
 

Verslag Werkconferentie (Migranten)jeugd 13 april 2017 

Casusbespreking Interculturele Diagnostiek door dr. Victor Kouratovsky:  

Safrin is 17 jaar,  is 18 maanden geleden met zijn getraumatiseerde familie (ouders, broers en zussen, een oma, 

ooms/tantes en enkele neven en nichten) naar Nederland gevlucht en woont in Arnhem. Hij heeft moeite op 

zijn MBO school. Niet met de stof en het tempo want hij is slim en leergierig. Hij verzet zich tegen strakke 

regels, hiërarchie en onduidelijke (soms incongruente) leercontexten. Hij is impulsief, en verbaal en soms fysiek 

agressief met medeleerlingen maar niet in de klas.  Af en toe is hij brutaal en grof naar een docent. Safrin kreeg 

meermalen een waarschuwing en is een half jaar terug van school gestuurd. Er is nog steeds geen vervangend 

onderwijs geregeld.  

De spanningen thuis lopen regelmatig op. Safrin is vaak weg om te sporten. In gesprekken met thuis blijkt dat 

het systeem nauwelijks kan spreken over de periode voor de vlucht. Zij hebben huis, bedrijf en haard verloren: 

kapot gebombardeerd. De familie heeft een soennitische moslim achtergrond. Vader voelt zich machteloos 

omdat zijn kostwinnersrol verdwenen is en vindt het moeilijk met zijn zoon te spreken over wat er aan de hand 

is. Beide ouders laten merken, ook aan Safrin, dat zij erg verdrietig zijn over hoe het met hun zoon gaat. 

(Casus (geanonimiseerd) afkomstig uit de praktijk van Team Herinbedden van Jongens Ard Luijmes, Loek van 
der Lans en Dirck van Bekkum (www.herinbeddenvanjongens.nl) 
 

Reacties uit het publiek 

- Op school begeleid? Mentor? Waarom moest hij weg? Wat is er aan gedaan om dit te 

voorkomen? 

- Wiens probleem is het? 

- Wie luistert naar de jongen? 

- Niet alleen hem uitleggen, maar luisteren naar hem 

- Doorvragen: waarom verzet tegen de regels? 

- Betrek het ‘systeem’ / gezin: vader, ouders, broers, zussen 

- Wat gaat er goed? Waar zit energie? Wat geeft plezier en kracht? Versterken 

- Jeugd gezondheidszorg: contact met de jongen die thuis zit. Ook in gesprek met het gezin 

- Hij is slim en leergierig: hoe krijgen we hem weer snel in een leerproces? 

- Interventies bedenken gaat vaak heel snel 

- Soms escaleert het ook te snel 

- Misschien een time out inzetten: tot rust komen, pas op de plaats en nadenken voor te gaan 

handelen 

- Vertrouwen winnen 

- Goed gesprek voeren, band opbouwen en kijken naar zijn visie, zijn verhaal 

- Van daaruit een volgende stap zetten 



- Hoe gaat de school om met leerlingen van andere culturen? 

- Trauma en ontwrichting: structuur, dagritme (school, werk), stabiliseren, verwerken, 

systeemtherapie 

- NLe les volgen, uitleg over het NL systeem: vertaalslag naar ouders en naar de jongere 

- Frustraties liggen op de loer bij te weinig aansluiting 

- Uitleg, richting, betrokkenheid ouders is er vaak, maar laten ze niet altijd zien 

- Letterlijk en figuurlijk in de kou vraagt om de jongen en zijn familie bij de hand te nemen 

- De weg wijzen: waar is steun en richting te vinden? 

- Sporten als ingang gebruiken 

- Inzet ervaringsdeskundigen van mensen die eenzelfde proces hebben doorgemaakt: 

matchen met deze jongere 

- Weet de begeleider / behandelaar hoe de cultuur in elkaar zit? 

- Wat vraag je aan iemand en hoe zit het proces er dan uit? 

- De ervaringen uit het herkomstland meenemen en weten wat je van iemand vraagt 

- Vanzelfsprekendheden checken 

- Hebben we alle betrokkenen gehoord over de casus om een helder beeld te krijgen? 

- Buiten het boekje werken: andere manier van leren 

- Cultureel venster: wat is de cultuur, wat is belangrijk voor ouders en jongeren? 

- Alle partijen (meer dan 10) rondom het probleem: samenwerking niet te organiseren… 

- Iedereen weet het beter, de krachten bundelen is belangrijk 

- Hoever gaat integratie? Geven en nemen 

 


