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4 Onderzoeksmethode 

4.1 Inleiding 

De  centrale  vraag  van  het  onderzoek  is:  Welke  combinatie  van  pleegkind‐  en/of 
pleeggezinkenmerken zijn voorspellend voor het resultaat van de pleegzorgplaatsing?  
Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.  
1 Wat zijn de kenmerken van het pleegkind, de pleegouders en de situationele context op 

de eerste meting (T1) en hoe verhoudt dit zich tot de norm‐ of referentiegroep?  
2 Wat zijn de kenmerken van het pleegkind op de tweede meting (T2) en hoe verhoudt dit 

zich tot de norm‐ of referentiegroep?  
3 Wat is de ontwikkeling van de pleegkinderen tijdens de pleegzorgplaatsing? 
4 Wat is de prevalentie van breakdown en welke pleegkind‐ en pleeggezinkenmerken op T1 

voorspellen het plaatsingsverloop op T2? 
5 Is er een verschil in ontwikkeling tussen de pleegkinderen bij een breakdownplaatsing en 

de overige pleegkinderen? 
6 Welke  combinatie  van  pleegkind‐  en  pleeggezinkenmerken  is  het meest  voorspellend 

voor het resultaat van de pleegzorgplaatsing?  
 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van onderliggend onderzoek beschreven. Paragraaf 4.2 gaat 
in op het onderzoeksdesign. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 de wijze van dataverzameling 
besproken waarin de  inclusiecriteria en de procedure  van het onderzoek  zijn beschreven. 
Paragraaf  4.4  geeft  een  overzicht  van  de  onderzoeksgroep  en  een  beschrijving  van  de 
representativiteit van deze onderzoeksgroep.  In paragraaf 4.5 en 4.6 komen respectievelijk 
de operationalisatie  en de  gebruikte meetinstrumenten  aan bod. Paragraaf  4.7  geeft  een 
overzicht  van  de  respons  op  de  meetinstrumenten  en  tot  slot  wordt  in  paragraaf  4.8 
ingegaan op de data‐analyse. 

4.2 Onderzoeksdesign 

In  de  voorgaande  hoofdstukken  is  beschreven  dat  we  het  resultaat  van  een 
pleegzorgplaatsing beoordelen met behulp van twee criteria, namelijk de continuïteit van de 
plaatsing  en  de  ontwikkeling  van  het  pleegkind  gedurende  de  pleegzorgplaatsing.  In 
Hoofdstuk 3 hebben we de ontwikkeling beschouwd als veranderingen  in het functioneren 
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op een bepaald domein tussen verschillende meetmomenten. Het onderzoek kent dan ook 
een  longitudinale  opzet. Menard  (2002)  definieert  dit  type  onderzoek  als:  “…research  in 
which (a) data are collected for each item or variable for two or more distinct time periods; 
(b) the subjects or cases analyzed are the same or at  least comparable from one period to 
the next; and (c) the analysis involves some comparison of data between or among periods” 
(p. 2).  
Er  kunnen diverse  longitudinale designs worden onderscheiden  (Menard, 2002; Veerman, 
1990), maar voor het bepalen van individuele veranderingen in het functioneren wordt een 
prospectief design het meest geschikt geacht  (Ruspini, 2002). Volgens dit design wordt de 
onderzoeksgroep na een eerste meting daadwerkelijk  in de  tijd gevolgd en vindt er op de 
volgende meting(en) op nagenoeg  identieke wijze dataverzameling plaatst. Een nadeel van 
dit  design  is  het  aanzienlijke  risico  op  uitval  van  respondenten,  waardoor  onderzoeks‐
resultaten niet meer gegeneraliseerd kunnen worden naar de beoogde populatie. Dit geldt 
met  name wanneer  blijkt  dat  deze  respondenten  op  relevante  variabelen  verschillen  van 
niet uitgevallen respondenten (Menard, 2002; Van Loon & Van der Meulen, 2004; Veerman, 
1990). 
Het  prospectieve  longitudinale  onderzoeksdesign  kent  in  onderliggende  studie  twee 
metingen,  waarbij  voor  continuerende  plaatsingen  de  tijd  tussen  de  metingen  achttien 
maanden bedraagt. Schematisch kan dit worden weergegeven zoals in Figuur 4.1.  
 

Plaatsing in 
pleeggezin 

Eerste 
meting 

Tweede 
meting 

3 – 6 mnd  18 mnd 

 
Figuur 4.1  Schematisch overzicht van het longitudinale prospectieve onderzoeksdesign 

 
Bij  plaatsingen  die  gedurende  de  onderzoeksperiode werden  beëindigd  vond  de  tweede 
meting zo kort mogelijk na de beëindiging plaats.  

4.3 Dataverzameling 

Voorafgaand  aan  de  studie werd  een  onderzoeksgroep  van  honderd  plaatsingen  beoogd. 
Hiervoor  zijn  de  regionale  zorgaanbieders  Pleegzorg  uit  de  provincies Drenthe,  Friesland, 
Groningen  en  Zuid‐Holland  benaderd  en  elk  van  hen  was  bereid medewerking  aan  het 
onderzoek te verlenen (Van Oijen, 2004). Echter, gedurende de  looptijd van het onderzoek 
bleken de deelnemende pleegzorgaanbieders, vanwege capaciteitsproblemen genoodzaakt 
tot  tijdelijke  instroombeperkingen of  volledige opnamestops. Deze  landelijke ontwikkeling 
(Bureau Landelijke Voorlichting Pleegzorg, 2003, 2004) had  tot gevolg dat er onvoldoende 
plaatsingen  werden  aangeleverd  voor  het  onderzoek.  Om  alsnog  de  beoogde 
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onderzoeksgroep  te behalen zijn vervolgens de zorgaanbieders Pleegzorg van de provincie 
Overijssel,  het  Leger  des  Heils  Jeugdzorg  &  Reclassering  (LJ&R)4  en  de  Stichting 
Gereformeerde Jeugdzorg (SGJ) verzocht om aan het onderzoek deel te nemen. Alle drie de 
zorgaanbieders  verklaarden  zich  bereid  tot  medewerking.  Daarnaast  is  de  periode  van 
dataverzameling met een halfjaar verlengd.  
Alvorens een overzicht van de behaalde onderzoeksgroep te presenteren geven we eerst de 
inclusiecriteria  voor  deelname  aan  het  onderzoek  (§  4.3.1)  en  een  beschrijving  van  de 
gevolgde procedure (§ 4.3.2). 

4.3.1 Inclusiecriteria 

Tot de onderzoeksgroep behoren pleegzorgplaatsingen die voldoen aan de volgende criteria: 
1 Bij aanvang van de plaatsing  is het pleegkind ten minste elf en maximaal zeventien  jaar 

oud.  
2 Naar verwachting is de plaatsing langdurig van aard, met als minimumlooptijd een jaar. 
3 In  aanmerking  komen  alle  langdurige  pleegzorgplaatsingen,  met  uitzondering  van 

langdurige therapeutische plaatsingen. Dit houdt  in dat de onderzoeksgroep bestaat uit 
langdurige bestands‐, netwerk‐, en familieplaatsingen. 

4 Het pleegkind verblijft ten tijde van de eerste meting niet langer dan een halfjaar in het 
pleeggezin. Hiermee  is beoogd dat enkel nieuwe plaatsingen  in het onderzoek worden 
opgenomen.  Uit  de  studie  van  Strijker  en  Zandberg  (1999)  bleek  voor  netwerk‐  en 
familieplaatsingen  de  datum  van  formele  inschrijving  vaak  te  verschillen  van  de 
daadwerkelijke eerste verblijfsdag in het pleeggezin. Zij constateerden in hun studie voor 
deze plaatsingen een gemiddelde tijdsduur van 113 dagen tussen de eerste verblijfsdag 
en  de  datum  van  formele  inschrijving. Om  een  grote  variatie  in  verblijfsduur  van  het 
pleegkind  tussen de verschillende plaatsingen  te voorkomen  is  in onderliggende studie 
voor alle plaatsingen de eerste verblijfsdag van het pleegkind als startdatum gehanteerd.  

5 Indien  broers  en/of  zussen  samen  in  een  pleeggezin  zijn  geplaatst  en  aan 
bovengenoemde criteria voldoen is aselect een van hen geselecteerd voor deelname aan 
het onderzoek. 

4.3.2 Onderzoeksprocedure 

Voorafgaand  aan  het  onderzoek  zijn  bij  de  deelnemende  zorgaanbieders  Pleegzorg  de 
onderzoeksprocedures  voor  de  eerste  en  de  tweede meting  besproken  en  is  vanuit  elke 
pleegzorgaanbieder een contactpersoon toegewezen.  
Ten behoeve van de eerste meting werd de volgende procedure gevolgd:  
a Maandelijks werd de onderzoeker door de contactpersoon geïnformeerd ten aanzien van 

de plaatsingen die, gezien de  inclusiecriteria, konden deelnemen aan het onderzoek.  In 
dit stadium ontving de onderzoeker, omwille van de privacy van de pleeggezinnen, alleen 
de gegevens van de begeleidende pleegzorgwerker.  

                                                       
4 Bij aanvang van de studie nog onder de naam Ambulante Jeugdzorg Leger des Heils (AJL) 
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b Voorts nam de onderzoeker  contact op met de pleegzorgwerker en verzocht deze het 
onderzoek  in het gezin te  introduceren en hen om medewerking  te verzoeken. Aan de 
pleegzorgwerker werd een informatiefolder toegestuurd voor het pleeggezin. 

c Pleeggezinnen  die  hun  medewerking  wilden  verlenen,  ontvingen  een  brief  van  de 
onderzoeker  met  nogmaals  het  doel  van  het  onderzoek,  de  tijdsinvestering  en  de 
privacywaarborging.  Indien het pleegkind op dat moment  jonger dan  zestien  jaar was, 
werd  tevens  een  brief  aan  de  ouders  verstuurd  om  hen  de  mogelijkheid  te  geven 
bezwaar  aan  te  tekenen  tegen  deelname  van  hun  kind.  Deze  brief  werd  door  de 
pleegzorgaanbieder verstuurd.  

d Vervolgens  werd  door  de  onderzoeker  telefonisch  contact  opgenomen  met  het 
pleeggezin om eventuele vragen te beantwoorden en een bezoek in te plannen.  

e Een week voorafgaand aan het bezoek werden twee vragenlijsten aan de pleegouder(s) 
gestuurd, met  het  verzoek  deze  voorafgaand  aan  het  bezoek  door  één  (en  dezelfde) 
pleegouder in te vullen.  

f Ten  slotte vond het bezoek van de onderzoeker aan het pleeggezin plaats. Tijdens dit 
bezoek vulde de betreffende pleegouder een derde vragenlijst in en nam de onderzoeker 
bij het pleegkind twee vragenlijsten af.  

 
Tijdens  de  looptijd  van  het  onderzoek  werd  de  onderzoeker  maandelijks  door  de 
contactpersonen geïnformeerd over de continuïteit van de deelnemende plaatsingen.  
De onderzoekprocedure ten behoeve van de tweede meting werd bij de lopende plaatsingen 
als volgt vormgegeven:  
a Pleeggezinnen  die  aan  de  eerste  meting  hebben  deelgenomen  ontvingen  zeventien 

maanden na de eerste meting een door de onderzoeker verstuurde herinneringsbrief. 
b Vervolgens  is  door  de  onderzoeker  telefonisch  contact  opgenomen  met  de 

pleegouder(s), waarbij geïnformeerd werd of zij en hun pleegkind aan de tweede meting 
wilden  deelnemen. Wanneer  pleegouder(s)  hun medewerking  bevestigden  werd  een 
bezoek aan het pleeggezin ingepland. 

c Een  week  voorafgaand  aan  het  bezoek  werd  de  vragenlijst  aan  de  pleegouder(s) 
gestuurd met  in de begeleidende brief het verzoek dat dezelfde pleegouder als op de 
eerste meting de lijst invult.  

d Ten slotte zijn door de onderzoeker tijdens het bezoek de vragenlijsten bij het pleegkind 
afgenomen. 

 
Indien bleek dat een plaatsing eerder was beëindigd volgde nagenoeg dezelfde procedure 
als hiervoor beschreven. De procedure verschilde echter ten aanzien van het tijdstip waarop 
de tweede meting plaatsvond en het bezoek aan het pleegkind.  
Het  bezoek  vond  plaats  zo  spoedig  mogelijk  na  beëindiging  van  de  pleegzorgplaatsing. 
Tevens werd bij de  (gezins)voogd, pleegzorgwerker of de pleegouder(s) geïnformeerd naar 
de verblijfplaats van het pleegkind om deze te benaderen voor de tweede meting.  
 
Alvorens  in paragraaf 4.5 de afgenomen vragenlijsten op de beide metingen te beschrijven 
wordt in paragraaf 4.4 ingegaan op de onderzoeksgroep. 
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4.4 Onderzoeksgroep 

4.4.1 Totaal aantal benaderde plaatsingen 

Gedurende een periode van tweeëneenhalfjaar (01‐01‐2002 t/m 30‐06‐2004) waren er bij de 
deelnemende  pleegzorgaanbieders  169  plaatsingen  die  voldeden  aan  de  inclusiecriteria. 
Deze plaatsingen zijn allen voor het onderzoek benaderd.  In Tabel 4.1 wordt een overzicht 
gegeven van de per provincie benaderde en deelnemende plaatsingen. 
 

Tabel 4.1   Onderzoekspopulatie per provincie en daadwerkelijk deelnemende plaatsingen (N=169) 

  Benaderde plaatsingen    Deelnemende plaatsingen 
Provincie  Frequentie Frequentie  (%)    

Drenthe  15     9  (  60.0) 
Flevoland  1     1  (100.0) 
Friesland  59     23  (  39.0) 
Gelderland  3     3  (100.0) 
Groningen  56     34  (  60.7) 
Overijssel  6     4  (  66.6) 
Zuid‐Holland  29     18  (  62.1) 
           

Totaal  169     92  (  54.4) 

 
Zoals kan worden opgemaakt uit de  tabel  is bij  iets meer dan de helft van de beschikbare 
plaatsingen  (n=92)  het  onderzoek  daadwerkelijk  van  start  gegaan.  De  non‐responsgroep 
bedraagt 46% van het  totaal aantal benaderde plaatsingen. Van de pleegzorgwerker werd 
regelmatig  de  reden(en)  van  afzien  van  deelname  aan  het  onderzoek  vernomen.  Deze 
redenen  betroffen  veelal  de  hectiek  van  de  plaatsing  en/of  de  extra  belasting  die  het 
onderzoek met zich mee zou brengen. Vanwege de privacy van de pleeggezinnen is besloten 
niet verder  te  informeren naar deze  redenen. Derhalve zijn hieromtrent geen aanvullende 
gegevens  beschikbaar. Om  te  bepalen  of  de  onderzoeksgroep  als  representatief  voor  de 
onderzoekspopulatie kan worden beschouwd is een non‐responsanalyse uitgevoerd. Deze is 
beschreven  in  paragraaf  4.4.3.  In  paragraaf  4.4.2  zal  eerst  worden  ingegaan  op  de 
kenmerken van de onderzoeksgroep.  

4.4.2 Kenmerken van de onderzoeksgroep 

Van de deelnemende plaatsingen worden  in de tabellen 4.2, 4.3 en 4.4 de kenmerken van 
respectievelijk het pleegkind, de pleegouder en de situationele context van het pleeggezin 
beschreven.  Deze  tabellen  tonen  de  frequenties,  percentages  en  gemiddelden.  Vanwege 
afronding sommeren de percentages niet altijd tot 100%.  
 
Pleegkinderen 
Tabel 4.2 toont kenmerken van de 92 pleegkinderen. Hierin valt te zien dat de gemiddelde 
leeftijd van de pleegkinderen op het moment van plaatsing 14.4 jaar (SD=1.83) bedraagt en 
minder  dan  de  helft  van  de  pleegkinderen  man  is  (43.5%).  Nagenoeg  90%  van  de 
pleegkinderen is autochtoon en 12% volgt speciaal onderwijs. Voorafgaand aan de plaatsing 
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verbleef ongeveer 40% van de kinderen bij ten minste een van de ouders thuis. Een derde 
van de pleegkinderen  is  vanuit een  residentiële  instelling  in het pleeggezin geplaatst. Ten 
slotte bedraagt de verblijfsduur  in het pleeggezin ten tijde van de eerste meting gemiddeld 
4.2 maanden (SD=1.31).  
 

Tabel 4.2   Overzicht van pleegkindkenmerken (N=92) 

Pleegkindkenmerken   Frequentie (%)  Gemiddelde (SD) 

11‐12 jaar  16 (17.4)     Leeftijd ª 
13‐14 jaar  28 (30.4)      

  15‐16 jaar  33 (35.9)     
  ≥ 17 jaar  15 (16.3)     
  Gemiddelde leeftijd in jaren    14.4  (1.83) 
           

Sekse (man/vrouw)  Man  40  (43.5)     
           

Etniciteit (autochtoon/allochtoon)  Autochtoon  82  (89.1)     
           

Onderwijs (regulier/speciaal)  Regulier  81 (88.0)     
           

Verblijfplaats voorafgaand aan plaatsing  Ouderlijk gezin  36 (39.1)     
(‘verblijf’)  Familie  12  (13.0)     
  Ander pleeggezin  13 (14.1)     
  Residentiële instelling  31 (33.7)     
           

Plaatsing tezamen met broer/zus (ja/nee)  Ja  11 (12.0)     
           

Verblijfsduur in het actuele pleeggezin   ≤ 3 maanden  29 (31.5)     
bij eerste meting  4 maanden  24 (26.1)     
  5 maanden  23 (25.0)     
  6 maanden  15 (16.3)     
  > 6 maanden  1 (1.1)     
  Gemiddeld       4.2  (1.31) 

       ª Het betreft hier de leeftijd van het pleegkind bij aanvang van de plaatsing 
 
Pleeggezinnen 
In  de  tabellen  4.3  en  4.4  zijn  overzichten  gegeven  van  kenmerken  van  respectievelijk  de 
pleegouders en de  situationele  context  van de pleeggezinnen. Hierbij dient opgemerkt  te 
worden dat van twee pleeggezinnen niet alle informatie is verkregen. 
 
Pleegouder 
Uit Tabel 4.3 blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de pleegmoeders op de eerste meting 43.8 
jaar (SD=8.27)  is. De  leeftijdsrange  loopt van 21 tot 71  jaar. De pleegvaders zijn gemiddeld 
iets ouder (M=46.3; SD=9.11) en variëren  in  leeftijd van 19 tot 72  jaar. Veertig procent van 
de  pleegmoeders  en  de  helft  van  de  pleegvaders  is  ouder  dan  45  jaar.  Een  grote 
meerderheid van de pleegouders  is autochtoon. Bij 89.1% van de pleeggezinnen zijn beide 
ouders autochtoon; voor de pleegkinderen lag dat percentage eveneens op 89.1%. Dit is niet 
opvallend  omdat  het  onderzoek  voornamelijk  in  de minder  dichtbevolkte  gebieden  heeft 
plaatsgevonden  waarin  etnische  groepen  in  vergelijking  met  grootstedelijke  gebieden 
minder voorkomen (Garssen, Nicolaas & Sprangers, 2005). Wat betreft het opleidingsniveau 
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van  de  pleegouders  blijkt  dat  ongeveer  een  kwart  van  hen  een  hogere  beroeps‐  of 
wetenschappelijke opleiding heeft afgerond. Ten slotte kan gesteld worden dat twee derde 
van de pleegouders (66%) bij aanvang van de actuele plaatsing nog geen pleegzorgervaring 
heeft.  
 

Tabel 4.3   Overzicht van pleegouderkenmerken (N=92) 

Pleegouderkenmerken  Frequentie (%)  Gemiddelde (SD) 

≤ 25 jaar  2 (2.2)     Leeftijd pleegmoeder ª 
26‐35 jaar  12 (13.3)      

  36‐45 jaar  40 (44.4)     
  46‐55 jaar  27 (30.0)     
  ≥ 56 jaar  8 (8.9)     
  Onbekend  1 (1.1)     
  Gemiddelde leeftijd in jaren    43.8  (8.27) 
           

≤ 25 jaar  3 (3.7)     Leeftijd pleegvader ª 
26‐35 jaar  4 (4.9)      

  36‐45 jaar  32 (39.0)     
  46‐55 jaar  28 (34.1)     
  ≥ 56 jaar  14 (17.1)     
  Onbekend  1 (1.2)     
  Gemiddelde leeftijd in jaren      46.3  (9.11) 
           

Etniciteit  Beide pleegouders allochtoon    4 (4.4)     
  Beide pleegouders autochtoon  82 (89.1)     
  Gemengd    6 (6.5)     
           

Hoogst afgerond opleidingsniveau   Alleen basisonderwijs    3 (3.3)     
Pleegmoeder  MAVO/MULO  19 (21.1)     
  HAVO/VWO/HBS    5 (5.6)     
  Lager Beroepsonderwijs  23 (25.6)     
  Middelbaar Beroepsonderwijs  16 (17.8)     
  Hoger Beroepsonderwijs  15 (16.7)     
  Wetenschappelijk Onderwijs    7 (7.8)     
  Onbekend    2  (2.2)     
       

Hoogst afgerond opleidingsniveau  Alleen basisonderwijs    4 (4.9)     
Pleegvader  MAVO/MULO    7 (8.5)     
  HAVO/VWO/HBS    5 (6.1)     
  Lager Beroepsonderwijs  26 (31.7)     
  Middelbaar Beroepsonderwijs  15 (18.3)     
  Hoger Beroepsonderwijs  11 (13.4)     
  Wetenschappelijk Onderwijs  12 (14.6)     
  Onbekend    2 (2.4)     
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(vervolg Tabel 4.3)           

Pleegouderkenmerken    Frequentie (%)  Gemiddelde (SD) 

Aantal jaren pleegzorgervaring  < 1 jaar  62 (67.4)     
  1‐2 jaar    6 (6.5)     
  3‐5 jaar    8 (8.7)     
  > 5 jaar  15 (16.3)     
  Onbekend    1 (1.1)     
  Gemiddeld aantal jaren    2.6  (5.37) 
           

Aantal eerdere pleegkinderen  0  61 (66.3)     
  1  10 (10.9)     
  2‐5  12 (13.0)     
  > 5    8 (8.7)     
  Onbekend    1 (1.1)     
  Gemiddeld    2.0  (5.16) 

     ª Het betreft hier de leeftijd van de pleegouder op de eerste meting 

 
Situationele context 
Tabel 4.4 toont de kenmerken van de situationele context van de pleeggezinnen. Ruim 10% 
van de deelnemende pleeggezinnen is eenoudergezin. Ongeveer driekwart van de gezinnen 
heeft  op  het moment  van  de  eerste meting  één  of meer  inwonende  eigen  kinderen.  Bij 
benadering  heeft  eveneens  driekwart  van  de  gezinnen  op  dat  moment  geen  andere 
inwonende pleegkinderen. Wanneer het pleegkind niet enig kind in het pleeggezin is, is het 
in bijna een derde van de plaatsingen de oudste.  
Bij  een meerderheid  van  de  plaatsingen  (58.7%)  kennen  het  pleegkind  en  het  pleeggezin 
elkaar al voor de aanvang van de pleegzorgplaatsing.  In de pleeggezinnen heeft een kwart 
van de pleegmoeders een baan van meer dan 32 uur per week tegenover driekwart van de 
pleegvaders. Ruim 40% van de pleeggezinnen heeft een vrijstaande woning en voor 60% van 
de plaatsingen geldt een juridisch kader.  
 

Tabel 4.4   Overzicht van kenmerken van de situationele context (N=92) 

Kenmerken van de situationele context van de pleeggezinnen  Frequentie (%) 

Volwassenen in het pleeggezin  Pleegmoeder en pleegvader  80  (87.0) 
  Alleen pleegmoeder  10  (10.9) 
  Alleen pleegvader    2  (2.1) 
       

Aantal inwonende eigen kinderen  0  25  (27.2) 
  1  20  (21.7) 
  2  25  (27.2) 
  >2  21  (22.8) 
  Onbekend  1  (1.1) 
       

Aantal andere inwonende pleegkinderen  0  66  (71.7) 
  1  16  (17.4) 
  2  6  (6.5) 
  >2  3  (3.3) 
  Onbekend  1  (1.1) 
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(vervolg Tabel 4.4)       

Kenmerken van de situationele context van de pleeggezinnen  Frequentie (%) 

Positie pleegkind in de kinderrij  Enig kind  15  (16.3) 
       
  Oudste (exclusief enig kind)  29  (31.5) 
  Tweede  26  (28.3) 
  Derde  10  (10.9) 
  Vierde  5  (5.4) 
  Vijfde  5  (5.4) 
  Zesde  1  (1.1) 
  Onbekend  1  (1.1) 
       

Verwantschap met het pleegkind  Bestand  38  (41.3) 
  Netwerk  35  (38.0) 
  Familie  19  (20.7) 
       

Werksituatie van pleegmoeder  Betaalde arbeid ≥ 32 uur per week  24  (26.7) 
  Betaalde arbeid < 32 uur per week  29  (32.2) 
  Geen betaalde arbeid  36  (40.0) 
  Onbekend  1  (1.1) 
Werksituatie van pleegvader  Betaalde arbeid ≥ 32 uur per week  62  (75.6) 
  Betaalde arbeid < 32 uur per week    6  (7.3) 
  Geen betaalde arbeid  13  (15.9) 
  Onbekend    1  (1.2) 
       

Soort woning  Vrijstaande woning  40  (43.5) 
  Niet‐vrijstaande woning  41  (44.6) 
  Etagewoning    4  (4.3) 
  Flat    6  (6.5) 
  Onbekend    1  (1.1) 
       

Juridisch kader  Vrijwillig  36  (39.1) 
  Justitieel  56  (60.9) 

 

4.4.3 Representativiteit van de onderzoeksgroep 

In  paragraaf  4.4.1  is  beschreven  dat  van  de  169  beschikbare  plaatsingen  77  niet  aan  het 
onderzoek  hebben  deelgenomen.  Dit  is  een  non‐responspercentage  van  45.6%.  Om  te 
toetsen of er sprake is van sample bias is een non‐responsanalyse uitgevoerd. 
Voor  deze  analyse  is  bij  ruim  85%  van  de  non‐responders  (n=65)  anoniem  informatie 
ingewonnen  over  diverse  achtergrondgegevens  van  het  pleegkind  en  het  pleeggezin 
(Hertsenberg,  2006).  Deze  achtergrondgegevens  zijn  vervolgens  vergeleken  met  de 
achtergrondgegevens van de deelnemende plaatsingen (n=92) en op verschillen getoetst. De 
tabellen  in bijlage 1 tonen respectievelijk de t‐waarden en de χ²waarden van deze toetsen. 
Hier  blijkt,  na  toepassing  van  de  Bonferonni‐correctie  voor  de  hoeveelheid  tests,  geen 
statistisch significant verschil op de geteste achtergrondvariabelen.  
Op grond van de gevonden  testresultaten  stellen we dan ook dat de  responsgroep op de 
gemeten achtergrondvariabelen niet van de non‐responsgroep verschilt en beschouwen we 
de onderzoeksgroep als representatief voor de onderzoekspopulatie.  
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4.5 Operationalisatie 

4.5.1 Operationalisatie van de K‐, de O‐ en de Sc‐variabele  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen  zijn gegevens verzameld op het niveau 
van het pleegkind (K‐variabele), de pleegouder (O‐variabele) en de situationele context van 
het pleeggezin (Sc‐variabele).  
 
Voor  de  K‐variabele  is  ten  eerste  informatie  ingewonnen  over  het  emotioneel  en 
gedragsmatig functioneren. Uit het literatuuroverzicht in Hoofdstuk 3 is naar voren gekomen 
dat met  name  de  door  pleegouders  ervaren  gedragsproblemen  zijn  geassocieerd met  de 
continuïteit van de plaatsing. Deze associatie  lijkt  te worden  versterkt  indien pleegouders 
daarnaast ook emotionele problemen bij het pleegkind ervaren. Om de door pleegouders 
ervaren emotionele en gedragsproblemen te meten is gebruikgemaakt van de Child Behavior 
Checklist (Verhulst et al., 1996).  
Onbekend  is echter hoe pleegkinderen  zelf hun emotioneel en gedragsmatig  functioneren 
beoordelen  en  of  er  een  relatie  is  tussen  deze  zelfbeoordeling  en  de  continuïteit  van  de 
plaatsing. Om de door het pleegkind zelf ervaren emotionele en gedragsproblemen te meten 
is gebruikgemaakt van de Youth Self‐Report (Verhulst, Van der Ende & Koot, 1997). 
Ten tweede zijn voor de K‐variabele gegevens verzameld over de houding van pleegkinderen 
ten  opzichte  van  sociale  grenzen. Hierbij  zijn we  voornamelijk  geïnteresseerd  of  de mate 
waarin  pleegkinderen  geneigd  zijn  tot  grensoverschrijdend  gedrag  samenhangt  met  de 
continuïteit  van  de  plaatsing.  Om  deze  houding  te  meten  is  bij  de  pleegkinderen  de 
Attitudeschaal Sociale Limieten (Rink, Boersma, Lutje Spelberg & Vos, 2000a) afgenomen. 
Ten  slotte  zijn enkele persoonlijke kenmerken van de K‐variabele gemeten. Voor de keuze 
van deze kenmerken hebben we ons  laten  leiden door het  literatuuroverzicht  in Hoofdstuk 
3. Deze kenmerken zijn als achtergrondvariabelen in het onderzoek meegenomen (zie Tabel 
4.5). 
 
Voor de O‐variabele zijn gegevens verzameld over de wijze waarop de pleegouder opvoedt. 
Uit het  literatuuroverzicht  in Hoofdstuk 3 blijkt dat er aanwijzingen zijn gevonden voor een 
relatie  tussen  de  opvoeding  door  pleegouders  en  de  continuïteit  van  de  plaatsing. 
Onderzoek hiernaar is echter schaars. Om een indicatie te krijgen van de wijze waarop door 
pleegouders wordt  opgevoed  is  bij  de  pleegouders  de  Vragenlijst Opvoedingstaken  Voor 
Ouders afgenomen (Rink & Knot‐Dickscheit, 2002a).  
Tevens zijn ook voor de O‐variabele enkele persoonlijke kenmerken gemeten, waarbij voor 
de keuze hiervan wederom het  literatuuroverzicht  in Hoofdstuk 3  leidend  is geweest. Ook 
deze  kenmerken  zijn  als  achtergrondvariabelen  in  het  onderzoek meegenomen  (zie  Tabel 
4.5). 
 
Voor  de  Sc‐variabele  zijn  gegevens  verzameld  over  het  gezinsklimaat.  Hiervoor  is  bij  de 
pleegouders de Gezinsklimaatschaal‐II (Jansma & De Coole, 1996a) afgenomen. Tevens zijn 
voor  de  Sc‐variabele  enkele  groeps‐  en  materiële  kenmerken  gemeten  die  als 
achtergrondvariabelen zijn meegenomen in het onderzoek (zie Tabel 4.5). 
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Tabel 4.5   Overzicht van de achtergrondvariabelen 

Pleegkind  Pleegouder  Situationele context 

Leeftijd  Leeftijd pleegmoeder  Aantal volwassenen 
Sekse  Leeftijd pleegvader  Aantal andere kinderen 
Etniciteit  Opleidingsniveau pleegmoeder  Positie van pleegkind in de kinderrij 
Type onderwijs  Opleidingsniveau pleegvader  Leeftijdsverschil met eigen kind 
Verblijf in residentiële setting  Pleegzorgervaring  Verwantschap met pleegkind 
    Sociaaleconomische status 

4.5.2 Operationalisatie van het resultaat van de pleegzorgplaatsing 

In deze paragraaf wordt eerst de continuïteit van de plaatsing besproken om vervolgens in te 
gaan op de ontwikkeling van het pleegkind tijdens de plaatsing. Tot slot wordt beschreven 
op welke wijze het resultaat van de pleegzorgplaatsing is geoperationaliseerd.  
 
Continuïteit van de plaatsing: het plaatsingsverloop 
In  diverse  studies  is  de  continuïteit  van  de  pleegzorgplaatsing  als  operationeel  criterium 
genomen voor het resultaat van de plaatsing. In deze studies wordt veelal een onderscheid 
gemaakt  tussen plaatsingen die gedurende de  looptijd  van het onderzoek  continueren en 
plaatsingen  die  in  deze  periode  worden  beëindigd.  Vervolgens  worden  eerstgenoemde 
plaatsingen  als  succesvol  en  de  beëindigde  plaatsingen  als  niet‐succesvol  getypeerd  (zie 
onder  meer  Kalland  &  Sinkkonen,  2001;  Napier,  1972;  Trasler,  1960).  Hierdoor  classifi‐
ceerden  Kalland  en  Sinkkonen  plaatsingen  waarbij  het  pleegkind  werd  herenigd met  de 
ouders  als  niet‐succesvol.  Anderen  stellen  daarentegen  dat  zo’n  hereniging,  bijvoorbeeld 
vanwege een  (onverwachte) verbetering  in de  thuissituatie, wel degelijk als  succesvol kan 
worden beschouwd (Sinclair & Wilson, 2003; Strijker & Zandberg, 2001; Van Dam, Nordkamp 
&  Robbroeckx,  2000). Derhalve  onderscheiden  Strijker  en  Zandberg  gunstig  en  ongunstig 
voortijdig  beëindigde  plaatsingen.  Voor  ongunstig  voortijdig  beëindigde  plaatsingen  han‐
teren zij de term ‘breakdown’.  
In onderliggende studie  is voor de classificering van beëindigde plaatsingen aangesloten bij 
Strijker en Zandberg. Om vast te stellen of er sprake  is van een breakdown,  is de volgende 
definiëring gehanteerd: 
Er is sprake van een breakdown indien de plaatsing gedurende de looptijd van het onderzoek 
op  negatieve  gronden  is  beëindigd  door  de  pleegouder(s),  het  pleegkind  en/of  de 
pleegzorgwerker.  
Dit houdt in dat ‘breakdown’ in deze definiëring een consensusbegrip is: of een plaatsing als 
breakdown wordt beoordeeld hangt  immers af van de perceptie van de betrokkenen. Wat 
de  ene  betrokkene  interpreteert  als  een  breakdown,  kan  voor  de  ander  een  geplande 
beëindiging  inhouden (Berridge & Cleaver, 1987; Sinclair & Wilson, 2003). In onderliggende 
studie  is een plaatsing als een breakdown geclassificeerd wanneer  ten minste een van de 
betrokkenen  (pleegkind,  pleegouder  of  pleegzorgwerker)  de  beëindiging  als  zodanig 
interpreteert.  
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Als uitkomstvariabele hanteren we het op T2 vastgestelde plaatsingsverloop. Deze variabele 
kennen we de  categorieën  ‘gepland  verloop’ en  ‘breakdown’  toe. Tot de eerste  categorie 
behoren de plaatsingen waarbij het pleegkind op  T2 nog  in het pleeggezin  verblijft en de 
plaatsingen  die  op  T2  gunstig  voortijdig  beëindigd  zijn.  Een  plaatsing  wordt  als  gunstig 
voortijdig  beëindigd  beschouwd  wanneer  de  betrokkenen  unaniem  aangeven  dat  de 
beëindiging op positieve gronden is gestoeld. Tot de tweede categorie behoren de ongunstig 
voortijdig beëindigde, ofwel breakdownplaatsingen. 
 
Ontwikkeling van het pleegkind tijdens de plaatsing 
Aangezien een continuerende plaatsing niet optimaal hoeft te zijn voor de ontwikkeling van 
het pleegkind, kan het  resultaat van de pleegzorgplaatsing niet alleen worden beoordeeld 
door het plaatsingsverloop (Farmer et al., 2004; Lipscombe et al., 2003; Minty, 1999; Walsh 
& Walsh,  1990).  Derhalve  is  in  onderliggende  studie  de  ontwikkeling  van  het  pleegkind 
gemeten. Zoals eerder besproken beschouwen we deze ontwikkeling als een verandering in 
het  functioneren  van  het  pleegkind  tijdens  de  plaatsing.  Het  functioneren  van  de 
pleegkinderen is gemeten voor emotionele en gedragsmatige aspecten (CBCL en YSR) en de 
houding ten opzichte van sociale grenzen (ASL).  
Om de veranderingen tussen T1 en T2 te beoordelen zijn er twee verschillende invalshoeken 
gebruikt. Ten eerste zijn de veranderingen in het functioneren op groepsniveau beoordeeld. 
Daarnaast is op individueel niveau de verandering in het functioneren bepaald. Met behulp 
van individuele veranderingsscores zijn de pleegkinderen (voor elk instrument) aan een van 
de drie veranderingscategorieën  toegewezen, namelijk een categorie voor een verbetering 
in het functioneren, voor geen verandering in het functioneren of voor een verslechtering in 
het functioneren.  
 
Resultaat van de plaatsing 
Voor het beoordelen van het resultaat van de pleegzorgplaatsing zijn het plaatsingsverloop 
en de ontwikkeling  van het pleegkind  samengevoegd. Het  resultaat  van de plaatsing  kent 
twee  categorieën, namelijk  ‘positief  resultaat’ en  ‘negatief  resultaat’.  Tot  laatstgenoemde 
categorie  behoren  a)  plaatsingen  waarbij  een  breakdown  optrad  en  b)  plaatsingen met 
weliswaar  een  gepland  plaatsingsverloop  maar  waarbij  een  verslechtering  in  het 
functioneren  van  het  pleegkind  is  opgetreden.  Een  plaatsing  behoort  tot  de  categorie 
‘positief resultaat’ wanneer de plaatsing zoals gepland  is verlopen én het functioneren van 
het pleegkind niet is verslechterd.  
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4.6 Meetinstrumenten 

In de paragrafen 4.6.1 tot en met 4.6.3 beschrijven we respectievelijk de meetinstrumenten 
voor de K‐, de O‐ en de Sc‐variabele. 

4.6.1 Pleegkind 

Child Behavior Checklist/4‐18  
Om  het  door  de  pleegouder  ervaren  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  het 
pleegkind te meten is door de pleegouder de Child Behavior Checklist/4‐18 (CBCL) ingevuld. 
Deze vragenlijst is voorafgaand aan het bezoek toegestuurd.  
De  CBCL  is  door  Achenbach  ontworpen  om  op  gestandaardiseerde  wijze  bij  de  ouder 
informatie  over  competenties  en  emotionele  en  gedragsproblemen  van  het  kind  te 
verzamelen. Het instrument is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en heeft 
betrekking  op  de  afgelopen  zes  maanden  (Achenbach,  1991a,  1991d).  In  1990  is  de 
vragenlijst  door  Verhulst,  Van  der  Ende,  Akkerhuis  en  Veerman  vertaald  en  in  1996 
verscheen de geheel herziene Nederlandse handleiding (Verhulst et al., 1996). De vragenlijst 
is opgebouwd uit twee delen, namelijk een competentie‐ en een gedragsprobleemdeel. Het 
eerste  deel  omvat  20  competentievragen,  het  tweede  deel  120  specifieke  vragen  over 
emotionele en gedragsproblemen. De scores op de vragenlijst worden verwerkt met behulp 
van een computerprogramma (Achenbach, 1996).  
 
In onderhavig onderzoek  is alleen gebruikgemaakt van het gedragsprobleemdeel. Dit deel 
bevat 120 probleemvragen die met behulp van een driepuntsschaal (0 = helemaal niet van 
toepassing, 1 = een beetje of soms van toepassing, 2 = duidelijk of vaak van toepassing) door 
de ouder worden beantwoord. Hierbij hebben de vragen betrekking op diverse (emotionele 
en  gedrags)problemen  zoals  deze  door  de  ouder  op  het moment  van  invullen  of  in  de 
afgelopen zes maanden zijn ervaren. 
Van de 120 items worden 118 items gesommeerd tot een Totale Probleemscore. Deze score 
geeft  een  indicatie  voor  de  ernst  van  de  problemen  van  de  jongere.  Principale 
componentenanalyses  genereerden  acht  of  negen  (afhankelijk  van  geslacht  en  leeftijd) 
zogenaamde  smallebandsyndromen  namelijk  ‘Teruggetrokken’,  ‘Lichamelijke  klachten’, 
‘Angstig/Depressief’,  ‘Sociale  Problemen’,  ‘Denkproblemen’,  ‘Aandachtsproblemen’, 
‘Delinquent gedrag’,  ‘Agressief gedrag’ en  ‘Seksuele problemen’.  In een  tweede principale 
componentenanalyse  zijn deze  syndromen gegroepeerd  tot  twee bredebandsyndromen  te 
weten  Internaliseren  (naar binnen gericht,  teruggetrokken gedrag) en Externaliseren  (naar 
buiten  gericht,  ‘acting‐out’  gedrag).  Internaliseren  is  een  samenvoeging  van  de 
syndroomschalen  ‘Teruggetrokken’,  ‘Lichamelijke  klachten’  en  ‘Angstig/Depressief’. 
Externaliseren  is een clustering van de syndroomschalen  ‘Delinquent gedrag’ en  ‘Agressief 
gedrag’. 
De  ruwe  somscores  van de  smallebandsyndromen, de bredebandsyndromen en de Totale 
Probleemscore zijn genormeerd naar  leeftijds‐ en geslachtsgroep en getransformeerd naar 
T‐scores (genormaliseerde standaardscores). Met behulp van deze T‐scores kan onderscheid 
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gemaakt  worden  tussen  scores  die  vallen  in  respectievelijk  het  normale  gebied,  het 
grensgebied  en  het  klinische  gebied.  De  scheiding  tussen  het  normale  gebied,  het 
grensgebied en het klinische gebied worden getrokken bij respectievelijk het 95ste en 98ste 
percentiel. Dit houdt in dat de afkappunten voor de acht smallebandsyndromen liggen bij T‐
score > 70 voor het klinische gebied en voor het grensgebied 67 ≤ T ≤ 70. De afkappunten 
voor de twee bredebandsyndromen en de Totale Probleemscore zijn respectievelijk T > 63 
voor het klinische gebied en 63 ≤ T ≤ 60 voor het grensgebied.  
Voor de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse CBCL 4/18 is gekeken naar de 
beoordeling van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Deze beoordeelt 
de  normen  en  begripsvaliditeit  als  goed,  de  betrouwbaarheid  en  criteriumvaliditeit  als 
voldoende (Evers, Van Vliet‐Mulder & Groot, 2000). 
 
Youth Self‐Report 
Om het door het pleegkind zelf ervaren emotioneel en gedragsmatig functioneren te meten 
is door het pleegkind de Youth Self‐Report (YSR) ingevuld.  
Deze vragenlijst  is de  jongerenversie van de CBCL en bestemd voor  jongeren  in de  leeftijd 
van 11 tot 18 jaar. Ook deze lijst is door Achenbach ontwikkeld en biedt de mogelijkheid om 
op een gestandaardiseerde wijze informatie te verkrijgen van de jongere zelf omtrent eigen 
vaardigheden en probleemgedrag  (Achenbach, 1991c, 1991d). De  scores op de  vragenlijst 
worden verwerkt met behulp van een computerprogramma (Achenbach, 1996). 
Evenals  de  CBCL  is  in  de  jaren  negentig  een  geheel  herziene  Nederlandse  handleiding 
verschenen  (Verhulst  et  al.,  1997).  In  voorliggend  onderzoek  is  gebruikgemaakt  van  deze 
versie van de YSR. De YSR komt naar  inhoud van  items en responsformaat overeen met de 
CBCL en is geformuleerd in de eerste persoon.  
 
Voor  het  onderzoek  is  ook  bij  deze  vragenlijst  alleen  gebruikgemaakt  van  het 
gedragsprobleemdeel.  De  probleemvragen  komen  grotendeels  overeen  met  die  van  de 
CBCL.  In  totaal  zijn  103  items  gemeenschappelijk  met  de  CBCL  en  deze  bevatten, 
uitgezonderd  ‘Seksuele  problemen’,  dezelfde  smallebandsyndromen.  Toegevoegd  is  het 
smallebandsyndroom ‘Zelfdestructief/Identiteitsproblemen’. Evenals bij de CBCL worden de 
smallebandsyndromen  gegroepeerd  tot  de  twee  bredebandsyndromen  Internaliseren  en 
Externaliseren en levert de sommering van alle items een Totale Probleemscore.  
De  psychometrische  eigenschappen  van  de  YSR  worden  door  de  COTAN  beoordeeld  als 
voldoende  tot  goed.  Echter  de  betrouwbaarheid  blijkt  enkel  goed  voor  de 
bredebandsyndromen en de Totale Probleemscore  (Evers et al., 2000). Omdat de YSR niet 
eerder  is  afgenomen  bij  pleegkinderen  is  nagegaan  hoe  het  gesteld  is  met  de  interne 
consistentie  (λ‐2)  van de  schalen  voor de pleegzorggroep. Hier blijkt, naar de  criteria  van 
Evers et al. (2000), de interne consistentie onvoldoende voor de schalen ‘Sociale problemen’ 
en  ‘Delinquent gedrag’. De  interne consistentie  is voldoende voor de schalen  ‘Lichamelijke 
klachten’ en ‘Denkproblemen’ en voor de overige schalen is deze goed. In bijlage 2 zijn de λ‐
2 coëfficiënten gegeven. 
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Attitudeschaal Sociale Limieten 
Om  inzicht  te krijgen  in de wijze waarop pleegkinderen met sociale grenzen omgaan  is de 
pleegkinderen  gevraagd  de Attitudeschaal  Sociale  Limieten  (ASL;  Rink  et  al.,  2000a)  in  te 
vullen. De ASL is een instrument waarmee bij jongeren in de leeftijd tot 21 jaar de houding 
ten  opzichte  van  sociale  grenzen  kan  worden  bepaald.  De  vragenlijst  bestaat  uit  28 
situatiebeschrijvingen die telkens een van de negen sociale limieten bevatten, die tot stand 
zijn  gekomen  door  een  uitgebreide  literatuurstudie  naar  geldende  normen  in  diverse 
culturen (Boersma, 2004). De negen sociale limieten zijn: 
 er mag tegen personen geen fysiek geweld worden gebruikt; 
 er mag tegen personen geen niet‐fysiek geweld worden gebruikt; 
 er mag geen geweld tegen objecten worden gebruikt; 
 er mag geen financieel of vermogensdelict plaatsvinden; 
 er mag geen fraude met documenten worden gepleegd; 
 afspraken  en  overeenkomsten  dienen  te  worden  nagekomen  en  er  mogen  geen 

veiligheids‐ of verkeersovertredingen worden begaan; 
 er dient te worden gezorgd voor milieu en natuurbehoud; 
 aan mensen, die in acute nood verkeren dient bijstand te worden verleend; 
 omgangsnormen moeten worden opgevolgd. 
(Boersma, 2004; Rink, Boersma, Lutje Spelberg & Vos, 2000b). 
 
Na  elke  situatiebeschrijving worden  telkens  drie  dezelfde  vragen  gesteld. Met  de  eerste 
vraag – Wat zou men allemaal kunnen doen in zo’n situatie? – wordt geïnformeerd naar de 
kennis die de  jongere heeft  van de mogelijke  reactietypes: de  gekende  reacties. Hier  zijn 
meerdere antwoorden mogelijk en de antwoorden worden met behulp van het codeboek 
gecodeerd naar een van de volgende vier reactietypen: 
 aanpassen aan de sociale limiet (A reactie); 
 overschrijden van de sociale limiet (B reactie); 
 onderhandelen over de sociale limiet (C reactie); 
 terugtrekken uit de sociale situatie (D reactie). 
 
De  tweede  vraag  – Wat  zou  jij  doen  in  zo’n  situatie?  –  heeft  betrekking  op  het  door  de 
jongere geprefereerde reactietype bij de situatiebeschrijving. De antwoorden op deze vraag 
worden de ‘gewilde reacties’ genoemd. De derde vraag – Waarom zou jij dat doen? – meet 
ten  slotte  de  motivatie  van  de  geprefereerde  reactie.  Er  worden  twee  motivatietypen 
onderscheiden, namelijk: 
 motivaties gericht op de persoon zelf en in het hier‐en‐nu (a‐motivatie); 
 motivaties gericht op het belang van anderen en op de toekomst (b‐motivatie). 
 
Aldus bevat de ASL  in totaal twaalf schalen. De eerste vijf schalen behoren tot de gekende 
reacties: gekende A‐schaal (aanpassen), gekende B‐schaal (overschrijden), gekende C‐schaal 
(onderhandelen), gekende D‐schaal (terugtrekken) en de totale gekende reactieschaal (som 
van het totaal aantal gekende A‐, B‐, C‐ en D‐reacties). De volgende vier schalen zijn die van 
de  gewilde  reacties,  te  weten:  gewilde  A‐schaal  (aanpassen),  gewilde  B‐schaal  (over‐

71 



Hoofdstuk 4 

schrijden), gewilde C‐schaal (onderhandelen) en gewilde D‐schaal (terugtrekken). Ten slotte 
hebben de laatste drie schalen betrekking op de gegeven motivaties, namelijk: a‐motivaties, 
b‐motivaties  en  de  totale motivatiesschaal  (totaal  aantal  gegeven motivaties)  (Boersma, 
2007).  
 
Wat  betreft  de  psychometrische  eigenschappen  van  de  ASL  is  door  Boersma  (2004)  de 
betrouwbaarheid onderzocht. Zij stelt dat de interne consistentie grotendeels voldoende is. 
Enkel  voor  de  gewilde  C‐  en  D‐reacties  en  de  b‐motivaties  blijkt  de  interne  consistentie 
onvoldoende (λ‐2<.60).  
De test‐hertest betrouwbaarheid is onderzocht door Van der Mooren (2006). Zij concludeert 
dat deze voldoende  tot goed  is  voor  zowel de gekende A‐, B‐ en C‐reacties als het  totaal 
aantal gekende reacties en de gewilde A‐ en B‐reacties. De Pearson’s r varieert hier van .61 
tot  .84. Overigens  is door Boersma  (2007)  vastgesteld dat de betrouwbaarheid  verbeterd 
kan worden wanneer de A‐, C‐ en D‐schalen worden samengevoegd. Hierdoor ontstaan bij 
zowel  de  gekende  als  de  gewilde  reacties  de  schalen  ‘grensoverschrijden’  (B‐reacties)  en 
‘niet‐grensoverschrijden’ (A‐, C‐ en D‐reacties).  
De  begrips‐  en  criteriumvaliditeit  zijn  door  de  COTAN  (Evers,  Van  Vliet‐Mulder &  Groot, 
2004)  als  onvoldoende  beoordeeld  vanwege  het  toenmalig  ontbreken  van  onderzoek. Na 
aanvullend onderzoek stelt Boersma (2004) dat de begripsvaliditeit voldoende is.  
Aangezien de ASL niet eerder bij pleegkinderen is afgenomen is de interne consistentie (λ‐2) 
van  de  vragenlijst  voor  de  onderzoeksgroep  bepaald.  Hier  blijkt  de  interne  consistentie 
onvoldoende voor de schalen ‘gewilde A’, ‘gewilde C’, ‘gewilde D’ en de ‘a‐motivaties’ alsook 
voor de  samengestelde schaal  ‘gewilde niet‐grensoverschrijden’. De  interne consistentie  is 
voldoende  voor de  schalen  ‘gekende A’,  ‘gekende C’,  ‘gekende D’ en de  ‘b‐motivaties’ en 
voor de overige schalen goed. In bijlage 2 zijn de λ‐2 coëfficiënten gegeven. 

4.6.2 Pleegouder 

Vragenlijst Opvoedingstaken Voor Ouders  
Om een  indicatie  te krijgen van de wijze waarop door pleegouders wordt opgevoed  is de 
pleegouder  gevraagd  de  Vragenlijst  Opvoedingstaken  Voor  Ouders  (VOVO;  Rink  &  Knot‐
Dickscheit, 2002a) in te vullen. De pleegouder vulde de vragenlijst in naar aanleiding van de 
opvoeding van een van de eigen kinderen.  
Voor  de  constructie  van  de  vragenlijst  is  aangesloten  bij  het  door  Bakker  (2001) 
geformuleerde  referentiebeeld  van  ‘gewone  opvoeding’  en  de  hierbij  behorende 
opvoedingstaken. Bakker definieert gewone opvoeding als: “… een vorm van communicatie 
tussen opvoeder en kind, waarbij een daarvoor verantwoordelijke opvoeder met behulp van 
een  gestructureerde  dagindeling  en  situationele  context  zorgt  voor  het  geestelijk  en 
lichamelijk welzijn  van  het  kind  en  diens  persoonlijkheidsontwikkeling  stimuleert, met  als 
doel het kind voor te bereiden op een zelfstandig functioneren  in de samenleving” (p. 90). 
Aan  de  hand  van  de  door  Rink  (1995)  geformuleerde  opvoedingstaken,  te  weten  het 
eigenlijke opvoeden, het bewaken van de infrastructurele voorzieningen en het bewaken van 
het  ouderschap  zijn  door  Bakker  (2001)  tien  opvoedingstaken  beschreven.  Deze 
opvoedingstaken zijn: 
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1 het aangaan en onderhouden van een wederzijdse communicatie met het kind; 
2 het zorgdragen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind; 
3 het bieden van regelmaat door middel van een gestructureerde dagindeling passend bij 

de leeftijd van het kind; 
4 het zorgen voor voldoende materiële middelen; 
5 het bieden van een voor het kind geschikte woonsituatie en leefomgeving; 
6 zorgdragen dat de gezinsrelaties en de onderlinge communicatie de ontwikkeling van het 

kind ten goede komen; 
7 het bieden van een goed sociaal netwerk; 
8 het stimuleren van de ontwikkeling van het kind door het te accepteren; 
9 het  stimuleren  van de ontwikkeling  van het  kind door  aan het  kind  verwachtingen en 

grenzen te stellen; 
10 het  stimuleren  van de ontwikkeling  van het  kind door  controle uit  te oefenen op het 

doen en laten van het kind. 
 
Vervolgens zijn deze opvoedingstaken geoperationaliseerd in 134 opvoedingsactiviteiten. De 
vragenlijst bestaat uit  twee delen.  In het eerste deel wordt de ouder gevraagd een aantal 
biografische  gegevens  van  zichzelf,  het  kind  en  de  gezinssamenstelling  in  te  vullen.  Het 
tweede  deel  betreft  de  opvoedingsactiviteiten. Hier  dient  de  ouder met  behulp  van  een 
vijfpunts Likert‐schaal (‘niet’, ‘weinig’, ‘gemiddeld’, ‘veel’ en ‘zeer veel’) per activiteit aan te 
geven in hoeverre hij deze tijdens de opvoeding van zijn kind heeft uitgevoerd. Het is hierbij 
van  belang  dat  de  ouder  invult  in  hoeverre  hij  tijdens  de  opvoeding  van  het  kind 
daadwerkelijk de activiteiten heeft uitgevoerd en niet of de opvoeder deze activiteiten van 
belang acht (Rink & Knot‐Dickscheit, 2002b).  
De VOVO kan worden ingevuld door ouders met een kind in de leeftijd van 12 jaar en ouder. 
De vragen hebben betrekking op de gehele opvoedingsperiode en niet enkel op de actuele 
opvoedingsactiviteiten.  
Naast  een  score  op  elk  van  de  tien  opvoedingstaken  kan,  door  het  groeperen  van  vijf 
opvoedingstaken,  een  score  op  twee  opvoedingsdimensies  worden  verkregen.  De 
opvoedingsdimensie ‘Controle’ is samengesteld uit de opvoedingstaken ‘Structuur’, ‘Grenzen 
stellen’  en  ‘Controle’  en  de  opvoedingsdimensie  ‘Ondersteuning’  uit  de  opvoedingstaken 
‘Acceptatie’ en ‘Communicatie’ (Van der Mooren, 2006). 
 
Bij de VOVO  is, wat betreft de betrouwbaarheid, enkel de  interne consistentie onderzocht. 
Dit  is  gedaan  door  voor  elke  opvoedingstaak  de  λ‐2  coëfficiënt  te  berekenen  en  te 
beoordelen volgens de richtlijnen van de COTAN (Evers et al., 2000). De interne consistentie 
wordt als voldoende beoordeeld wanneer λ‐2 ≥ .60 en als goed beoordeeld wanneer λ‐2 ≥ 
.70. Onderzoek van Dijns (2004) laat zien dat de interne consistentie voor de opvoedingstaak 
‘woonsituatie’ als voldoende kan worden beoordeeld en voor de overige opvoedingstaken 
als goed.  
De  inhoudsvaliditeit  is gewaarborgd door bij het construeren van de vragenlijst zowel een 
wetenschappelijke  adviescommissie  als  een  judginggroup  van  praktijkdeskundigen  te 
betrekken  (Rink  &  Knot‐Dickscheit,  2002b).  Voorts  is  door  Van  der  Mooren  (2006)  de 
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begripsvaliditeit voor zes van de  tien opvoedingstaken onderzocht. Zij concludeert dat van 
deze  zes  alleen  de  opvoedingstaak  ‘Acceptatie’  begripsvaliditeit  bezit  (Van  der Mooren, 
2006). 
Omdat de VOVO niet eerder bij pleegouders  is afgenomen  is de  interne consistentie  (λ‐2) 
van  de  vragenlijst  voor  de  onderzoeksgroep  bepaald.  Hier  blijkt  de  interne  consistentie 
voldoende voor de opvoedingstaken ‘materiële middelen’ en ‘woonsituatie’ en goed voor de 
overige opvoedingstaken. In bijlage 2 zijn de λ‐2 coëfficiënten gegeven.  

4.6.3 Situationele context 

Gezinsklimaatschaal‐II  
Om  na  te  gaan  hoe  pleegouders  het  leefklimaat  in  het  eigen  gezin  ervaren  is  aan  de 
pleegouder  gevraagd  de  Gezinsklimaatschaal‐II  (GKS‐II;  Jansma &  De  Coole,  1996a)  in  te 
vullen. Deze vragenlijst is voorafgaand aan het bezoek toegestuurd. 
Met  de  GKS‐II  kan  de  wijze  waarop  gezinsleden  belangrijke  aspecten  van  het 
gezinsfunctioneren ervaren in kaart worden gebracht. De GKS‐II is een totaal herziene versie 
van de in 1983 in Nederland geïntroduceerde Gezinklimaatschaal (De Coole & Jansma, 1983) 
en  gebaseerd  op  de  Amerikaanse  ‘Family  Environment  Scale’  (FES; Moos,  1974; Moos & 
Moos, 1986). Vanuit het sociaal‐ecologisch gedachtegoed, waarin wordt verondersteld dat 
de  wisselwerking  tussen  de  kenmerken  van  de  persoon  en  zijn  sociale  omgeving  het 
individuele  gedrag  bepalen,  heeft Moos  negen  vragenlijsten  geconstrueerd.  Elk  van  deze 
vragenlijsten  dient  het  door  mensen  ervaren  sociale  klimaat,  in  een  specifieke  sociale 
omgeving,  in kaart te brengen. Moos (1974) stelt dat “het sociale klimaat, waarbinnen een 
individu functioneert een belangrijke  invloed kan hebben op zijn attitudes en stemmingen, 
zijn gedrag, zijn gezondheid en gevoel van welbevinden, en zijn persoonlijke en intellectuele 
ontwikkeling”  (in  Jansma & De  Coole,  1996b,  pp.  7‐8).  Een  van  de  hierboven  genoemde 
vragenlijsten is de GKS‐II. Deze heeft als meetpretentie de betekenis die de sociale omgeving 
heeft  voor  de  individuele  gezinsleden.  “Bij  het  gezinsklimaat  gaat  het  dan  om  de  door 
gezinsleden  ervaren  kwaliteit  van  de  wijze  waarop  zij  met  elkaar  en  met  hun  sociale 
omgeving omgaan” (Jansma & De Coole, 1996b, p. 7).  
 
In de GKS‐II  is het gezinsklimaat  in  zeven  schalen geoperationaliseerd. Elk  van de  schalen 
heeft  betrekking  op  een  aspect  van  het  gezinsfunctioneren  dat  bijdraagt  aan  het 
gezinsklimaat. 

Tabel 4.6   Schalen van de GKS‐II 

Schaal  Omschrijving 
Cohesie  De betrokkenheid van de gezinsleden op elkaar. 
Expressiviteit  De mogelijkheid  om  in  het  gezin  gevoelens  en meningen  openlijk  en  direct  te 

uiten. 
Conflict  Het uiten van boosheid en agressie binnen het gezin. 
Organisatie  De regels, taken en plichten zoals die binnen het gezin gehanteerd worden. 
Controle  De controlerende functie van de gezinsleden ten opzichte van elkaar. 
Normen  De mening van de gezinsleden met betrekking tot normen en waarden. 
Sociale oriëntatie  De betrokkenheid van de gezinsleden op de sociale omgeving. 

(Bron: Jansma & De Coole, 1996b, p. 9) 
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De vragenlijst kan worden ingevuld door alle thuiswonende gezinsleden van elf jaar en ouder 
en bestaat uit 77 ja/nee‐vragen die elk betrekking hebben op de dagelijkse leefsituaties. Vijf 
van  de  zeven  schalen  kunnen  gegroepeerd  worden  tot  twee  indices,  namelijk  de 
gezinsrelatie  index  (de  schalen  ‘Cohesie’,  ‘Expressiviteit’  en  ‘Conflict’)  en  de 
gezinsstructuurindex  (de  schalen  ‘Organisatie’ en  ‘Controle’). De eerste kan, naar analogie 
met de FES, omschreven worden als de kwaliteit van de interpersoonlijke relaties tussen de 
gezinsleden,  zoals  de  ervaren  steun  en  de mate waarin  de  gevoelens worden  geuit.  De 
tweede  index  heeft  betrekking  op  de  systeemhandhaving  en  systeemverandering,  zoals 
duidelijkheid in verwachtingen en controle op elkaar (Strijker & Zandberg, 1999).   
 
De betrouwbaarheid van de GKS‐II is door de COTAN met een voldoende beoordeeld (Evers 
et  al.,  2000).  In  de  handleiding  (Jansma  &  De  Coole,  1996b)  wordt  vermeld  dat  de 
coëfficiënten voor de interne consistentie (Cronbach’s alpha), afgezien van de schaal ‘Sociale 
oriëntatie’  bij  de  subgroep  kinderen,  voldoende  is.  Evenals  de  betrouwbaarheid  is  de 
validiteit van de GKS‐II door de COTAN met een voldoende beoordeeld (Evers et al., 2000). 
Onderzocht zijn de construct‐ en de criteriumvaliditeit (Jansma & De Coole, 1996b). 

4.6.4 Schematische weergave van de gebruikte meetinstrumenten 

 
Tabel 4.7 geeft een overzicht van de meetinstrumenten afgenomen op beide metingen. 
 

Tabel 4.7   Overzicht  van  de  vragenlijsten  per  opvoedingsvariabele,  de  geraadpleegde  informant  en  het 
meetmoment waarop het instrument is afgenomen 

Opvoedingsvariabele  Instrument  Informant  Meting 

Pleegkind (K)  Child Behavior Checklist  Pleegouder  1,2 
  Youth Self‐Report  Pleegkind  1,2 
  Attitudeschaal Sociale Limieten  Pleegkind  1,2 
       

Pleegouder (O)  Vragenlijst Opvoedingstaken Voor 
Ouders 

Pleegouder  1 

       

Situationele context pleeggezin (Sc)  Gezinsklimaatschaal II  Pleegouder  1 

4.7 Respons op de meetinstrumenten 

In  paragraaf  4.2  is  beschreven  dat  het  prospectieve  design  een  risico  op  uitval  van 
respondenten met zich meebrengt.  In onderliggende studie  is op de  tweede meting bij 78 
plaatsingen ten minste één vragenlijst ontvangen. De uitval bedraagt hiermee 15% van de 92 
deelnemende plaatsingen. Eén pleeggezin neemt geen deel aan de  tweede meting omdat 
beide  pleegouders  ernstig  ziek  zijn  en  één  pleeggezin  vanwege  het  overlijden  van  het 
pleegkind. De overige pleeggezinnen  geven  aan niet meer deel  te willen nemen  vanwege 
(spanningen rondom) het beëindigen van de plaatsing.  
Naast de hiervoor beschreven uitval zijn er verschillen in responspercentages op de diverse 
vragenlijsten. Tabel 4.8 toont de respons per vragenlijst op beide meetmomenten. 
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Tabel 4.8   Respons op de vragenlijsten voor beide metingen 

Informant  Instrument  Eerste meting  Tweede meting  Eerste en tweede meting 

    n  (%)  n  (%)  n  (%) 

Pleegouder  CBCL  92  (100)  78  (85)  78  (85) 
  GKS‐II  90  (98)  nvt  ‐  nvt  ‐ 
  VOVO  73  (79)  nvt  ‐  nvt  ‐ 
               

Pleegkind  YSR  78  (85)  64  (70)  59  (64) 
  ASL  55  (60)  15  (16)  14  (15) 

 
De  verschillen  in  responspercentages  lijken,  naast  factoren  die  gerelateerd  zijn  aan  het 
onderzoeksdesign,  te  worden  veroorzaakt  door  (een  combinatie  van)  informant‐  en 
instrumentfactoren.  Met  informantfactoren  wordt  hier  gedoeld  op  de  bereidheid  van 
pleegkinderen om aan de studie deel te nemen. De  instrumentfactoren hebben betrekking 
op uitval bij een specifieke vragenlijst. Beide worden in het hiernavolgende beschreven.  
Wat  betreft  de  informantfactoren  (kenmerken)  blijkt  uit  Tabel  4.8  dat  de  respons  op  de 
vragenlijsten voor pleegouders hoger is dan voor pleegkinderen. Ondanks de toezegging van 
pleegouders tot deelname aan het onderzoek is door diverse pleegkinderen aangegeven niet 
(meer) mee  te willen werken. Dit  is een bekend obstakel  in studies waarbij de participatie 
van pleegkinderen wordt nagestreefd  (Gilbertson & Barber, 2002) en  kan  leiden  tot hoge 
non‐responspercentages. In onderliggende studie gaven pleegkinderen meerdere malen als 
argument  voor  hun weigering  aan  ‘nu  gewoon  kind  te willen  zijn’  en  niet  (weer)  allerlei 
vragen te moeten beantwoorden. Overigens is een responspercentage van 85% voor de YSR 
op  eerste  meting,  vergeleken  met  andere  Nederlandse  studies  waar  het  pleegkind  als 
informant  is  gebruikt  (zie  bijvoorbeeld  Damen  &  Pijnenburg,  2005;  Damen  &  Veerman, 
2005),  hoog  te  noemen.  Zo  werd  in  de  studie  van  Damen  en  Veerman  een 
responspercentage  van  54  behaald.  Ook  de  respons  van  70%  op  deze  vragenlijst  bij  de 
tweede meting kan in dat opzicht als goed worden beschouwd. In de hiervoor aangehaalde 
studie  van Damen  en Veerman  (2005) werd  op  de  tweede meting  een  respons  van  36% 
bereikt.  
De  non‐respons  op  de  VOVO,  alsook  de  non‐respons  op  de  ASL  (beide metingen)  lijken 
grotendeels  te  kunnen worden  toegeschreven  aan  instrumentfactoren.  Omdat  de  VOVO 
ingevuld diende te worden naar aanleiding van de opvoeding van een eigen kind kon deze 
lijst niet worden ingevuld door pleegouders zonder eigen kinderen.  
De non‐respons op de ASL  lijkt met name veroorzaakt vanwege de  inspanning die voor het 
invullen van de vragenlijst van de pleegkinderen wordt gevraagd. Het  invullen van de ASL 
bleek bij veel pleegkinderen meer dan een uur  te duren. Regelmatig gaven pleegkinderen 
aan het invullen van de vragenlijst niet af te willen ronden en/of de vragenlijst later aan de 
onderzoeker terug te sturen. Veel van deze vragenlijsten werden niet ontvangen.  
Opvallend  is  ten  slotte  de  grote  non‐respons  op  de  ASL  bij  de  tweede meting.  De  non‐
responsgroep kan  in grofweg drie groepen worden verdeeld. Ten eerste de pleegkinderen 
die te kennen gaven niet meer aan het onderzoek mee te willen werken. Een deel van deze 
groep kon door de onderzoeker worden bewogen om ten minste één vragenlijst (YSR) in te 
vullen. Ten tweede pleegkinderen die bij aanvang van de tweede meting aan de onderzoeker 
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kenbaar maakten weliswaar mee  te willen werken maar niet nogmaals de ASL  (‘die  lange 
vragenlijst’)  in  te willen  vullen.  De  laatste  groep  non‐responders  op  de  ASL  bestond  uit 
pleegkinderen die de vragenlijst niet aan de onderzoeker terugstuurden.  

4.8 Data‐analyse 

Voor  het  analyseren  van  de  onderzoeksresultaten  van  de  eerste  en  tweede meting  zijn 
verschillende statistische technieken toegepast.  
Voor het beantwoorden van de eerste en  tweede onderzoeksvragen vonden analyses van 
verschillen  tussen de pleegzorggroep en een beschikbare norm‐ of  referentiegroep plaats 
met behulp van Student t‐tests of multivariate variantieanalyses. Om te corrigeren voor een 
vergroot  risico op  type  I  fouten  is bij de  t‐tests het  significantieniveau  aangepast met de 
Bonferroni‐correctie.  Daarnaast  is  hierbij  de  effectgrootte  weergegeven met  behulp  van 
Cohen’s d. Hier geldt dat  sprake  is van een klein effect bij d=0.2, van een matig effect bij 
d=0.5 en van een sterk effect bij d=0.8 (Cohen, 1988). Voorafgaand aan de analyses met een 
MANOVA‐model  is  onderzocht  of  aan  de  voorwaarden  voor  uitvoering,  zoals  beschreven 
door Tabachnick en Fidell (2007)  is voldaan. Bij het uitvoeren van een MANOVA zijn alleen 
statistisch  significante  hoofdeffecten  verder  geanalyseerd  met  een  univariate 
variantieanalyse (ANOVA). De hierbij gegeven effectgrootte is vastgesteld met behulp van de 
partiële eta‐kwadraat (η2) waarbij geldt dat er sprake is van een klein effect bij η2=0.01 (1%), 
van een matig effect bij η2=0.06 (6%) en van een groot effect bij η2=0.14 (14%) (Cohen, 1988). 
Voor  het  beantwoorden  van  de  derde  onderzoeksvraag  zijn  de  onderzoeksgegevens  op 
groepsniveau en  individueel niveau geanalyseerd. Om veranderingen op groepsniveau vast 
te  stellen  is  gebruikgemaakt  van  de  Student  t‐tests  gepaarde meting  (tweezijdig)  en  de 
MANOVA  herhaalde  metingen.  Ingeval  meerdere  t‐tests  werden  afgenomen  is  hierbij 
wederom  de  Bonferroni‐correctie  toegepast.  Voor  de  MANOVA  herhaalde  metingen  is 
opnieuw getoetst of er werd voldaan aan de voorwaarden voor uitvoering zoals beschreven 
door Tabachnick en Fidell (2007). Om de veranderingen op  individueel niveau te bepalen  is 
de Reliable Change  Index  (RCI) gebruikt. Voor een uitgebreide beschrijving van deze maat 
wordt verwezen naar  Jacobson en Truax  (1991). Hier wordt volstaan met een korte uitleg. 
Met de RCI  is het mogelijk om van  iedere veranderingsscore tussen T1 en T2 (in het vervolg 
‘case’ genoemd) te beoordelen of er sprake is van een statistisch betrouwbare verandering. 
De RCI wordt berekend door het verschil van de ruwe score op T1 en de ruwe score op T2 te 
delen door de standaardfout van het verschil. De hiermee verkregen Z‐waarden geven een 
maat voor de grootte van het verschil tussen beide metingen. Voor een RCI‐waarde > 1.96 
geldt dat met een 95% betrouwbaarheidsinterval  (tweezijdig getoetst) gesteld kan worden 
dat  er  sprake  is  van  een  statistisch  significante  afname  in  het  gerapporteerde 
probleemgedrag. Is de RCI‐waarde < ‐1.96, dan is er sprake van een statistisch betrouwbare 
toename  in het gerapporteerde probleemgedrag. Bij de tussenliggende RCI‐waarden wordt 
het gerapporteerde probleemgedrag als onveranderd beschouwd (p ≥ .05). Overigens zijn bij 
de  berekening  van  de  RCI  de  outliers  in  de  dataset  behouden  zodat  de  werkelijke 
veranderingsscores kunnen worden bepaald. 
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De vierde onderzoeksvraag betreft het voorspellen van het plaatsingsverloop. Hiervoor is ten 
eerste  voor  elke potentiële predictor  een univariate  (binaire)  logistische  regressieanalyse, 
met  het  plaatsingsverloop  gedichotomiseerd  in  ‘gepland  verloop’  en  ‘breakdown’  als 
afhankelijke variabele, uitgevoerd om de predictieve waarde vast  te stellen. Om de power 
van de predictieve analyses  te vergroten  is voor vijf cases waarvan geen YSR op de eerste 
meting maar wel op de tweede meting is verkregen, de waarden voor de YSR op de schalen 
‘Totale  Probleemscore’,  ‘Internaliseren’  en  ‘Externaliseren’ met  behulp  van  de  Expected 
Maximalization‐methode  geschat.  Analyse  van  deze  cases  liet  namelijk  zien  dat  ze  als 
Missing at Random  (MAR; Tabachnick & Fidel, 2007) kunnen worden opgevat. De waarde 
van  de  YSR‐schaal  Totale  Problemen  (T1)  is  geschat  met  behulp  van  de  CBCL  Totale 
Problemen  (T1) en YSR Totale Problemen  (T2). De waarde van de YSR‐schaal  Internaliseren 
(T1) is geschat met behulp van de CBCL Internaliseren (T1) en YSR Internaliseren (T2). En ten 
slotte  is de waarde van de YSR‐schaal Externaliseren  (T1) geschat met behulp van de CBCL 
Externaliseren (T1) en YSR Externaliseren (T2). 
Vervolgens  zijn de  significante predictoren  getoetst met behulp  van multivariate  (binaire) 
logistische  regressieanalyses.  Logistische  regressieanalyse  geeft  geen  proportie  verklaarde 
variantie  (R²)  en  derhalve  zijn  voor  goodness‐of‐fit maten  de  indices  van  Nagelkerke  en 
McFadden gebruikt. Beide kunnen als pseudo‐maten voor de verklaarde variantie worden 
bezien. Op dit moment is er geen consensus welke maat het beste kan worden gehanteerd 
(Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003; Peng, Lee & Ingersoll, 2002), maar voor de interpretatie 
van McFadden’s ρ² geldt dat een waarde tussen  .20 en  .40 als behoorlijk goed kan worden 
beschouwd  (Tabachnick &  Fidell,  2007). Voorafgaand  aan de  analyses  zijn  de  predictoren 
door middel  van  ‘collinearity diagnostics’  getoetst op  collineariteit. De  regressieanalyse  is 
uiteindelijk gecontroleerd door een analyse van de residuen.  
Voor de vijfde onderzoeksvraag zijn tussen de veranderingsscores op de CBCL‐, YSR‐ en ASL‐
schalen  van  de  gepland  verloop  groep  en  de  breakdowngroep  op  beide  metingen 
variantieanalyses  uitgevoerd. Het  design  hierbij  is  telkens:  Plaatsingsverloop  (Gepland  en 
Breakdown) x Meting (T1,T2) met hierbij de factor Plaatsingsverloop als tussengroepenfactor 
en Meting (herhaalde metingen) als binnengroepenfactor. Wederom  is voorafgaand aan de 
analyses getoetst of is voldaan aan de voorwaarden voor uitvoering, zoals beschreven door 
Tabachnick en Fidell (2007). 
Ten  slotte  is,  voor  het  beantwoorden  van  de  zesde  onderzoeksvraag,  wederom 
gebruikgemaakt van binominale logistische regressieanalyses. Het resultaat van de plaatsing 
is  hiervoor  gedichotomiseerd  in  ‘positief  resultaat’  en  ‘negatief  resultaat’  als  afhankelijke 
variabele.  De  verdere  procedure  is  overeenkomstig  de  procedure  zoals  beschreven  bij 
onderzoeksvraag vier. 
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