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Schotland is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, maar heeft een vergaande autonomie en 

sinds 1997 weer een eigen parlement. Er is een sterke hang naar autonomie in  Schotland. Er is 

een soort trots dat Schotland het beter doet dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Vaak wordt 

verwezen naar de Schotse periode van verlichting 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotse_verlichting) in de achttiende eeuw waar veel van het 

onafhankelijkheid denken en de Schotse trots uit is ontstaan. 

 

Schotland heeft een eigen rechts- en onderwijsstelsel. Jeugdbeleid en jeugdhulp valt onder de 

verantwoordelijkheid van de kabinetsminister (cabinet secretary for educations and skills) John 

Swinney, die wordt ondersteund door de minister for early years and child care Marc McDonald 

(https://beta.gov.scot/about/who-runs-government/cabinet-and-ministers/cabinet-secretary-

education-skills/). De Schotse overheid heeft aangegeven dat Schotland het beste land ter wereld 

moet worden voor kinderen om in op te groeien. Deze ambities zijn ook onderdeel van het 

Getting it Right for Every Child raamwerk en de meest recente jeugdwet (The Children and Young 

People (Scotland) Act 2014) 

 

Ook in Schotland is er sprake van decentralisatie. De 32 Schotse gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor het sociaal domein, waaronder ook jeugdbeleid, jeugdhulp, onderwijs voor kinderen van 5 – 

16 jaar en voorschoolse voorzieningen.  
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Getting it Right for Every Child (GIRFEC) 

De ambitie van de Schotse overheid is dat het de beste plaats van de wereld moet worden waar 

kinderen opgroeien. Dat is de ook de onderliggende gedachte van het raamwerk van “Getting It 

Right for Every Child” dat in 2004 is geïntroduceerd. GIRFEC is inmiddels een onderdeel van alles 

wat met kinderen, jongeren en gezinnen te maken heeft. En sinds 2014 ook onderdeel van de 

wetgeving die alle maatregelen en beleid t.o.v. kinderen en jongeren in Schotland regelt, de 

Children and Young People (Scotland) Act 2014. 

 

GIRFEC is het ideologische raamwerk waarop alle voorzieningen voor kind, jongeren en gezin zijn 

gebaseerd. Het is de Schotse versie van het ‘every child matters’ programma dat in het Verenigd 

Koninkrijk werd geïntroduceerd in 2004 en inmiddels daar niet meer van toepassing is. GIRFEC 

stamt ook uit 2004 en is bedoeld om de samenwerking van alle domeinen die betrekking hebben 

op kind en gezin te ondersteunen bij samenwerking door o.a. het ontwikkelen van een 

gezamenlijke visie en taal. Het is een nationaal programma in Schotland en wordt gecoördineerd 

door de Schotse overheid maar is onderdeel van alle organisaties die met kind en gezin werken 

(overheid en niet-overheid). Veel uitgangspunten lijken op de transformatiedoelstellingen van de 

Nederlandse jeugdwet. Het is inmiddels onderdeel van de meest recente Schotse jeugdwet 

(2014). 

 

Meer informatie: 

http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright 

 

The Children and Young People (Scotland) Act 2014 

This Act is the most significant piece of children's legislation in Scotland in recent years.  

On 27 March 2014, the Children and Young People (Scotland) Act 2014 (the Act) became law. And with 

18 constituent Parts, the Act introduces significant changes that will impact on every aspect of 

children's services and on all stages of a child's life, from birth well into adulthood. Every publicly 

funded organisation whose work relates to children and young people is affected, and for those 

working with looked after children and care leavers, reforms are broad and substantial.  

Scottish Government's vision is to make Scotland the best place to grow up, and the Act is an integral 

step toward achieving this vision. The changes in the Act will help facilitate a shift in public services 

towards the early years of a child's life, and towards early intervention whenever a family or young 

person needs help. 

The Act draws attention to the whole child, and their entire journey through care and beyond 

by focusing on children at risk of becoming looked after through to the introduction of Continuing Care 

and the extension of those eligible for Aftercare. This is critical for us because we know that efforts to 

ensure equality of opportunity for Scotland's looked after children and care leavers can be. 

 

Meer informatie 

http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People 

 

Named Person 

De ‘named person’is een controversieel onderdeel van het GIRFEC raamwerk en opgenomen in 

de Schotse jeugdwet. Het idee achter de ‘named person’ is dat ouders en kinderen een persoon 

hebben tot wie ze zich kunnen wenden als ze advies of hulp nodig hebben. Een named person is 

een contactpersoon, geen hulpverlener. Deze named person verandert in de levensloop van het 

kind. Het kan dus in eerste instantie een verloskundige zijn, het hoofd van een creche of een 

hoofd van een lagere school. Tot op heden is dit deel van de wet niet ingevoerd wegens alle 

bezwaren, met name m.b.t. privacy. 

 

Dit is wat de wet aangeeft dat wat de verantwoordelijkheden zijn van een named person: 

http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright
http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People


 

According to the Scottish government, the named person would be available to "listen, advise and help 

a child or young person and their family". 

They would also provide direct support and help the child and their family access other services, for 

example speech and language therapists or bereavement counselling services. 

 

Meer informatie 

http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright/named-person 

 

Looked after Children 

Zo worden kinderen genoemd die jeugdhulp ontvangen van een gemeente of waar de publieke 

instanties op de een of andere wijze bij betrokken zijn. De definitie is vergelijkbaar met die van 

kinderen die jeugdhulp ontvangen door de gemeente in Nederland, ze kunnen ambulante 

ondersteuning ontvangen, pleegzorg, residentiele opvang of vallen onder het justitiële systeem. 

 

Meer informatie 

https://beta.gov.scot/policies/looked-after-children/ 

 

Corporate Parent 

De rol van de gemeente m.b.t. een ‘looked after child’ wordt vaak verwoord als zijnde een  

‘corporate parrent’, een soort publieke ouder. De verantwoordelijkheden van deze corporate 

parent zijn uitgebreid beschreven.  

 

Corporate Parenting is defined in the Children and Young People (Scotland) Act 2014 as: “the formal 

and local partnerships between all services responsible for working together to meet the needs of 

looked after children, young people and care leavers”. 

 

Meer informative 

https://beta.gov.scot/policies/looked-after-children/ 

 

Lead Professional 

Als een kind jeugdhulp ontvangt, moet er een child’s plan worden gemaakt. Als onderdeel van dit 

plan wordt een lead professional aangewezen. Dit is de professional die samen met het kind en 

gezin verantwoordelijk is voor het kindplan en de zorg coördneert. 

 

Meer informatie 

http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright/lead-professional 

 

Children's Hearings system 

Een van de meest unieke onderdelen van het Schotse systeem voor kind en gezin is het ‘child 

hearing system’. Het bestaat als sinds 1964. Kinderen waar zorgen over zijn en waarvan gedacht 

wordt dat ze hulp en ondersteuning nodig hebben, krijgen te maken met dit systeem, zowel als 

het gaat om kinderbeschermingszaken en wetsovertredingen. Het is ook gebaseerd op het 

principe dat kinderen die de wet overtreden of die jeugdhulp nodig hebben op dezelfde wijze 

worden behandeld. Als betreft het grootste gedeelte van de zaken (82%) kinderbescherming. 

In de onderstaande informatie wordt uitgelegd hoe het system werkt. De eerste toegang is de 

‘child reporter’ die bepaalt of een kind naar het ‘child panel’ moet waar met het kind wordt 

gesproken over zijn hulpvraag (of overtreding). De Schotten zijn vooral heel trots op de 

kindvriendelijkheid van het systeem 

 

Meer informative: 

http://www.chscotland.gov.uk/the-childrens-hearings-system/ 

http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright/named-person
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http://www.chscotland.gov.uk/the-childrens-hearings-system/


 

 

SHANARRI – Child Well Being 

Het Schotse beleid en wetgeving is gebaseerd op de bevordering van welbevinden (promoting 

well being). De 8 elementen (safe, healthy, achieving, nurtured, active, respected, responsible, 

included) wordt vaak afgekort in SHANARRI. 

 

 
 

 

Inclusive education 

Het Schotse onderwijs is gebaseerd op zoveel mogelijk het vormen van een ‘inclusive’ omgeving 

voor alle kinderen – zoals ook staat in GIRFEC. Het onderwijs wordt ondersteund door wetgeving 

die inclusive education moet mogelijk maken. 

 

Meer informatie 

https://www.education.gov.scot/scottish-education-system/Support%20for%20all 

 

After Care and Continuing Care 

Er gaat in Schotland momenteel veel aandacht uit naar het voorbereiden van jongeren die zorg 

verlaten, zogenaamde care leavers. In de wet wordt nadrukkelijk een aantal 

verantwoordelijkheden van de gemeenten genoemd m.b.t. deze doelgroep. Er wordt 

onderscheid gemaakt in nazorg (aftercare) en doorgaande zorg na 18 jaar (continuing 

care/through care). Er wordt veel werk gemaakt van het zorgen dat jonge zorgverlaters niet 

belast worden met hun verleden. Er is bijvoorbeeld net een voorstel aangenomen die jonge 

zorgverlaters een aantal jaren vrijstelt van gemeentelijke belanstingen en er zijn speciale 

studiebeurzen voor zorg verlaters. 

 

Meer informatie 

https://www.celcis.org/knowledge-bank/search-bank/inform-children-and-young-people-act-

aftercare-and-continuing-care/ 


