keer)

5

Verplicht

6

Rustiger, dicht bij school

10

Weet ik niet, ruzie en moest van COA (4 keer)

11

Dat moest (3 keer)

14

Dat hebben ze opgeschreven

26

Weet ik niet meer

40

AZC niet geschikt voor kinderen

87

Weet ik niet

101

Was tijdelijk (2 keer)

102

Was tijdelijk (2 keer)

117

COA

130

Ik mocht verhuizen

8. Was je laatste verhuizing NA 1 juli 2010?*
Gegevens bij vraag 8
Aantal proefpersonen bij deze vraag

122

Missing

10

Antwoord

Frequentie

Percentage

Ja

36

27.27

Nee

44

33.33

Weet ik niet

42

31.82
68

Missing

10

7.58

Totaal

122

100.00

Figuur 8.1 Verhuizingen voor of na juli 2010 in
percentages

Beschrijving bij vraag 8
Van de 122 proefpersonen die deze vraag hebben ingevuld is 33,3% niet na 1 juli 2010 verhuisd en
27,3% wel. Deze getallen liggen redelijk dicht bij elkaar. De proefpersonen dat het antwoord op deze
vraag niet weet bedraagt 31,8% van het totaal.
* deze vraag is niet geanalyseerd in deze thesis
9. Waarom ben je de LAATSTE keer verhuisd?
Gegevens bij vraag 9
Aantal proefpersonen bij deze vraag

98

Missing

34

Antwoorden

Frequentie

Percentage

Weet ik niet

19

19.39

Omdat het AZC werd gesloten

14

14.29

Door een beslissing over onze asielprocedure

32

32.65

Omdat we problemen hadden met de politie

1

1.02

Omdat het AZC ging veranderen

2

2.04

Er was geen plek meer voor ons

1

1.02

Omdat we graag bij mensen die we kennen in de buurt

3

3.06
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wilden wonen
Ik wilde zelf graag verhuizen

1

1.02

Mijn ouder(s) wilden zelf verhuizen

2

2.04

Omdat het moest van het COA

6

6.12

Andere reden

17

17.35

Totaal

98

100.00

Figuur 9.1 Redenen waarom de proefpersonen de laatste keer zijn verhuisd
Beschrijving bij vraag 9
Hoge aantal missing, 34 van de 132 proefpersonen, is mogelijk te verklaren doordat vraag 9 een
open vraag betreft. Op basis van de gegeven antwoorden is er voor gekozen om dezelfde redenen
die gegeven zijn bij vraag 7 te hanteren. De reden ‘Omdat het moest van het COA’ is toegevoegd,
aangezien deze zes keer is ingevuld. Uit figuur 9.1 blijkt dat ook hier de meest gegeven reden voor
deze verhuizing een beslissing over de asielprocedure betreft.
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Over de LAATSTE keer dat je verhuisde:
10. Wanneer hoorde je dat je ging verhuizen?
Antwoord

Frequentie

Percentage

1 maand van tevoren

12

10.00

2 weken van tevoren

15

12.50

1 week van tevoren

20

16.67

1 dag van tevoren

25

20.83

Iets anders:

19

15.83

Weet ik niet

29

24.17

Totaal

120

100.00

Gegevens bij vraag 10
Aantal proefpersonen bij deze vraag

120

Missing

12
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Figuur 10.1 Laatste verhuizing: wanneer de kinderen hoorden dat ze gingen verhuizen
Beschrijving bij vraag 10
De grootste groep, 24,2% weet niet hoe ver van tevoren de laatste verhuizing aan hen bekend is
gemaakt. 20,8% is één dag voor de verhuizing verteld dat ze naar een andere opvanglocatie gingen.
Over de LAATSTE keer dat je verhuisde:
11. Wie heeft jou verteld dat je ging verhuizen?
Antwoord

Frequentie

Percentage

Mijn ouder(s)

52

45.61

Mijn broer/zus

5

4.39

Iemand van het COA

37

32.46

Iemand anders:

10

8.77

Weet ik niet

10

8.77

Totaal

114

100.00

Gegevens bij vraag 11
Aantal proefpersonen bij deze vraag

114

Missing

18
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Figuur 11.1 Over de laatste verhuizing: wie heeft verteld dat je ging verhuizen?
Beschrijving bij vraag 11
Aan de grootste groep, 45,6%, is door de ouder(s) verteld dat ze gingen verhuizen. Bij 32,5% was
dit iemand van het COA.
12. Heb je uitleg gekregen over je LAATSTE verhuizing?
Antwoord

Frequentie

Percentage

Ja

49

41.88

Nee

42

35.90

Weet ik niet

26

22.22

Totaal

117

100.00

Beschrijving bij vraag 12
Aan de grootste groep (41,8%) is wel uitleg gegeven over de verhuizing.
De resultaten van de schaalvragen verdeeld over twee groepen
1. Minder dan vier keer verhuisd (< 4)
2. Vier keer of vaker verhuisd (≥ 4)
13. Over ALLE verhuizingen: Wat vind je van de verhuizing(en)?
Verhuisd < 4
Over ALLE verhuizingen: Wat vind je van de verhuizing(en)?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Heel leuk

11

13,6

16,4

16,4

Een beetje leuk

13

16,0

19,4

35,8

Niet zo leuk

20

24,7

29,9

65,7

Helemaal niet leuk

23

28,4

34,3

100,0

Total

67

82,7

100,0

999

14

17,3

81

100,0
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Verhuisd ≥ 4
Over ALLE verhuizingen: Wat vind je van de verhuizing(en)?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Heel leuk

3

6,8

7,3

7,3

Een beetje leuk

4

9,1

9,8

17,1

Niet zo leuk

5

11,4

12,2

29,3

Helemaal niet leuk

29

65,9

70,7

100,0

Total

41

93,2

100,0

999

3

6,8

44

100,0

Percent
Valid

Missing
Total

74

Schaalvragen 14 t/m 28 resultaten per onderzoeksthema
Continuïteit in opvoeding en verzorging
Door een verhuizing verandert er veel voor mij.
Verhuisd < 4
Door een verhuizing verandert er veel voor mij.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing

Zeker waar

39

48,1

52,0

52,0

Een beetje waar

29

35,8

38,7

90,7

Niet waar

7

8,6

9,3

100,0

Total

75

92,6

100,0

999

6

7,4

81

100,0

Total

Verhuisd ≥ 4
Door een verhuizing verandert er veel voor mij.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

31

70,5

77,5

77,5

Een beetje waar

6

13,6

15,0

92,5

Niet waar

3

6,8

7,5

100,0

Total

40

90,9

100,0

999

4

9,1

44

100,0

75

Ik heb contact met mensen van de vorige plaatsen waar ik woonde
Verhuisd < 4
Ik heb contact met mensen van de vorige plaatsen waar ik woonde.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

19

23,5

25,7

25,7

Een beetje waar

22

27,2

29,7

55,4

Niet waar

33

40,7

44,6

100,0

Total

74

91,4

100,0

999

7

8,6

81

100,0

76

Verhuisd ≥ 4
Ik heb contact met mensen van de vorige plaatsen waar ik woonde.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing

Zeker waar

17

38,6

43,6

43,6

Een beetje waar

13

29,5

33,3

76,9

Niet waar

9

20,5

23,1

100,0

Total

39

88,6

100,0

999

5

11,4

44

100,0

Total

Stabiliteit in levensomstandigheden
Ik wil wel weer verhuizen
Verhuisd < 4
Ik wil wel weer verhuizen.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

13

16,0

17,3

17,3

Een beetje waar

9

11,1

12,0

29,3

Niet waar

53

65,4

70,7

100,0

Total

75

92,6

100,0

999

6

7,4

81

100,0
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Verhuisd ≥ 4
Ik wil wel weer verhuizen.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Zeker waar

8

18,2

20,5

20,5

Een beetje waar

3

6,8

7,7

28,2

Niet waar

28

63,6

71,8

100,0

Total

39

88,6

100,0

999

5

11,4

44

100,0

Percent
Valid

Missing
Total

78

Veilige fysieke directe en wijdere omgeving
Ik voel me veilig waar ik nu woon
Verhuisd < 4
Ik voel me veilig waar ik nu woon.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing

Zeker waar

43

53,1

59,7

59,7

Een beetje waar

18

22,2

25,0

84,7

Niet waar

11

13,6

15,3

100,0

Total

72

88,9

100,0

999

9

11,1

81

100,0

Total

Verhuisd ≥ 4
Ik voel me veilig waar ik nu woon.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

13

29,5

33,3

33,3

Een beetje waar

15

34,1

38,5

71,8

Niet waar

11

25,0

28,2

100,0

Total

39

88,6

100,0

999

5

11,4

44

100,0
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Omgang met leeftijdsgenoten
Ik vind het moeilijk om nieuwe vrienden te maken
Verhuisd < 4
Ik vind het moeilijk om nieuwe vrienden te maken.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

18

22,2

24,0

24,0

Een beetje waar

19

23,5

25,3

49,3

Niet waar

38

46,9

50,7

100,0

Total

75

92,6

100,0

999

6

7,4

81

100,0
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Verhuisd ≥ 4
Ik vind het moeilijk om nieuwe vrienden te maken.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Zeker waar

11

25,0

27,5

27,5

Een beetje waar

15

34,1

37,5

65,0

Niet waar

14

31,8

35,0

100,0

Total

40

90,9

100,0

999

4

9,1

44

100,0

Percent
Valid

Missing
Total

81

Waar ik nu woon heb ik vrienden
Verhuisd < 4
Waar ik nu woon heb ik vrienden.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing

Zeker waar

60

74,1

83,3

83,3

Een beetje waar

9

11,1

12,5

95,8

Niet waar

3

3,7

4,2

100,0

Total

72

88,9

100,0

999

9

11,1

81

100,0

Total

Verhuisd ≥ 4
Waar ik nu woon heb ik vrienden.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Zeker waar

22

50,0

55,0

55,0

Een beetje waar

14

31,8

35,0

90,0

Niet waar

4

9,1

10,0

100,0

Total

40

90,9

100,0

999

4

9,1

44

100,0

Percent
Valid

Missing
Total

82

Sociaal netwerk
Waar ik nu woon ken ik mensen buiten het azc.
Verhuisd < 4
Waar ik nu woon ken ik mensen buiten het azc.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

39

48,1

53,4

53,4

Een beetje waar

25

30,9

34,2

87,7

Niet waar

9

11,1

12,3

100,0

Total

73

90,1

100,0

999

8

9,9

81

100,0

83

Verhuisd ≥ 4
Waar ik nu woon ken ik mensen buiten het azc.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

22

50,0

55,0

55,0

Een beetje waar

11

25,0

27,5

82,5

Niet waar

7

15,9

17,5

100,0

Total

40

90,9

100,0

999

4

9,1

44

100,0
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Recreatie, spel en vrije tijd
Ik ben lid van een (sport)club of vereniging
Verhuisd < 4
Ik ben lid van een (sport)club of vereniging.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing

Zeker waar

35

43,2

47,3

47,3

Een beetje waar

10

12,3

13,5

60,8

Niet waar

29

35,8

39,2

100,0

Total

74

91,4

100,0

999

7

8,6

81

100,0

Total

Verhuisd ≥ 4
Ik ben lid van een (sport)club of vereniging.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

15

34,1

37,5

37,5

Een beetje waar

4

9,1

10,0

47,5

Niet waar

21

47,7

52,5

100,0

Total

40

90,9

100,0

999

4

9,1

44

100,0
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Ik vermaak me goed in mijn vrije tijd
Verhuisd < 4
Ik vermaak met goed in mijn vrije tijd.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

38

46,9

52,1

52,1

Een beetje waar

28

34,6

38,4

90,4

Niet waar

7

8,6

9,6

100,0

Total

73

90,1

100,0

999

8

9,9

81

100,0
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Verhuisd ≥ 4
Ik vermaak met goed in mijn vrije tijd.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing

Zeker waar

9

20,5

22,5

22,5

Een beetje waar

14

31,8

35,0

57,5

Niet waar

17

38,6

42,5

100,0

Total

40

90,9

100,0

999

4

9,1

44

100,0

Frequency

Percent

Valid Percent

Zeker waar

59

72,8

80,8

80,8

Een beetje waar

8

9,9

11,0

91,8

Niet waar

6

7,4

8,2

100,0

Total

73

90,1

100,0

999

8

9,9

81

100,0

Total

Educatie
Ik vind het leuk op school
Verhuisd < 4
Ik vind het leuk op school.
Cumulative
Percent
Valid

Missing
Total

87

Verhuisd ≥ 4
Ik vind het leuk op school.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

20

45,5

50,0

50,0

Een beetje waar

10

22,7

25,0

75,0

Niet waar

10

22,7

25,0

100,0

Total

40

90,9

100,0

999

4

9,1

44

100,0
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Ik leer veel op school
Verhuisd < 4
Ik leer veel op school.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing

Zeker waar

66

81,5

88,0

88,0

Een beetje waar

8

9,9

10,7

98,7

Niet waar

1

1,2

1,3

100,0

Total

75

92,6

100,0

999

6

7,4

81

100,0

Frequency

Percent

Total

Verhuisd ≥ 4
Ik leer veel op school.
Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

22

50,0

55,0

55,0

Een beetje waar

12

27,3

30,0

85,0

Niet waar

6

13,6

15,0

100,0

Total

40

90,9

100,0

999

4

9,1

44

100,0
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Ik presteer beter op mijn nieuwe school dan op mijn oude school.
Verhuisd < 4
Ik presteer beter op mijn nieuwe school dan op mijn oude school.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

28

34,6

44,4

44,4

Een beetje waar

14

17,3

22,2

66,7

Niet waar

21

25,9

33,3

100,0

Total

63

77,8

100,0

999

18

22,2

81

100,0

90

Verhuisd ≥ 4
Ik presteer beter op mijn nieuwe school dan op mijn oude school.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing

Zeker waar

13

29,5

32,5

32,5

Een beetje waar

9

20,5

22,5

55,0

Niet waar

18

40,9

45,0

100,0

Total

40

90,9

100,0

999

4

9,1

44

100,0

Total

Psychische en fysieke gezondheid
Ik voel me gezond
Verhuisd < 4
Ik voel me gezond.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

46

56,8

63,9

63,9

Een beetje waar

22

27,2

30,6

94,4

Niet waar

4

4,9

5,6

100,0

Total

72

88,9

100,0

999

9

11,1

81

100,0
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Verhuisd ≥ 4
Ik voel me gezond.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Zeker waar

18

40,9

43,9

43,9

Een beetje waar

15

34,1

36,6

80,5

Niet waar

8

18,2

19,5

100,0

Total

41

93,2

100,0

999

3

6,8

44

100,0

Percent
Valid

Missing
Total

92

Verhuisd < 4
Ik voel me vrolijk.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing

Zeker waar

43

53,1

58,1

58,1

Een beetje waar

24

29,6

32,4

90,5

Niet waar

7

8,6

9,5

100,0

Total

74

91,4

100,0

999

7

8,6

81

100,0

Frequency

Percent

Valid Percent

Zeker waar

10

22,7

26,3

26,3

Een beetje waar

13

29,5

34,2

60,5

Niet waar

15

34,1

39,5

100,0

Total

38

86,4

100,0

999

6

13,6

44

100,0

Total

Verhuisd ≥ 4
Ik voel me vrolijk.
Cumulative
Percent
Valid

Missing
Total

93

Participatie
Er wordt naar mijn mening geluisterd.
Verhuisd < 4
Er wordt naar mijn mening geluisterd.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

26

32,1

37,1

37,1

Een beetje waar

33

40,7

47,1

84,3

Niet waar

11

13,6

15,7

100,0

Total

70

86,4

100,0

999

11

13,6

81

100,0
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Verhuisd ≥ 4
Er wordt naar mijn mening geluisterd.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

Zeker waar

6

13,6

15,0

15,0

Een beetje waar

17

38,6

42,5

57,5

Niet waar

17

38,6

42,5

100,0

Total

40

90,9

100,0

999

4

9,1

44

100,0
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Bijlage IX – Antwoorden op open vragen van vragenlijst
›

Concrete tips aan de regering zijn onderstreept

›

Plaatsnamen en land van herkomst zijn vervangen door ‘X’

›

Een aantal antwoorden zijn vaker, onder verschillende thema’s genoemd, omdat zij
meerdere aspecten bevatten.

Wat is jouw tip aan de Nederlandse regering over het verhuizen van kinderen van azc naar azc?
Continuïteit in opvoeding en verzorging
1. Dat het is niet altijd leuk om de kienderen altijd laten verhuizing het is wel moeilijk omdat
b.v. bij vorige plaats waar ze wonde hadden ze vrienden en ze waren daar blij, maar na de
verhuizing verandert alles!!
2. gewoon aan één plek laten en beslissingen nemen over hun procedure terwijl ze op één
plek blijven.
3. ik denk dat het better is dat de kinderen niet verhuizen van AZC naar AZC. Omdat ze
gewent zijn op school en ze heben veel vrienden.
Stabiliteit in levensomstandigheden
1. Dat ze moeten ophouden. Omdat: heel veel mensen het al zo moeilijk hebben.
2. Het liefst niet meer naar een ander azc
3. ik denk dat het better is dat de kinderen niet verhuizen van AZC naar AZC. Omdat ze
gewent zijn op school en ze heben veel vrienden.
4. Ik vindt het niet goed dan worden dat het niet goed voor kinderen is zoizo voor mij.
5. ik vind dat niemand gaat verhuizen.
6. Ik wil niet meer verhuizen
7. Ik wil niet veranderen van telkens een ander azc
8. laat ze blijven waar ze wonen
9. Meer tijd besteden met spelletjes voor kinderen en niet zo vaak verhuizen
10. mensen moeten gwn verhuizen!
11. Nee goed, want je moet weer wennen
12. Niet doen
13. Niet doen alstublieft laat ze gewoon in een AZC en als je weg moet dat je daar blijft en dan
weer weggaan.
14. niet goed dat kinderen verhuizen
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15. Niet goed, mensen moeten op 1 plaats blijven
16. niet goed niet leuk juli verveelen de mensen daar mee
17. NIET DOEN!!!
18. Niet heel echt met vriendinen wennen. omdat Als je hebt een verhuizing gedaan, dan is het
voor je moeilijk om te apart worden.
19. niet leuk
20. niet leuk ze moeten ook naar de mening van kinderen luisteren en ze zouden het ook niet
leuk vinden als hun kinderen telkens moesten verhuizen
21. Niet leuk
22. niet luik
23. niet meer terug naar land van herkomst niet meer van azc naar azc verhuizen
24. niet meer doen dat is echt niet leuk misschien paar keer maar liever niet lager dan 5x
25. Niet meer terug naar land van herkomst, niet meer van azc naar azc verhuizen
26. niet meer verhuizen naar andere AZC naar AZC. ik wel naar huis.
27. Niet meer verhuizen
28. niet steeds verhuizen en status krijgen
29. niet verhuizen omdat het is slecht van de kinderen
30. Niet weer verhuizen! Meer spelletjes
31. niet zo goed julie vind het tog ook niet leuk alls julie kinderen steets moet verhuizen ooit zal
het met juli geburen geloof me maar!
32. niet zo leuk want de kinderen vinden niet leuk zijn willen op een azc blijven en niet
verhuizen want zijn moet de school veranderen en dat is niet leuk.
33. Niet zo vaak verhuizen. 5x verhuizen, dat vind ik niet normaal.
34. Nooit meer verhuizen
35. Veel verhuizen is niet leuk, het is moeilijk om nieuwe vrienden te maken.
36. verezelijk en stop ook als ik wat zeg julie doen het tog niet.
37. Waarom gaan mense van azc naar andere azc
38. We moeten niet meer gaan verhuizen!
39. We mogen niet verhuizen!!

a. Verblijfsvergunning
40. X mensen sneller status + meer speeltuinen op AZC's
41. alle kinderen X kinderen moeten status krijgen
42. alle rijke mensen krijgen status maar arme mensen niet
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43. dat ze plzz status geven
44. Dat ze status krijgen als ze heel lang niet verhuist worden
45. idereen status krijgen
46. ik hoop dat ind aan die mensen zijn wonen in Nederland heel snel statoes geven.
47. ja ik wil dat X mensen meer of sneller status krijgen en meer speeltuinen bij azcen.
48. meer dan 6 jaar kinderen status krijgen
49. meer tijd besteden met spelletjes voor kinderen en niet zo vaak verhuizen en sneller status
krijgen.
50. niet steeds verhuizen en status krijgen
51. Als mensen van hun land naar Nederland vluchten en als het daar oorlog is dan krijgen ze
status maar als het niet gevaarlijk is dan moeten ze weer naar hun land
52. ik wil dat niemand gaat verhuizen en snel antwoord kregen of dat je mag blijven of dat je
weg moet
Veilige fysieke directe en wijdere omgeving
1. het is niet goed want we voelen ons niet veilig als we gaan verhuizen.
2. ik denk dat het niet goed is want we voelen ons niet veilig als we gaan verhuizen.
3. Ik vind het heel erg raar. vanwege dat ik zelf heel veel vrienden gehad, en in X had ik
eigenlijk geen vrienden, omdat we niet veilig waren.
Omgang met leeftijdgenoten
1. Dat het is niet altijd leuk om de kienderen altijd laten verhuizing het is wel moeilijk omdat
b.v. bij vorige plaats waar ze wonde hadden ze vrienden en ze waren daar blij, maar na
de verhuizing verandert alles!!
2. ik denk dat het better is dat de kinderen niet verhuizen van AZC naar AZC. Omdat ze
gewent zijn op school en ze heben veel vrienden.
3. Ik vind het heel erg raar. vanwege dat ik zelf heel veel vrienden gehad, en in X had ik
eigenlijk geen vrienden, omdat we niet veilig waren.
4. Ik, vind dat niet leuk omdat wij hebben dar veel vrienden.
5. Niet heel echt met vriendinen wennen. omdat Als je hebt een verhuizing gedaan, dan is
het voor je moeilijk om te apart worden.
6. Veel verhuizen is niet leuk, het is moeilijk om nieuwe vrienden te maken.
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Sociaal netwerk
1. Als je kinderen gaat verhuizen laten ze vrienden achter. Wil kennismaken met nieuwe
AZC, school, mensen. Ook de stad ken je niet en je moet nieuwe spullen kopen.
2. Als ze dat leuk vinden vindt ik dat goed. Als ze de kennissen verlaten moet vindt ik dat
erg
Recreatie, spel en vrije tijd
1. X mensen sneller status + meer speeltuinen op AZC's
2. ja ik wil dat X mensen meer of sneller status krijgen en meer speeltuinen bij azcen.
3. Jullie moeten anders dat kinderen van AZC laptop krijgen.
4. Meer tijd besteden met spelletjes voor kinderen en niet zo vaak verhuizen
5. meer tijd besteden met spelletjes voor kinderen en niet zo vaak verhuizen en sneller
status krijgen.
6. Niet weer verhuizen! Meer spelletjes
Educatie
1. ik denk dat het better is dat de kinderen niet verhuizen van AZC naar AZC. Omdat ze
gewent zijn op school en ze heben veel vrienden.
2. ik wil dat het stopt want dan moet weer overnieuw beginen nieuwe nieuw school
enzvoort
3. niet zo leuk want de kinderen vinden niet leuk zijn willen op een azc blijven en niet
verhuizen want zijn moet de school veranderen en dat is niet leuk.
Fysieke en psychische gezondheid
1. dat als ze ook een asielzoker waren werden ze ook niet blij. Dus: we zijn mensen en
geen dieren.
2. Dat het is niet altijd leuk om de kienderen altijd laten verhuizing het is wel moeilijk omdat
b.v. bij vorige plaats waar ze wonde hadden ze vrienden en ze waren daar blij, maar na
de verhuizing verandert alles!!
Participatie
1. Als ze dat leuk vinden vindt ik dat goed. Als ze de kennissen verlaten moet vindt ik dat
erg
2. Verhuizen alleen als de kind zelf goed vind
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3. Nou, ze moeten wel beetje meer aandagt te hebben.
4. niet zo leuk want de kinderen vinden niet leuk zijn willen op een azc blijven en niet
verhuizen want zijn moet de school veranderen en dat is niet leuk.
5. niet leuk ze moeten ook naar de mening van kinderen luisteren en ze zouden het ook
niet leuk vinden als hun kinderen telkens moesten verhuizen
Overig
1. AZC
2. dat weet ik het nied goed.
3. I don't know
4. ik heb geen idee
5. Weet ik niet
6. Weet ik niet.
7. ze zijn gek, ze hebben geen herssennen.
8. Geen tip

Wat wil je nog meer vertellen over verhuizen?
Continuïteit in opvoeding en verzorging
1. als het mogelijk is kunnen allemaal een huis krijgen, want in AZC's zijn we niet zo blij.
omdat we niks kunnen, en ze hebben heel veel regels dat we moeten ze aanpassen en
elk AZC heef zijn eigen regels.
2. Als je beste vrienden verlaat wordt je niet blij van
3. Het is moeilijk om je vrienden achter te laten.
4. ik ben hier gewend dus wil het niet verhouzen
5. Ik wil niet verhuizen omdat het moeilijk is en ik ben bang van nieuw plaatsen en
mensen. In het AZC van W. vind ik mij veilig en wil echt niet naar een andere AZC.
6. willen gewoon op een azc blijven niet verhuizen want de school verander woord en
nieuwe vrienden maken dat is niet leuk.
Stabiliteit in levensomstandigheden
1. als het mogelijk is kunnen allemaal een huis krijgen, want in AZC's zijn we niet zo blij. omdat
we niks kunnen, en ze hebben heel veel regels dat we moeten ze aanpassen en elk AZC
heef zijn eigen regels.
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2. dat er mensen gaan huien of ze worden op straat gestruurd dat is niet leuk dat moet
verandere
3. Dat het gestopt moet worden hoe ook met je asielprocedere gaat en dan moet je niet
verhuizen doe dat aub niet.
4. dat niet vaak word verhuisd en dat ik terug naar mijn AZC ga
5. Het is echt heel slecht voor de kinderen.
6. het is helemaal niet leuk :( (huilend gezichtje met tranen erbij getekend)
7. het verhuizen is heel slecht voor mij en iedreen ik ben alletijd bang dat ik gaan verhuizen,
een ik woon 3 jaar in X een ik heb veel vrienden en ik heb niewe leven opgestart een ik wel
het niet weer verhuizen een ik wil mij hele leven in X woonen.
8. het verhuizen is heel slecht voor mij en iedreen ik ben altijd vang dat ik gaan verhuizen, een
ik woon 3 jaar in X een ik heb veel vrienden en vriendenen en ik heb niewe leven opgestart
een ik wel niet weer verliezen een ik wil mij hele leven in X woonen.
9. ik ben hier gewend dus wil het niet verhouzen
10. Ik wil dat verhuist en dat vergunningen heb en dat ik niet zo vaak verhuist en het is niet fijn
voor autistische zijn er ook heel erg ziek zijn.
11. Ik wil niet verhuizen omdat het moeilijk is en ik ben bang van nieuw plaatsen en mensen. In
het AZC van X vind ik mij veilig en wil echt niet naar een andere AZC.
12. moeilek en niet luik
13. NIET LEUK
14. niet mier verhuizen
15. verhuizen is niet goed met de trein naar andere trein met veel spulen. echt moeijlijk. ik wel
naar huis.
16. waarom moeten we verhuizen? dat vind ik dom. we kunnen toch ook in één huis wonen.
17. willen gewoon op een azc blijven niet verhuizen want de school verander woord en nieuwe
vrienden maken dat is niet leuk.

a. Verblijfsvergunning
18. Ik wil verblijf!
19. dat je alletijd eerst na denkt ik vind het leuk omdat als ik status krijgt maar niet naar en
andere AZC gaan
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Veilige fysieke directe en wijdere omgeving
1.Ik wil niet verhuizen omdat het moeilijk is en ik ben bang van nieuw plaatsen en
mensen. In het AZC van W. vind ik mij veilig en wil echt niet naar een andere AZC.
Omgang met leeftijdgenoten
1. Als je beste vrienden verlaat wordt je niet blij van
2. Het is moeilijk om je vrienden achter te laten.
3. het verhuizen is heel slecht voor mij en iedreen ik ben alletijd bang dat ik gaan
verhuizen, een ik woon 3 jaar in X een ik heb veel vrienden en ik heb niewe leven
opgestart een ik wel het niet weer verhuizen een ik wil mij hele leven in X woonen.
4. het verhuizen is heel slecht voor mij en iedreen ik ben altijd vang dat ik gaan verhuizen,
een ik woon 3 jaar in X een ik heb veel vrienden en vriendenen en ik heb niewe leven
opgestart een ik wel niet weer verliezen een ik wil mij hele leven in X woonen.
5. Ja verhuizen is egt niet leuk om dat je makt nieuwe vrindinen
6. Je raakt geïsoleerd, omdat je telkens moet verhuizen. Het is moeilijk om telkens weer
vrienden te maken en close worden met hun terwijl je weer gaat weg. Het is heel
deprimerend.
7. willen gewoon op een azc blijven niet verhuizen want de school verander woord en
nieuwe vrienden maken dat is niet leuk.
Sociaal netwerk
1. Ik wil niet verhuizen omdat het moeilijk is en ik ben bang van nieuw plaatsen en mensen.
In het AZC van X vind ik mij veilig en wil echt niet naar een andere AZC.
Educatie
1.willen gewoon op een azc blijven niet verhuizen want de school verander woord en nieuwe
vrienden maken dat is niet leuk.
Fysieke en psychische gezondheid
1. het is helemaal niet leuk :( [huilend gezichtje met tranen erbij getekend)
2. Ik wil dat verhuist en dat vergunningen heb en dat ik niet zo vaak verhuist en het is niet
fijn voor autistische zijn er ook heel erg ziek zijn.
3. Ik wil niet verhuizen omdat het moeilijk is en ik ben bang van nieuw plaatsen en
mensen. In het AZC van X vind ik mij veilig en wil echt niet naar een andere AZC.
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4. het verhuizen is heel slecht voor mij en iedreen ik ben alletijd bang dat ik gaan
verhuizen, een ik woon 3 jaar in X een ik heb veel vrienden en ik heb niewe leven
opgestart een ik wel het niet weer verhuizen een ik wil mij hele leven in X woonen.
5. het verhuizen is heel slecht voor mij en iedreen ik ben altijd bang dat ik gaan verhuizen,
een ik woon 3 jaar in X een ik heb veel vrienden en vriendenen en ik heb niewe leven
opgestart een ik wel niet weer verliezen een ik wil mij hele leven in X woonen.
6. Je raakt geïsoleerd, omdat je telkens moet verhuizen. Het is moeilijk om telkens weer
vrienden te maken en close worden met hun terwijl je weer gaat weg. Het is heel
deprimerend.
Participatie
1. Dat je zelf mag kizen of je verhuisd of niet.
2. Je moet naar kinder-mening luisteren
Niks meer willen vertellen
1. Ik heb alles daar verteld. NIKS
2. ik heb nieks te vertellen
3. nee
4. Nee
5. Nee ik heb all genoog verteeld.
6. nee.
7. Nee.
8. Niets
9. niets het is niet leuk
10. niks
11. Niks
12. niks ;)
13. Niks > hou op!!!!!
14. Niks meer
15. Niks meer!!! :P
16. niks meer.
17. Niks meer.
18. Niks.
19. niks. ik wiel dat de minister langs komt ik heb veel te vertelen
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20. nothing
21. Nothing.
22. Nou, niets.
Overig
1. Bijvoorbeeld: bus van verhuizen betalen
2. dat het iritant is nouw goed!
3. I don't know
4. ik heb nog geen idee.
5. weet ik niet
6. Weet ik niet
7. Slegt

Antwoorden op open vragen: met kleur gecodeerd
Vraag 30 (n = 90)

Vraag 31 (n = 56)

30 + 31

Soort antwoord

n

n

Over verkrijgen van

11

1

12

49

20

69

7

7

14

School

3

1

4

Alleen als kind dat zelf wil

2

2

4

Niks / nee

3

22

25

Tip

17

6

23

Ander antwoord

14

4

18

Totaal

106

63

169

verblijfsvergunning / een
beslissing over hun
asielaanvraag
Verhuizen is niet
goed/leuk. Niet meer
verhuizen.
Vrienden: achterlaten /
nieuwe maken
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Bijlage X - Semigestructureerd interview
Vooraf
-

Uitleg over onderzoek: onafhankelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar
verhuizingen van kinderen/jongeren in azc’s.

-

Het verhaal blijft volledig anoniem: jouw naam en land van herkomst worden nergens
genoemd.

-

Dit interview heeft niets te maken met jullie procedure.

-

Als je geen antwoord wilt geven op een vraag, dan hoeft dat niet.

-

Toestemming vragen voor opnameapparatuur

Vragen
1. Informatie kind en gezin
a. Hoe heet je?
b. Hoe oud ben je?
c. Waar ben je geboren?
d. Waar zijn je ouders geboren?
e. Hoeveel broers en zussen heb je?
2. Wanneer ben je/zijn je ouders in Nederland gekomen?
3. Waar heb je het eerste gewoond in Nederland?
4. In welke azc’s heb je daarna gewoond? (kaart van Nederland erbij)
5. Wat is per verhuizing de reden dat je moest verhuizen?
6. Beleving van de verhuizingen
a. Wat vond je van de eerste keer dat je moest verhuizen?
b. En de keren daarna?
7. Verloop van de verhuizingen
a. Hoe en door wie werd jou verteld dat je moest verhuizen?
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b. Had je tijd om afscheid te nemen?
c. Zo ja: van wie/wat heb je afscheid genomen?
d. Moest je veel spullen inpakken?
e. Wat heb je achter moeten laten?
f.

Hoe zijn jullie in het andere azc gekomen (ov/auto/mbv. COA)?

8. Ontvangst in andere azc
a. Hoe werd je ontvangen in de nieuwe azc’s?
b. Heb je nieuwe vrienden gemaakt in de andere azc’s?
9. Onderwijs
a. Hoe vaak ben je van school gewisseld?
b. Kon je gelijk naar een nieuwe school? Zo nee: hoe lang heb je moeten wachten op een
nieuwe school?
c. Zijn er nog andere dingen die vanwege je verhuizing niet meer door konden gaan (zoals
therapie of medische behandeling of een sport die je deed etc)? Of zijn al die dingen in het
nieuwe azc weer opnieuw geregeld voor je?
10. Huidige azc
a. Kun je zeggen dat je je thuis voelt in dit azc?
b. Wat maakt dat jij je wel/niet thuis voelt hier?
11. Verleden + beleving van het totaal
a. Wat had je graag anders gewild wat betreft de verhuizingen?
b. Heb je nog contact met vriendjes/vriendinnetjes uit eerdere plekken waar je gewoond hebt?
Zo ja, hoe onderhoud je het contact met hen? (Elkaar zien? Telefonisch? Via internet?)
c. Wat voor invloed vind je zelf dat de verhuizingen op jouw leven hebben gehad? Ben je
erdoor veranderd? Zo ja, op wat voor manier?
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12. Toekomst
a. Hoe zie jij jouw toekomst?
b. Denk je dat je nog vaak moet verhuizen? Zo ja: zie je hier tegen op?
c. Wat zijn jouw tips/adviezen aan de Nederlandse regering over verhuizen van kinderen in
azc’s?

>> Vragen om tekening/zelfportret/verhaaltje/gedicht op te sturen
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