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Het Drop Out Centre 



Inleiding 
In oktober en november 2017 heb ik 34 kinderen uit het 

Drop Out Centre geïnterviewd en thuis bezocht. Het 
betrof kinderen uit de 6th t/m 11th standard. Bij elk kind 
heb ik eerst een interview in het DOC gedaan en daarna 

het kind thuis bezocht en foto’s gemaakt. Deze 
presentatie laat een deel van de informatie zien die ik 

hierbij verkregen heb. Voor de rest van de informatie: zie 
de casestudies en het overzichtsdocument in Excel. 

 



Inleiding 

 Belangrijke kanttekening: dit 

is echt een momentopname. 

De situatie van kids is erg 

veranderlijk en de doorloop in 

DOC is redelijk groot, dus de 

cijfers die hier genoemd 

worden gelden echt alleen 

voor dit moment, voor deze 

34 kinderen. 
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Wie zijn de DOC-kids? 

Waarom zijn ze naar DOC gegaan? 

 

 
4

30

Echte drop out

Preventief



Wie zijn de DOC-kids? 

Meestgenoemde redenen om naar DOC te gaan: 

1. Vragen stellen 

2. Structuur, vaste plek om huiswerk te maken 

3. Warme maaltijd 

4. Een juf die uitlegt i.p.v. voorleest 

5. Voorbereiding op specifieke toetsen 

6. Samen met vrienden zijn 



Hoe ziet het leven van de DOC-

kids eruit? 
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Vader en moeder wonen beide tuis

Alleen moeder woont thuis

Alleen vader woont thuis

Gezinssamenstelling 



Hoe ziet het leven van de DOC-

kids eruit? 

Gezinssamenstelling 

 

Bij 44% (15/34) van de kinderen woont de vader 

niet thuis. Redenen: 

• 8 keer: vader is overleden (vaak zelfmoord) 

• 4 keer: vader is weggelopen, geen contact meer 

mee en geeft geen financiële ondersteuning 

• 3 keer: vader woont en werkt in een andere 

stad, geeft wél geld en komt zo nu en dan thuis 

 

 



Hoe ziet het leven van de DOC-

kids eruit? 

Gezinssamenstelling 
• Aantal broertjes/zusjes in het gezin: 
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Geen broertjes/zusjes

1 broertje/zusje

2 broertjes/zusjes

3 broertjes/zusjes

• Daarnaast geldt: 53% van de kinderen heeft minstens één broertje 
of zusje dat ook naar DOC gaat 

 

 



Hoe ziet het leven van de DOC-

kids eruit? 

Gezinssamenstelling 
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Minstens één ander familielid woont ook

in huis (veelal grootouder)

Geen andere familieleden in huis



Hoe ziet het leven van de DOC-

kids eruit? 

Werk en inkomen 

Bij 53% (18/34) van de kinderen wonen de 

vader en de moeder allebei thuis. Bij die 

gezinnen geldt: 
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Beide ouders werken

Alleen vader werkt

Alleen moeder werkt



Hoe ziet het leven van de DOC-

kids eruit? 

Werk en inkomen 

 

Bij 47% van de kinderen woont er maar één 

ouder in huis. Bij al die gezinnen werkt die 

ene ouder.  

 Uitzondering daarop is één gezin waarvan de vader net 

is overleden en de moeder nu op zoek is naar een baan. 



Hoe ziet het leven van de DOC-

kids eruit? 

Werk en inkomen 

 
Meest voorkomende banen onder vaders 

• Wage worker in de bouw 

• Werken in een winkel of theestalletje 

 

Meest voorkomende banen onder moeders 

• Wage worker in de bouw 

• Sandpicker (illegaal; ‘s nachts zand uit rivieren scheppen) 

• Naaister in een klein bedrijf 



Hoe ziet het leven van de DOC-

kids eruit? 

Huis 

 

Elk huisje waar in geweest ben, zag er 
redelijk uit. Natuurlijk niet groot of luxe, 
maar zo op het oog wel goed bewoonbaar. 
Het leken allemaal stevige, redelijk 
waterdichte en goed onderhouden 
onderkomens. In of buiten elk huisje is een 
ruimte om te koken. 



Hoe ziet het leven van de DOC-

kids eruit? 

Huis 
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Huisje bestaat voornamelijk uit

gevlochten palmbladeren

Huisje bestaat voornamelijk uit steen of

beton



Hoe ziet het leven van de DOC-

kids eruit? 

Huis 

 

• 70% van de kinderen heeft elektriciteit in 

huis. Dat krijgen ze vrijwel altijd gratis van 

de overheid.  

• In geen van de huisjes is een 

wateraansluiting. De waterpomp is in alle 

gevallen op korte loopafstand. 



Overige bevindingen 



Overige bevindingen 

 De doorloop in DOC is redelijk groot: in de afgelopen 4 
maanden tijd zijn er in de 6th t/m 11th standard zo'n 10 
kinderen weggegaan en ongeveer hetzelfde aantal 
nieuw bijgekomen. 

 

 Juffen staan heel dicht bij de kinderen. Ze weten bij elk 
kind te noemen hoe het met hem of haar gaat. Toch is 
het niet altijd met zekerheid te zeggen of een kind nog in 
DOC zit of niet, sommige kinderen komen door 
omstandigheden een paar maanden niet en zijn er dan 
ineens weer. Juffen houden aanwezigheid wel goed bij 
op een lijst. 

 



Overige bevindingen 

 De kinderen willen dolgraag hun huisje aan ons laten 

zien. De meeste ouders zijn ook heel dankbaar zodra ze 

Chandra zien bij de homevisit. Ze zijn blij dat hun 

kinderen naar DOC kunnen. Chandra vertelde later wel 

dat veel ouders verwachten dat ze geld o.i.d. zouden 

krijgen, omdat wij langskwamen en foto’s maakten. 

 

 

 



Overige bevindingen 

 Homevisits zijn echt noodzakelijk om een goed 
beeld te krijgen van de kinderen. Niet alleen wat 
betreft de leefomstandigheden, maar ook wat 
betreft de feitelijke info over de familie: ik heb 
geregeld gehad dat bij een homevisit de situatie 
toch anders bleek dan tijdens het interview. Dat 
gaat dan vooral om vaders die toch niet thuis 
wonen, andere familieleden die juist wel thuis 
wonen of moeders die toch wel werken. 

 



Doei! 


