Casus: Noah
Noah is 12 jaar en zit in de brugklas, HAVO niveau. Hij heeft een Nederlandse vader en een Iraanse
moeder, beiden zijn hoogopgeleid. Noah woont thuis in een samengesteld gezin. Noah heeft een
zusje van 8 jaar en een halfzus (uit een eerder huwelijk van vader) van 17 jaar. Zijn halfzus woont
deels bij vader (en dus bij Noah), deels bij moeder. Het heeft wat voeten in aarde gehad om deze
omgangsregeling enigszins stabiel te krijgen. Dat is het nu wel. Alleen heeft de moeder van Noah’s
halfzus nu wel aan de bel getrokken. Zij is bang dat haar dochter als ze bij haar vader is te veel last
heeft van het gedrag van Noah. Zeker nu ze eindexamen doet.
Noah was een temparamentvolle peuter met een sterke eigen wil. Ouders lieten Noah lange tijd vrij
en vonden het moeilijk om hem te begrenzen. De start op de basisschool liep aanvankelijk goed. Noah
was druk, maar vrolijk en behaalde goede resultaten. De laatste jaren slaat zijn gedrag om. Eind groep
6, begin groep 7, werd zijn gedrag steeds meer grensoverschrijdend. Vechtpartijtjes, pesten, spijbelen,
vandalisme. Doordat Noah’s schoolprestaties toch goed bleven, heeft noch zijn school noch zijn
ouders hierop actie ondernomen. Met als gevolg dat zij dit gedrag min of meer – onbewust - hebben
gedoogd. Nu hij op de middelbare school gestart is, is zijn gedrag verergerd. Hij heeft een nieuwe
vriendengroep, die zijn ouders niet kennen. Hij blijft weg van school. Blijft ’s avonds en ‘s nachts weg
van huis en is dan onbereikbaar. Ook is hij in aanraking met de politie gekomen omdat hij een zak
chips heeft gestolen in het winkelcentrum. Van kwaad tot erger, zoals zijn vader opmerkt.
Inmiddels hebben vader en moeder diverse malen geprobeerd om met Noah over zijn gedrag te
praten. Noah gaat dit soort gesprekken het liefst uit de weg en geeft weinig of geen antwoorden. Toen
hij na de diefstal huisarrest kreeg, wist hij via de regenpijp te ontsnappen en was hij opnieuw lange
tijd van huis. Er is veel ruzie in huis. Tussen Noah en zijn ouders en soms tussen ouders onderling.
Vader wil harder optreden dan moeder – overweegt zelfs uithuisplaatsing - en dat geeft verhitte
discussies. Door de onrust en spanningen thuis trekt het zusje van Noah zich steeds meer terug. Op
haar kamer en het liefst na schooltijd bij vriendinnetjes.
Doordat de wijkagent zijn zorgen over Noah bij het buurtteam heeft besproken, is het buurtteam
nu op de hoogte. Vanuit die hoedanigheid is Ruben nu betrokken. Vader en moeder zijn zo
langzamerhand radeloos en staan open voor hulp.
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