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1 Inleiding 

1.1 Pleegzorg in Nederland 

Pleegzorg  is een vorm van  jeugdhulpverlening waarbij een  jeugdige wordt geplaatst  in een 
ander gezin dan het gezin van herkomst (Tilanus, 1997) en heeft tot doel het bieden van een 
zo optimaal mogelijke  leef‐ en opvoedingssituatie aan de  jeugdige zodat deze zich gunstig 
kan ontwikkelen (Wit et al., 1971). Pleegzorg heeft weliswaar een lange historische traditie, 
maar  is pas vanaf de  jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw erkend als volwaardige 
hulpverleningsvorm  (Van  Lieshout,  1997). Waar  tot  en met  de  jaren  zeventig  een  ruime 
meerderheid  van  de  pleegzorgplaatsingen  bestaat  uit  voogdijplaatsingen  met  een 
permanent karakter, komt  in het begin van de  jaren tachtig de pleegzorg  formeel  in beeld 
voor de opvang van  jeugdigen zonder  justitiële maatregel. Hierdoor ontstaat onder andere 
een  toenemende  vraag  naar  vrijwillige  pleegzorg  van  tijdelijke  aard  (Spaans,  Berben  & 
Reeuwijk, 1989; Werkgroep Pleegzorg, 1991).  
Deze erkenning wordt grotendeels bewerkstelligd door het verschijnen van de regeringsnota 
‘Pleegzorg  in  perspectief’  (1983)  en  de  eindrapportages  van  twee  interdepartementale 
werkgroepen:  Interdepartementale  Werkgroep  Residentiële  Voorzieningen  (1984)  en 
Interdepartementale Werkgroep  voor de Ambulante Preventieve Voorzieningen  (1984).  In 
de regeringsnota ‘Pleegzorg in perspectief’ wordt pleegzorg gedefinieerd als: “De opvoeding 
en verzorging van één of meer minderjarigen door één of meer natuurlijke personen, zijnde 
niet de ouders, adoptief‐ of stiefouders van die minderjarige(n), in regelmatige samenspraak 
met een begeleidende instantie op basis van een indicatie tot (psycho‐sociale) hulpverlening 
aan  die  minderjarige(n)  én  veelal  zijn/hun  ouders”  (p.  5).  Daarnaast  leiden  beide 
eindrapportages  van  bovengenoemde  interdepartementale  werkgroepen  tot  het 
onderscheid van de hulpverlening in vier werksoorten namelijk, ambulant (bij ouders thuis), 
dagbehandeling of semiresidentieel, pleegzorg en residentiële zorg. Het zou uiteindelijk nog 
tot 1991 duren, het  jaar waarin de  in 1989  verschenen Wet op de  Jeugdhulpverlening  in 
werking  treedt,  voor  de  pleegzorg  definitief  wordt  erkend  als  een  afzonderlijke  en 
zelfstandige  vorm  van  jeugdhulpverlening  (Van  Lieshout,  1997). Onder  invloed  van  de  in 
1991 verschenen nota  ‘Voorzien  in Pleegzorg’ (Werkgroep Pleegzorg, 1991) en de adviezen 
van de Commissie Harmonisatie van Normen (1991) vindt verdere professionalisering plaats 
door de regionalisatie en decentralisatie van de pleegzorg. De nota  ‘Voorzien  in Pleegzorg’ 
geeft een antwoord op diverse gesignaleerde knelpunten en bevat uitgangspunten waaraan 
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de nieuw op  te  richten Voorziening voor Pleegzorg moet voldoen. Dit  leidt halverwege de 
jaren  negentig  onder  andere  tot  de  oprichting  van  verschillende  Voorzieningen  voor 
Pleegzorg1,  het  organisatorisch  scheiden  van  plaatsende  en  begeleidende  instanties 
(ontvlechting), het versterken van de positie van pleegouders en pleegkind en het verplicht 
stellen  van  een  hulpverleningsplan  in  de  vorm  van  een  pleegcontract  (Inspectie 
Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming, 1998; Van Lieshout, 1997).  
In  het  hierop  volgende  decennium  vindt  –  onder  invloed  van  de  ontwikkelingsprojecten 
‘Innovatieprogramma Pleegzorg’ (1994‐1996), ‘Trillium’ (1998‐2001) en ‘Pleegzorg 2’ (2002‐
2004)  –  verdere  innovatie,  kwaliteitsverbetering  en  professionalisering  van  de  pleegzorg 
plaats.  Het  Innovatieprogramma  Pleegzorg  subsidieerde  diverse  deelprojecten.  Deze 
deelprojecten betroffen de  indicatiestelling  (Robbroeckx & Emans, 1997), de ontwikkeling 
van een  instrumentarium voor de pedagogische begeleiding van pleeggezinnen (Weterings, 
Bloemberg, Pruijs & Pool,  1998),  een  tevredenheidsonderzoek over de  geboden hulp  aan 
pleegouders (Van Beek, 1998) en pleegkinderen (Van Beek, 1998a) en de matching (Strijker 
& Zandberg, 1999). 
Ook het  Trilliumproject  kende diverse deelprojecten welke  gezamenlijk hebben  geleid  tot 
verdere  innovatie  en  kwaliteitsverbetering  van  de  pleegzorg.  In  dit  project  zijn  de 
uitgangspunten van de toekomstige Wet op de Jeugdzorg als leidraad genomen, waaronder 
een op de vraag van de cliënt ingericht jeugdzorgstelsel en een zorgaanbod in de vorm van 
modules (Dhuyvetter, 2001). Dit leidt onder andere tot het visiedocument ‘Pleegzorg in een 
veranderende jeugdzorg’ (Hermanns & Horn, 2000) en een beschrijving van de varianten van 
pleegzorg (Dhuyvetter, 2001). Door deze varianten gedifferentieerd en flexibel aan te bieden 
in  het  zorgprogramma  kan  beter  worden  aangesloten  bij  de  individuele  vraag  van  de 
jeugdige en zijn gezin (Hermanns & Horn, 2000).  
Het project Pleegzorg 2 diende ten slotte om de verworvenheden van Trillium te verankeren 
en de randvoorwaarden  te creëren voor de pleegzorg bij de uitwerking van de Wet op de 
Jeugdzorg. Dit hield voornamelijk  in het verder ontwikkelen van de  in Trillium uitgewerkte 
pleegzorgvisie ten aanzien van de hulpverlenings‐ en opvoedingsvariant en het creëren van 
voorwaarden voor de implementatie van beide varianten (Van den Born, 2004). 
 
Vormen van pleegzorg 
In de nota ‘Voorzien in Pleegzorg’ (Werkgroep Pleegzorg, 1991) worden wat betreft het doel 
van  de  pleegzorgplaatsing  twee  vormen  onderscheiden,  namelijk  perspectiefzoekende  en 
perspectiefbiedende  plaatsingen.  Met  een  perspectiefzoekende  plaatsing  wordt  een 
kortdurend (maximaal zes maanden tot een jaar) verblijf van een pleegkind in de pleegzorg 
verstaan.  Het  verblijf  van  het  pleegkind  heeft  tot  doel  duidelijkheid  omtrent  het 
toekomstperspectief van het pleegkind te verkrijgen. Er dient te worden vastgesteld of het 
pleegkind op termijn weer thuis kan wonen ofwel langdurig is aangewezen op een verblijf in 
de pleeg‐ of residentiële zorg. Met een perspectiefbiedende plaatsing wordt een langdurend 
(langer dan een jaar) verblijf van een pleegkind in de pleegzorg verstaan. Het verblijf van het 

                                                       
1 Sinds het in werking treden van de Wet op de Jeugdzorg (januari 2005) wordt de Voorziening voor Pleegzorg aangeduid als 
pleegzorgaanbieder (zorgaanbieder Pleegzorg). In het navolgende wordt hierbij aangesloten. 
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pleegkind  heeft  hier  tot  doel  een  zo  goed  mogelijke  ingroei  van  het  pleegkind  in  het 
pleeggezin (Zandberg, 1997).  
In het visiedocument ‘Pleegzorg in een veranderende jeugdzorg’ (Hermanns & Horn, 2000) is 
een  herdefiniëring  van bovengenoemde  vormen  van  pleegzorg  gemaakt.  In  dit  document 
worden  twee  basale  invalshoeken  onderscheiden,  namelijk  pleegzorg  als  hulpverlenings‐
variant en pleegzorg als opvoedingsvariant2. Pleegzorg als hulpverleningsvariant kan worden 
ingezet wanneer sprake is van (opvoedings)problemen waardoor de jeugdige niet meer thuis 
kan en/of wil wonen, maar waar nog wel uitzicht  is op een dusdanige verbetering van de 
gezinssituatie dat de oorspronkelijke gezinssituatie weer kan worden hersteld. Pleegzorg als 
opvoedingsvariant  kan  daarentegen  worden  ingezet  wanneer  er  geen  perspectief  is  op 
herstel van de oorspronkelijke gezinssituatie.  
Naast  bovengenoemde  indelingen  is,  naar  aanleiding  van  het  advies  van  de  Commissie 
Harmonisatie  van Normen  (1990)  een  indeling  naar  intensiteit  van  de  pleegzorgplaatsing 
mogelijk (Robbroeckx & Bastiaensen, 2001; Strijker & Zandberg, 1999; Zandberg, 1997). Op 
deze wijze kunnen een basisvariant en een intensieve variant worden onderscheiden. Beide 
varianten omvatten een (permanent) verblijf en verzorging van de jeugdige in het pleeggezin 
maar  verschillen wat betreft de  intensiteit  van de begeleiding. De basisvariant omvat die 
plaatsingen waarbij  incidentele  pedagogische  hulp  (enkele  uren  per week)  voldoet.  In  de 
intensieve  variant wordt,  vanwege  ernstiger  problematiek met  en  rondom  het  pleegkind, 
meer (multidisciplinaire) pedagogische hulp geboden (Zandberg, 1997).  
Een  ander  onderscheid  in  pleegzorgplaatsingen  kan  gemaakt worden  ten  aanzien  van  de 
mate  van  verwantschap  of  relatie  die  er  bestaat  tussen  het  pleegkind  en  het  pleeggezin 
(Bastiaensen,  2001;  Robbroeckx  &  Bastiaensen,  2001;  Strijker  &  Zandberg,  1999,  2001). 
Strijker en Zandberg  (2001)  verwijzen naar  familieplaatsingen wanneer de  jeugdige wordt 
opgevangen door de naaste familie, netwerkplaatsingen als de  jeugdige wordt opgevangen 
door bekenden van de ouders en/of de jeugdige en ten slotte bestandsplaatsingen wanneer 
er geen relatie tussen het pleeggezin, de jeugdige en diens ouders bestaat.  
Ten  slotte  is een onderscheid mogelijk naar het  juridisch kader waarin de plaatsing wordt 
uitgevoerd (Bastiaensen, 2001; Robbroeckx & Bastiaensen, 2001; Strijker & Zandberg, 2001). 
Ook  hier  onderscheiden  Strijker  en  Zandberg  drie  categorieën.  Ten  eerste  zijn  dit  de 
vrijwillige  plaatsingen  waarbij  ouders  vrijwillig  akkoord  gaan  met  en/of  besluiten  tot 
plaatsing van hun kind  in een pleeggezin. Ten tweede de gezinsvoogdijplaatsingen, waarbij 
sprake  is van een  juridische maatregel  in de vorm van een ondertoezichtstelling  (OTS). Dit 
houdt  in  dat  de  jeugdige  onder  toezicht  wordt  geplaatst  en  een  gezinsvoogd  krijgt 
toegewezen. De ouder is nog steeds belast met het ouderlijk gezag, echter in de uitoefening 
hiervan beperkt door de bevoegdheid  van de  gezinsvoogd  (Punselie, 2000, 2006;  Strijker, 
2006). De  derde  categorie  omvat  de  voogdijplaatsingen. Bij  deze  plaatsingen  is  eveneens 
sprake van een  juridische maatregel, echter hier  is aan de  jeugdige een voogd toegewezen 
door  de  ontheffing  of  ontzetting  van  de  ouders  uit  de  ouderlijke macht.  Deze  voogd  is 
formeel verantwoordelijk voor de opvoeding van de jeugdige. 

                                                       
2  In het visiedocument wordt weliswaar gesproken over  ‘pleegzorg als module  in een zorgprogramma’ en  ‘pleegzorg als 
opvoedingsvariant’  maar  in  latere  publicaties  worden  deze  respectievelijk  geduid  als  ‘hulpverleningsvariant’  en 
‘opvoedingsvariant’ (Steensma, 2005). Ten behoeve van eenduidigheid worden laatstgenoemde termen hier gehanteerd. 
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Doel van de pleegzorgplaatsing 
Doorgaans  is het doel van de pleegzorgplaatsing gericht op het zo snel mogelijk herstellen 
van  de  oorspronkelijke  opvoedingssituatie  of  het  op  korte  termijn  verkrijgen  van 
duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan  (Hermanns & Horn, 2000).  Indien mogelijk 
heeft de pleegzorgplaatsing een afgebakend en tijdelijk karakter, waarin wordt toegewerkt 
naar  een  thuisplaatsing.  Blijkt  echter  herstel  van  een  aanvaardbare  pedagogische 
opvoedingssituatie bij ouders niet mogelijk dan is het doel van de pleegzorgplaatsing gericht 
op het bieden van een nieuw perspectief voor de opvoeding van de  jeugdige  (Weterings, 
1991,  2005).  Dientengevolge  is  de  pleegzorgplaatsing  langdurig  van  aard  waarbij  wordt 
gestreefd naar een zo goed mogelijke ingroei van de jeugdige in het pleeggezin. Het doel van 
de  pleegzorgplaatsing  is  hierbij  het  bieden  van  een  stabiele  leef‐  en  opvoedingssituatie 
waarin de jeugdige zich gunstig kan ontwikkelen. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat 
continuïteit  in  leef‐  en  opvoedingssituatie  een  onmisbare  voorwaarde  is  voor  de 
ontwikkeling van de jeugdige en wisselingen in de leef‐ en opvoedingssituatie risico’s voor de 
ontwikkeling  van de  jeugdige meebrengen  (Kalverboer &  Zijlstra,  2006; Weterings,  2005). 
Deze  continuïteit  in  leef‐  en  opvoedingssituatie  heeft  betrekking  op  de  intentie  om  het 
pleegkind tot aan de volwassenheid in het pleeggezin te laten opgroeien (De Meyer, 2002). 

1.2 Probleemstelling 

3Het  Nederlands  Jeugdinstituut  (NJi )  heeft  berekend  dat  in  2002  door  ruim  100.000 
jeugdigen gebruik  is gemaakt van de  jeugdhulpverlening. Van deze  jeugdigen  is nagenoeg 
een  derde  deel  (29%)  uit  huis  geplaatst, waarvan  bij  benadering  16.000  jeugdigen  in  de 
residentiële  zorg  en  14.000  in  de  pleegzorg  (De Graaf,  Schouten &  Konijn,  2005;  Knorth, 
2005).  Inmiddels  is  het  aantal  jeugdigen  dat  jaarlijks  gebruikmaakt  van  de  pleegzorg 
toegenomen  tot  ruim 20.000  jeugdigen  in 2007. Hiervan verblijft ongeveer 30%  langdurig, 
dat  wil  zeggen  langer  dan  één  jaar,  in  het  pleeggezin  (Bureau  Landelijke  Voorlichting 
Pleegzorg, 2008).  
Ondanks het toenemend aantal jeugdigen dat in de pleegzorg wordt geplaatst is er nog maar 
weinig  kennis  over  de  ontwikkeling  van  deze  jeugdigen  tijdens  de  pleegzorgplaatsing 
(Lambermon,  2005;  Lipscombe,  Moyers  &  Farmer,  2004;  Strijker  &  Zandberg,  2001; 
Zandberg, Knorth & Strijker, 2007). Anders is dit gesteld met studies naar de continuïteit van 
de pleegzorgplaatsingen. Zo constateert De Meyer  (2002), een aantal Nederlandse studies 
overziend, dat 25  tot 50% van de pleegzorgplaatsingen voortijdig worden beëindigd. Deze 
cijfers betreffen evenwel gunstig (gepland) als ongunstig voortijdig beëindigde plaatsingen. 
Strijker  en  Zandberg  (2001)  stellen  vast  dat  30%  van  de  langdurige  pleegzorgplaatsingen 
ongunstig  voortijdig  worden  beëindigd.  Zij  hanteren  hiervoor  de  uit  de  Angelsaksische 
literatuur afkomstige  term  ‘breakdown’. Omwille van eenduidigheid  in  terminologie wordt 
hierbij aangesloten. 
Diverse auteurs wijzen op de negatieve gevolgen van een breakdown voor de verschillende 
betrokkenen (zie onder meer Berridge & Cleaver, 1987; Junger‐Tas, 1981; Newton, Litrownik 
                                                       
3 Voorheen bekend als Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). 
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& Landsverk, 2000; Proch & Taber, 1985; Rosenfeld et al., 1997; Strijker & Zandberg, 2001; 
Van den Bergh & Weterings, 2006; Weterings & Van den Bergh, 2005). Genoemde gevolgen 
voor  het  pleegkind  zijn  bijvoorbeeld  een  verminderde  agressieregulatie,  een  negatief 
zelfbeeld en een toenemend wantrouwen in (nieuwe) opvoeders (Junger‐Tas, 1981; Van den 
Bergh & Weterings, 2006). Hierdoor neemt het  vermogen  van het pleegkind om  zich  aan 
(nieuwe) opvoeders te binden verder af (Rosenfeld et al., 1997) en ontstaat er een negatieve 
spiraal  van  toenemende  gedragsproblemen  en  een  verhoogd  risico  op  een  toekomstige 
breakdown  (Newton  et  al.,  2000).  Voor  het  pleeggezin  leidt  een  breakdown  veelal  tot 
spanningen  in de gezinsrelaties (Gilbertson & Barber, 2003; Redding, Fried & Britner, 2000) 
en gevoelens van falen bij de pleegouders (Denby, Rindfleisch & Bean, 1999; Minty, 1999). 
Dit  kan  leiden  tot burn‐out  van het pleeggezin en het  verlies  van een pleeggezin voor de 
zorgaanbieder (Strijker & Zandberg, 2001).  
 
Buitenlandse studies  laten zien dat met name voor adolescente pleegkinderen de kans op 
een  breakdown  groot  is.  Bij  de  plaatsingen  van  deze  pleegkinderen  ligt  het 
breakdownpercentage  zelfs  tussen  de  40  en  53%  (Farmer,  Moyers  &  Lipscombe,  2004; 
Leathers,  2006;  Sallnäs,  Vinnerljung & Westermark,  2004). De  adolescente  pleegkinderen 
vormen  een  kwetsbare  groep  waarnaar  tot  nog  toe  geen  Nederlands  onderzoek  is 
uitgevoerd  aangaande  de  continuïteit  van  deze  plaatsingen  in  samenhang  met  de 
kenmerken van het pleegkind, het pleeggezin of een combinatie van deze kenmerken.  

1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Voorliggend  onderzoek  wil  bijdragen  aan  de  kennis  over  het  verloop  van  langdurige 
pleegzorgplaatsingen van adolescente pleegkinderen. Hierbij is het onderzoek gericht op de 
vooronderstelde samenhang tussen de continuïteit van de pleegzorgplaatsing en kenmerken 
van het pleegkind, het pleeggezin en een combinatie van beide.  
Aangezien  het mogelijk  is  dat  een  plaatsing  voortduurt  terwijl  dit  niet  optimaal  voor  de 
ontwikkeling  van  het  pleegkind  blijkt  te  zijn  (Farmer  et  al.,  2004;  Lipscombe,  Farmer  & 
Moyers, 2003; Minty, 1999; Walsh & Walsh, 1990), wordt in onderliggende studie zowel de 
continuïteit  van  de  plaatsing  als  de  ontwikkeling  van  het  pleegkind  tijdens  de  plaatsing 
onderzocht. Tezamen vormen de continuïteit en de ontwikkeling twee criteria waarmee we 
het resultaat van de pleegzorgplaatsing beoordelen.  
Centraal  in dit onderzoek  staat dan ook de vraag: Welke combinatie van pleegkind‐ en/of 
pleeggezinkenmerken zijn voorspellend voor het resultaat van de pleegzorgplaatsing? 
 
Om een antwoord op deze centrale onderzoeksvraag  te krijgen  is een  longitudinale studie 
uitgevoerd  naar  het  resultaat  van  langdurende  pleegzorgplaatsingen.  Deze  longitudinale 
studie  is gericht op plaatsingen van adolescente pleegkinderen en kent  in een  looptijd van 
anderhalf jaar twee metingen.  
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1.4 Opzet van het proefschrift  

In het volgende hoofdstuk wordt het algemeen theoretisch kader van onderliggende studie 
beschreven. Hierin worden  achtereenvolgens  de  ecologische  theorie  van Bronfenbrenner, 
het opvoedproces van Kok en het 4‐variabelenmodel van Rink besproken. Met behulp van 
deze  drie  theoretische  referentiekaders  is  het  theoretisch  referentiemodel  voor  het 
onderzoek geconstrueerd. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van empirisch onderzoek naar de 
continuïteit  van  pleegzorgplaatsingen  en  de  ontwikkeling  van  pleegkinderen,  waarna  in 
Hoofdstuk 4 de onderzoeksvragen en de methodologische verantwoording worden gegeven. 
In Hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en  in het  laatste hoofdstuk 
komen de conclusies, discussie en aanbevelingen aan bod. 
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2 Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

Zoals beschreven  in het vorige hoofdstuk  is een belangrijk doel van een pleegzorgplaatsing 
het bieden van een zo optimaal mogelijke  leef‐ en opvoedingssituatie voor het kind zodat 
het zich gunstig kan ontwikkelen. Uit onderzoek van Weterings et al.  (1998) blijkt dat veel 
pleegkinderen na  jarenlang verblijf  in een pleeggezin nog  steeds met problemen kampen. 
Met  name  wat  betreft  de  sociale  en  emotionele  ontwikkeling  blijkt  de  ontwikkelings‐
verstoring hardnekkig  (Weterings, 2005). De  auteurs  stellen dan ook dat meer onderzoek 
moet worden gedaan naar voorwaarden waaronder een kind  zich kan ontwikkelen  in een 
pleeggezin.  Ook  Orme  en  Buehler  (2001)  komen,  in  een  review  naar  de  invloed  van 
pleeggezinkenmerken op emotionele en gedragsproblematiek van pleegkinderen,  tot deze 
conclusie.  
Onderhavige  studie  sluit  aan  bij  deze  lacune  door  de  samenhang  tussen  pleegkind‐  en 
pleeggezinkenmerken  met  enerzijds  de  continuïteit  van  de  plaatsing  en  anderzijds  de 
ontwikkeling  van  de  pleegkinderen  te  onderzoeken.  Beide  worden  bezien  als  criteria 
waarmee het resultaat van de pleegzorgplaatsing wordt beoordeeld.  
 
Voor het onderzoek is aansluiting gezocht bij het ecologische model van Bronfenbrenner, de 
orthopedagogische  theorie  van  Kok  en  het  4‐variabelenmodel  van  Rink.  Vanuit  het 
ecologische  gedachtegoed  geeft  Bronfenbrenner  (1979,  1986)  (§  2.2)  een model  van  de 
verschillende  directe  en  indirecte  sociale  omgevingen  die  het  kind  in  zijn  ontwikkeling 
beïnvloeden.  Garbarino  en  Ganzel  (2000)  wijzen  in  dit  verband  op  de  voortdurende 
wisselwerking tussen kindkenmerken en omgevingskenmerken. Volgens hen wordt een kind 
slechts een kans op ontwikkeling geboden als de omgeving is afgestemd op de behoeften en 
capaciteiten  van het  kind. Kok  (1997) noemt dit het beantwoorden  van de  vraag  van het 
kind, dat plaatsvindt  in het opvoedproces.  In dit proces wordt, door deze afstemming, het 
kind optimale ontwikkelingkansen geboden. In paragraaf 2.3 wordt deze orthopedagogische 
theorie  van  Kok  verder  uitgewerkt.  Vervolgens  wordt  in  paragraaf  2.4  het  door  Rink 
geconstrueerde  4‐variabelenmodel  beschreven. Dit model,  dat  deels  gebaseerd  is  op  het 
denken van Kok, dient als ordeningskader voor het onderzoeksmateriaal. Ten slotte wordt in 
paragraaf 2.5 het theoretisch referentiekader van onderhavig onderzoek beschreven.  
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2.2 De ecologische theorie 

Een van de belangrijkste grondleggers van de ecologische theorie is Bronfenbrenner met zijn 
‘ecologie van de menselijke ontwikkeling’ (Scholte, 2005). Als reactie op de  in zijn tijd sterk 
overheersende  experimentele  benadering  van  de  psychologie,  waarbij  door  middel  van 
laboratoriumonderzoek  getracht  werd  de  menselijke  ontwikkeling  in  kaart  te  brengen, 
construeerde  Bronfenbrenner  (1979,  1986)  een  ecologische  model  om  de  menselijke 
ontwikkeling  in  zijn  natuurlijke  sociale  context  te  bestuderen.  Volgens  Bronfenbrenner 
wordt de ontwikkeling van een kind beïnvloed door de (kwaliteit van de) omgevingen waarin 
het kind  leeft of waaraan het deelneemt en de omvang en aard van de  interacties  tussen 
deze  omgevingen. Ontwikkeling  kan  volgens  Bronfenbrenner  (1979) worden  gedefinieerd 
als: “the person’s evolving conception of the ecological environment, and his relation to  it, 
as well as  the person’s growing capacity  to discover, sustain or alter  its properties”  (p. 9). 
Daarbij  is het  van belang  te onderkennen dat de ontwikkeling  van het  kind niet  lineair – 
volgens  vaste wetmatigheden  –  verloopt, maar  bepaald wordt  door  de wijze waarop  het 
kind  en  de  sociale  omgeving  elkaar  wederzijds  beïnvloeden.  Zo  bepaalt  niet  alleen  de 
omgeving  de  ontwikkeling  van  het  kind,  maar  bepaalt  deze  ontwikkeling  van  het  kind 
eveneens de reactie van de omgeving. Vanuit deze benadering is de assumptie ontstaan dat 
de persoonlijkheid, de ontwikkeling en het menselijk gedrag slechts begrepen en verklaard 
kunnen worden vanuit de wisselwerking tussen de persoon en zijn sociale omgeving.  
Deze  sociale  omgeving  is  volgens  Bronfenbrenner  opgebouwd  uit  vier  hiërarchisch 
geordende subsystemen die elkaar wederzijds beïnvloeden. Deze zijn: het microsysteem, het 
mesosysteem, het exosysteem en het macrosysteem (zie Figuur 2.1). 
 
Het microsysteem omvat het geheel van relaties  tussen de zich ontwikkelende persoon en 
zijn directe omgeving. Dit  is bij de ontwikkeling van een kind  in eerste  instantie het gezin 
waarin het relaties onderhoudt met ouders en andere gezinsleden. Naarmate het kind ouder 
wordt ontstaan meerdere microsystemen, zoals de school en de sportvereniging. Van belang 
is de wederzijdse beïnvloeding van de relaties binnen het microsysteem. Zo beïnvloedt het 
kind de relaties, maar wordt het kind ook zelf door die relaties beïnvloed. Hier kan gedacht 
worden  aan  de  stimulerende werking  die  uitgaat  op  de  ontwikkeling  van  een  kind  door 
enerzijds  zijn  moeder  –  die  bijvoorbeeld  enthousiast  reageert  op  het  behalen  van  een 
specifieke mijlpaal  zoals  het  leren  staan  –  en  anderzijds  zijn  gedrag  zelf,  dat  de moeder 
aanmoedigt om dit gedrag meer uit te lokken.  
Het  mesosysteem  kan  opgevat  worden  als  een  verzameling  van  verschillende 
microsystemen. Waar het microsysteem betrekking heeft op de relaties binnen de systemen 
waarin  het  kind  zich  bevindt,  omvat  het mesosysteem  de wederzijdse  relaties  tussen  de 
verschillende microsystemen.  De  diverse microsystemen  beïnvloeden  elkaar  waarbij  een 
verandering in één microsysteem, bijvoorbeeld de scheiding van ouders, van invloed zal zijn 
op  de  relaties  in  een  ander microsysteem.  Zo  zal  een  kind  zich  in  de  schoolklas  op  een 
andere wijze manifesteren als gevolg van de veranderende thuissituatie. Andersom kan het 
ook  voorkomen  dat  problemen  op  school,  zoals  leerproblemen,  van  invloed  zijn  op  de 
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relaties  in het gezin, bijvoorbeeld doordat ouders meer nadruk gaan  leggen op het maken 
van huiswerk.  
Het exosysteem is een uitbreiding van het mesosysteem en verwijst naar sociale omgevingen 
of  organisaties waar  het  kind  zelf  zich  niet  in  bevindt, maar  die  indirect wel  degelijk  zijn 
ontwikkeling  beïnvloeden.  Gedacht  kan  worden  aan  invloeden  die  uitgaan  van  de 
werksituatie van de ouders, de kenmerken van de stad of buurt waarin het gezin woont of 
de economische omstandigheden van het gezin.  
Het macrosysteem,  tot  slot,  verwijst  niet  naar  specifieke  sociale  omgevingen maar  naar 
overkoepelende  institutionele  patronen  van  een  cultuur  of  subcultuur.  De  wet‐  en 
regelgeving van een land, de ideologische opvattingen waarop de samenleving is gebaseerd, 
de religie en de economie zijn hiervan voorbeelden. Deze institutionele patronen reflecteren 
de  heersende  gedeelde  vooronderstellingen  over  de  wijze  waarop  dingen  behoren  te 
verlopen en  fungeren als  fundament waarop concrete micro‐, meso‐, en exosystemen  zijn 
gebaseerd.  
 

MMaaccrroossyysstteeeemm

EExxoossyysstteeeemm

MMiiccrroossyysstteemmeenn

MMeessoo‐‐
ssyysstteeeemm

vriendengroep school

gezin

werksituatie ouders, kenmerken stad en buurt, 
economische gezinsomstandigheden

wet‐ en regelgeving, economische, pedagogische en sociale systemen

   
Figuur 2.1     Het ecologische model (bron: Schweiger & O’Brien, 2005, p. 513) 

 
Centraal in het ecologische model staat dat zowel de vier subsystemen als de actoren in de 
subsystemen elkaar wederzijds beïnvloeden. Bronfenbrenner  legt daarnaast de nadruk op 
de invloed van een ‘ecologische transitie’ op de ontwikkeling. Een ecologische transitie vindt 
plaats wanneer de persoon een verandering van  rol en/of omgeving doormaakt. Hier kan 
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gedacht worden aan de geboorte van een broertje of zusje, het moment dat het kind voor 
het eerst naar  school gaat, de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, de 
scheiding  van ouders of  een  verhuizing. Deze  transities  fungeren  volgens Bronfenbrenner 
(1979, 1986) enerzijds als directe of  indirecte stimulans voor ontwikkelingsprocessen, maar 
zijn anderzijds eveneens het gevolg van deze ontwikkelingsprocessen.  
Waar binnen het  ecologische denken  in  vroegere publicaties door Bronfenbrenner  (1979, 
1986)  met  name  de  invloed  van  de  omgeving  op  de  ontwikkeling  van  een  kind  werd 
benadrukt,  is dit  in meer  recentere  versies  aangevuld met het belang  van  aanlegfactoren 
voor de ontwikkeling (Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Bronfenbrenner & Moris, 1998). Naast 
de  kenmerken  van  de  omgeving  spelen  de  (genetische)  kenmerken  van  de  zich 
ontwikkelende persoon zelf een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. De auteurs komen zo tot 
het  bio‐ecologisch  model  waarin  centraal  staat  dat  de  interactie  tussen  enerzijds  het 
genetisch  materiaal  en  anderzijds  de  opgedane  omgevingservaringen  de 
ontwikkelingsuitkomst  bepalen. Of,  in  de  interactie  tussen  het  individu  en  zijn  omgeving 
ontwikkelt het genotype zich tot een fenotype.  
Deze ontwikkeling wordt gevoed door een steeds complexer wordende interactie tussen het 
individu  en  de  personen,  objecten  of  symbolen  in  zijn  directe  omgeving  –  proximale 
processen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn ouder‐kind  interacties, kind‐kind  interacties, 
het  leren  van  nieuwe  vaardigheden  en  de  kennisverwerving.  De  proximale  processen 
fungeren  zo  als  ‘brandstof’  voor de ontwikkeling. Echter de wijze waarop deze processen 
inwerken  op  de  ontwikkeling  wordt  beïnvloed  door  de  gezamenlijke  functie  van  de 
persoonskenmerken van het zich ontwikkelende individu en de kenmerken van de omgeving 
waarin de proximale processen plaatsvinden. Hierbij worden de proximale processen in het 
gezin  gezien  als  primaire  ontwikkelingsmechanismen.  Bronfenbrenner  en  Morris  (1998) 
onderscheiden een  aantal persoonskenmerken die  van  invloed  zijn op de werking  van de 
proximale processen. Zij stellen dat met name persoonskenmerken van gedragsmatige aard, 
zoals  het  temperament  van  het  kind,  deze  processen  beïnvloeden.  Zo  zal  een  kind  dat 
exploratief, nieuwsgierig  van aard  is en  responsief  reageert op  zijn omgeving de  (werking 
van de) proximale processen positief beïnvloeden. Deze processen worden echter negatief 
beïnvloed door een kind dat bijvoorbeeld meer impulsief en agressief van aard is.  
 
Garbarino  en  Ganzel  (2000)  zien  de  ontwikkeling  van  een  kind,  binnen  het  ecologisch 
perspectief, als een  samenspel  tussen  “…the  characteristics  children bring with  them  into 
the  world  and  the  way  the  world  treats  them”  (p.  76).  Zij  wijzen  erop  dat  de 
persoonskenmerken  van  het  kind  samen  met  de  kenmerken  van  de  sociale  omgeving 
bepaalde ontwikkelingskansen en ontwikkelingsrisico’s met  zich meebrengen. Volgens hen 
worden ontwikkelingskansen  geboden wanneer het  kind materieel, emotioneel en  sociaal 
gestimuleerd wordt op een wijze die past bij zijn behoeften en capaciteiten. Voor elk kind zal 
door  ervaring  geleerd moeten worden wat  de  beste  afstemming  hierin  is  en  deze moet 
worden bijgesteld wanneer de ontwikkeling vordert en situaties veranderen. Het bieden van 
ontwikkelingskansen is daarmee een interactief proces waarvoor de verantwoordelijkheid bij 
de opvoeder wordt gelegd. Dit  sluit aan bij het denken  van Kok  (1992, 1997), waar  in de 
volgende paragraaf verder op in wordt gegaan. 
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Samenvattend  kan  gesteld  worden  dat  de  ecologische  theorie  zich  vooral  richt  op  de 
wisselwerking tussen het kind en zijn directe en  indirecte omgeving. Hierbij wordt het kind 
enerzijds  beïnvloed  en  veranderd  door  deze  omgeving,  anderzijds  verandert  het  kind  die 
omgeving ook zelf. Bronfenbrenner onderscheidt vier verschillende subsystemen die elkaar 
onderling beïnvloeden en die elk  in meer of mindere mate van  invloed zijn op het kind. De 
wijze waarop deze systemen de ontwikkeling van het kind beïnvloeden hangt mede af van 
de  kwaliteit  van  de  verschillende  omgevingen  en  de  aard  van  de  interacties  tussen  deze 
omgevingen.  In het bijzonder wordt de nadruk gelegd op het belang van een ecologische 
transitie.  Dit  zijn  situaties  waarin  voor  het  kind  een  verandering  van  positie  en  rol 
plaatsvindt. Elke ecologische transitie heeft consequenties voor de ontwikkeling. 
De interacties tussen het kind en de personen, objecten of symbolen in zijn directe omgeving 
worden  geduid  als  proximale  processen.  Het  zijn  vooral  de  proximale  processen  in  het 
gezinssysteem die worden gezien als aanjager voor de ontwikkeling.  
 
Omdat  onderhavig  onderzoek  gericht  is  op  het  verband  tussen  het  resultaat  van  de 
pleegzorgplaatsing  en  de  kenmerken  van  het  pleegkind  en  het  pleeggezin,  wordt  in  de 
volgende paragrafen verder ingegaan op het microsysteem (pleeg)gezin.  

2.3 De orthopedagogische theorie van Kok 

Bronfenbrenner (1979, 1986) en Kok (1997) zien beiden de ontwikkeling van het kind als een 
samenspel tussen dat wat het kind in aanleg meekrijgt en de invloed die de omgeving hierop 
uitoefent. Echter, waar Bronfenbrenner met name de werking van de proximale processen 
als  stuwende  kracht  achter  de  ontwikkeling  beschouwt,  wordt  hiervoor  door  Kok  het 
primaat bij de opvoeder gelegd. De opvoeder dient het kind op  zich  te  laten  inwerken en 
hierop zijn opvoedend handelen te baseren. Het opvoeden is een proces waarin het kind en 
de  opvoeder  deelgenoten  zijn  en  er  voor  het  kind  kansen  op  ontwikkeling  worden 
gecreëerd. Het creëren van kansen op een optimale ontwikkeling en niet het sturen naar de 
eigen wensen,  ideeën  en  doelen  van  de  opvoeder  is  volgens  Kok  het  eigenlijke  doel  van 
opvoeden.  
Kok  (1997)  definieert  opvoeden  dan  ook  als  volgt:  ”Opvoeden  is  het  in  relatie  staan  van 
opvoeder(s)  en  opvoedeling(en) waarin  de  opvoeder  zich  als  persoon,  als  zijn wijze  van 
mens‐zijn  presenteert,  een  klimaat  creëert  dat  persoonlijkheidsgroei  bevordert  en 
leefsituaties zo hanteert dat deze optimale kansen bieden op zelfontplooiing” (pp. 36‐37).  
Het opvoedproces dient er zorg voor te dragen dat het kind de potentiële mogelijkheden die 
het  in  aanleg  heeft  meegekregen,  daadwerkelijk  tot  ontwikkeling  weet  te  maken.  Kok 
onderscheidt  in  dit  proces  de  componenten  ‘opvoeden’  en  ‘ontwikkeling’  en  beschouwt 
deze  als  complementair.  Hiermee wil  Kok  benadrukken  dat  de  componenten  van  elkaar 
afhankelijk zijn en elkaar aanvullen. Zo heeft een verandering  in de component  ‘opvoeden’ 
gevolgen voor de component ‘ontwikkeling’ en vice versa. Het opvoedproces heeft daarmee 
een  dynamisch  karakter waarbij  het  de  taak  van  de  opvoeder  is  oog  te  hebben  voor  de 
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veranderingen van het kind en hier adequaat op te reageren. De opvoeder handelt om de 
ontwikkeling van het kind te bevorderen, hij optimaliseert het opvoedproces.  
 
De component ‘opvoeden’ 
Bij de component  ‘opvoeden’ onderscheidt Kok drie aspecten. Dit zijn de aspecten relatie, 
klimaat en situatiehantering. 
Wezenlijk  in  het  handelen  van  de  opvoeder  is  voor  Kok  de  persoonlijke  relatie  tussen 
opvoeder en kind. Deze relatie is essentieel voor de optimale ontwikkeling van het kind. Het 
kind ontwikkelt zich  in en aan de relatie met de opvoeder en de relatie groeit mee met de 
ontwikkeling van het kind (Kok, 1997). Opvoeder en kind voelen zich wederzijds verbonden 
in deze relatie en de relatie krijgt uiteindelijk gestalte in zowel de concrete werkelijkheid als 
in de beleving van het kind: in de concrete werkelijkheid door de wijze waarop de opvoeder 
het kind verbaal en non‐verbaal benadert en van waaruit de belangstelling voor het zijn van 
het kind blijkt, in de beleving doordat het kind veiligheid en zekerheid aan de relatie met de 
opvoeder ervaart wanneer opvoeder en kind zich niet in elkaars nabijheid bevinden (De Ree, 
1990). Volgens  Kok  geeft  de  opvoeder  vorm  aan  de  opvoedingsrelatie  door  enerzijds  het 
neerzetten van een bepaald pedagogisch klimaat en anderzijds door situaties zó te hanteren 
dat het kind zich hieraan kan ontwikkelen (Kok, 1997).  
In  het  door  de  opvoeder  gecreëerde  klimaat  krijgt  het  kind  de  kans  zich  optimaal  te 
ontwikkelen.  Echter  het  klimaat wordt  tevens  door  het  kind  zelf  bepaald;  direct  door  de 
eigen  inbreng van het kind  in de sfeer en  in het  leefritme en  indirect doordat de opvoeder 
een klimaat creëert dat past bij het kind (De Ree, 1990). Het pedagogisch klimaat krijgt zowel 
via de  fysieke  als de niet‐fysieke omgeving  vorm. Hier  kan  gedacht worden  aan enerzijds 
materiële  voorzieningen,  zoals  de  inrichting  van  de  woonomgeving,  en  anderzijds  aan 
aspecten  die  betrekking  hebben  op  het  sociale  gezinsleven.  Bij  dit  laatste  kan  gedacht 
worden aan de wijze waarop de gezinsleden met elkaar omgaan zoals de openheid tussen de 
gezinsleden, de expressie van gevoelens en de manier waarop afspraken worden gehanteerd 
(Van der Ploeg, 2005). In een pedagogisch klimaat waarin het kind zich veilig voelt en weet 
wat er gebeurt en staat te gebeuren dient sprake te zijn van een voor het kind herkenbaar 
leefritme. Opvoeder en kind zijn dan op de hoogte van elkaars ‘zijn’ en het is duidelijk welke 
normen worden gehanteerd.  
Met situatiehantering doelt Kok op gerichte handelingen van de opvoeder die ertoe  leiden 
dat dagelijkse of  incidentele  gebeurtenissen  groeibevorderend  zijn  (Van Heteren,  Smits & 
Van  Veen,  2000).  Kok  (1992)  noemt  hier  bijvoorbeeld  ‘het  stellen  van  grenzen’,  ‘het 
structureren van de  situatie’ en  ‘het presenteren van waarden’. Deze handelingen helpen 
het kind de verschillende structuren te analyseren en grip te krijgen op de processen van de 
wereld om zich heen (Kok, 1990).  
 
De component ‘ontwikkeling’ 
Aan  de  component  ‘ontwikkeling’  onderscheid  Kok  (1997)  drie  aspecten,  te  weten  een 
affectief, een cognitief en een conatief aspect. Deze drie ontwikkelingsaspecten bevorderen 
of belemmeren de persoonlijkheidsontwikkeling. 
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Het affectieve ontwikkelingsaspect vormt de basis voor de sociaal‐emotionele ontwikkeling 
van  het  kind.  Kok  (1997)  verwoordt  dit  als  volgt:  “Het  affectief  ingebed  zijn  in menselijk 
contact  vormt  één  van  de  pijlers  om  sociaal  te  worden.  Het  vormt  ook  het  fundament 
waarop  gevoelens  van  veiligheid  ontstaan”  (p.  31). De  basis  hiervoor wordt  gelegd  in  de 
vroegste kinderjaren waar de opvoeder sensitief  reageert op de  toenaderingspogingen die 
van het kind uitgaan. De hierdoor ontstane veilige hechting met de opvoeder biedt goede 
vooruitzichten voor een evenwichtige sociaal‐emotionele ontwikkeling  (Van Heteren et al., 
2000). Doordat  het  kind  veiligheid  en  zekerheid  in  het  contact met  de  opvoeder  ervaart, 
ontwikkelt  het  een  basaal  vertrouwen  van waaruit  het  de wereld  om  zich  heen  durft  te 
verkennen.  
Het cognitieve ontwikkelingsaspect heeft betrekking op het  leren kennen en  leren omgaan 
met  de  wereld.  Het  verwerven  van  een  scala  aan  kenmogelijkheden,  zoals  waarnemen, 
voorstellen, ordenen en abstract denken, stelt het kind  in staat de wereld om zich heen te 
leren kennen. Het kind vergaart kennis en krijgt meer grip op de wereld waardoor het deze 
telkens  verder  kan  onderzoeken  en  kan  leren  kennen.  Kok wijst  erop  dat  het  cognitieve 
functioneren niet alleen belangrijk  is bij het schoolse  leren, maar eveneens essentieel  is bij 
het ‘levensleren’, de persoonlijkheidsontwikkeling. Zo schept het voorwaarden om sociaal te 
kunnen  inspelen  op  anderen  in  bekende  en  onbekende  situaties.  Hierdoor  handelt  het 
anders  dan  een  (nog)  sociaal  onaangepast  kind  dat,  bijvoorbeeld  vanwege  een  algeheel 
intelligentietekort, zich direct bij een groep spelende kinderen mengt zonder te weten of te 
begrijpen wat de groep aan het doen  is. Dit kind mist het cognitieve vermogen om sociale 
situaties te analyseren waardoor problemen in de omgang met andere kinderen ontstaan.  
Met het conatieve ontwikkelingsaspect wordt gedoeld op de ontwikkeling van de eigenheid 
van  het  kind.  Kok  (1997)  verstaat  onder  de  eigenheid  van  het  kind  “dat wat  het  kind  in 
aanleg als mogelijkheden heeft gekregen om zijn unieke persoon‐zijn te ontplooien” (p. 35). 
Naarmate het kind ouder wordt  raakt zijn eigenheid meer gedifferentieerd en wordt deze 
steeds beter zichtbaar. Er blijkt dat het kind bepaalde dingen goed kan en het kind vertoont 
– veelal in overeenstemming met zijn kwaliteiten – voorkeuren voor activiteiten waaraan het 
deelneemt. Zo zal het ene kind zich meer toeleggen op sportieve activiteiten waar een ander 
kind liever een computerspel speelt. Dit proces vindt echter plaats in wisselwerking met de 
omgeving. De Ree  (1990) verwijst hier naar Van Oeffelt  (1986) die stelt dat dit proces van 
‘verfijnen van keuzen’ en  ‘verhelderen van het perspectief waarin het kind wil  leven’ niet 
een proces  is wat zich alleen  in het kind afspeelt. Het  is de gehele omgeving van het kind, 
waaronder de opvoeder die direct in dit proces participeert, die hierop invloed uitoefent. Zo 
draagt de opvoeder bij door aan een kind de ruimte te geven ervaringen op te doen en zelf 
keuzes te laten maken.  
 
In  het  opvoedproces  van  Kok  wordt  een  grote  nadruk  gelegd  op  de  voortdurende 
wisselwerking  tussen  de  componenten  ontwikkeling  en  opvoeding.  Beide  componenten 
kunnen  de  persoonlijkheidsontwikkeling  bevorderen  of  belemmeren.  Het  is  de 
verantwoordelijkheid  van  de  opvoeder  om  zodanig  aan  te  sluiten  bij  de 
ontwikkelingsaspecten  van  het  kind  dat  optimale  kansen  op  zelfontplooiing  worden 
geboden.  
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Als de wisselwerking  tussen ontwikkeling en opvoeding niet  (meer) adequaat verloopt  zal 
het  opvoedproces  stagneren.  Opvoeder  en  kind  kunnen  elkaar  niet  meer  voldoende 
bereiken  waardoor  niet  wordt  voldaan  aan  de  behoeften  van  het  kind.  Er  dreigt  een 
scheefgroei  in de ontwikkeling te ontstaan en de zelfontplooiing van het kind  loopt gevaar. 
Volgens  Kok  (1997)  blijkt  dit  uit  het  gedrag  van  het  kind. Gedrag  ziet  hij  als  “…een  taal, 
waarin  een  kind  iets  zegt  over  zijn  welbevinden  en  over  het  vloeiend  verloop  van  zijn 
ontwikkeling” (p. 39). Door bepaalde gedragsuitingen, zoals extreem teruggetrokken gedrag, 
stelen of weglopen stelt het kind een duidelijke vraag om aangepast opvoeden. Kok noemt 
dit een vraag naar specifiek opvoeden en formuleert dit als “het geheel van aanwijzingen dat 
gelezen wordt  in het gedrag van een kind als participant  in een stremmend opvoedproces, 
waarmee  aangeduid  wordt  welke  overaccentueringen  in  dit  proces  moeten  worden 
aangebracht  om  het  betreffende  kind  (weer)  optimale  ontwikkelingskansen  te  schenken” 
(1997,  p.  75).  Wanneer  de  signaalfunctie  van  het  gedrag  niet  wordt  opgepikt  kunnen 
(ernstige)  psychosociale  problemen  ontstaan  (Van  Heteren  et  al.,  2000).  Om  het 
opvoedproces weer op gang  te brengen dient de opvoeder de  vraagstelling  (om  specifiek 
opvoeden)  van  het  kind  te  beantwoorden.  Hiervoor  analyseert  Kok  de  drie 
ontwikkelingsaspecten van het kind.  
De  analyse  van  het  eerste  aspect  bevat  de  vraag  van  een  kind  met  betrekking  tot  de 
affectieve relatie; heeft het behoefte aan een intensere affectieve relatie (overaccentuering) 
of heeft het geen behoefte (meer) aan een relatie? Analyse van het tweede aspect bevat de 
vraag  om  cognitieve  ondersteuning;  heeft  het  kind  behoefte  aan  ondersteuning  bij  het 
analyseren van de  leefwereld (vraag om structuur) of heeft het behoefte aan flexibel  leren 
omgaan met de wereld om hem heen (vraag om variatie)? En analyse van het derde aspect 
bevat de vraag om ontplooiing van de eigenheid; heeft het kind behoefte aan hulp bij het 
loslaten  van  overaanpassing  aan  anderen  (vraag  om  hulp  bij  het  durven  realiseren  van 
zichzelf),  of  heeft  het  behoefte  aan  hulp  bij  het  loskomen  uit  egocentriciteit  (vraag  om 
harmoniëring)? Na  formulering van de  specifieke vraag van het kind wordt een antwoord 
gerealiseerd door één of meer aspecten anders te accentueren, zoals meer ruimte schenken 
in  het  affectieve  vlak  of  duidelijker  structuren  aanreiken  in  het  cognitieve  vlak  door  de 
aspecten relatie, klimaat en situatiehantering een andere invulling te geven. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat Kok, evenals Bronfenbrenner, een grote nadruk  legt 
op  de  invloed  die  de  omgeving  uitoefent  op  de  ontwikkeling  van  het  kind.  Waar 
Bronfenbrenner  echter  de  invloed  van  de  directe  en  indirecte  sociale  omgevingen  op  de 
ontwikkeling beschrijft, beperkt Kok zich tot het opvoedproces. 
In  het  denken  van  Kok  is, wat  betreft  de  ontwikkeling  van  het  kind,  een  belangrijke  rol 
weggelegd voor de wijze waarop de opvoeder opvoedt. Kok  ziet opvoeden als een proces 
waarin de opvoeder  zó dient  te handelen dat aan het  kind optimale ontwikkelingskansen 
worden geboden.  In dit opvoedproces onderscheidt hij de onderling afhankelijke en elkaar 
tegelijkertijd  aanvullende  componenten  ‘opvoeden’  en  ‘ontwikkelen’.  De  opvoedings‐
component wordt gevormd door relatie, klimaat en situatiehantering en de ontwikkelings‐
component omvat de affectieve, cognitieve en conatieve aspecten van het kind. Doordat de 
opvoeder  het  opvoeden  afstemt  op  de  ontwikkelingsaspecten  van  het  kind  wordt  het 
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opvoedproces geoptimaliseerd. Wanneer echter de opvoeding die het kind nodig heeft om 
zich  te  kunnen  ontwikkelen  niet  meer  in  overeenstemming  is  met  zijn  mogelijkheden, 
stagneert het opvoedproces. Deze stagnatie uit het kind  in zijn gedrag en hiermee stelt het 
een  vraag  om  specifiek  opvoeden.  Volgens  Kok  kan  het  antwoord  op  deze  vraag  slechts 
gegeven  worden  in  opvoedend  handelen.  Hiervoor  dient  de  opvoeder  de  componenten 
relatie,  klimaat  en  situatiehantering  zó  te  accentueren  dat  het  weer  aansluit  bij  de 
ontwikkelingsaspecten van het kind.  

2.4 Het 4‐variabelenmodel 

Evenals Kok benadrukt Rink (1995, 2004) het belang van de opvoeding voor de ontwikkeling 
van  het  kind.  Het  opvoedend  handelen  als  speciale  wijze  van  beïnvloeden  is  hierbij 
essentieel.  Als  de  ontwikkeling  van  het  kind  erom  vraagt  dient  de  opvoeder  niet  slechts 
aanwezig  te  zijn maar  er  ook  daadwerkelijk  naar  te  handelen.  Dit,  door  Rink  (1995)  het 
klinische aspect van het opvoeden genoemd, vereist de aanwezigheid van een  tweezijdige 
communicatie tussen opvoeder en kind. Het houdt in dat beiden de wederzijdse verbale en 
non‐verbale signalen kunnen ontvangen en juist weten te interpreteren zodat er (zodoende) 
sprake  is van een werkzame opvoedingsrelatie tussen hen. Het kind kan zich vervolgens  ‘in 
en aan de relatie’ (Rink verwijst in deze context naar Kok, 1984, p. 27) ontwikkelen, waarbij 
de opvoeder  in zijn handelen de capaciteiten of  tekorten  in het  functioneren van het kind 
stimuleert  dan wel  compenseert  (Rink,  1995). Het  is  in  eerste  instantie  de  opvoeder  die 
vanuit zijn opvoedingsverantwoordelijkheid het opvoedproces leidt en er richting aan geeft. 
Bij het ouder worden van het kind,  legt de opvoeder – onder normale condities – meer en 
meer  de  verantwoordelijkheid  voor  het  functioneren  bij  het  kind  zelf.  Het  kind  drukt  zo 
steeds meer zijn eigen stempel op het opvoedproces (Kok, 1997; Rink, 1995, 2004). 
 
Rink (2004) beschouwt de opvoedingssituatie als een systeem met een geheel aan factoren 
waarvan de invloed van elk van deze factoren en de wijze waarop deze op elkaar inwerken 
leiden  tot  het  product  opvoeden.  In  dit  opvoedingssysteem  worden  vier  factoren 
onderscheiden die, omdat  zij qua  invloed kunnen variëren naar  richting  (positief/negatief) 
en intensiteit (sterk/zwak) en deze invloed meetbaar is, volgens Rink gezien kunnen worden 
als  opvoedingsvariabelen.  De  vier  variabelen  die  Rink  onderscheidt  zijn:  het  kind  (K‐
variabele),  de  opvoeder  (O‐variabele),  de  situatietypes  (St‐variabelen)  en  de  situationele 
context (Sc‐variabele). 
De K‐variabele is het kind als opvoedeling. Bij deze variabele spelen twee typen kenmerken 
een rol die van belang zijn voor de opvoeding. Ten eerste zijn dit de kenmerken van het kind 
zelf. Hier kan, naast de al door Kok (1997) onderscheiden affectieve, cognitieve en conatieve 
kenmerken,  gedacht  worden  aan  de  fysieke  kenmerken,  de  gedragskenmerken  en  de 
temperamentskenmerken van het kind (Rink, 1995). Ten tweede zijn dit de kenmerken die 
betrekking hebben op de wijze waarop het kind reageert op de opvoeding van de opvoeder. 
Hier  worden  kenmerken  onderscheiden  die  betrekking  hebben  op  de  communicatie,  de 
manier waarop het kind met de opvattingen van de opvoeder omgaat en de wijze waarop de 
opvoeder de situatietypes en de situationele context hanteert (Rink, 2004).  
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De O‐variabele heeft betrekking op de  volwassene die moet opvoeden. Ook hier worden 
twee  facetten  die  van  belang  zijn  voor  het  opvoeden  onderscheiden.  Dit  zijn  de 
eigenschappen of kenmerken van de opvoeder  zelf op affectief, cognitief, conatief,  fysiek, 
gedragsmatig en temperamentniveau en de wijze waarop de opvoeder opvoedt (Rink, 1995).  
Met  de  St‐variabele  worden  de  verschillende  situatietypes  geduid.  Deze  omvatten  de 
regelmatig terugkerende momenten in de dagelijkse opvoeding die kunnen worden herkend 
vanwege hun constante identiteit. Hier kan gedacht worden aan het opstaan ‘s morgens, de 
maaltijden,  het  uit  school  komen  en  het  verrichten  van  huishoudelijke  taken.  De 
situatietypes samen vormen het dag‐ en weekprogramma. Bij elk situatietype spelen telkens 
drie aspecten een rol, namelijk: de activiteiten die tijdens een situatietype worden verricht 
of de onderwerpen die daarbij ter sprake komen, de regels of sociale verwachtingen die er in 
een situatietype gelden én de communicatieve sfeer die er in een situatietype heerst (Rink, 
1995, 2004). 
De  Sc‐variabele  verwijst  naar  de  situationele  context.  Dit  bevat  de  sociale  en materiële 
omstandigheden waarin  de  opvoeding  plaatsvindt  en  binnen  deze  variabele  kunnen  een 
vijftal kenmerken worden onderscheiden. Dit  zijn achtereenvolgens de kenmerken van de 
opvoedingsgroep  als  geheel, de huisvesting en het  interieur, de  financiële mogelijkheden, 
het sociale netwerk en de kwaliteit van de woonomgeving (Rink, 1995, 2004).  
 
Het  opvoedingssysteem  wordt  begrensd  door  de  situationele  context  (Sc)  waarbinnen 
diverse situatietypes  (St’s) gelegen zijn. Het  functioneren van de opvoeder  (O) en het kind 
(K)  is vooral  ingebed  in de situatietypes, maar kan ook buiten de situatietypes plaatsvinden 
(Rink,  1995,  1998).  Iedere  opvoedingsvariabele  heeft  invloed  op  de wijze waarop  en  de 
richting waarin het opvoeden geschiedt, echter de eerste  verantwoordelijkheid  voor deze 
vormgeving  en  richting  ligt  bij  de  opvoeder.  Daarbij  heeft  elke  variabele  invloed  op  de 
kwaliteit  van  de  andere  variabele(n),  maar  deze  beïnvloeding  is  tegelijkertijd  ook  weer 
afhankelijk  van  deze  kwaliteit  (Rink,  1995).  Rink  (2004)  spreekt  in  deze  context  over  een 
‘interzijdige  beïnvloeding’  tussen  de  vier  opvoedingsvariabelen.  Deze  ‘interzijdige 
beïnvloeding’  betreft,  volgens  de  auteur,  de  invloed  die  ten  minste  drie  opvoedings‐
variabelen over en weer onder  invloed van een ander kunnen uitoefenen. Het doet  recht 
aan de opvatting dat de wijze van beïnvloeding niet slechts door de beïnvloedende variabele 
zelf wordt bepaald (‘enkelzijdige beïnvloeding’) maar eveneens door de andere variabelen.  
 
Aan  het  4‐variabelenmodel  zijn  geen  inhoudelijke  theorieën  gekoppeld.  Hierdoor  is  het 
model niet bruikbaar als verklaringsmodel maar kan het wel degelijk als een ordeningsmodel 
dienen  (Bakker,  2001).  Het  model  kan  namelijk  worden  opgevat  als  een  ‘leeg’  model 
(Kalverboer,  1996;  Van  der  Mooren,  2006;  Wigboldus,  2002)  waarin  de  vier 
opvoedingsvariabelen  inhoudelijk  worden  ingevuld  en  onderlinge  verbanden  kunnen 
worden  gelegd  (Wigboldus,  2002).  Het  is  dan  ook  in  diverse  onderzoeken  gebruikt  als 
oriëntatiekader voor de analyse van de opvoedingssituatie (zie onder anderen Bakker, 2001; 
Kalverboer, 1996; Strijker, 1995; Van der Mooren, 2006; Wienke, 1999; Wigboldus, 2002). 
Als  zodanig  dient  het  4‐variabelenmodel  in  onderhavig  onderzoek  eveneens  als 
ordeningskader voor het onderzoeksmateriaal (zie verder § 2.5).  
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2.5 Pleegzorg in het theoretisch referentiekader 

In deze paragraaf wordt ten eerste een vertaalslag gemaakt van het ecologisch denken naar 
de pleegzorg. Vervolgens wordt vanuit het denken van Kok ingegaan op de ontwikkeling van 
het pleegkind in het pleeggezin. Ten slotte zal, met het inpassen van het 4‐variabelenmodel, 
de  paragraaf  worden  afgesloten  met  een  uiteenzetting  van  het  referentiemodel  voor 
onderhavig onderzoek.  
 
Sinds  het  per  januari  2005  in werking  treden  van  de Wet  op  de  Jeugdzorg  fungeert  het 
Bureau Jeugdzorg (BJZ) als centrale toegangspoort tot de jeugdhulpverlening. Dit maakt BJZ 
verantwoordelijk voor de  indicatiestelling  (Van Unen, 2005). Op het moment dat door BJZ 
een  indicatie  jeugdzorg wordt afgegeven heeft dit  in meer of mindere mate  invloed op de 
sociale  omgeving  van  de  directbetrokkenen.  Zo  zal  een  indicatie  voor  jeugdhulp, 
bijvoorbeeld  ambulante  hulpverlening,  minder  ingrijpende  veranderingen  in  de  sociale 
omgeving bewerkstellingen dan een  indicatie voor verblijf  in de  residentiële opvang of de 
pleegzorg.  
Vanuit het ecologisch perspectief kunnen verschillende omgevingsaspecten die van  invloed 
zijn op de ontwikkeling van een (pleeg)kind worden beschreven. 
Op  het  niveau  van  het macrosysteem  kan  gedacht worden  aan  de  diverse  nationale  en 
internationale  wet‐  en  regelgevingen  die  betrekking  hebben  op  de  jeugdzorg  in  het 
algemeen  en  de  pleegzorg  in  het  bijzonder.  Voorbeelden  hiervan  zijn  de  Wet  op  de 
Jeugdzorg (Van Unen, 2005) en het  internationale Verdrag  inzake de Rechten van het Kind 
(Verenigde  Naties,  1991).  Zo  stelt  de Wet  op  de  Jeugdzorg  onder  andere  eisen  aan  de 
geschiktheid van (aspirant)pleegouders, verplicht het de pleegzorgaanbieder tot het bieden 
van begeleiding  aan pleegouder(s) en bepaalt het dat de pleegouders de begeleiding  van 
deze pleegzorgaanbieder dienen te aanvaarden (Ross‐Van Dorp & Donner, 2004). Naast deze 
wet‐  en  regelgeving  kan  op  macroniveau  eveneens  gedacht  worden  aan  de  in  de 
(sub)cultuur heersende opvattingen omtrent de pleegzorg. Zo constateert Knorth (1995) dat 
de kans op een uithuisplaatsing, en daarmee plaatsing in een pleeggezin, mede afhankelijk is 
van het land waarin het kind woont.  
Ook  in het  exosysteem van het pleegkind  vinden diverse veranderingen plaats die,  zij het 
eveneens indirect, de ontwikkeling van het pleegkind beïnvloeden. Zo maakt het pleeggezin 
door  het  opnemen  van  een  pleegkind  onderdeel  uit  van  de  jeugdzorg  en  komt  het  in 
aanraking  met  instanties  voor  jeugdhulpverlening,  zoals  het  Bureau  Jeugdzorg  en  de 
zorgaanbieder Pleegzorg. Beide instanties oefenen, met de desbetreffende beleidskaders en 
de  uitvoering  van  hun  begeleiding,  invloed  uit  op  het  pleeggezin  en  het  verloop  van  de 
pleegzorgplaatsing  (Weterings,  1998).  Carr  (1999)  wijst  bijvoorbeeld  op  het  belang  van 
begeleiding  van  pleegouders  bij  het  omgaan  met  zogenaamd  testing‐out  gedrag  van 
pleegkinderen. De  auteur doelt hier op de neiging  van pleegkinderen om bij pleegouders 
hetzelfde  gedrag  te ontlokken  als bij ouders  en  zegt hierover:  “Supporting  foster parents 
during this testing‐out process and helping them understand and manage it is an important 
part of facilitating the transition into a successful foster care placement” (p. 865). 
 

25 



Hoofdstuk 2 

Op het niveau van het mesosysteem kan bij een pleegzorgplaatsing gedacht worden aan de 
wederzijdse  beïnvloeding  tussen  de  verschillende  al  bestaande  en  nieuw  gevormde 
microsystemen. Door diverse auteurs wordt de  invloed van ouders op de ontwikkeling van 
het pleegkind (en het pleeggezin) onderkend (zie onder meer Lipscombe et al., 2004; Strijker 
&  Zandberg,  1999;  Van  den  Bergh  &  Weterings,  2006;  Van  Ooyen‐Houben,  1992).  Bij 
nagenoeg alle pleegzorgplaatsingen  is er,  in meer of mindere mate, contact  tussen ouders 
en het pleegkind. De gebeurtenissen en ervaringen van het pleegkind tijdens deze contacten 
beïnvloeden  zijn  of  haar  gedrag  in  het  pleeggezin  (Farmer  et  al.,  2004;  Leathers,  2003; 
Robbroeckx & Bastiaensen, 2001). Enzlin (1996) en Carr (1999) wijzen in dit verband op het 
belang van een goede samenwerking tussen het pleeggezin en het gezin van herkomst voor 
een gezonde ontwikkeling van het pleegkind.  
Ten  slotte  vinden  voor  het  pleegkind  de meest  ingrijpende  veranderingen  plaats  op  het 
niveau van het microsysteem. Door de plaatsing  in een pleeggezin verandert het pleegkind 
van primaire  leef‐ en opvoedingssituatie, wat  zowel een verandering  in het microsysteem 
‘ouderlijk  gezin’  als  in  het microsysteem  ‘pleeggezin’  teweegbrengt.  Daarnaast  gaat  een 
pleegzorgplaatsing  veelal  gepaard met de  veranderingen  in de microsystemen  ‘school’ en 
‘vriendengroep’.  In  termen  van  het  ecologisch model  kan  de  pleegzorgplaatsing  opgevat 
worden als een ‘ecologische transitie’. Voor het pleegkind, alsook voor elk ander lid van het 
pleeggezin vindt er een verandering van rol en positie plaats die als zodanig een stimulans 
voor ontwikkelingsprocessen kan bieden. Andersom brengt deze  ‘transitie’ ook risico’s met 
zich  mee.  Zo  wordt  door  verschillende  auteurs  (Gilbertson  &  Barber,  2003;  Lawrence, 
Carlson & Egeland, 2006; Taussig, 2002) gewezen op de mogelijke additionele traumatisering 
van het pleegkind doordat het geïsoleerd wordt van de vertrouwde omgeving. Evenzo leiden 
veranderingen  in rollen en posities van de diverse betrokkenen mogelijk tot spanningen en 
instabiliteit van het pleeggezinsysteem (Bastiaensen, 2001; McFadden, 1996). 
 
Het  hierboven  beschreven  ‘ecologisch  pleegzorgmodel’  biedt  een  conceptueel  kader 
waarmee veranderingen  in de sociale omgeving  ten gevolge van de pleegzorgplaatsing, en 
de  mogelijke  invloed  daarvan  op  de  ontwikkeling  van  het  pleegkind,  kunnen  worden 
weergegeven.  De  onderkenning  dat  deze  omgevingen  elkaar  voortdurend  wederzijds 
beïnvloeden  biedt  aanknopingspunten  voor  zowel  onderzoek  als  interventie  (O’Connor, 
2002;  Orme  &  Buehler,  2001).  Onderliggende  studie  is  echter,  zoals  eerder  beschreven, 
gericht op het verband tussen het resultaat van de pleegzorgplaatsing en de kenmerken van 
het  pleegkind  en  het  pleeggezin.  Derhalve  wordt  in  het  navolgende  ingegaan  op  de 
opvoedingssituatie in het microsysteem pleeggezin.  
 
Met de plaatsing in een pleeggezin wordt beoogd de natuurlijke opvoedingssituatie zo dicht 
mogelijk te benaderen (Robbroeckx & Bastiaensen, 2001) om daarmee het pleegkind goede 
ontwikkelingskansen  te bieden. Onderzoek  van Bastiaensen  (2001), naar de wijze waarop 
pleegouders  de  opvoedingssituatie  beleven  laat  echter  zien  dat  pleegouders  de 
opvoedingssituatie  als meer  problematisch  en  belastend  beoordelen  dan  ouders  uit  een 
regulier gezin. Kennelijk zijn er verscheidene spanningsverhogende factoren van  invloed op 
de opvoedingssituatie  in een pleeggezin  (Baartman & Zandberg, 1997). Bastiaensen  (2001) 
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beschrijft een aantal aspecten waarin de opvoedingssituatie  in een pleeggezin verschilt van 
die  in  een  regulier  gezin.  Eén  hiervan  heeft  betrekking  op  de  specifieke  doelen, 
verwachtingspatronen  en  behoeften  van  pleegouders  wat  betreft  (het  slagen  van)  de 
pleegzorgplaatsing.  Een  ander  aspect  is  gelegen  in  het  gegeven  dat  de  opvoedingsrelatie 
tussen pleegkind en pleegouders onderdeel uitmaakt  van een netwerk  aan  relaties  (zoals 
bijvoorbeeld  de  relatie  tussen  pleegkind  en  ouders  of  die  van  pleegouders  en 
pleegzorgwerker).  Dit  maakt  dat  het  evenwicht  in  de  opvoedingsrelatie  pleegkind‐
pleegouders  mede  afhankelijk  is  van  de  functionele  samenwerking  tussen  de  diverse 
relaties.  Bastiaensen  (2001)  vindt  in  haar  onderzoek  een  bijkomend  aspect,  namelijk  de 
invloed  van  de  emotionele  en  gedragsproblematiek  van  het  pleegkind  op  de  door 
pleegouders  ervaren  gezinsbelasting.  Zij  constateert  dat  deze  problematiek  positief 
samenhangt met de door pleegouders ervaren gezinsbelasting.  
Verschillende studies tonen aan dat een grote groep pleegkinderen in hun voorgeschiedenis 
is geconfronteerd met een vorm van verwaarlozing en/of mishandeling (zie onder anderen 
Butler & Charles, 1999; Clausen, Landsverk, Ganger, Chadwick & Litrownik, 1998; Holland & 
Gorey,  2004; McAuley,  1996;  Rosenfeld  et  al.,  1997;  Strijker &  Zandberg,  1999;  Taussig, 
2002; Weterings et al., 1998) waardoor de ontwikkeling van deze kinderen  is gestagneerd 
(Holland & Gorey, 2004; Punselie & Nijon, 1999; Weterings, 1996; Weterings et al., 1998). 
Volgens  Weterings  et  al.  (1998)  leidt  deze  stagnatie  bij  het  kind,  ontstaan  door  de 
pedagogisch  ongunstige  situatie  waarin  het  verkeerde,  veelal  tot  een  inadequaat 
gedragspatroon.  
Dit  sluit  aan  bij  het  denken  van  Kok  (1992,  1997). Het  in  zijn  ontwikkeling  gestagneerde 
pleegkind  uit  deze  stagnatie  in  zijn  gedrag.  De  ernst  van  de  door  pleegouders  ervaren 
gedragsproblematiek  en  de  gevolgen  hiervan  voor  de  gezinsbelasting,  doen  Bastiaensen 
(2001)  concluderen  dat  pleegzorg,  naar  analogie  van  Kok  (1992,  1997),  een  vorm  van 
‘specifiek  opvoeden’  is.  Wil  het  beoogde  doel  van  de  pleegzorgplaatsing,  een  gunstige 
ontwikkeling van het pleegkind, worden bereikt dan dient de vraagstelling van het pleegkind 
juist  te worden geïnterpreteerd om vervolgens  te worden beantwoord  in het pedagogisch 
handelen. Dit veronderstelt van de pleegouder dat deze zich in de relatie met het pleegkind 
op  een  dusdanige wijze  kan  presenteren  en  aspecten  van  het  leefklimaat  en  situaties  zo 
weet  te  accentueren,  dat  het  opvoedproces  (weer)  op  gang  komt.  Strijker  en  Zandberg 
(1999) wijzen in dit kader op de (beperkte) ruimte die de pleegouder heeft om het opvoeden 
af te stemmen op de vraagstelling van het pleegkind. Deze ruimte wordt  immers begrensd 
door de capaciteiten van de pleegouder en de vraagstellingen van de andere kinderen in het 
gezin. Zij stellen dat van de pleegouder weliswaar kan worden verwacht dat deze in staat is 
om  voor  het  beantwoorden  van  de  vraagstelling  van  het  pleegkind  enige  variatie  aan  te 
brengen  in het natuurlijk  gezinsfunctioneren, echter het natuurlijke  samenleven mag niet 
zodanig  verstoord  raken  dat  het  gezinsfunctioneren  hierdoor wordt  ontwricht  (Strijker & 
Zandberg,  2001).  De  auteurs  stellen  dan  ook  dat  voorafgaand  aan  de  pleegzorgplaatsing 
beoordeeld dient  te worden of de  vraagstelling  van het pleegkind past bij het natuurlijke 
leefklimaat, de leefsituaties en de natuurlijke opvoedingskwaliteiten van de pleegouder. Elke 
opvoeder neemt in het opvoedproces zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden mee en 
deze bepalen de grenzen van dat wat de opvoeder in zijn relatie met het kind kan bijstellen 
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(Van Heteren et al., 2000). Wanneer de vraagstelling van het pleegkind te ver afwijkt van de 
natuurlijke pedagogische mogelijkheden van de pleegouder dan zal het opvoedproces niet 
op gang komen of na verloop van tijd stagneren. Deze stagnatie kan tot uitdrukking komen 
in  een  breakdown  van  de  plaatsing  en/of  een  toename  van  de  emotionele  en 
gedragsproblemen bij het pleegkind (Strijker & Zandberg, 1999).  
 
Als zodanig kan het resultaat van de pleegzorgplaatsing worden opgevat als de mate waarin 
pleegouders slagen een antwoord te vinden op de vraagstelling van het pleegkind, opdat de 
(veelal)  gestagneerde ontwikkeling  van het pleegkind weer op  gang  komt. Daarbij  lijkt de 
kans op een positief  resultaat  te worden  vergroot wanneer deze  vraagstelling past bij de 
natuurlijke  opvoedingssituatie  van  het  pleeggezin  en/of  ligt  binnen  de  ruimte waarin  dit 
pleeggezin in staat is variatie aan te brengen in deze opvoedingssituatie.  
 
Het in paragraaf 2.4 beschreven 4‐variabelenmodel, kan worden gebruikt als oriëntatiekader 
voor  de  analyse  van  de  opvoedingssituatie.  In  tegenstelling  tot  Kok  besteedt  Rink  (1995, 
2004) expliciet aandacht aan de persoonlijke kenmerken van de opvoeder. Deze kenmerken 
hebben niet rechtstreeks te maken met de opvoeding zelf, maar beïnvloeden wel degelijk de 
uitingsvorm van de opvoeding.  
Rink  (2004)  beschouwt  de  opvoedingssituatie  als  een  systeem  waarin  vier 
opvoedingsvariabelen worden onderscheiden.  Iedere opvoedingsvariabele heeft  invloed op 
de  wijze  waarop  en  de  richting  waarin  het  opvoeden  geschiedt,  echter  de  eerste 
verantwoordelijkheid voor deze vormgeving en  richting  ligt bij de opvoeder. Daarbij heeft 
elke variabele invloed op de kwaliteit van de andere variabele(n), maar deze beïnvloeding is 
tegelijkertijd ook weer afhankelijk van deze kwaliteit (Rink, 1995). 
In onderliggend onderzoek wordt de opvoedingssituatie in het pleeggezin geanalyseerd met 
behulp  van  het  4‐variabelenmodel.  Zoals  beschreven  wordt  het  resultaat  van  de 
pleegzorgplaatsing  opgevat  als  de mate waarin  pleegouders  erin  slagen  een  antwoord  te 
vinden op de vraagstelling van het pleegkind. In termen van het 4‐variabelenmodel kan het 
beantwoorden van deze vraagstelling opgevat worden als  functie van de wijze waarop de 
pleegouder (O) zichzelf presenteert in het contact met het pleegkind (K) en de wijze waarop 
de situatietypen (St) en de situationele context (Sc) zijn vormgegeven. Echter, vanwege het 
ontbreken  van  een  geschikt  instrumentarium  om  de  St‐variabele  te  operationaliseren 
(Strijker,  1995;  Strijker &  Zandberg,  1999) wordt  deze  buiten  beschouwing  gelaten  bij  de 
analyse  van  de  opvoedingssituatie.  Derhalve  wordt  in  deze  studie  het  resultaat  van  de 
pleegzorgplaatsing  opgevat  als  de  mate  waarin  middels  de  O‐  en  de  Sc‐variabelen  een 
antwoord wordt  gegeven  op  de  vraag  van  de  K‐variabele.  Rink  (2004)  stelt  dat  de wijze 
waarop  de  opvoedingsvariabelen  elkaar  beïnvloeden  afhankelijk  is  van  de  kenmerken  of 
eigenschappen van deze variabelen. In paragraaf 2.4 zijn deze kenmerken besproken en hier 
zal in Hoofdstuk 3 verder op in worden gegaan.  
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In  Figuur  2.2  zijn  de  drie  opvoedingsvariabelen  K, O  en  Sc  gevoegd  in  het microsysteem 
pleeggezin. 
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Resumerend  kan  gesteld  worden  dat  voor  de  beantwoording  van  de  centrale 
onderzoeksvraag  aansluiting  is  gezocht  bij  een  drietal  theoretische  referentiekaders.  Als 
eerste is de ontwikkeling van het pleegkind tijdens de pleegzorgplaatsing bezien vanuit een 
ecologisch  theoretisch  kader.  Op  elk  van  het  door  Bronfenbrenner  (1979,  1986) 
onderscheiden subsysteem (macro, exo, meso en micro) zijn de veranderingen in de sociale 
omgeving  van  het  pleegkind,  ten  gevolge  van  de  pleegzorgplaatsing,  beschreven.  Deze 
veranderingen beïnvloeden als  zodanig  in meer of mindere mate de ontwikkeling van het 
pleegkind.  Omdat  onderliggend  onderzoek  gericht  is  op  factoren  uit  het  microsysteem 
pleeggezin  en  de  samenhangen  hiervan met  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing,  is 
vervolgens  aangesloten  bij  de  orthopedagogische  theorie  van  Kok  (1997).  Vanuit  deze 
theorie  kan  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing worden  opgevat  als  de mate waarin 
pleegouders erin slagen een antwoord te vinden op de vraagstelling van het pleegkind. Het 
door Rink  (1995, 2004) ontwikkelde 4‐variabelenmodel dient  tenslotte  als ordeningskader 
voor  het  onderzoeksmateriaal.  In  termen  van  dit  model  vindt  de  analyse  van  de 
opvoedingssituatie  in het pleeggezin plaats op het niveau van de persoonlijke  kenmerken 
van de pleegouder (O) en het pleegkind (K) en op het niveau van de situationele context (Sc).  
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Figuur 2.2  Referentiemodel 
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3 Empirische studies 

3.1 Inleiding 

In Hoofdstuk 2 is het theoretisch kader van het onderzoek uiteengezet. Hierin is beschreven 
dat  het  resultaat  van  een  pleegzorgplaatsing wordt  beïnvloed  door  veranderingen  in  de 
verschillende sociale omgevingen. De meest ingrijpende verandering is het tot stand komen 
van  het microsysteem  pleeggezin. Met  name  het  samenspel  tussen  kenmerken  van  het 
pleegkind en kenmerken van het pleeggezin wordt gezien als bepalend voor het  resultaat 
van de pleegzorgplaatsing.  
Zoals beschreven  in Hoofdstuk 1 wordt het resultaat van de pleegzorgplaatsing beoordeeld 
aan de hand van twee criteria, namelijk 1) de continuïteit van de pleegzorgplaatsing en 2) de 
ontwikkeling van het pleegkind  tijdens de plaatsing. Derhalve  zal  in paragraaf 3.2 worden 
ingegaan  op  empirische  studies  naar  dit  eerste  criterium  en  zal  paragraaf  3.3  een 
beschrijving geven van diverse longitudinale studies naar de ontwikkeling van pleegkinderen 
tijdens de pleegzorgplaatsing.  
In beide paragrafen wordt een narratieve bespreking gegeven van de onderzoeksliteratuur. 
Deze  is  geordend  naar  de  uit  het  4‐variabelenmodel  (Rink,  1995,  2004)  ontleende, 
persoonlijke eigenschappen van de opvoedingsvariabelen pleegkind  (K), pleegouder  (O) en 
de kenmerken van de situationele context (Sc) van het pleeggezin. 

3.2 Empirische studies naar de continuïteit van de pleegzorgplaatsing 

In  deze  paragraaf  wordt  ingegaan  op  empirische  studies  naar  de  continuïteit  van  de 
pleegzorgplaatsing. Paragraaf 3.2.1 geeft per pleegkindkenmerk een overzicht van relevante 
onderzoeksbevindingen  en  in paragraaf  3.2.2 wordt de onderzoeksliteratuur  aan de hand 
van  de  pleeggezinkenmerken  (pleegouder  en  situationele  context  van  het  pleeggezin), 
besproken. 

3.2.1 Pleegkindkenmerken 

Rink (1995, 2004) beschrijft een zestal persoonlijke kenmerken van de K‐variabele. Deze zijn 
achtereenvolgens de  fysieke, gedrags‐, affectieve, conatieve, cognitieve en  temperaments‐
kenmerken van het kind. In onderliggende paragraaf zijn onderzoeksbevindingen uit diverse 
studies  naar  de  continuïteit  van  de  pleegzorgplaatsing  geordend  aan  de  hand  van 
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bovengenoemde  kenmerken.  Tevens  is  aan  het  eind  van  de  paragraaf  een  aanvullend 
kenmerk, namelijk de hulpverleningsgeschiedenis van het pleegkind, toegevoegd.  
Naast  de  persoonlijke  kenmerken  wijst  Rink  op  de  kenmerken  van  de  K‐variabele  die 
betrekking hebben op de wijze waarop het kind reageert op de opvoeding. Echter, vanwege 
het  ontbreken  van  onderzoeksliteratuur  worden  deze  kenmerken  in  onderliggende 
paragraaf niet beschreven. 
 
Fysieke kenmerken 
In de onderzoeksliteratuur is de associatie tussen continuïteit van de plaatsing en een aantal 
fysieke kenmerken van het pleegkind onderzocht. Deze zijn achtereenvolgens: de leeftijd, de 
sekse, de etniciteit en een lichamelijke handicap.  
Betreffende het verband tussen de leeftijd van het pleegkind bij aanvang van de plaatsing en 
het  risico  op  een  breakdown  lijken  de  onderzoeksbevindingen  consistent.  Minty  (1999) 
concludeert,  in een  review naar het verloop van  langdurige pleegzorgplaatsingen, dat met 
name bij adolescente pleegkinderen het  risico op een breakdown groot  is. Deze conclusie 
wordt  in een groot aantal  studies bevestigd  (zie onder meer Barber, Delfabbro & Cooper, 
2001;  Berridge &  Cleaver,  1987; George,  1970;  James,  2004;  Kalland &  Sinkkonen,  2001; 
Napier, 1972; Parker, 1966; Strijker & Zandberg, 2001; Strijker, Zandberg & Van der Meulen, 
2005;  Trasler,  1960).  Zo  concluderen  Strijker,  Zandberg  en  Van  der  Meulen  dat  voor 
pleegkinderen  ouder  dan  10.5  jaar  de  kans  op  een  breakdown  elf  keer  groter  is  dan  bij 
jongere  pleegkinderen.  Studies  waarin  specifiek  het  plaatsingsverloop  van  adolescente 
pleegkinderen is onderzocht rapporteren op hoge breakdownpercentages, variërend van 40 
tot  53%  (Farmer  et  al.,  2004;  Leathers,  2006;  Sallnäs  et  al.,  2004).  In  het  onderzoek  van 
Sinclair,  Wilson  en  Gibbs  (2005),  ten  slotte,  is  een  vergelijking  gemaakt  tussen  het 
breakdownpercentage van jonge pleegkinderen (tot elf jaar) en adolescente pleegkinderen. 
Na een follow‐up van veertien maanden bleek voor de eerste groep 11% breakdown en voor 
de adolescente pleegkinderen 30%. 
 
In  diverse  studies  is  de  sekse  van  het  pleegkind  bestudeerd  in  samenhang  met  de 
continuïteit van de plaatsing. Er zijn twee studies gevonden waarbij een samenhang wordt 
gerapporteerd  (Sallnäs  et  al.,  2004;  Smith,  Stormshak,  Chamberlain & Whaley,  2001). De 
auteurs  stellen,  bij  respectievelijk  onderzoeken  naar  reguliere  en  therapeutische 
pleegzorgplaatsingen, dat voor adolescenten vanaf dertien jaar het risico op een breakdown 
bij meisjes groter is dan bij jongens. In een groot aantal andere studies bleek de continuïteit 
van  de  plaatsing  niet  geassocieerd met  de  sekse  van  het  pleegkind  (Berridge &  Cleaver, 
1987; Chamberlain et al., 2006; Fanshel & Shinn, 1978; Farmer et al., 2004; Newton et al., 
2000;  Sinclair & Wilson, 2003;  Sinclair  et al., 2005;  Strijker,  Zandberg & Van der Meulen, 
2002).  Er  kan  dan  ook  gesteld  worden  dat,  in  tegenstelling  tot  de  hiervoor  beschreven 
associatie met de leeftijd, de continuïteit van de plaatsing niet eenduidig is geassocieerd met 
de sekse van het pleegkind.  
 
In  de  studie  van  Pardeck  (1984)  is  een  associatie  gevonden  tussen  het  aantal  ervaren 
pleegzorgplaatsingen  en de  etniciteit  van het  pleegkind. Na  analyse  van  ruim  vierduizend 
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plaatsingen  komt  naar  voren  dat  voor  blanke  pleegkinderen  de  kans  op  het  ervaren  van 
meerdere  verplaatsingen  groter  is  dan  voor  Afrikaans‐Amerikaanse  pleegkinderen.  De 
onderzoeken  van Chamberlain  et al.  (2006), Newton  et al.  (2000) en  Sallnäs  et al.  (2004) 
laten daarentegen geen verband zien tussen de etniciteit van het pleegkind en het risico op 
een  breakdown.  Echter  in  geen  van  deze  onderzoeken  is  de  etniciteit  van  het  pleegkind 
gematcht met de etniciteit van het pleeggezin. Uit onderzoek van Sinclair et al. (2005) blijkt 
dat voor allochtone  jongens die zijn geplaatst  in niet‐allochtone pleeggezinnen, de kans op 
een  breakdown  kleiner  is  dan  voor  allochtone  jongens  geplaatst  in  pleeggezinnen  met 
dezelfde  etnische  achtergrond.  Dit  verband  is  overigens  niet  bij  allochtone  meisjes 
gevonden.  
 
In  een  tweetal  studies,  ten  slotte,  is  de  associatie  tussen  de  aanwezigheid  van  een 
lichamelijke handicap bij het pleegkind en een breakdown bestudeerd (Farmer et al., 2004; 
Sinclair et al., 2005). In beide studies wordt geen verband gevonden. 
 
Gedrags‐ en affectieve kenmerken 
In Hoofdstuk 2 is besproken dat een groot deel van de pleegkinderen een voorgeschiedenis 
kent  van  verwaarlozing  en/of  mishandeling.  Vaak  zijn  hierdoor  problemen  in  het 
functioneren van het pleegkind ontstaan (zie § 2.5). Onderzoeken waarin dit functioneren is 
bestudeerd  zijn  veelal  gericht op de emotionele en  gedragsproblemen  van het pleegkind. 
Het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  wordt  dan  beschreven  in  termen  van 
probleemgedrag. Hierbij worden veelal  twee vormen van probleemgedrag onderscheiden, 
namelijk  internaliserend  en  externaliserend  probleemgedrag.  Het  internaliserend 
probleemgedrag heeft betrekking op emotionele problemen (Stevens et al., 2005) en betreft 
het  ‘naar  binnen  gekeerd  gedrag’,  zoals  excessief  teruggetrokken  gedrag,  angsten  en 
depressie.  Externaliserend  probleemgedrag  heeft  daarentegen  betrekking  op  het  ‘naar 
buiten gekeerde acting‐out gedrag’, zoals agressie en hyperactiviteit (Rispens, Hermanns & 
Meeus, 1996).  
In onderliggende studie wordt bij deze indeling aangesloten. Derhalve zal eerst een overzicht 
worden gegeven van resultaten uit onderzoek naar de samenhang van de continuïteit van de 
plaatsing met het gedragsmatig functioneren. Voorts wordt ingegaan op de samenhang met 
het emotioneel functioneren van het pleegkind.  
 
Een  van  de  eerste  studies  naar  de  relatie  tussen  het  gedragsmatig  functioneren  van 
pleegkinderen  en  de  continuïteit  van  de  plaatsing  is  de  retrospectieve  studie  van  Parker 
(1966). Uit de studie blijkt een positieve associatie tussen het in het dossier gerapporteerde 
externaliserende  probleemgedrag  en  het  vóórkomen  van  een  breakdown.  In  hierop 
volgende retrospectieve  (George, 1970;  James, 2004; Pardeck, 1983, 1984; Stone & Stone, 
1983;  Walsh  &  Walsh,  1990)  en  prospectieve  onderzoeken  (Barber  &  Delfabbro,  2002; 
Barber et al., 2001; Bastiaensen, 2001; Farmer et al., 2004; Leathers, 2006; McAuley & Trew, 
2000;  Newton  et  al.,  2000;  Sinclair  et  al.,  2005;  Strijker  &  Zandberg,  2001;  Strijker  & 
Zandberg, 2004; Strijker et al., 2002) evenals in reviews (Minty, 1999; Proch & Taber, 1985; 
Redding et al., 2000) wordt dit bevestigd. Deze studies zijn weliswaar heterogeen van aard 
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wat  betreft  de  looptijd  van  het  onderzoek  (variërend  van  vier  tot  zestig maanden),  het 
gebruikte  instrumentarium  (wel  of  niet  gestandaardiseerd),  de  betrokken  informanten 
(pleegouder, pleegzorgwerker, casemanager of leerkracht) en de gekozen onderzoeksgroep, 
echter  consistent  in de uitkomst dat de externaliserende  gedragsproblematiek een  sterke 
voorspeller van breakdown  is. Zo constateren Strijker en Zandberg  (2005), dat de kans op 
een  breakdown  twee  keer  zo  groot  is  voor  pleegkinderen met  ernstige  externaliserende 
gedragsproblemen  in  vergelijking  met  pleegkinderen  waarbij  geen  sprake  is  van  deze 
gedragsproblemen. 
 
In  tegenstelling  tot  de  hiervoor  beschreven  associatie  van  de  continuïteit  met  het 
gedragsmatig  functioneren  is  de  associatie  met  het  emotioneel  functioneren  minder 
eenduidig. Dit  kan  enerzijds  gewijd worden  aan  de  gehanteerde  onderzoeksmethode.  Zo 
twijfelt Parker  (1966) aan de bruikbaarheid van dossieronderzoek voor de  taxatie van het 
emotioneel  functioneren. De  auteur  stelt  hierover:  “The  description  and  identification  of 
behaviour problems from recorded material  is fraught with difficulties. This is partly due to 
the  fact  that  certain  problems  are more  likely  to  be  noted  than  others.  Thus  aggressive 
behaviour may attract more attention than excessive withdrawal or timidity” (pp. 44‐45). 
Anderzijds worden  in  recente  studies  tegenstrijdige  onderzoeksresultaten  gerapporteerd. 
Uit  onderzoeken  van  McAuley  en  Trew  (2000)  en  Barber  et  al.  (2001),  waarbij  het 
emotioneel  functioneren met  gestandaardiseerde  instrumenten  is  getaxeerd,  blijkt  geen 
associatie met  de  continuïteit  van  de  plaatsing.  Daarentegen  constateren  Farmer  et  al. 
(2004)  een  negatieve  samenhang met  de  plaatsingscontinuïteit.  Voor  pleegkinderen met 
problemen in het emotioneel functioneren blijkt de kans op een breakdown kleiner dan voor 
pleegkinderen  bij wie  deze  problemen  niet worden  gerapporteerd. Overigens  betreft  het 
hier  een  groep  pleegkinderen  waarbij  geen  sprake  is  van  externaliserende 
gedragsproblemen. Uit de  studie van Strijker et al.  (2005) blijkt dat wanneer  zowel  in het 
emotioneel als het gedragsmatig functioneren problemen worden gerapporteerd de kans op 
een  breakdown  groter  is  dan  wanneer  enkel  externaliserende  problematiek  is 
gerapporteerd.  
In een aantal onderzoeken  is het hechtingsgedrag van het pleegkind  in samenhang met de 
continuïteit van de plaatsing onderzocht. Zo constateren Walsh en Walsh (1990) en Farmer 
et  al.  (2004)  dat  de  kans  op  een  breakdown  toeneemt  voor  pleegkinderen  die  zich 
voorafgaand aan de plaatsing niet aan een volwassene hebben gehecht. Ten aanzien van de 
hechting identificeerden Sinclair et al. (2005) twee typen pleegkinderen. Tot het eerste type 
behoren pleegkinderen die zich  terugtrekken uit sociaal contact en slechts sporadisch hun 
affectie  en  gevoelens  tonen.  Het  tweede  type  kenmerkt  zich  door  externaliserend 
probleemgedrag  waarmee  aandacht  en  affectie  van  de  pleegouder  wordt  gevraagd.  De 
auteurs stellen vast dat met name dit tweede type is geassocieerd met een breakdown van 
de  plaatsing.  Voor  de  pleegkinderen  waar  de  hechtingsproblemen  zich  uiten  in 
internaliserende problemen (eerste type) blijkt geen verhoogde kans op een breakdown.  
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Conatieve kenmerken 
Er is één studie gevonden waarbij een conatief kenmerk van het pleegkind is onderzocht in 
samenhang met de continuïteit van de plaatsing. Dit betreft het onderzoek van Sinclair et al. 
(2005) waarbij aan de pleegouder is gevraagd naar de motivatie van het pleegkind om in het 
pleeggezin te verblijven. Hier zijn aanwijzingen gevonden dat een geringe motivatie van het 
pleegkind geassocieerd is met een verhoogd risico op een breakdown.  
  
Cognitieve kenmerken 
In  een  aantal  studies  zijn  de  cognitieve  kenmerken  van  het  pleegkind,  waaronder  het 
intelligentieniveau  (IQ),  de  aanwezigheid  van  leerproblemen  en  het  onderwijstype, 
bestudeerd  in  hun  samenhang  met  de  continuïteit  van  de  plaatsing.  Aangaande  het 
intelligentieniveau  lijkt er geen  significante associatie met de continuïteit van de plaatsing 
(Kraus, 1971). Wel wordt door Kraus gewezen op een mogelijke trend tussen de hoogte van 
het IQ en het risico op een breakdown. Relatief veel plaatsingen van pleegkinderen met een 
IQ lager dan 70 bleken te resulteren in een breakdown. Vanwege een lage statistische power 
bleek echter het aantonen van een statistisch significante samenhang niet mogelijk.  
Wat betreft de aanwezigheid van  leerproblemen  (Sinclair et al., 2005) alsook het door het 
pleegkind gevolgde onderwijstype – regulier of speciaal – (Lipscombe et al., 2003; Strijker et 
al., 2005) is geen samenhang met de continuïteit van de plaatsing gevonden.  
 
Temperamentskenmerken 
Er zijn geen studies gevonden naar de samenhang tussen kenmerken van het temperament 
van het pleegkind en de continuïteit van de plaatsing. Wel heeft een tweetal studies hiermee 
raakvlakken. Ten eerste  is dit de  studie van Doelling en  Johnson  (1990) waarin de  invloed 
van  het  temperament  van  het  pleegkind  op  het  succes  van  de  pleegzorgplaatsing  is 
onderzocht.  De  auteurs  hebben  het  succes  geoperationaliseerd  met  behulp  van  de 
beoordeling van de pleegouder en pleegzorgwerker over het verloop van de plaatsing. Hier 
bleek echter geen samenhang tussen het temperament van het pleegkind en het succes van 
de  pleegzorgplaatsing.  In  de  tweede  studie  is  het  temperament  van  adolescente 
pleegkinderen  in  samenhang met het  functioneren van het pleeggezin onderzocht  (Green, 
Braley &  Kisor,  1996). Ook  in  deze  studie  blijkt  het  temparament  van  het  pleegkind  niet 
geassocieerd met de uitkomstmaat, in dit geval het pleeggezinsfunctioneren.  
 
Hulpverleningsgeschiedenis 
De  samenhang  tussen de hulpverleningsgeschiedenis van het pleegkind en de  continuïteit 
van de pleegzorgplaatsing is in diverse studies onderzocht. In een review naar het resultaat 
van  (therapeutische)  pleegzorgplaatsingen  concluderen  Redding  et  al.  (2000)  dat  de 
continuïteit  van  de  plaatsing  is  geassocieerd met  de  hulpverleningsgeschiedenis  van  het 
pleegkind. Zij vinden een positieve samenhang tussen zowel de verblijfsduur van het kind in 
een residentiële  instelling als het aantal eerdere pleegzorgplaatsingen en het risico op een 
breakdown.  
Dit  komt  overeen  met  eerdere  studies  van  Trasler  (1960)  en  Parker  (1966).  In  beide 
retrospectieve  onderzoeken  wordt  een  significante  toename  van  het  risico  op  een 
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breakdown gevonden, indien het pleegkind voorafgaand aan de plaatsing langere tijd in een 
residentiële  setting  heeft  doorgebracht.  Napier  (1972)  richtte  zich  op  de  gevolgen  van 
eerdere pleegzorgplaatsingen en constateert dat het aantal eerdere pleegzorgplaatsingen is 
geassocieerd met een verhoogde kans op een breakdown van de actuele plaatsing. Tevens 
stelt Napier dat de breakdownkans verder toeneemt wanneer eerdere pleegzorgplaatsingen 
ongunstig  voortijdig  werden  beëindigd.  Een  bevinding  die  in  latere  onderzoeken  wordt 
bevestigd (Sinclair et al., 2005; Walsh & Walsh, 1990).  
Overigens  blijkt  in  twee  studies  het  aantal  eerdere  plaatsingen  niet  geassocieerd met  de 
continuïteit van de actuele plaatsing (Kalland & Sinkkonen, 2001; Strijker et al., 2002). In de 
studie van Kalland en Sinkkonen kan dit wellicht worden toegeschreven aan de  leeftijd van 
de  pleegkinderen,  gemiddeld  jonger  dan  vier  jaar.  Strijker  et  al.  (2002)  schrijven  de 
bevindingen  toe aan een mogelijke beslissing van  instellingen voor  jeugdzorg om kinderen 
met  een  lange  hulpverleningsgeschiedenis  niet  meer  in  de  pleegzorg  te  plaatsen.  Een 
alternatieve  verklaring  zou  kunnen  zijn  dat  een  mogelijke  associatie  niet  is  gevonden 
vanwege een  lage statistische power.  In een grootschalig onderzoek van Strijker en Knorth 
(2007)  naar  het  plaatsingverloop  van  ruim  vierhonderd  pleegkinderen,  blijkt  een  langere 
hulpverleningsgeschiedenis wel degelijk geassocieerd met een breakdown. 
 
Intermezzo 

In  het  voorgaande  is,  geordend  naar  persoonlijke  kenmerken  van  het  pleegkind,  een 
overzicht  gegeven  van  resultaten  uit  onderzoeken  naar  de  continuïteit  van  de 
pleegzorgplaatsing. Alvorens  in  te gaan op  studies naar de kenmerken van het pleeggezin 
wordt eerst het voorgaande kort besproken.  
Uit  het  overzicht  kan  worden  opgemaakt  dat  voor  een  drietal  pleegkindkenmerken  de 
onderzoeksresultaten  tamelijk consistent zijn wat betreft de associatie met de continuïteit 
van  de  plaatsing.  Ten  eerste  is  dit  de  leeftijd  van  het  pleegkind  bij  plaatsing  in  het 
pleeggezin. Hoe ouder het pleegkind bij plaatsing, hoe groter het risico op een breakdown. 
Het  tweede  kenmerk  betreft  de  externaliserende  gedragsproblematiek  bij  plaatsing  en 
gedurende  het  verblijf  in  het  pleeggezin. Dit  type  gedrag  blijkt  in  diverse  studies  positief 
geassocieerd met een breakdown van de plaatsing. Overigens is het verband tussen de ernst 
van het probleemgedrag bij het pleegkind en de continuïteit van de plaatsing voornamelijk 
gemeten  vanuit  het  perspectief  van  de  pleegouder.  Mogelijk  verklaart  dat  waarom  de 
internaliserende gedragsproblematiek minder eenduidig geassocieerd is met de continuïteit 
van  de  plaatsing.  Aangezien  de  directe  omgeving  minder  hinder  ondervindt  van 
internaliserend probleemgedrag dan  van externaliserend probleemgedrag  ligt het  voor de 
hand  te veronderstellen dat de associatie met breakdown minder  sterk en niet  statistisch 
significant  is.  Onderzoek  vanuit  het  perspectief  van  het  pleegkind  zou mogelijk wel  een 
relatie  tussen  de  ernst  van  internaliserend  probleemgedrag  en  de  continuïteit  van  de 
plaatsing kunnen aantonen (Strijker & Van Oijen, 2008).  
Het  derde  kenmerk  betreft  de  hulpverleningsgeschiedenis  van  het  pleegkind.  Uit 
verschillende  studies  blijkt  de  continuïteit  van  de  actuele  plaatsing  geassocieerd met  het 
aantal  eerder  ervaren  residentiële  en  pleegzorgplaatsingen  van  het  pleegkind.  Voor 
pleegkinderen die vaker van verblijfsmilieu zijn veranderd blijkt een verhoogde kans op een 
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breakdown.  Overigens  lijkt  hier  sprake  van  een  onderlinge  samenhang  tussen  de  drie 
kenmerken  van het pleegkind. De  kans op een  langere hulpverleningsgeschiedenis neemt 
toe  naarmate  het  pleegkind  ouder  is  en  daarnaast  blijkt  een  langere  hulpverlenings‐
geschiedenis geassocieerd met een toename van externaliserend probleemgedrag (Newton 
et al., 2000).  In de studie van Strijker en Knorth (2007) blijkt echter, na het uitpartialiseren 
van  leeftijd en externaliserend probleemgedrag, de hulpverleningsgeschiedenis separaat bij 
te dragen aan het voorspellen van de plaatsingscontinuïteit.  

3.2.2 Pleeggezinkenmerken 

In  deze  paragraaf  wordt  ingegaan  op  empirische  studies  naar  de  samenhang  tussen 
kenmerken  van  het  pleeggezin  en de  continuïteit  van  de plaatsing.  Ten  eerste  komen  de 
pleegouderkenmerken aan bod en vervolgens de kenmerken van de situationele context van 
het pleeggezin.  
 

3.2.2.1 Pleegouderkenmerken 

Ook  aan  de  O‐variable  schrijft  Rink  (1995,  2004)  een  zestal  persoonlijke  kenmerken  toe 
waarmee  invloed  op  het  opvoeden  wordt  uitgeoefend.  In  het  hierop  volgend  overzicht 
worden deze kenmerken  in hun samenhang met de continuïteit van de pleegzorgplaatsing 
beschreven. Aansluitend worden studies beschreven waarin de samenhang tussen de wijze 
waarop de pleegouder opvoedt en de continuïteit van de plaatsing is onderzocht. 
 
Fysieke kenmerken 
Er zijn diverse studies uitgevoerd naar de samenhang van de continuïteit van de plaatsing 
met de  leeftijd van de pleegouder. De hierna beschreven onderzoeksresultaten geven een 
weinig eenduidig beeld.  
In  verschillende  onderzoeken  is  een  associatie  gevonden  tussen  de  leeftijd  van  de 
pleegouder en de  continuïteit  van de plaatsing. Bij een aantal  van deze  studies blijkt een 
hogere  leeftijd van de pleegmoeder  (Berridge & Cleaver, 1987; Kraus, 1971; Parker, 1966; 
Trasler, 1960) en de pleegvader  (Walsh & Walsh, 1990) geassocieerd met een verminderd 
risico op een breakdown. Parker (1966) constateert hierbij echter een relatie met de leeftijd 
van de eigen kinderen van de pleegouders. Hij wijst erop dat bij oudere pleegmoeders de 
leeftijd van de eigen kinderen doorgaans hoger  ligt dan bij  jongere pleegmoeders. Volgens 
de auteurs heeft deze hogere leeftijd wellicht een positief effect op de plaatsingscontinuïteit 
(zie hiervoor de kenmerken van de situationele context).  
Overigens constateren George (1970) en recentelijk Sinclair et al. (2005) dat een breakdown 
vaker vóórkomt bij oudere pleegouders. George (1970) stelt bijvoorbeeld vast dat voor een 
pleegmoeder  in de  leeftijdscategorie 25 ‐ 34 jaar, de kans op een breakdown kleiner  is dan 
voor  oudere  pleegmoeders. Maar  ook  in  deze  studies  zijn  aanwijzingen  gevonden  dat  de 
gerapporteerde associatie spurieus van aard is. Er bleek namelijk dat oudere pleegkinderen 
voornamelijk geplaatst waren  in pleeggezinnen met oudere pleegouders terwijl de  jongere 
pleegouders  veelal  jongere  pleegkinderen  opvingen.  Indien  statistisch wordt  gecorrigeerd 
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voor de  leeftijd van de pleegkinderen dan blijkt de  leeftijd van de pleegouders niet  langer 
geassocieerd met de continuïteit van de plaatsing (Sinclair et al., 2005). 
Dit sluit aan bij resultaten van studies van Farmer et al. (2004), Napier (1972) en Strijker en 
Zandberg (2001). In geen van deze studies blijkt de leeftijd van de pleegouders geassocieerd 
met de continuïteit van de plaatsing. 
 
Gedrags‐ en affectieve kenmerken 
Studies  naar  mogelijke  associaties  tussen  de  gedragskenmerken  van  pleegouders  en  de 
continuïteit van de pleegzorgplaatsing zijn niet gevonden.  
Wel  is, aangaande de affectieve kenmerken van de pleegouder, onderzoek bekend naar de 
door pleegouder ervaren stress of spanning in samenhang met het risico op een breakdown 
(Farmer,  Lipscombe  &  Moyers,  2005;  Farmer  et  al.,  2004).  Hierbij  is  door  de  auteurs 
onderscheid gemaakt tussen stress die pleegouders voorafgaand aan de plaatsing ervaren en 
de  stress  die  tijdens  de  plaatsing  optreedt.  De  stress  voorafgaand  aan  de  plaatsing  is 
geoperationaliseerd  door  het  aantal  stressvolle  levensgebeurtenissen  in  het  halfjaar  voor 
plaatsing  te meten. De door de pleegouders ervaren stress  tijdens de plaatsing  is op  twee 
manieren  gemeten.  Ten  eerste  door  de  pleegouder  te  bevragen  of  deze  wel  of  geen 
overmatige stress ervaart en ten tweede met behulp van een door de pleegouder ingevulde 
vragenlijst  (General Health Questionnaire; Goldberg & Hillier, 1979). Deze vragenlijst geeft 
onder  meer  een  indicatie  van  de  aanwezige  emotionele  problemen,  zoals  angst  en 
depressie. Dit wordt door de auteurs geïnterpreteerd als een maat voor de ervaren stress. 
De  auteurs  constateren  een  samenhang  tussen  de  gemeten  stress  voorafgaand  aan  de 
plaatsing  en  de  continuïteit  van  de  plaatsing:  indien  een  halfjaar  voor  plaatsing  meer 
stressvolle  levensgebeurtenissen plaatsvinden, neemt de  kans op  een breakdown  toe. De 
onderzoekers vinden geen relatie met de ervaren stress tijdens de plaatsing. Wel vinden zij 
aanwijzingen  voor  een  indirect  verband met  de  continuïteit  van  de  plaatsing. De  ervaren 
stress  tijdens  de  plaatsing  blijkt  geassocieerd  met  de  kwaliteit  van  de  opvoeding. 
Pleegouders die  tijdens de plaatsing meer stress ervaren  reageren minder sensitief op het 
pleegkind  en  vertonen  meer  afkeer  ten  opzichte  van  het  pleegkind.  Deze  verminderde 
kwaliteit van de opvoeding blijkt vervolgens geassocieerd met een verhoogde kans op een 
breakdown. 
 
Conatieve kenmerken 
Stone  en  Stone  (1983)  stellen  dat  de  motivatie  van  pleegouders,  beoordeeld  door 
pleegzorgwerkers,  is  geassocieerd met  de  continuïteit  van  de  plaatsing.  In  de  door  hen 
uitgevoerde studie blijkt voor gemotiveerde pleegouders de kans op een breakdown kleiner. 
Onduidelijk  is echter op welke wijze de motivatie van pleegouders  is geoperationaliseerd. 
Wat dit betreft, biedt de studie van Kraus (1971) meer aanknopingspunten. In deze studie is 
de  motivatie  van  pleegouders  gegroepeerd  in  vier  categorieën.  Ten  eerste  zijn  dit 
pleegouders die zich vanwege een algemene  interesse  in kinderen beschikbaar stellen voor 
pleegzorg. Een tweede categorie omvat pleegouders die vanwege een specifiek kind kiezen 
voor pleegzorg. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan netwerkpleegzorg. Bij de derde 
categorie pleegouders is de motivatie voornamelijk gelegen in de compositie van de huidige 
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gezinssituatie,  in  die  zin  dat  de  pleegouders  een  speelkameraadje  voor  het  eigen  kind 
zoeken. De  vierde  categorie,  ten  slotte, wordt  gevormd door pleegouders die  geen eigen 
kinderen kunnen krijgen maar wel graag een kind willen opvoeden. De auteur concludeert 
dat de motivaties  ‘algemene  interesse  in kinderen’ of een  ‘specifiek kind’ geassocieerd zijn 
met  succesvolle  plaatsingen,  terwijl  de  motivatie  ‘speelkameraadje  voor  eigen  kind’  is 
geassocieerd met breakdown.  
 
Cognitieve kenmerken 
Er  is  weinig  onderzoek  bekend  naar  de  samenhang  tussen  het  opleidingsniveau  van  de 
pleegouder en de continuïteit van de pleegzorgplaatsing. Bastiaensen (2001) constateert een 
associatie tussen het opleidingsniveau van de pleegmoeder en de door pleegouders ervaren 
opvoedingsbelasting, met  voor  hoger  opgeleide  pleegmoeders meer  opvoedingsbelasting 
naarmate de plaatsing vordert dan voor lager opgeleide pleegmoeders. Uit analyses van een 
retrospectief  longitudinaal  onderzoek,  waarin  de  dossiers  van  419  pleegkinderen  zijn 
bestudeerd, wordt  echter  geen  samenhang  gevonden  tussen het opleidingsniveau  van de 
pleegmoeder  en  de  continuïteit  van  de  plaatsing  (Strijker,  2005).  Wel  blijkt  hier  een 
associatie met het opleidingsniveau van de pleegvader,  in die zin dat een hogere opleiding 
van de pleegvader geassocieerd is met een verhoogde kans op een breakdown.  
 
Studies  naar  de  samenhang  tussen  de  pleegzorgervaring  van  pleegouders  met  de 
continuïteit  van  de  plaatsing  geven  een  tamelijk  eenduidig  beeld.  Enkel  in  de  studie  van 
Berridge en Cleaver (1987) werd een samenhang tussen beide gevonden. Zij stelden vast dat 
een  langere  pleegzorgervaring  was  geassocieerd  met  een  verminderde  kans  op  een 
breakdown.  In  de  overige  gevonden  studies  (George,  1970;  Napier,  1972;  Parker,  1966; 
Sinclair et al., 2005; Strijker et al., 2005) werd geen verband tussen de pleegzorgervaring en 
de  continuïteit  van  de  plaatsing  vastgesteld.  Overigens  merkt  George  hierbij  op  dat 
pleegzorgaanbieders bij de meer ervaren pleegouders mogelijk oudere pleegkinderen met 
meer gedragsproblemen plaatsen.  
 
Temperamentskenmerken 
Evenals bij de  temperamentskenmerken  van het pleegkind  zijn  geen  studies  aangetroffen 
waarin het temperament van pleegouders  is bestudeerd  in samenhang met de continuïteit 
van de pleegzorgplaatsing. Wel zijn in een tweetal onderzoeken aanwijzingen gevonden dat 
het temperament van de pleegouder van invloed is op het verloop van de plaatsing. Doelling 
en Johnson (1990) constateren bijvoorbeeld dat plaatsingen waarbij pleegmoeders als meer 
rigide werden getypeerd en waarbij de verwachtingen van de pleegmoeder met betrekking 
tot het  temperament  van het pleegkind niet overeen bleek  te  komen met het werkelijke 
temperament, minder vaak als  succesvol werden beoordeeld. Deze bevindingen  zijn deels 
gerepliceerd  in de  studie van Green et al.  (1996). Zij  constateren dat plaatsingen van een 
negatief  gestemd  pleegkind  bij  een  als  rigide  getypeerde  pleegmoeder, minder  succesvol 
verlopen dan plaatsingen bij een meer flexibel getypeerde pleegmoeder. 
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Opvoedingskenmerken 
Naast de persoonlijke kenmerken van de ouder onderscheidt Rink (1995, 2004) kenmerken 
die betrekking hebben op de wijze waarop de ouder opvoedt. 
 
In een aantal studies zijn aspecten van de opvoeding in hun samenhang met de continuïteit 
van de pleegzorgplaatsing bestudeerd. Scholte (1995) noemt een tweetal onderzoeken (Van 
den Oever, Hoogheid & Hirschfeldt, 1979; Wit et al., 1971) en stelt naar aanleiding hiervan 
dat het hanteren van een autoritaire opvoedingsstijl door pleegouders  is geassocieerd met 
een breakdown.  
In  de  studie  van  Stone  en  Stone  (1983)  blijkt  de  kwaliteit  van  het  pleegouderschap 
geassocieerd met de continuïteit van de plaatsing. De auteurs constateren dat pleegouders 
die meer aandacht besteden aan het stimuleren van de  intellectuele ontwikkeling van het 
pleegkind en pleegouders die als meer bekwaam worden beoordeeld minder risico op een 
breakdown  lopen.  In de studie wordt echter niet beschreven waarop deze bekwaamheid  is 
gebaseerd. Smith  (1994) geeft  in haar studie handreikingen voor de samenhang  tussen de 
kwaliteit  van  de  opvoedingsomgeving  in  het  pleeggezin  en  het  functioneren  van  (jonge) 
pleegkinderen.  In  deze  studie  is  de  opvoedingsomgeving  onder meer  geoperationaliseerd 
door de mate waarin pleegouders de (cognitieve) ontwikkeling van het pleegkind stimuleren, 
te meten. De auteur stelt vast dat de kwaliteit van de opvoedingsomgeving  is geassocieerd 
met het internaliserend en externaliserend probleemgedrag van het pleegkind. Pleegouders 
die meer stimulerende activiteiten met het pleegkind ondernemen, zoals het aanmoedigen 
om kleuren te leren of te helpen bij klusjes, rapporteren minder probleemgedrag. Echter, of 
er een relatie bestaat tussen de kwaliteit van de opvoedingsomgeving en de continuïteit van 
de plaatsing is in deze studie niet getoetst. De studies van Farmer et al. (2004) en Sinclair et 
al. (2005) gaan wel in op deze relatie. Door Farmer et al. is de opvoeding van de pleegouders 
beoordeeld met de opvoedingsdimensies ‘Ondersteuning’ en ‘Controle’ (Maccoby & Martin, 
1983; Wolfe,  1987).  Zij  constateren  dat  zowel  ondersteunings‐  als  controleaspecten  zijn 
geassocieerd  met  de  continuïteit  van  de  plaatsing.  Plaatsingen  waarbij  pleegouders 
aansluiten  bij  de  ontwikkelingsleeftijd  van  het  pleegkind,  het  pleegkind  de mogelijkheid 
bieden  om over  zijn  verleden  te  praten  en  pleegouders  toezicht  houden  op  het  doen  en 
laten van het pleegkind blijken minder vaak te resulteren in een breakdown. In de studie van 
Sinclair et al. (2005)  is het pleegouderschap beoordeeld met drie maten: een maat voor de 
opvoeding  (de  opvoedingsscore),  een  maat  voor  de  kindgerichtheid  (de  score  voor 
kindgerichtheid)  en  een  maat  voor  de  interactie  tussen  pleegouder  en  pleegkind  (de 
afwijzingsscore).  De  opvoedingsscore  kan,  naar  analogie  van  de  eerdergenoemde 
opvoedingsdimensies, bezien worden als de door pleegouders geboden ondersteuning aan 
het  pleegkind.  Het  omvat  onder  andere  de  aspecten  zorgzaamheid,  acceptatie  en  het 
vermogen om zich in het kind te verplaatsen. De mate van kindgerichtheid meten de auteurs 
aan de hand van het aantal activiteiten dat de pleegouder met het pleegkind onderneemt. 
De  interactie  tussen pleegouder en pleegkind,  ten  slotte,  is door hen  geoperationaliseerd 
met  behulp  van  een  afwijzingsscore.  Deze  score  heeft  betrekking  op  de  mate  waarin 
pleegouders laten merken dat ze het pleegkind afwijzen. 
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Uit het onderzoek blijkt dat  zowel de opvoedings‐ als de afwijzingsscore  zijn geassocieerd 
met de continuïteit van de plaatsing. Voor plaatsingen waarbij de pleegouders het pleegkind 
minder ondersteuning bieden en meer afwijzing  tonen, blijkt een  verhoogde  kans op een 
breakdown.  Daarbij  blijkt,  na multivariate  analyse,  de  afwijzingsscore  van  invloed  op  de 
samenhang tussen het probleemgedrag en de continuïteit van de plaatsing (zie ook § 3.2.1). 
De auteurs constateren dat de ernst van het probleemgedrag alleen is geassocieerd met de 
continuïteit van de plaatsing indien dit probleemgedrag heeft geleid tot het afwijzen van het 
pleegkind  (door de pleegouder). Voor plaatsingen waarbij dit probleemgedrag niet tot een 
afwijzing leidt blijkt geen toegenomen kans op een breakdown. De kans op een breakdown 
is  voor  deze  plaatsingen  vergelijkbaar  met  plaatsingen  waarbij  geen  probleemgedrag  is 
gerapporteerd.  
In de  studie van Strijker en Zandberg  (2001)  is de opvoeding van pleegouders beoordeeld 
met  behulp  van  de  vragenlijst  Opvoedersgedrag  (Gerris  et  al.,  1993).  Hiervoor  zijn 
pleegouders  drie  maanden  na  aanvang  van  de  plaatsing  bevraagd  op  een  aantal 
ondersteunings‐ (zoals de uiting van affectie en het aanmoedigen van onafhankelijkheid) en 
controleaspecten (zoals het straffen en belonen van gedrag) in de opvoeding van een van de 
eigen kinderen. De onderzoekers constateren echter geen  relatie  tussen deze aspecten en 
de plaatsingscontinuïteit.  
 
Intermezzo 

In  het  bovenstaande  is  een  overzicht  gegeven  van  de  resultaten  uit  onderzoek  naar  de 
samenhang van de plaatsingscontinuïteit met de persoonlijke kenmerken van pleegouders. 
Het hier  gevonden beeld  is minder  eenduidig dan bij de persoonlijke  kenmerken  van het 
pleegkind. Er zijn weliswaar aanwijzingen gevonden voor een associatie met de leeftijd, met 
de  ervaren  stress  (voorafgaand  aan  de  plaatsing)  en met  de motivatie  van  pleegouders, 
echter  de  onderzoeken  zijn  veelal  niet  gerepliceerd  of  er  worden  tegenstrijdige 
onderzoeksresultaten  gevonden.  Hierdoor  kunnen  vraagtekens  worden  geplaatst  bij  de 
generaliseerbaarheid van deze bevindingen.  
Vervolgens zijn onderzoeksresultaten beschreven die betrekking hebben op de wijze waarop 
de pleegouder opvoedt  in samenhang met de continuïteit van de plaatsing. Hier  is slechts 
een  klein  aantal  studies  gevonden.  Deze  leveren  aanwijzingen  dat  de  kwaliteit  van  de 
opvoeding en opvoedingsomgeving van invloed zijn op het verloop van de plaatsing. In drie 
studies  is  de  opvoeding  door  pleegouders  beoordeeld  in  termen  van  ondersteunings‐  en 
controleaspecten.  In  twee  van  deze  studies  blijken  deze  aspecten  geassocieerd met  de 
continuïteit van de plaatsing. Wat dit betreft  lijkt de kans op een breakdown kleiner voor 
pleegouders  met  een  autoritatieve  opvoedingsstijl.  Dit  houdt  een  combinatie  in  tussen 
enerzijds het bieden van ondersteuning door de behoeftes van het pleegkind aan te voelen 
(sensitiviteit) en daar adequaat op te reageren (responsiviteit) en anderzijds controle uit te 
oefenen  ten opzichte van het doen en  laten van het pleegkind. Overigens  is  in een derde 
studie geen samenhang van de opvoeding met de plaatsingscontinuïteit gevonden. 
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3.2.2.2 Kenmerken van de situationele context van het pleeggezin 

Ten  aanzien  van  de  situationele  context  onderscheidt  Rink  (1995,  2004)  kenmerken  die 
betrekking hebben op: de opvoedingsgroep, de huisvesting en het interieur, de kwaliteit van 
de woonomgeving en de financiële mogelijkheden van het gezin.  
 
Groepskenmerken 
In de literatuur zijn studies aangetroffen waarin de samenstelling van het pleeggezin (aantal 
opvoeders, aanwezigheid van eigen kinderen, verwantschap) is bestudeerd in relatie met de 
continuïteit van de pleegzorgplaatsing.  
 
Ten aanzien van het aantal opvoeders  in het pleeggezin  is  in diverse studies gerapporteerd 
over verschillen tussen pleeggezinnen met één of twee pleegouders (George, 1970; Parker, 
1966; Trasler, 1960; Sinclair et al., 2005). In geen van deze studies  is een associatie met de 
continuïteit van de plaatsing gevonden. Overigens wordt in een aantal van deze studies wel 
degelijk  een  verschil  in  breakdownpercentages  geconstateerd  ten  voordele  van  de 
eenoudergezinnen, maar vanwege het kleine aantal eenoudergezinnen bleek onvoldoende 
statistische power om een mogelijke associatie aan  te  tonen  (Parker, 1966; Trasler, 1960; 
Sinclair et al., 2005).  
 
In  diverse  onderzoeken  is  de  continuïteit  van  de  plaatsing  in  samenhang  met  a)  de 
aanwezigheid  van  andere  kinderen  en  b)  het  leeftijdsverschil met  andere  kinderen  in  het 
pleeggezin  bestudeerd.  In  een  review  stelt Minty  (1999)  dat  de  leeftijd  van  de  andere 
kinderen  in  het  pleeggezin  is  geassocieerd met  een  breakdown.  De  auteur  verwijst  naar 
onderzoeken van Parker  (1966) en Berridge en Cleaver  (1987) waarin werd geconstateerd 
dat de aanwezigheid van een eigen kind  jonger dan vijf  jaar of van dezelfde  leeftijd als het 
pleegkind,  de  kans  op  een  breakdown  deed  toenemen.  Aangaande  het  leeftijdsverschil 
concludeert ook Trasler (1960) dat een klein leeftijdsverschil tussen pleegkind en een ander 
kind het risico op een breakdown doet toenemen, echter alleen wanneer beide kinderen van 
dezelfde  sekse  zijn.  Daarentegen  blijkt  uit  andere  studies  geen  associatie  met  dit 
leeftijdsverschil  (George,  1970;  Napier,  1972;  Sinclair  et  al.,  2005).  Wel  constateerden 
George en Napier dat bij de aanwezigheid van één of meer eigen kinderen in het pleeggezin 
de kans op een breakdown toeneemt. Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat bij 
de  pleeggezinnen  zonder  eigen  kinderen  voornamelijk  jonge  pleegkinderen  werden 
geplaatst (Napier, 1972). 
Voorts  is door Chamberlain et al.  (2006) niet de aan‐ of afwezigheid van andere kinderen, 
maar  het  aantal  kinderen  in  het  pleeggezin  als  mogelijke  predictor  voor  breakdown 
bestudeerd.  Hier  bleek  het  aantal  kinderen  niet  geassocieerd  met  de  kans  op  een 
breakdown. Wel constateerden zij een trend die erop wees dat wanneer er bij het pleegkind 
sprake  was  van  ernstige  gedragsproblemen  het  aantal  kinderen  in  het  pleeggezin  wel 
degelijk positief is geassocieerd met de kans op een breakdown. Mogelijk is hier sprake van 
een  cumulatief  effect  waarbij  de  kans  op  een  breakdown  bij  de  aanwezigheid  van 
gedragsproblemen verder toeneemt naarmate er meer kinderen in het gezin verblijven.  
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In een Nederlandse studie, ten slotte, is door Strijker en Zandberg (2001) geconcludeerd dat 
de aanwezigheid van, of het leeftijdsverschil met het eigen kind niet is geassocieerd met de 
continuïteit van de plaatsing. Wel werd een  samenhang gevonden met de positie van het 
pleegkind  in de kinderrij van het pleeggezin. Een breakdown bleek vaker voor te komen bij 
plaatsingen waarbij het pleegkind de oudste in het pleeggezin is.  
 
Ten aanzien van de verwantschap van het pleeggezin met het pleegkind wordt door diverse 
auteurs  (Clark,  1995;  Holland,  Faulkner  &  Perez‐del‐Aguila,  2005;  Iglehart,  1994,  2004) 
verondersteld dat het plaatsen van kinderen in netwerkgezinnen voordelen heeft boven het 
plaatsen  in  een  bestandsgezin.  Eén  van  de  genoemde  voordelen  is  de  kleinere  kans  op 
aanpassingsproblemen, en de daarmee gepaard gaande gedragsproblemen, omdat het kind 
niet in een voor hem volstrekt onbekende omgeving wordt geplaatst (Iglehart, 1994; Shore, 
Sim,  Le  Prohn  &  Keller,  2002;  Strijker,  Zandberg  &  Van  der  Meulen,  2003).  Deze 
veronderstelling lijkt te worden bevestigd in buitenlandse studies waarbij de emotionele en 
gedragsproblematiek van pleegkinderen geplaatst in netwerkgezinnen is vergeleken met die 
van  pleegkinderen  uit  bestandsgezinnen.  Hieruit  blijkt  dat  bestandspleegouders  meer 
problemen rapporteren dan netwerkpleegouders (Holtan, Rønning, Hadegård & Sourander, 
2005; Keller et al., 2001). Overigens laten Nederlandse studies een ander beeld zien. In deze 
studies  is  geen  verschil  gevonden  in  de  door  pleegouders  gerapporteerde  emotionele  en 
gedragsproblematiek  van  pleegkinderen  uit  bestands‐  en  netwerkgezinnen  (Bastiaensen, 
2001; Strijker & Van Oijen, 2006; Strijker et al., 2003). 
Een  overeenkomstig  beeld  ten  aanzien  van  nationale  en  internationale  studies  wordt 
gevonden wanneer  studies worden bezien waarin de  samenhang  van het  type pleeggezin 
met  de  plaatsingscontinuïteit  is  onderzocht. Waar  in  Nederlands  onderzoek  geen  relatie 
wordt gevonden  (Strijker & Knorth, 2007;  Strijker et al., 2002,  Strijker et al., 2005)  tonen 
buitenlandse studies wel een associatie tussen het type plaatsing (netwerk/bestand) en de 
continuïteit  (Chamberlain  et  al.,  2006;  James,  2004;  Usher,  Randolph  &  Gogan,  1999). 
Plaatsing in een netwerkgezin verkleint de kans op een breakdown. Zo  is door Chamberlain 
et al.  (2006) berekend dat voor kinderen  in een bestandsgezin de kans op een breakdown 
drie keer groter is dan voor kinderen in een netwerkgezin. 
 
Huisvesting en interieur, kwaliteit van de woonomgeving en financiële mogelijkheden  
Kenmerken die betrekking hebben op de huisvesting, het  interieur en de  kwaliteit  van de 
woonomgeving  blijken  nauwelijks  onderzocht  in  samenhang met  de  continuïteit  van  de 
plaatsing. Er is één studie gevonden waarin de associatie tussen het verloop van de plaatsing 
en  een  aspect  van  de  huisvesting,  namelijk  de  grootte  van  het woonhuis,  is  onderzocht 
(Kraus, 1971). In deze studie is geen samenhang tussen beide gevonden.  
 
Om zicht te krijgen op een eventuele samenhang tussen de continuïteit van de plaatsing en 
de financiële mogelijkheden van het pleeggezin is in een aantal studies gebruikgemaakt van 
de  sociaaleconomische  status  (SES)  van  het  pleeggezin.  Een  inschatting  van  de  SES  kan 
worden verkregen met behulp van drie kernindicatoren, te weten de opleiding, het inkomen 
en het beroepsniveau (Kunst et al., 2005). Vanwege het ontbreken van inkomensgegevens is 
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in  een  van  deze  studies  een  inschatting  van  de  SES  verkregen  met  behulp  van  het 
opleidingsniveau  en  de werksituatie  van  pleegouders  (Strijker &  Zandberg,  2002;  Strijker, 
2005).  De  eerste  studie  betrof  136  Zuid‐Hollandse  pleegzorgplaatsingen.  Hier  blijkt  geen 
associatie  tussen  SES  van  het  pleeggezin  en  de  continuïteit  van  de  plaatsing  (Strijker  & 
Zandberg,  2002).  De  tweede  studie  omvatte  een  grootschalig  longitudinaal  retrospectief 
dossieronderzoek met  pleegzorgplaatsingen  uit Groningen,  Friesland  en Drenthe.  In  deze 
studie blijkt een relatie tussen de SES van het pleeggezin en de continuïteit van de plaatsing, 
met voor de breakdownplaatsingen een gemiddeld lagere SES (Strijker, 2005).  
 
Intermezzo 

In  het  hiervoor  gegeven  overzicht  zijn  onderzoeksresultaten  naar  de  samenhang  tussen 
kenmerken  van  de  situationele  context  van  het  pleeggezin  en  de  plaatsingscontinuïteit 
gegeven.  Verschillen  tussen  een‐  en  tweeoudergezinnen  zijn  niet  aangetoond.  Diverse 
onderzoeken zijn gericht op de aanwezigheid van eigen kinderen en het leeftijdsverschil van 
deze  kinderen met  het  pleegkind. Deze  studies  leveren  echter  geen  eenduidig  beeld  op. 
Mogelijk  is hier  sprake  van  interveniërende  variabelen  zoals het probleemgedrag  van het 
pleegkind. Wat betreft de associatie met het  type pleeggezin  (netwerk of bestand)  is een 
opmerkelijk  verschil  gesignaleerd  tussen  Nederlandse  en  buitenlandse  studies.  In 
tegenstelling  tot  de  buitenlandse  studies  blijkt  het  type  pleeggezin  in  Nederlandse 
onderzoeken  niet  geassocieerd met  de  plaatsingscontinuïteit. Mogelijk  dat  verschillen  in 
wetgeving en sociaaleconomische omstandigheden hieraan ten grondslag liggen. 
Ten  slotte  zijn  studies  bekeken  waarbij  de  invloed  van  de  SES  van  het  pleeggezin  is 
bestudeerd.  Slechts  twee  onderzoeken  zijn  gevonden  en  het  gevonden  beeld  is  niet 
consistent.  

3.3 Empirische studies naar de ontwikkeling van pleegkinderen 

Het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing wordt  in  onderhavige  studie  beoordeeld  aan  de 
hand van de  continuïteit van de pleegzorgplaatsing en de ontwikkeling van pleegkinderen 
tijdens  de  plaatsing.  In  de  vorige  paragraaf  is  een  overzicht  gegeven  van  onderzoeks‐
resultaten  naar  kenmerken  die  geassocieerd  zijn met  de  continuïteit  van  de  plaatsing.  In 
onderliggende paragraaf  zal worden  ingegaan op empirische  studies naar de ontwikkeling 
van pleegkinderen tijdens de pleegzorgplaatsing.  
Alvorens diverse nationale en internationale studies te beschrijven zal in paragraaf 3.3.1 kort 
uiteen worden gezet wat onder ontwikkeling wordt verstaan en op welk ontwikkelingsaspect 
onderliggende studie  is gericht. Vervolgens wordt  in paragraaf 3.3.2 een overzicht gegeven 
van  binnen‐  als  buitenlandse  studies  naar  de  ontwikkeling  van  pleegkinderen.  Hierbij  is 
gezocht  naar  studies  die  gepubliceerd  zijn  in  de  periode  1990  tot  2006.  Ten  slotte  gaat 
paragraaf 3.3.3 in op de kenmerken van het pleegkind (K‐variabele) en het pleeggezin (O‐ en 
Sc‐variabele) die in de beschreven studies met de ontwikkeling zijn geassocieerd. 
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3.3.1 Ontwikkeling 

Overeenkomstig  het  Internationaal  Verdrag  inzake  de  Rechten  van  het  Kind  (Verenigde 
Naties,  1991)  dienen  bij  beslissingen  voor  een  uithuisplaatsing  het  belang  van  het  kind 
voorop te worden gesteld. Volgens Weterings et al. (1998) houdt dit in dat er voorwaarden 
worden geschapen waarin het kind zich kan ontwikkelen tot een adequaat functionerende 
volwassene. De plaatsing in een pleeggezin dient dan ook in eerste instantie ter bevordering 
van  een  gunstige  ontwikkeling  van  het  kind  (Wit  et  al.,  1971).  Liebert,  Poulos  en  Strauss 
(1974)  definiëren  ontwikkeling  als:  “the  process  of  growth  and  change  in  capability  over 
time, as a function of both maturation and interaction with the environment” (p. 18). Vanuit 
deze  definitie  kan  ontwikkeling  worden  opgevat  als  een  proces  van  verandering  in  het 
persoonlijk  functioneren  in  de  tijd  en  worden  beoordeeld  door  het  vaststellen  van  het 
verschil  in  functioneren tussen meetmomenten  (Van Ooyen‐Houben, Schiewold, Schneider 
&  Smeets,  1990). Dit  functioneren  omvat  diverse  domeinen, waaronder  het  lichamelijke, 
cognitieve, sociale en emotionele functioneren (Koot, 2000). 
In het vorige hoofdstuk  is beschreven dat veel pleegkinderen  in hun voorgeschiedenis zijn 
geconfronteerd met een vorm van verwaarlozing en/of mishandeling en dat dit vaak leidt tot 
een  inadequaat  gedragspatroon  (zie § 2.5).  Studies naar het emotioneel en  gedragsmatig 
functioneren  van  pleegkinderen  bevestigen  dit  en  laten  zien  dat  bij  een  groot  aantal 
pleegkinderen  sprake  is  van  ernstige  emotionele  en  gedragsproblemen  (zie  onder meer 
Armsden, Pecora, Payne &  Szatkiewicz, 2000; Bastiaensen, 2001; Clausen  et al., 1998; De 
Munter & Hellinckx, 1996; Kean, 1983; Strijker & Zandberg, 1999; Vig, Chinitz & Shulman, 
2005).  
 
Naar de analogie van Kok (1997) wijzen deze problemen op een gestagneerde ontwikkeling 
(Weterings et al., 1998). Een verandering  in het emotioneel en gedragsmatig  functioneren 
kan derhalve worden opgevat als een maat voor de ontwikkeling van het pleegkind.  In het 
navolgende staat deze maat centraal. 

3.3.2 Overzicht  van  longitudinale  studies  naar  de  verandering  in  het  emotioneel  en 
gedragsmatig functioneren van pleegkinderen 

De  gevonden  studies  worden  elk  kort  beschreven  wat  betreft  het  onderzoeksdoel,  de 
onderzoeksmethode en de resultaten ten aanzien van veranderingen  in het emotioneel en 
gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen. Om  de  studies  te  vergelijken  is  hierbij 
specifiek aandacht geschonken aan aspecten van de onderzoeksopzet – zoals de grootte van 
de onderzoeksgroep, de leeftijd van de pleegkinderen, het type pleegzorgplaatsing – en aan 
aspecten van de onderzoeksmethode, zoals de  looptijd, de meetinstrumenten en het  type 
informant.  
In  het  eerste  deel  van  deze  paragraaf wordt  ingegaan  op  de Nederlandse  studies  en  het 
tweede deel beschrijft een aantal buitenlandse onderzoeken. Elk deel wordt afgesloten met 
een overzichtstabel (Tabel 3.1 en 3.2) van de belangrijkste onderzoekskenmerken.  
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Beschrijving onderzoeksresultaten Nederlandse studies 
Er  zijn  zes  Nederlandse  studies  gevonden  waarin  met  behulp  van  gestandaardiseerde 
instrumenten  veranderingen  in  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  het 
pleegkind tijdens de pleegzorgplaatsing zijn gemeten.  
Halverwege de jaren tachtig is een groep van 124 uit huis geplaatste kinderen in de leeftijd 
tot elf  jaar  twee  jaar  lang  gevolgd  vanaf de uithuisplaatsing. Het betrof een  longitudinaal 
onderzoek met een prospectieve opzet naar onder meer de sociaal‐emotionele ontwikkeling 
van  jonge  kinderen  geplaatst  in  een  residentiële  voorziening  of  in  een  pleeggezin  (Van 
Ooyen‐Houben  et  al.,  1990;  Van  Ooyen‐Houben,  1991).  Van  de  totale  onderzoeksgroep 
verbleven  27  kinderen  twee  jaar  lang  in  de  pleegzorg.  De  gemiddelde  leeftijd  van  deze 
kinderen  is niet beschreven, maar wel  is bekend dat 70% bij  aanvang  van het onderzoek 
jonger dan  vijf  jaar was. Verder  is  van  zeventien pleegkinderen bekend dat  zij  tijdens het 
onderzoek meerdere pleegzorgplaatsingen hebben doorlopen.  
Het verloop van de sociaal‐emotionele ontwikkeling van de pleegkinderen  is gemeten met 
behulp van de Child Behavior Characteristics Form (CBC; Borgatta & Fanshel, 1970; Fanshel 
& Shinn, 1978). Deze vragenlijst  informeert onder meer naar aspecten van het emotioneel 
en  gedragsmatig  functioneren  en  is  respectievelijk  drie,  negen,  achttien  en  vierentwintig 
maanden na uithuisplaatsing door de pleegouder ingevuld.  
Vergelijking  van  de  CBC‐rapportages  laat  zien  dat  de  pleegkinderen  bij  de  eerste  en  de 
laatste meting nagenoeg hetzelfde worden beoordeeld. Op basis hiervan  concludeert Van 
Ooyen‐Houben  (1991) dat er sprake  is van een redelijke tot hoge stabiliteit wat betreft de 
gemeten emotionele en gedragsaspecten van de pleegkinderen voor zover het de visie van 
de pleegouders betreft. 
 
Midden  jaren negentig  is door Bastiaensen (2001),  in een studie naar onder meer de wijze 
waarop pleegouders de opvoedingssituatie beleven, een cohort pleegzorgplaatsingen  ruim 
twee  jaar  gevolgd.  Het  betrof  langdurige  bestands‐  en  netwerkplaatsingen  van  acht‐  tot 
dertienjarige pleegkinderen met een gemiddelde leeftijd van ruim tien jaar.  
Naast  het  meten  van  de  opvoedingsbelasting  en  de  veranderingen  hierin  is  informatie 
ingewonnen  over  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen. 
Hiervoor  is op drie meetmomenten, te weten drie, vijftien en zevenentwintig maanden na 
aanvang  van  de  plaatsing,  door  zowel  pleegmoeder  als  pleegvader  de  Child  Behavior 
Checklist (CBCL; Verhulst, Van der Ende & Koot, 1996) ingevuld.  
Bij  de  eerste meting  bedroeg  het  aantal  pleegouderparen  ruim  honderd  en  uit  de  CBCL‐
rapportages  blijkt  dat  bij  meer  dan  40%  van  de  pleegkinderen  sprake  is  van  ernstig 
probleemgedrag.  Pleegmoeders  signaleren  hierbij meer  problemen  dan  pleegvaders, met 
name wat betreft het internaliserend probleemgedrag.  
Om veranderingen in de emotionele en gedragsproblematiek over de volledige looptijd van 
de studie te meten waren gegevens van 55 pleegzorgplaatsingen beschikbaar. Hieruit blijkt 
dat de door pleegouders ervaren problematiek tamelijk stabiel blijft naarmate de plaatsing 
vordert.  Enkel  in  de  gepercipieerde  ernst  van  aandachtsproblematiek  is  een  significante 
daling zichtbaar tussen de tweede en derde meting.  
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In  1996  is  aan  de  Rijksuniversiteit  Groningen  een  studie  gestart  naar  het  verloop  van 
langdurige  bestands‐  en  netwerkplaatsingen.  Naast  onderzoek  naar  factoren  die  de 
continuïteit  en  de  kans  op  een  breakdown  voorspellen  was  de  studie  gericht  op  de 
veranderingen  in  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen. 
Hiervoor  is drie en achttien maanden na aanvang van de plaatsing door pleegmoeders de 
CBCL  ingevuld  (Strijker & Zandberg, 2001). De onderzoeksgroep betrof bij aanvang van de 
studie 91 plaatsingen van pleegkinderen  in de  leeftijd van vier  tot zeventien  jaar, met een 
gemiddelde leeftijd van afgerond elf jaar (Strijker et al., 2005).  
Met de bij de eerste meting verkregen CBCL‐rapportages  is met behulp van clusteranalyse 
een taxonomie van probleemprofielen geconstrueerd. Het clustermodel  indiceerde vier, op 
ernst  van  probleemgedrag  geordende,  typen  pleegkinderen.  Als  eerste  een  groep 
pleegkinderen  waarbij  weinig  probleemgedrag  wordt  gerapporteerd.  Dit  type  wordt 
aangeduid  als  ‘Normaal’.  Een  tweede  groep  omvat  pleegkinderen  waarbij  relatief  veel 
sociale  en  aandachtsproblemen  en  weinig  externaliserende  problemen  worden 
gerapporteerd. Dit  type wordt  door  de  auteurs  de  naam  ‘Aandachtsproblemen  –  Sociale 
problemen’  toegeschreven. De derde groep pleegkinderen onderscheidt  zich,  ten opzichte 
van het vorige  type, door de aanwezigheid van externaliserende problematiek en krijgt de 
naam  ‘Agressief – Delinquent’. Tot de vierde groep,  ten  slotte, behoren de pleegkinderen 
met zowel ernstige internaliserende als externaliserende problematiek. De auteurs schrijven 
dit type pleegkind de naam ‘Teruggetrokken – Sociale problemen’ toe.  
Vervolgens is het ontwikkelingsverloop van de pleegkinderen bepaald door de pleegkinderen 
na achttien maanden opnieuw te classificeren volgens de hierboven beschreven taxonomie. 
De auteurs concluderen dat de homotypische continuïteit, of het percentage pleegkinderen 
dat  niet  van  groep  verandert  57%  is  en  de  heterotypische  continuïteit  43%  bedraagt.  Zij 
stellen  daarbij  dat  van  de  pleegkinderen  die  van  groep  veranderen  bij  benadering  20% 
vooruitgang boekt en 23% achteruitgang (Strijker et al., 2005).  
 
In  de  studie  ‘Effectieve  hulpverlening  aan  jeugdigen  met  meervoudige  psychosociale 
problemen’ richtten de onderzoekers zich onder meer op het ontwikkelingsverloop van de 
bij  jeugdzorg  aangemelde  kinderen  (Scholte  &  Van  der  Ploeg,  2002a,  2002b).  Dit 
ontwikkelingsverloop werd vastgesteld door middel van een longitudinaal onderzoek waarbij 
de aanvangsproblematiek  is vergeleken met de problematiek nadat de  jeugdigen twee  jaar 
jeugdzorg hebben ontvangen. Om deze problematiek  in kaart  te brengen  is onder andere 
gebruikgemaakt van een door ouders ingevulde CBCL.  
Van de 230 aangemelde  jeugdigen werd uiteindelijk 10% geplaatst  in een pleeggezin. Het 
betrof hier zowel bestands‐ als netwerkpleeggezinnen en gemiddeld zijn de pleegkinderen 
bij  aanvang  elf  jaar  oud.  Van  tien  pleegkinderen  is,  zowel  op  de  voor‐  als  de  nameting 
informatie  over  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  verkregen.  Achtergrond‐
informatie over deze groep  jeugdigen  is niet beschikbaar en eveneens  is onduidelijk of de 
vragenlijst is afgenomen bij ouders of pleegouders. 
Wat  betreft  veranderingen  in  het  functioneren  van  de  pleegkinderen,  concluderen  de 
onderzoekers  dat  bij  20%  van  de  pleegkinderen  een  verbetering  ten  opzichte  van  de 
aanvangsproblematiek is opgetreden. Bij 60% van de pleegkinderen worden geen verschillen 
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tussen  beide  metingen  gerapporteerd.  Hiervan  blijkt  tweederde  op  beide  metingen  als 
klinisch te worden beoordeeld en een derde op beide metingen als niet‐klinisch. Ten slotte 
stellen de onderzoekers bij 20% van de pleegkinderen een verslechtering in het emotioneel 
en gedragsmatig functioneren vast.  
 
Ten behoeve van het project ‘Versterking Pleegzorg Noord‐Brabant’ is bij 95 pleegkinderen, 
geplaatst  in 55 pleeggezinnen, onder meer de verandering  in de door pleegouders ervaren 
emotionele  en  gedragsproblemen  van  het  pleegkind  in  een  periode  van  een  halfjaar 
onderzocht.  Daarnaast  betrof  dit  onderzoek  voor  dezelfde  periode  ook  de 
opvoedingsbelasting (Damen & Pijnenburg, 2005). De pleegkinderen waren bij aanvang van 
het onderzoek gemiddeld  tien  jaar oud en  zij verbleven op dat moment gemiddeld dertig 
maanden  in  het  pleeggezin.  De  aan  de  studie  deelnemende  pleeggezinnen  bleken 
voornamelijk  bestandsgezinnen  (85%)  en  de  plaatsingen waren  veelal  langdurig  van  aard 
(63%). Om de verandering  in de ernst van de emotionele en gedragsproblematiek vast  te 
stellen is gebruikgemaakt van de CBCL. Deze vragenlijst is op twee meetmomenten, namelijk 
bij aanvang van de  studie en vervolgens vijf maanden  later, door een van de pleegouders 
ingevuld.  
Bij  de  eerste  meting  wordt  bij  66%  van  de  pleegkinderen  ernstige  emotionele  en 
gedragsproblematiek gerapporteerd. Dit percentage bedraagt bij de tweede meting 56% van 
de pleegkinderen. Vervolgens is met behulp van de Reliable Change Index bij 41 plaatsingen 
de verandering tussen beide meetmomenten vastgesteld. Uit de berekening blijkt dat voor 
49% van de plaatsingen de emotionele en gedragsproblematiek betrouwbaar is afgenomen.  
 
Nagenoeg  parallel  aan  bovengenoemde  studie  vond  een  evaluatieonderzoek  ‘Integrale 
Pleegzorg  Gelderland’  plaats  (Damen  &  Veerman,  2005).  In  dit  onderzoek  zijn  88 
pleegzorgplaatsingen  onderzocht  op  onder  andere  veranderingen  in  het  emotioneel  en 
gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen  door  bij  pleegouders  op  twee 
meetmomenten de CBCL af te nemen. Gemiddeld bedroeg de periode tussen de metingen 
acht maanden. De pleegkinderen waren gemiddeld negen  jaar oud en bij aanvang van het 
onderzoek verbleven deze kinderen gemiddeld drie jaar  in het pleeggezin. Ruim tweederde 
van  de  plaatsingen  had  een  reguliere  pleegzorgindicatie  en  een  derde  een  indicatie  voor 
intensieve pleegzorg.  
Bij de eerste meting wordt vastgesteld dat 60% van de pleegouders ernstige emotionele en 
gedragsproblematiek  rapporteert.  Bij  de  tweede  meting  bedraagt  dit  percentage  59. 
Uiteindelijk  is  van  38  pleegzorgplaatsingen  op  zowel  de  voor‐  als  de  nameting  CBCL‐
rapportage verkregen waarmee met behulp van de Reliable Change Index de verandering in 
de emotionele en gedragsproblemen is bepaald. De onderzoekers concluderen dat de ernst 
van de problematiek  gemiddeld  licht  is  toegenomen, maar  stellen dat deze  toename niet 
statistisch significant is. Wat betreft de geboekte vooruitgang wordt geconcludeerd dat 26% 
van de pleegouders op de tweede meting minder probleemgedrag rapporteert.  
 
De hiervoor beschreven longitudinale studies worden in Tabel 3.1 weergegeven. 
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Tabel 3.1   Nederlandse  longitudinale  studies  naar  veranderingen  in  de  emotionele  en 
gedragsproblematiek van pleegkinderen 

Onderzoeksopzet  Kenmerken onderzoeksgroep  

Auteur a 
(jaartal) 

Looptijd  Aantal 
metingen 

Informant  Instrument  Steekproef Eenheid 
van 

N b Leeftijd c
(in mnd) 

analyse 

   

(T1 –Te)  (in jaren) 

  min – max 
(M) 

Van Ooyen‐
Houben 

21  4  pleegouder  CBC  plaatsings‐ 
cohort 

pleegkind  27  0‐11 
  (‐) 

(1991) 
                 

Bastiaensen  24  3  pleegouder  CBCL  plaatsings‐ 
cohort 

plaatsing  55  8‐13 
(2001)  (10.4) 
                 

Strijker & 
Zandberg 

15  2  pleegouder  CBCL  plaatsings‐ 
cohort 

plaatsing  76  4‐17 
(10.9) 

(2001) 
                 

Scholte & 
Van der 
Ploeg (2002) 

24  2  (pleeg)ouder  CBCL  plaatsings‐ 
cohort 

plaatsing  10  1‐17 
  (11) 

                 

Damen & 
Pijnenburg 

6  2  pleegouder  CBCL  cross‐
sectioneel 

plaatsing  41  4‐18 
  (10) 

(2005) 
                 

Damen & 
Veerman 

8  2  pleegouder  CBCL  cross‐
sectioneel 

plaatsing  38  ≤18 
(9.5) 

(2005) 

a   In de tabel wordt verwezen naar één publicatie. Bij diverse studies zijn echter in verschillende publicaties additionele 
 onderzoeksdata gevonden. Deze publicaties worden in de tekst benoemd. 

b  ‘N T1 –Te’ betreft de plaatsingen/pleegkinderen die gedurende de volledige looptijd van het onderzoek deelnamen. 
c  De gemiddelde leeftijd is gebaseerd op de onderzoeksgroep bij T1. 

 
Beschrijving onderzoeksresultaten buitenlandse studies 
In de Angelsaksische onderzoeksliteratuur zijn vijf studies gevonden waarin met behulp van 
gestandaardiseerde  instrumenten  veranderingen  in  het  emotioneel  en  gedragsmatig 
functioneren van pleegkinderen tijdens de plaatsing zijn gemeten.  
 
Halverwege  de  jaren  negentig  is  in  een  prospectieve  studie  naar  het  verloop  van 
pleegzorgplaatsingen een groep van negentien Noord‐Ierse pleegkinderen tijdens het eerste 
jaar van de plaatsing gevolgd (McAuley, 1996; McAuley & Trew, 2000). Het betrof langdurige 
bestandsplaatsingen  van  pleegkinderen  in  de  leeftijd  van  vier  tot  elf  jaar  met  een 
gemiddelde  leeftijd  van  ruim  acht  jaar.  De  studie  was  onder  meer  gericht  op  a)  de 
overeenstemming  in perceptie  tussen beide pleegouders en de  leerkracht  ten aanzien van 
de  emotionele  en  gedragsproblematiek  van  het  pleegkind  en  b)  veranderingen  in  deze 
perceptie  van  probleemgedrag.  Derhalve  is  door  beide  pleegouders  en  de  leerkracht  op 
twee meetmomenten, te weten vier en twaalf maanden na aanvang van de plaatsing, een 
gedragsvragenlijst  ingevuld.  Dit  waren  respectievelijk  de  Child  Behavior  Checklist  (CBCL; 
Achenbach, 1991a) en de Teachers Report Form (TRF; Achenbach, 1991b).  
De onderzoekers constateren dat de pleegouders onderling overeenstemmen wat betreft de 
beoordeling van het probleemgedrag. Daarentegen blijkt er geen overeenstemming tussen 
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de pleegouders en de leerkracht. Verder worden geen veranderingen in het probleemgedrag 
gevonden naarmate de plaatsing vordert. Dit geldt  zowel de pleegouderrapportage als de 
rapportage van de leerkracht.  
 
De  tweede  studie  is een  in de Verenigde  Staten uitgevoerd onderzoek  van Newton  et al. 
(2000) naar de samenhang tussen de emotionele en gedragsproblematiek van pleegkinderen 
en het plaatsingsverloop. Bij 465 pleegkinderen  in de  leeftijd van  twee  tot  zeventien  jaar, 
met een gemiddelde leeftijd van ruim zes jaar, is het aantal verplaatsingen tijdens de eerste 
achttien  verblijfsmaanden  in  de  pleegzorg  vastgesteld.  Tevens  is  door  de  ouder  of 
pleegouder in deze periode op twee meetmomenten een gedragsvragenlijst (CBCL) ingevuld. 
De eerste meting vond plaats vijf maanden nadat het kind in de pleegzorg was geplaatst en 
de  tweede  meting  gemiddeld  dertien  maanden  na  de  eerste.  Specifieke  informatie 
betreffende het type pleegzorgplaatsing en de informanten is niet gevonden.  
Ten eerste bestudeerden de onderzoekers de samenhang tussen enerzijds de ernst van de 
problematiek vastgesteld op de eerste meting en anderzijds de verandering  in de ernst van 
deze problematiek. Hiervoor construeerden zij twee groepen, namelijk een groep waarbij vijf 
maanden na plaatsing  in de pleegzorg geen ernstig probleemgedrag  is gerapporteerd (42% 
van de plaatsingen)  en een  groep waarbij op dat moment wel ernstig probleemgedrag  is 
gerapporteerd  (58%  van  de  plaatsingen). Wat  betreft  de  verandering  in  probleemgedrag 
stellen  de  auteurs  vast dat  de  gemiddelde  problematiek  bij  de  eerste  groep  significant  is 
toegenomen,  terwijl  deze  bij  de  tweede  groep  significant  is  afgenomen.  Wel  blijft  de 
gemiddelde problematiek van deze tweede groep significant ernstiger dan die van de eerste 
groep.  
Ten  tweede  is  de  samenhang  tussen  de  problematiek  van  het  pleegkind  en  het 
plaatsingsverloop  onderzocht.  Hieruit  blijkt  dat met  name  de mate  van  externaliserende 
problematiek  is  geassocieerd met  het  verloop  van  de  plaatsing.  Pleegkinderen  die  op  de 
eerste meting als agressief en/of delinquent worden beoordeeld,  lopen meer risico op het 
ervaren van één of meerdere verplaatsingen. 
Ten  slotte  is  onderzocht  in  hoeverre  het  aantal  verplaatsingen  is  geassocieerd  met 
veranderingen  in de gemeten pleegkindproblematiek. De onderzoekers stellen vast dat het 
aantal  verplaatsingen  is  geassocieerd  met  een  toename  van  zowel  internaliserend  als 
externaliserend probleemgedrag. Dit geldt met name voor de groep pleegkinderen waarbij 
op de eerste meting geen tot weinig probleemgedrag werd gerapporteerd.  
 
Om zicht te krijgen op de psychosociale ontwikkeling van pleegkinderen  is  in Australië een 
cohort van 235 pleegkinderen gevolgd tijdens een periode van twee jaar na plaatsing in een 
pleeggezin (Barber & Delfabbro, 2003, 2005; Barber et al, 2001).  
Het  betrof  hier  kortdurende  en  langdurende  pleegzorgplaatsingen  van  vier‐  tot 
zeventienjarige kinderen, met een gemiddelde  leeftijd van bijna elf  jaar, geplaatst  in zowel 
bestands‐ als netwerkgezinnen. Ter bepaling van het psychosociale functioneren maakten de 
onderzoekers gebruik van een verkorte versie van de Child Behavior Checklist (CBC; Boyle et 
al., 1987). Deze verkorte gedragsvragenlijst, bestaande uit de  schalen grensoverschrijdend 
gedrag, hyperactiviteit en emotionele problematiek, werd bij aanvang van de plaatsing en 
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vervolgens  na  vier,  acht,  twaalf  en  24 maanden  door  de  casemanager  van  het  pleegkind 
ingevuld. In overeenstemming met de hiervoor beschreven studie van Newton et al. (2000) 
zijn de pleegkinderen gedurende hun verblijf  in de pleegzorg gevolgd. Dit houdt  in dat bij 
beëindiging  van  de  pleegzorgplaatsing  de  studie  kon  worden  vervolgd,  mits  het  kind 
wederom  in  een  pleeggezin  werd  geplaatst.  Op  deze  wijze  werd  uiteindelijk  bij  109 
pleegkinderen  gedurende  een  tweejarig  verblijf  in  de  pleegzorg  de  verandering  in  het 
psychosociale functioneren vastgesteld.  
De onderzoekers stellen vast dat casemanagers in de eerste vier maanden van de studie een 
afname van de emotionele problematiek, het hyperactief gedrag en het grensoverschrijdend 
gedrag signaleren (Barber & Delfabbro, 2003). Na deze periode stabiliseert het psychosociaal 
functioneren  van  de  pleegkinderen.  Uiteindelijk  wordt  in  vergelijking  met  de 
aanvangsproblematiek  na  twee  jaar  significant  minder  grensoverschrijdend  gedrag  en 
emotionele problemen gerapporteerd. Deze afname  is met name  in de eerste periode na 
plaatsing  in  de  pleegzorg  gerealiseerd.  Vergelijking  van  de  één‐  en  tweejaarsrapportages 
tonen dan ook  geen  verandering  in het psychosociaal  functioneren  van de pleegkinderen 
(Barber & Delfabbro, 2005). 
 
Eind  jaren  negentig  is  door  Farmer  et  al.  (2004)  in  Engeland  een  uitgebreid  onderzoek 
gestart naar het verloop van pleegzorgplaatsingen bij adolescente pleegkinderen. De studie 
was  onder  andere  gericht  op  de  samenhang  tussen  de  opvoedingsstrategieën  van 
pleegouders en het succes van de plaatsing. Het betrof 68 bestandsplaatsingen van elf‐ tot 
zeventienjarige  jongeren met een gemiddelde  leeftijd van ruim veertien  jaar (Lipscombe et 
al., 2003).  
Gedurende het eerste  jaar van de pleegzorgplaatsing zijn onder meer veranderingen  in het 
psychosociaal  functioneren,  zoals  de  emotionele  en  gedragsproblematiek  van  de 
pleegkinderen,  vastgesteld.  Hierbij  is  gebruikgemaakt  van  de  Strenght  and  Difficulties 
Questionnaire (SDQ; Goodman, 1994) welke door zowel de pleegouder als het pleegkind drie 
en twaalf maanden na aanvang van de plaatsing is ingevuld. De SDQ omvat, naast een schaal 
voor  prosociaal  gedrag,  de  schalen  hyperactiviteit,  emotionele  problemen,  gedrags‐
problemen en problemen met leeftijdsgenoten. 
Wat  betreft  de  verandering  in  het  psychosociaal  functioneren  van  het  pleegkind  wordt 
vastgesteld  dat  de  pleegouders  naarmate  de  plaatsing  vordert,  procentueel  meer 
pleegkinderen  als  problematisch  beoordelen.  Een  statistisch  significante  toename  wordt 
echter  enkel  gevonden  voor  de  schaal  ‘problemen  met  leeftijdsgenoten’.  Uit  de 
zelfrapportages  van  de  pleegkinderen  blijkt  weinig  verandering  in  het  psychosociaal 
functioneren.  Enkel  wat  betreft  de  emotionele  problematiek  is  er  een  significante 
verandering zichtbaar. Naarmate de plaatsing vordert, rapporteren de pleegkinderen meer 
emotionele problemen. 
Ondanks deze veranderingen concluderen de auteurs dat over de gehele  linie genomen de 
aard en ernst van de problematiek gedurende het onderzoek stabiel blijven. Zij stellen dat 
een periode van negen maanden waarschijnlijk  te kort  is om  (grote) veranderingen  in het 
psychosociaal  functioneren waar  te  nemen.  Overigens  komt  uit  de  onderzoeksresultaten 
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naar  voren  dat  pleegkinderen met  voornamelijk  externaliserende  gedragsproblemen  een 
groter risico hebben op deterioratie dan pleegkinderen met internaliserende problemen.  
 
In  1998  is,  eveneens  in  Engeland,  het  verloop  van  ruim  vijfhonderd  pleegzorgplaatsingen 
gedurende een periode van veertien maanden gevolgd  (Sinclair & Wilson, 2003; Sinclair et 
al., 2005). De studie was gericht op het  identificeren van  factoren die met het succesvolle 
verloop  van  een  pleegzorgplaatsing  zijn  geassocieerd.  Succes werd  door  de  onderzoekers 
geoperationaliseerd aan de hand van verschillende criteria, waaronder de continuïteit van 
de plaatsing.  
De  onderzoeksgroep  was  heterogeen  van  aard,  in  die  zin  dat  het  een  cross‐sectionele 
steekproef  betrof  van  alle  lopende  pleegzorgplaatsingen  van  zeven  pleegzorgaanbieders. 
Hierdoor omvatte de  studie  zowel  kortdurende  als  langdurende pleegzorgplaatsingen  van 
pleegkinderen in alle leeftijden die bij aanvang van het onderzoek al een kortere of langere 
periode in het betreffende pleeggezin verbleven. Om zicht te krijgen op de veranderingen in 
het emotioneel en gedragsmatig functioneren van de pleegkinderen is door pleegouders op 
twee meetmomenten onder meer de SDQ ingevuld.  
Uit  de  verschillen  tussen  beide  meetmomenten  stellen  de  onderzoekers  vast  dat  de 
veranderingsscores op de SDQ bij 47% van de pleegkinderen op een verbeterd functioneren 
duidt. Bij eveneens 47% is volgens de onderzoekers sprake van een verslechtering en bij 6% 
wordt geen verandering  in het  functioneren vastgesteld. Uit de onderzoeksrapportage kan 
echter niet worden opgemaakt welke criteria de onderzoekers hanteren om vast te stellen of 
er  sprake  is  van  een  voor‐  of  achteruitgang  in  het  functioneren.  Op  grond  van  de 
stabiliteitscoëfficiënt van  .82 kan worden geconcludeerd dat er over het algemeen weinig 
verandering  is  in  het  functioneren  van  de  pleegkinderen.  Dit  geldt  overigens  niet  voor 
pleegkinderen die op de eerste meting als zeer problematisch zijn geclassificeerd. Bij deze 
groep  pleegkinderen  is  een  significante  toename  van  probleemgedrag  zichtbaar  op  de 
tweede meting. 
 
De  hiervoor  beschreven  buitenlandse  longitudinale  studies  worden  in  Tabel  3.2 
weergegeven. 
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Tabel 3.2   Overzicht  van  buitenlandse  longitudinale  studies  naar  veranderingen  in  de  emotionele  en 
gedragsproblematiek van pleegkinderen 

Onderzoeksopzet  Kenmerken onderzoeksgroep  

Auteur a 
(jaartal) 

Land  Looptijd  Aantal 
metingen 

Informant  Instrument Steekproef  Eenheid 
van 

N b
(in mnd) 

analyse 

  Leeftijd c
T1 ‐Te 

 
(in jaren) 
min – max 

(M) 

Mc Auley   Ierland  8  2  pleegouder  CBCL  plaatsings‐  plaatsing  15  4‐11 
(1996)  leerkracht  TRF  cohort  (8.4) 
                   

Newton 
et al. 
(2000)  

USA  13  2  (pleeg)ouder CBCL  plaatsings‐  pleegkind  415  2‐17 
  cohort  (6.6) 

                   

Barber   Australië  24  5  casemanager CBC  plaatsings‐  pleegkind  109  4‐17 
et al.  cohort  (10.8) 
(2001) 
                   

Farmer   Engeland  9  2  pleegouder  SDQ  plaatsings‐  plaatsing  47  11‐17 
et al.  pleegkind  cohort  (14.3) 
(2004)   
                   

Sinclair   Engeland  14  2  pleegouder  SDQ  cross‐  plaatsing  365  4‐18 
et al.    sectioneel  (‐) 
(2005) 

a   In de tabel wordt verwezen naar één publicatie. Bij diverse studies zijn echter in verschillende publicaties additionele 
 onderzoeksdata gevonden. Deze publicaties worden in de tekst benoemd. 

b  ‘N T1 –Te’ betreft de plaatsingen/pleegkinderen die gedurende de volledige looptijd van het onderzoek deelnamen. 
c  De gemiddelde leeftijd is gebaseerd op de onderzoeksgroep bij T1. 

 
Intermezzo 

In het  voorgaande  is  een overzicht  gegeven  van  resultaten uit  longitudinale onderzoeken 
naar het emotioneel en gedragsmatig  functioneren van pleegkinderen. Alvorens  in te gaan 
op  pleegkind‐  en  pleeggezinkenmerken  die  met  verandering  in  dit  functioneren  zijn 
geassocieerd zal eerst het voorgaande worden samengevat.  
Wat  betreft  de  Nederlandse  studies  kan  gesteld  worden  dat, met  uitzondering  van  het 
onderzoek  van  Van  Ooyen‐Houben  (1991),  de  gemiddelde  leeftijd  van  de  pleegkinderen 
nagenoeg tien jaar is. In vijf van de zes studies wordt het verloop van de plaatsing gevolgd. 
Alleen in de studie van Van Ooyen‐Houben wordt het kind gedurende zijn of haar verblijf in 
de pleegzorg gevolgd. Het merendeel van de studies betreft startende plaatsingen.  
Met betrekking tot het emotioneel en gedragsmatig functioneren, blijkt er op groepsniveau 
sprake van stabiliteit. Op individueel niveau wordt bij ongeveer een vijfde tot een kwart van 
de plaatsingen een verbetering in het functioneren van het pleegkind gerapporteerd. In één 
studie  is dit bij nagenoeg de helft  van de pleegkinderen het  geval  (Damen & Pijnenburg, 
2005).  In  twee  onderzoeken  is  eveneens  vermeld  dat  bij  ongeveer  een  vijfde  van  de 
pleegkinderen  sprake  is van een verslechtering  in het  functioneren naarmate de plaatsing 
vordert.  
 
De  buitenlandse  studies  zijn,  in  vergelijking met  de Nederlandse  studies,  onderling meer 
heterogeen  van  aard.  Er  is  een  grotere  diversiteit  aan  meetinstrumenten,  gemiddelde 
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leeftijden van de pleegkinderen en er worden verschillende  informanten geraadpleegd.  In 
drie  van  de  vijf  studies wordt  het  verloop  van  de  plaatsing  gevolgd.  De  overige  studies 
volgen het kind gedurende zijn of haar verblijf in de pleegzorg.  
Evenals de Nederlandse onderzoeksresultaten lijkt er op groepsniveau sprake van stabiliteit 
in het  functioneren.  In één  studie  zijn veranderingen op  individueel niveau gerapporteerd 
(Sinclair et al., 2005). Volgens de auteurs  is bij 47% van de pleegkinderen  sprake van een 
verbetering in het functioneren en bij eveneens 47% een verslechtering in het functioneren. 
Overigens is in deze studie niet beschreven aan de hand van welke criteria is vastgesteld of 
er  sprake  is  van  een  verbetering,  dan  wel  verslechtering  in  het  functioneren  van  het 
pleegkind.  

3.3.3 Pleegkind‐  en  pleeggezinkenmerken  geassocieerd  met  veranderingen  in  het 
emotioneel en gedragsmatig functioneren van het pleegkind tijdens de plaatsing 

In een aantal van de in paragraaf 3.3.2 beschreven studies zijn eveneens kenmerken van het 
pleegkind  en  het  pleeggezin  onderzocht  op  hun  associatie  met  veranderingen  in  het 
emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  het  pleegkind.  De  bevindingen  uit  deze 
studies worden in de onderliggende paragraaf beschreven, waarbij er geordend wordt naar 
de opvoedingsvariabelen pleegkind  (K), pleegouder  (O) en de situationele context  (Sc) van 
het pleeggezin. Echter, vanwege het geringe aantal  studies kon geen onderscheid worden 
gemaakt tussen de verschillende persoonlijke kenmerken van deze opvoedingsvariabelen. 
 
Pleegkindkenmerken 
In  de  studies  uit  de  vorige  paragraaf  zijn  alleen  pleegkindkenmerken  behorende  bij  de 
fysieke, gedrags‐ en affectieve kenmerken en kenmerken van de hulpverleningsgeschiedenis 
bestudeerd in relatie tot veranderingen in het emotioneel en gedragsmatig functioneren van 
het pleegkind.  
Bij twee onderzoeken  is geen associatie gevonden met de fysieke kenmerken  leeftijd, sekse 
(Newton et al., 2000; Damen & Veerman, 2005) en etniciteit (Newton et al., 2000).  
Wat betreft de gedrags‐ en affectieve kenmerken zijn in de studies van Farmer et al. (2004) 
en  Sinclair  et  al.  (2005)  aanwijzingen  gevonden  dat  de  ernst  van  de  emotionele  en 
gedragsproblematiek  geassocieerd  is  met  verandering  van  deze  problematiek.  In  beide 
studies blijkt dat er  sprake  is van  stabiliteit van deze problematiek naarmate de plaatsing 
vordert, behalve wanneer bij aanvang sprake  is van ernstige gedragsproblematiek. Bij deze 
pleegkinderen is sprake van een significante deterioratie in het gedragsmatig functioneren.  
Ten slotte is in de studie van Newton et al. (2000) een associatie gevonden met kenmerken 
van  de  hulpverleningsgeschiedenis.  Het  ervaren  van meerdere  verplaatsingen  tijdens  de 
onderzoeksperiode bleek samen te hangen met een toename van zowel internaliserende als 
externaliserende gedragsproblemen bij het pleegkind. 
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Pleeggezinkenmerken 
In slechts vier studies (Bastiaensen, 2001; Strijker & Zandberg, 2001; Damen & Pijnenburg, 
2005; Sinclair et al., 2005)  zijn empirische onderzoeksgegevens gevonden betreffende een 
associatie tussen kenmerken van het pleeggezin (O‐ en Sc‐variabele) en veranderingen in het 
emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen  tijdens  de 
pleegzorgplaatsing. Bastiaensen  (2001) vond wat dit betreft een associatie met de  fysieke 
kenmerken leeftijd en sekse van de pleegouder. Indien de pleegvader jonger is rapporteren 
de  pleegouders  naarmate  de  plaatsing  vordert  een  toename  van  emotionele  en 
gedragsproblemen bij het pleegkind.  Is de pleegvader daarentegen ouder dan wordt  in de 
loop van de plaatsing door de pleegouders een afname van deze problemen gerapporteerd.  
In  de  studie  van  Damen  en  Pijnenburg  (2005)  zijn  aanwijzingen  gevonden  dat  de 
competenties  van  pleegouders  geassocieerd  zijn  met  een  afname  van  emotionele  en 
gedragsproblematiek  van  de  pleegkinderen  tijdens  de  plaatsing.  Meer  competente 
pleegouders bleken de gewenste uitkomsten van het  ‘Versterkingsproject’, waaronder een 
vermindering van gedragsproblemen, beter te bereiken. Competenties die genoemd worden 
zijn  ‘pleegouders  kunnen  het  nodige  aan’,  ‘pleegouders  hebben  de  nodige  ervaring’  en 
‘pleegouders hebben voldoende achtergrondkennis’. Als zodanig zouden deze competenties 
kunnen worden bezien als cognitieve kenmerken van de pleegouder. 
Strijker  en  Zandberg  (2001)  combineerden  in  hun  studie  opvoedingskenmerken  met 
kenmerken van de situationele context en construeerden zodoende een  taxonomie van de 
opvoedingsomgevingen  van  de  pleeggezinnen.  Dit  leidde  tot  het  onderscheid  in  vier 
pleeggezintypen  namelijk  ‘Conformerend’,  ‘Structuur’,  ‘Fragiel‐gestructureerd’  en 
‘Betrokken’. Voor een uitgebreide omschrijving van deze vier gezinstypen wordt verwezen 
naar  de  publicatie  van  Strijker  en  Zandberg  (2001).  Hier  volstaan  we  met  een  korte 
beschrijving van de resultaten. De auteurs constateren dat pleegkinderen zich relatief goed 
ontwikkelen  bij  een  plaatsing  in  een  pleeggezin  van  het  type  ‘Structuur’,  dat wil  zeggen 
gezinnen waarbij  de  dagelijkse  gang  van  zaken  goed  is  georganiseerd  en  de  gezinsleden 
elkaar controleren op hun doen en laten. Dit in tegenstelling tot de pleegkinderen geplaatst 
in  het  pleeggezintype  ‘Betrokken’.  Dit  gezinstype,  dat  zich  van  de  andere  drie  typen 
onderscheidt door  relatief weinig gezinsstructuur,  is geassocieerd met een  toename  in de 
ernst van het probleemgedrag bij het pleegkind.  
In de  studie  van  Sinclair et al.  (2005),  ten  slotte,  is geen  samenhang gevonden  tussen de 
beoordeling  van  het  pleegouderschap  en  een  verandering  in  het  emotioneel  en 
gedragsmatig functioneren van het pleegkind tijdens de plaatsing. 
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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.  

65 



Hoofdstuk 4 

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 

69 



Hoofdstuk 4 

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‐
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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. 
 

75 



Hoofdstuk 4 

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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5 Resultaten 

5.1 Inleiding 

In  dit  hoofdstuk worden  de  onderzoeksresultaten  beschreven  ter  beantwoording  van  de 
onderzoeksvragen  uit  paragraaf  4.1.  Paragraaf  5.2  en  5.3  geven  de  uitkomsten  op  de 
instrumenten van respectievelijk de eerste en de tweede meting (de onderzoeksvragen 1 en 
2). Hierbij worden de gevonden  resultaten  vergeleken met een norm‐ of  referentiegroep. 
Daarnaast vindt er een analyse plaats  ten aanzien van de pleegouder‐ en pleegkindtaxatie 
wat betreft de ernst van het probleemgedrag, gemeten met respectievelijk de CBCL en de 
YSR.  Paragraaf  5.4  beschrijft  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen  tijdens  de  plaatsing 
(onderzoeksvraag  3).  In  paragraaf  5.5  wordt  het  plaatsingsverloop  beschreven,  getoetst 
welke kenmerken van het pleegkind  (K), de pleegouder  (O) en de situationele context  (Sc) 
met dit plaatsingsverloop zijn geassocieerd en welke combinatie van kenmerken het verloop 
van de plaatsing het meest accuraat voorspellen (onderzoeksvraag 4). De  laatste paragraaf 
(5.6) gaat in op het resultaat van de pleegzorgplaatsing en toetst welke kenmerken (K, O, Sc) 
dit resultaat voorspellen (onderzoeksvraag 5 en 6).  

5.2 Onderzoeksresultaten van de eerste meting 

Wat zijn de kenmerken van het pleegkind, de pleegouders en de situationele context op de 
eerste meting en hoe verhoudt dit zich tot de norm‐ of referentiegroep?  
 
In  deze  paragraaf worden  de  onderzoeksresultaten  van  de  eerste meting  gepresenteerd. 
Paragraaf 5.2.1 beschrijft het functioneren van de pleegkinderen, gemeten met de CBCL, YSR 
en  ASL.  Vervolgens  wordt  in  paragraaf  5.2.2  ingegaan  op  de  wijze  waarop  pleegouders 
opvoeden  gemeten met  de  VOVO,  en  in  paragraaf  5.2.3. wordt  het  gezinsklimaat  in  het 
pleeggezin gemeten met de GKS‐II, beschreven. 
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5.2.1 Pleegkind 

Child Behavior Checklist 
Om  vast  te  stellen  in  welke  mate  de  pleegouder  het  gedrag  van  hun  pleegkind  als 
problematisch ervaart is aan de pleegouder gevraagd de CBCL in te vullen. Zoals beschreven 
in Hoofdstuk 4  is door pleegouders alleen het ‘probleemdeel’  ingevuld. Tabel 5.1 toont per 
schaal de gemiddelde ruwe score (tweede kolom), de gemiddelde T‐score (derde kolom) en 
het percentage pleegkinderen met een score in het grens‐ of klinisch gebied (vierde kolom). 
In het navolgende wordt gesproken over het grens‐klinisch gebied wanneer de score  in dit 
gebied valt. 
 

Tabel 5.1   Gemiddelde  ruwe  scores, T‐scores en percentages  in het grens‐klinisch gebied voor de CBCL‐
probleemschalen op T1 (N=92) 

  Ruwe score  T‐score  Grens‐klinisch* 
Schaal  M  (SD)  M (SD)  Frequentie   (%) 

Teruggetrokken  3.88  (3.2)  58.6 (8.0)  17  (18.5) 
Lichamelijke Klachten  1.86  (2.4)  56.3 (8.3)  13  (14.1) 
Angstig/Depressief  5.03  (4.4)  58.1 (7.9)  19  (20.7) 
Sociale Problemen  2.87  (2.7)  60.1 (9.5)  23  (25.0) 
Denkproblemen  1.53  (2.0)  59.4 (9.7)  19  (20.7) 
Aandachtsproblemen  5.90  (3.9)  60.7 (8.9)  26  (28.3) 
Delinquent Gedrag  3.01  (3.0)  59.2 (8.6)  18  (19.6) 
Agressief Gedrag  7.87  (6.4)  58.5 (8.3)  20  (21.7) 
             

Internaliseren  10.32  (7.8)  56.7 (10.8)  40  (43.5) 
Externaliseren  10.90  (8.8)  57.1 (11.5)  40  (43.5) 
Totale Probleemscore  33.99  (22.7)  58.5 (11.8)  46  (50.0) 
*  Smallebandsyndromen: T‐score ≥ 67; Bredebandsyndromen en Totale Probleemscore: T‐score ≥ 60 

 
Uit de tabel valt af te leiden dat de gemiddelde T‐scores op zowel de smallebandsyndromen, 
de bredebandsyndromen als de Totale Probleemscore in het normale gebied vallen. Evenwel 
is  door  de  helft  van  de  pleegouders  het  gedrag  van  het  pleegkind  als  problematisch 
beoordeeld. Van deze pleegouders ligt de Totale Probleemscore in het grens‐klinisch gebied. 
Bij  ruim  40%  van  de  pleegouders  valt  de  score  op  de  schalen  ‘Internaliseren’  en 
‘Externaliseren’ in het grens‐klinische gebied. Voor de smallebandsyndromen scoorden, met 
uitzondering van de schaal ‘Lichamelijk Klachten’, bij benadering een vijfde tot een kwart van 
de pleegouders grens‐klinisch.  
 
Youth Self‐Report 
Om na te gaan in hoeverre het pleegkind zelf zijn of haar gedrag als problematisch ervaart is 
aan  het  pleegkind  gevraagd  de  YSR  in  te  vullen.  Ook  bij  deze  vragenlijst  is  alleen 
gebruikgemaakt van het probleemdeel.  
De YSR is door 78 pleegkinderen ingevuld en Tabel 5.2 geeft per schaal de gemiddelde ruwe 
score, de gemiddelde T‐score en het percentage pleegkinderen met een score in het grens‐
klinisch gebied.  
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Tabel 5.2   Gemiddelde  ruwe  scores,  T‐scores  en  percentages  in  het  grens‐klinisch  gebied  voor  de  YSR‐
probleemschalen op T1 (N=78) 

  Ruwe score  T‐score  Grens‐klinisch* 
Schaal  M  (SD)  M (SD)  Frequentie   (%) 

Teruggetrokken  3.21  (2.6)  55.8 (8.4)  6  (7.7) 
Lichamelijke Klachten  2.60  (2.4)  53.8 (6.0)  3  (3.8) 
Angstig/Depressief  5.62  (4.9)  55.6 (7.5)  8  (10.3) 
Sociale Problemen  2.36  (1.8)  53.3 (5.3)  3  (3.8) 
Denkproblemen  2.09  (2.2)  57.1 (8.7)  8  (10.3) 
Aandachtsproblemen  5.51  (3.0)  55.4 (7.4)  5  (6.4) 
Delinquent Gedrag  3.81  (2.2)  55.2 (6.3)  8  (10.3) 
Agressief Gedrag  8.42  (4.9)  55.6 (6.3)  7  (9.0) 
             

Internaliseren  11.15  (8.4)  51.9 (11.4)  19  (24.4) 
Externaliseren  12.23  (6.5)  53.0 (10.0)  18  (23.1) 
Totale Probleemscore  38.13  (21.4)  52.5 (11.5)  16  (20.5) 
*  Smallebandsyndromen: T‐score ≥ 67; Bredebandsyndromen en Totale Probleemscore: T‐score ≥ 60 

 
Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde T‐scores op alle schalen  in het normale gebied  liggen. 
Daarnaast maakt de laatste kolom duidelijk dat een vijfde van de pleegkinderen op de Totale 
Probleemscore  in  het  grens‐klinisch  gebied  scoorde.  Op  de  schalen  ‘Internaliseren’  en 
‘Externaliseren’ werd door nagenoeg een kwart van de pleegkinderen een score in het grens‐
klinisch gebied behaald. Het percentage pleegkinderen met een grens‐klinische score op de 
smallebandsyndromen varieerde van 3.8 voor  Lichamelijke Klachten en Sociale Problemen 
tot 10.3 voor Angstig/Depressief, Denkproblemen en Delinquent Gedrag.  
Omdat er geen Nederlandse studies bekend zijn naar de zelfrapportage van probleemgedrag 
bij  pleegkinderen  is  het  niet  mogelijk  de  gevonden  scores  te  vergelijken  met  andere 
pleegzorgpopulaties.  
 
Vergelijking tussen de pleegouder‐ en pleegkindtaxatie 
Om  te onderzoeken of de pleegouder en het pleegkind verschillen  in hun  taxaties van de 
ernst van probleemgedrag bij de eerste meting zijn statistische analyses uitgevoerd. Hierbij 
is  gebruikgemaakt  van de  ruwe  scores op de  cross‐informant  items. Dit  zijn de  items die 
beide  instrumenten gemeenschappelijk hebben. Zo zijn de schalen  ‘Totale Probleemscore’, 
‘Internaliseren’  en  ‘Externaliseren’  opgebouwd  uit  respectievelijk  100,  29  en  30  cross‐
informant items. 
 
Ten eerste  is de Student’s gepaarde t‐toets op de schaal ‘Totale Probleemscore’ toegepast. 
Uit  het  resultaat  van  de  statistische  toets  bleek  dat  de  gemiddelde  scores  van  de 
pleegouders  en  de  pleegkinderen  statistisch  significant  van  elkaar  verschilden.  De 
pleegkinderen  rapporteerden gemiddeld meer  (M=37.0,  SD=18.4) probleemgedrag dan de 
pleegouders (M=30.4, SD=20.1; t(77)=‐2.94, p=.004, d5= ‐.34). 

                                                       
5  Berekening  effectgrootte  d met  formule  d= M1‐M2/SDgepooled  waarbij  de  gepoolde  standaarddeviatie  als  volgt  wordt 
berekend SDgepooled=√(((N‐1)SD1² + (N‐1)SD2²)/(2N‐2)) (Veerman, 2006). 
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Vervolgens  worden  multivariate  variantieanalyses  (MANOVA)  herhaalde  metingen 
uitgevoerd om de verschillen tussen beide informanten op de overige schalen te toetsen. Bij 
de  eerste  analyse  zijn  de  scores  op  de  bredebandsyndromen  ‘Internaliseren’  en 
‘Externaliseren’  van  de  CBCL  en  YSR  gepaard  (Strijker &  Van Oijen,  2006). Wanneer  een 
statistisch  significant  hoofdeffect  wordt  gevonden,  zal  onderzocht  worden  welk 
bredebandsyndroom statistisch significant bijdraagt aan het gevonden hoofdeffect. Als een 
significante  bijdrage  wordt  gevonden,  zal  vervolgens  een MANOVA  herhaalde  metingen 
worden uitgevoerd met de smallebandsyndromen van het betreffende bredebandsyndroom. 
Ten  slotte  wordt  een  MANOVA  herhaalde  metingen  uitgevoerd  op  de  overige  drie 
smallebandsyndromen,  te  weten:  ‘Sociale  Problemen’,  ‘Denkproblemen’  en  ‘Aandachts‐
problemen’.  Voorafgaand  aan  de MANOVA  herhaalde metingen  is  onderzocht  of  aan  de 
voorwaarden voor uitvoering, zoals beschreven door Tabachnick en Fidell (2007), is voldaan. 
Hier  zijn enkele outliers  in de datafile gevonden.  In navolging van Huyghen  (2007)  zijn de 
waarden van deze outliers aangepast volgens de methode van Tabachnick en Fidell (2007). 
Hierbij  krijgen  de  outliers  een  nieuwe  waarde  die  weliswaar  afwijkend  is,  echter  deze 
waarde  wijkt  slechts  één  eenheid  af  (hoger  of  lager)  van  de  volgende  waarde  in  de 
distributie. Door  het  hanteren  van  deze methode wordt  de  power  van  de MANOVA  niet 
aangetast.  
 
Uit de eerste MANOVA bleek het  informanttype  (pleegouder of pleegkind) een  statistisch 
significant  hoofdeffect  te  hebben  op  de  scores  van  de  schalen  ‘Internaliseren’,  en 
‘Externaliseren’  (Λ=.90,  F(2,  76)=4.07,  p=.02,  η2=.10)  met  voor  het  pleegkind  hogere 
ernstscores  (10.67  en  12.17)  dan  voor  de  pleegouder  (9.27  en  9.67).  Gemeten  naar  de 
criteria van Cohen (1988)  is het gevonden effect van 10% matig van omvang. Vervolgens  is 
onderzocht welke schalen statistisch significant bijdragen aan het gevonden hoofdeffect. De 
F‐waarden van de univariate toetsen zijn gegeven in Tabel 5.3. 
 

Tabel 5.3   Ruwe  scores en geobserveerde F‐waarden  crossinformant bredebandsyndromen CBCL en YSR 
op T1 (N=78) 

MCBCL  η2 Schaal  (SD)  MYSR (SD)  F 

Internaliseren  9.27  (7.1)  10.67  (7.4)  3.13   ‐ 
Externaliseren  9.67  (7.5)  12.17  (6.4)  8.17**  .10 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001           

 
Uit  de  tabel  kan  worden  opgemaakt  dat  alleen  de  schaal  ‘Externaliseren’  statistisch 
significant  bijdroeg  aan  het  gevonden  hoofdeffect.  Het  pleegkind  rapporteerde  op 
Externaliseren  gemiddeld  een  hogere  ernstscore  dan  de  pleegouder.  De  grootte  van  het 
verschil  in gemiddelden  is volgens de criteria van Cohen (1988) matig (10%). Het gevonden 
effect  is  verder  onderzocht  met  behulp  van  een  tweede  MANOVA  waarbij  de 
smallebandsyndromen ‘Delinquent Gedrag’ en ‘Agressief Gedrag’ als afhankelijke variabelen 
zijn genomen. Ook hier geeft de MANOVA een statistisch significant hoofdeffect (Λ=.82, F(2, 
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76)=8.36, p<.001, η2=.18) met hogere gemiddelde ernstscores voor het pleegkind.  In Tabel 
5.4 zijn de F‐waarden van de univariate toetsen gegeven. 
 

Tabel 5.4   Ruwe  scores  en  geobserveerde  F‐waarden  crossinformantschalen  Delinquent  gedrag  en 
Agressief gedrag van de CBCL en YSR op T1 (N=78) 

η2 Schaal  MCBCL (SD)  MYSR (SD)  F 

Delinquent Gedrag  2.65  (2.5)  3.81  (2.2)  16.58***  .18 
Agressief Gedrag  7.10  (5.8)  8.42  (4.9)  3.41  ‐ 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001         

 
Uit de  significante  F‐waarden  in Tabel 5.4  kan worden opgemaakt dat Delinquent Gedrag 
statistisch significant bijdraagt aan het gevonden hoofdeffect. Het gevonden effect is volgens 
de criteria van Cohen (1988) groot (18%). 
 
Ten  slotte  is  een  derde  MANOVA  herhaalde  metingen  uitgevoerd  op  drie 
smallebandsyndromen  ‘Sociale  Problemen’,  ‘Denkproblemen’  en  ‘Aandachtsproblemen’. 
Hier  bleek  eveneens  een  statistisch  significant  hoofdeffect  (Λ=.81,  F(3,  75)=5.70,  p=.001, 
η2=.19)  met  op  alle  drie  schalen  voor  het  pleegkind  hogere  ernstscores  dan  voor  de 
pleegouder. De in Tabel 5.5 gegeven F‐waarden van de univariate toetsen laten zien dat de 
schaal ‘Denkproblemen’ statistisch significant bijdraagt aan het gevonden hoofdeffect. Naar 
de criteria van Cohen (1988) is het gevonden effect matig van omvang.  
 

Tabel 5.5   Ruwe  scores  en  geobserveerde  F‐waarden  crossinformantschalen  Sociale  Problemen, 
Denkproblemen en Aandachtsproblemen van de CBCL en YSR op T1 (N=78) 

MCBCL  η2 Schaal  (SD)  MYSR (SD)  F 

Sociale Problemen  2.47  (2.4)  2.06  (1.6)  2.37  ‐ 
Denkproblemen  1.14  (1.8)  1.73  (1.8)  6.66**  .09 
Aandachtsproblemen  4.90  (3.1)  5.51  (3.0)  2.26  ‐ 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001         

 
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. Bij de eerste meting  is de ASL door 55 pleegkinderen  ingevuld.  In Tabel 5.6  is een 
overzicht gegeven van de gemiddelde ruwe score op de ASL‐schalen.  
Om te onderzoeken of de gemiddelde scores van de pleegkinderen overeenkomen met de 
gemiddelde  scores  van  de  jongeren  uit  het  ijkingsonderzoek  (Boersma,  2004)  is 
gebruikgemaakt van de Student’s t‐toets voor één steekproef. De gevonden t‐waarden zijn 
beschreven in Tabel 5.6 waarbij met een asterisk is aangegeven of de verschillen statistisch 
significant zijn. Hierbij is alpha gecorrigeerd voor het aantal uitgevoerde toetsen.  
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Tabel 5.6   Gemiddelden  (en  standaarddeviaties)  van  de  ruwe  scores  op  de  ASL‐schalen  van  de 
pleegkinderen op T1 en de referentiegroep 

Pleegzorg  Referentiegroep   t‐waarde  

(N=55)  (N=1095) 
M (SD)  M (SD) 

Schaal  

Gekende reacties         

  Aanpassen  23.9 (3.0)  23.4  (4.0)  1.289  

  Overschrijden  23.3 (5.1)  24.7  (4.2)  ‐2.117  

  Onderhandelen   6.8 (3.3)   5.7  (3.5)  2.521  

  Terugtrekken   8.9 (3.7)   9.5  (4.1)  ‐1.292  

  Totaal  62.9 (9.8)  63.4  (11.7)  ‐0.401  

Gewilde reacties       

  Aanpassen  15.9 (3.3)  15.0  (4.0)  2.021  

  Overschrijden   5.6 (3.4)   6.5  (4.2)  ‐2.060  

  Onderhandelen   3.7 (2.0)   2.7  (2.0)  3.693 * 

  Terugtrekken   2.5 (1.9)   3.0  (1.8)  ‐1,736  

Motivaties       

  Ik/Hier en nu  23.3 (2.9)  22.8  (3.4)  1.208  

  Ander/Toekomst   5.5 (3.1)   6.0  (2.9)  ‐1.307  

  Totaal  28.7 (2.5)  28.8  (4.3)  ‐0.221  

* Significantieniveau is aangepast met Bonferroni‐correctie: p<.004   

 
Uit de tabel blijkt dat de pleegkinderen, evenals de kinderen uit de referentiegroep, van de 
gekende  reacties  voornamelijk  de  reactietypen  ‘Aanpassen’  en  ‘Overschrijden’  noemden. 
Van de gewilde reacties kozen zij veelal voor het Aanpassen aan de sociale  limiet. Hiervoor 
gaven  zij meestal  een motivatie  die  gericht was  op  het  eigenbelang  of  op  de  hier  en  nu 
situatie.  
Wat betreft verschillen tussen beide groepen bleek alleen een statistisch significant verschil 
voor  het  reactietype  ‘Onderhandelen’  van  de  gewilde  reacties.  De  pleegkinderen 
prefereerden,  indien  geconfronteerd  met  een  sociale  grens,  vaker  het  reactietype 
‘Onderhandelen’  dan  de  jongeren  uit  de  referentiegroep.  Volgens  de  criteria  van  Cohen 
(1988) is het gevonden verschil matig groot (d=.71).  
 
Om te onderzoeken welk percentage pleegkinderen een afwijkende score op de ASL behaalt 
is  gebruikgemaakt  van  de  standaardscores.  Met  deze  standaardscores  kan  voor  elke 
individuele  schaalscore worden  vastgesteld  of  deze  statistisch  significant  afwijkt  van  het 
normgemiddelde. Hiervoor wordt  in de handleiding een betrouwbaarheidsinterval van 90% 
gehanteerd  (Rink  et  al.,  2000b).  In  Tabel  5.7  is  voor  elke  ASL‐schaal  af  te  lezen  hoeveel 
pleegkinderen  het  betreffende  reactie‐  of  motivatietype  minder  dan  gemiddeld  (kolom 
twee), gemiddeld (kolom drie) of meer dan gemiddeld (kolom vier) noemden.  
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Tabel 5.7   Verdeling van de individuele ASL‐scores per groep op T1 gebaseerd op de standaardscore (N=55) 

> Gemiddeld < Gemiddeld  Gemiddeld    
Schaal  Frequentie   (%)  Frequentie   (%)  Frequentie   (%) 

Gekende reacties             
  Aanpassen  3  (5.5)  50  (90.9)  2  (3.6) 
  Overschrijden  8  (14.5)  47  (85.5)  ‐  ‐ 
  Onderhandelen  2  (3.6)  49  (89.1)  4  (7.3) 
  Terugtrekken  4  (7.3)  48  (87.3)  3  (5.5) 
  Totaal  2  (3.6)  53  (96.4)  ‐  ‐ 
Gewilde reacties             
  Aanpassen  ‐  ‐  49  (89.1)  6  (10.9) 
  Overschrijden  6  (10.9)  48  (87.3)  1  (1.8) 
  Onderhandelen  4  (7.3)  48  (87.3)  3  (5.5) 
  Terugtrekken  ‐  ‐  53  (96.4)  2  (3.6) 
Motivaties             
  Ik/Hier en nu  4  (7.3)  47  (85.5)  4  (7.3) 
  Ander/Toekomst  5  (9.1)  46  (83.6)  4  (7.3) 
  Totaal  1  (1.8)  54  (98.2)  ‐  ‐ 

 
Uit de  tabel blijkt onder meer dat bij een  ruime meerderheid  van de pleegkinderen geen 
afwijkende score op de ASL werd gevonden. Voor de gekende  reacties valt op dat  relatief 
veel pleegkinderen (14.5%) het reactietype ‘Overschrijden’ minder dan gemiddeld noemden. 
Dit beeld lijkt terug te komen bij de gewilde reacties waar een tiende van de pleegkinderen 
statistisch  significant minder vaak geneigd was om voor het  reactietype  ‘Overschrijden’  te 
kiezen.  Slechts  één  pleegkind  koos  statistisch  significant  vaker  voor  het  reactietype 
‘Overschrijden’ en valt hiermee volgens de richtlijnen van de handleiding (Rink et al., 2000b) 
in de risicogroep van personen met een hoge kans op wetsovertredend gedrag.  

5.2.2 Pleegouder 

Vragenlijst Opvoedingstaken Voor Ouders 
Om een  indicatie  te krijgen van de wijze waarop door pleegouders wordt opgevoed,  is de 
pleegouder gevraagd over de opvoeding van het eigen kind de Vragenlijst Opvoedingstaken 
Voor  Ouders  (VOVO;  Rink  &  Knot‐Dickscheit,  2002a)  in  te  vullen.  Hiermee  wordt  de 
benadrukking van opvoedingstaken gemeten als onderdeel van het opvoedingsmilieu waarin 
het  pleegkind  terechtkomt  bij  plaatsing  in  het  pleeggezin. Om  een  onderzoeksgroep  van 
voldoende omvang te verkrijgen  is de pleegouder gevraagd de vragenlijst  in te vullen voor 
het eigen kind vanaf een  leeftijd van vier  jaar. Aangezien de vragenlijst ontworpen  is voor 
ouders  van  kinderen  van  12  jaar  en  ouder,  is  getoetst  of  er  verschillen  zijn  tussen 
leeftijdscategorieën op de schalen.  
Tabel  5.8  toont  de  gemiddelde  score  van  de  totale  onderzoeksgroep  (tweede  kolom),  de 
gemiddelde score van de afzonderlijke  leeftijdscategorieën (kolom drie tot en met 5) en de 
F‐waarden  uit  de  ANOVA  waarmee  verschillen  tussen  drie  leeftijdsgroepen  zijn  getoetst 
(zesde  kolom).  De  gemiddelden  op  de  tien  opvoedingstaken  en  de  twee 
opvoedingsdimensies kunnen variëren van 1 tot en met 5. Voor een score van 1 geldt dat de 
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opvoedingstaak  (of de bij de dimensie behorende opvoedingstaken) niet  is uitgevoerd en 
voor een score van 5 dat deze zeer veel is uitgevoerd. 
 

Tabel 5.8   Gemiddelden (en standaarddeviaties) op de tien opvoedingstaken per leeftijdscategorie (N=73) 

        Leeftijdscategorieën       Totale 
groep     Jonger dan 12 

jaar (n=14) 
12 t/m 18 
jaar (n=43) 

Ouder dan 18 
jaar (n=16) 

  ANOVA 
(N=73) 
M  (SD)    M (SD)  M (SD)  M (SD)    F  

Opvoedingstaak/Dimensie  

Communicatie  3.79  (0.44)    3.90 (0.38)  3.80 (0.45)  3.69 (0.46)    .89  
Gezondheid  3.64  (0.41)    3.73 (0.45)  3.61 (0.40)  3.64 (0.41)    .38  
Structuur  3.48  (0.54)    3.60 (0.38)  3.46 (0.60)  3.45 (0.50)    .39  
Materiële middelen  3.44  (0.47)    3.49 (0.43)  3.42 (0.50)  3.46 (0.42)    .15  
Woonsituatie  3.53  (0.56)    3.67 (0.41)  3.50 (0.60)  3.50 (0.58)    .48  
Gezinsrelaties  3.56  (0.54)    3.62 (0.35)  3.56 (0.59)  3.53 (0.58)    .11  
Sociaal netwerk  3.52  (0.47)    3.50 (0.47)  3.52 (0.47)  3.53 (0.46)    .01  
Acceptatie  3.65  (0.43)    3.57 (0.46)  3.66 (0.43)  3.68 (0.46)    .26  
Grenzen stellen  3.49  (0.51)    3.46 (0.50)  3.49 (0.56)  3.53 (0.41)    .07  
Controle  3.37  (0.47)    3.40 (0.43)  3.40 (0.48)  3.30 (0.48)    .29  
                         

Dimensie Controle  3.46  (0.46)    3.47 (0.43)  3.46 (0.50)  3.46 (0.43)    <.01  
Dimensie Ondersteuning  3.70  (0.40)    3.70 (0.41)  3.71 (0.40)  3.69 (0.41)    .02  

 
Uit de F‐waarden blijkt dat er geen verschillen waren  in gemiddelden op de schalen tussen 
de drie  leeftijdsgroepen. Aanvullend  is de samenhang tussen de  leeftijd van het kind en de 
schaalscores  onderzocht. Uit  de  analyses  bleek  enkel  voor  de  schaal  ‘Communicatie’  een 
negatieve associatie met de leeftijd van het kind (r=‐.24, p=.04). De gevonden samenhang is 
volgens  de  criteria  van  Cohen  (1988)  klein  en  indien  alpha wordt  gecorrigeerd  voor  het 
aantal toetsen niet statistisch significant. Derhalve wordt gesteld dat de leeftijd van het kind 
niet van  invloed  is op de gevonden scores en zal voor navolgende analyses gebruik worden 
gemaakt van de scores van de volledige onderzoeksgroep (N=73).  
De gemiddelde scores van de pleegouders varieert voor de  tien opvoedingstaken van 3.37 
(Controle)  tot 3.79  (Communicatie). Dit betekent dat de pleegouders de opvoedingstaken 
meer dan gemiddeld tot veel hebben uitgevoerd. Dit geldt ook voor de opvoedingsdimensies 
‘Controle’ en ‘Ondersteuning’. 
 
Vergelijking met referentiegroep 
Om een beeld te krijgen van de benadrukking van de opvoedingstaken door de pleegouders 
is een vergelijking gemaakt met ouders die geen relatie met  jeugdzorg hebben. Hiervoor  is 
gebruikgemaakt van het databestand (N=363) uit de studie van Van der Mooren (2006). De 
onderzoeksgroep  van  Van  der  Mooren  wordt  in  het  navolgende  aangeduid  als  de 
referentiegroep.  
Door  middel  van  twee  multivariate  variantieanalyses  (MANOVA),  met  respectievelijk  de 
twee  opvoedingsdimensies  en  de  tien  opvoedingstaken  als  afhankelijke  variabelen,  is 
getoetst of beide groepen van elkaar verschillen in de mate waarin de opvoedingstaken zijn 
uitgevoerd.  
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Uit  de  eerste  MANOVA  bleek  dat  het  groepslidmaatschap  (pleegzorggroep  of 
referentiegroep) een statistisch significant hoofdeffect heeft op de scores van de dimensies 
‘Controle’  en  ‘Ondersteuning’  (Λ=.98,  F(2,  433)=4.68,  p=.01,  η2=.02).  Gemeten  naar  de 
criteria van Cohen (1988) is het gevonden effect klein van omvang. Uit de univariate ANOVA 
(zie Tabel 5.9) bleek dat alleen de opvoedingsdimensie ‘Ondersteuning’ statistisch significant 
bijdroeg aan het gevonden hoofdeffect. Pleegouders behaalden op deze dimensie gemiddeld 
een hogere score dan de ouders uit de referentiegroep.  
 

Tabel 5.9  Gemiddelden  (standaarddeviaties)  en  geobserveerde  F‐waarden  van  pleegouder‐  en 
referentiegroep op de dimensies Controle en Ondersteuning (N=436) 

Pleegoudergroep    Referentiegroep       
Dimensie (N=73)  (N=363) 

η2 M  (SD)    M (SD)    F  
Controle  3.46  (0.46)    3.39 (0.43)    1.51     ‐ 
Ondersteuning  3.70  (0.40)    3.56 (0.41)    7.44**  .02 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001              

 
Uit de tweede MANOVA met de tien opvoedingstaken als afhankelijke variabelen bleek uit 
Wilk’s  lambda  geen  significant  hoofdeffect  (Λ=.97,  F(10,  425)=1.55,  p=.12).  Met  andere 
woorden: tussen beide groepen is er geen verschil in benadrukking van de opvoedingstaken.  

5.2.3 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.  De  GKS‐II  is  door  negentig  pleegouders  ingevuld.  Tabel  5.10  toont  in  de  tweede 
kolom de gemiddelde schaalscore en  in de derde kolom de gemiddelde standaardscore op 
de zeven schalen en de twee indices. De gemiddelde standaardscore van de normgroep voor 
elke schaal en de beide  indices bedraagt 50. Met behulp van de Student’s t‐toets voor één 
steekproef  is getoetst op welke schalen en  indices het verschil statistisch significant  is. De 
gevonden  t‐waarde  wordt  in  de  vierde  kolom  gegeven.  De  vijfde  kolom  geeft  de 
effectgrootte uitgedrukt  in Cohen’s d waarbij geldt dat een d‐waarde van  .20 als een klein 
effect wordt beschouwd, een d‐waarde van .50 als matig en een d‐waarde van .80 als groot 
(Cohen, 1988). Wat betreft de  interpretatie van de  scores geldt, met uitzondering van de 
schaal ‘Conflict’, dat een hogere score correspondeert met een ‘beter’ gezinsfunctioneren en 
een  lagere  score  met  een  ‘slechter’  gezinsfunctioneren.  Voor  de  schaal  ‘Conflict’  is  dit 
omgekeerd.  
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Tabel 5.10   Gemiddelden  (en  standaarddeviaties)  op  de  schalen  en  indices  van  de  GKS‐II,  t‐waarde  en 
effectgrootte (N=90) 

  Gemiddelde schaalscore  Gemiddelde standaardscore       

d b Schaal/Index  M  (SD)  M (SD)    t‐waardeª 
Cohesie   8.8  (1.4)  50.8 (6.7)     1.172  ‐
Expressiviteit   9.3  (1.6)  53.6 (7.6)     4.484*   .67
Conflict   3.1  (1.9)  45.1 (8.0)    ‐5.803*  ‐.87
Organisatie   8.7  (1.8)  51.8 (7.9)     2.127  ‐
Controle   8.1  (2.0)  49.2 (9.0)    ‐0.816  ‐
Normen   7.0  (2.0)  47.9 (7.6)    ‐2.586  ‐
Sociale oriëntatie   7.9  (2.5)  52.8 (11.3)     2.346  ‐
               

Gezinsrelatie Index  25.9  (3.0)  53.8 (5.9)     6.096*  .91
Gezinsstructuur Index   16.9  (3.3)  50.8 (8.3)     0.950  ‐
* Significantieniveau is aangepast met Bonferroni‐correctie: p<.006         

b d= ((m‐c/sd)*√2) (Cohen, 1988) ª Student’s t‐toets voor één steekproef (standaard normaal gemiddelde bedraagt 50) 

 
Uit de tabel blijkt dat de score van de pleegouders op de GKS‐schalen en  indices rond het 
normgemiddelde  liggen.  Voor  de  schalen  ‘Conflict’,  ‘Controle’  en  ‘Normen’  is  een 
gemiddelde  score beneden het normgemiddelde gevonden en voor de overige  schalen en 
beide indices valt de gemiddelde score boven het normgemiddelde.  
Om  te  onderzoeken  of  de  gevonden  scores  van  de  pleegouders  statistisch  significant 
verschillen  van  de  normgroep  is  gebruikgemaakt  van  de  Student’s  t‐toets  voor  één 
steekproef.  Na  toepassing  van  de  Bonferroni‐correctie  bleken  de  pleegouders  statistisch 
significant  hoger  te  scoren  op  de  schaal  ‘Expressiviteit’  en  lager  op  de  schaal  ‘Conflict’. 
Volgens de criteria van Cohen (1988) zijn de gevonden verschillen voor Expressiviteit matig 
groot en voor Conflict groot. Aangezien de hiervoor genoemde schalen deel uitmaken van de 
Gezinsrelatie  Index  is het niet verwonderlijk dat de gemiddelde scores van de pleegouders 
op deze  index statistisch significant hoger bleek dan het normgemiddelde. De omvang van 
het effect is groot.  

5.2.4 Conclusie 

In deze paragraaf  is een beschrijving van de kenmerken van het pleegkind, de pleegouders 
en de  situationele context op de eerste meting gegeven. Hierbij  is  tevens een vergelijking 
gemaakt met gegevens van de norm‐ of referentiegroep.  
Wat  betreft  het  functioneren  van  het  pleegkind  is  eerst  het  door  pleegouders  ervaren 
probleemgedrag onderzocht. Uit de pleegouderrapportage  (CBCL)  is gebleken dat de helft 
van  de  pleegouders  het  gedrag  van  het  pleegkind  als  problematisch  ervaart.  De  Totale 
Probleemscore op de CBCL  ligt bij deze pleegouders  in het grens‐klinisch gebied. Ruim 40% 
van de pleegouders ervaart ernstige externaliserende gedragsproblemen en ook  ruim 40% 
ervaart ernstige internaliserende problematiek. 
Tevens  is onderzocht  in hoeverre het pleegkind zijn of haar eigen gedrag als problematisch 
ervaart. De pleegkindrapportage  (YSR)  liet  zien dat  in  vergelijking met de normgroep een 
vijfde  van  de  pleegkinderen  zijn  of  haar  gedrag  als  problematisch  beoordeelt.  Bij  deze 
pleegkinderen  ligt  de  Totale  Probleemscore  in  het  grens‐klinisch  gebied.  Voor  de  beide 
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bredebandsyndromen  scoort bij benadering een kwart van de pleegkinderen  in het grens‐
klinisch gebied. Vervolgens zijn de door de pleegouders ervaren gedragsproblemen van het 
pleegkind  (CBCL) vergeleken met de zelfrapportage van de pleegkinderen  (YSR). Hier bleek 
een  significant  verschil  tussen  beide  beoordelingen:  op  de  schalen  ‘Denkproblemen’, 
‘Delinquent  Gedrag’,  ‘Externaliseren’  en  ‘Totale  Probleemscore’  rapporteerden  de 
pleegkinderen significant meer probleemgedrag dan de pleegouders.  
Tot  slot  is  de  houding  van  de  pleegkinderen  ten  opzichte  van  sociale  grenzen  (ASL) 
onderzocht en vergeleken met de  referentiegroep. Hier bleek dat de pleegkinderen bij de 
gekende reacties voornamelijk de reactietypen ‘Aanpassen’ en ‘Overschrijden’ en het minst 
vaak  het  reactietype  ‘Onderhandelen’  noemden.  Bij  de  gewilde  reacties  kozen  de 
pleegkinderen het meest  voor het Aanpassen aan de  sociale grens en het minst  voor het 
Terugtrekken  uit  de  situatie.  In  vergelijking met  de  referentiegroep  bleek  een  significant 
verschil  op  het  reactietype  ‘Onderhandelen’  van  de  gewilde  reacties.  Wanneer 
geconfronteerd met een sociale grens kozen de pleegkinderen gemiddeld significant vaker 
voor het reactietype ‘Onderhandelen’. Uit analyses van de individuele ASL‐scores kwam naar 
voren  dat  één  pleegkind  in  de  risicogroep  van  personen  met  een  hoge  kans  op 
wetsovertredend gedrag valt.  
Aangaande de  kenmerken  van de pleegouders  is de opvoeding door pleegouders  (VOVO) 
onderzocht.  Hier  bleek  dat  de  pleegouders,  in  de  opvoeding  van  hun  eigen  kind,  de 
opvoedingstaken meer  dan  gemiddeld  tot  veel  hebben  uitgevoerd. Dit  gold  ook  voor  de 
beide  opvoedingsdimensies.  In  vergelijking  met  de  referentiegroep  is  gebleken  dat  de 
pleegouders  significant  hoger  scoorden  op  de  opvoedingsdimensie  ‘Ondersteuning’.  Dit 
houdt  in  dat  de  pleegouders  de  opvoedingstaken  behorende  bij  deze  dimensie 
(Communicatie en Acceptatie) meer benadrukten dan de ouders uit de referentiegroep.  
Tot  slot  is  het  gezinsklimaat  in  het  pleeggezin  (GKS)  onderzocht  en  vergeleken met  de 
normgroep. Hier  is  gebleken  dat  de  pleegouders  significant  hoger  scoorden  op  de  schaal 
‘Expressiviteit’  en  significant  lager  op  de  schaal  ‘Conflict’.  Dit  duidt  erop  dat  er  in  de 
pleeggezinnen meer mogelijkheden  zijn  om  gevoelens  en mening  openlijk  te  uiten  en  er 
minder  uitingen  zijn  van  boosheid  en  agressie dan  in  het  gemiddelde Nederlandse  gezin. 
Aangezien  deze  beide  schalen  deel  uitmaken  van  de  Gezinsrelatie  Index  is  het  niet 
verrassend dat de pleegouders ook hierop significant hoger scoorden dan de normgroep.  

5.3 Onderzoeksresultaten van de tweede meting 

Wat zijn de kenmerken van het pleegkind op de tweede meting en hoe verhoudt dit zich tot 
de norm‐ of referentiegroep?  
 
Bij  de  tweede meting  is  wederom  informatie  verzameld  over  het  functioneren  van  het 
pleegkind, gemeten met de CBCL, YSR en ASL. Alvorens in paragraaf 5.4 de ontwikkeling van 
de pleegkinderen tijdens de pleegzorgplaatsing te bespreken, worden  in deze paragraaf de 
onderzoeksresultaten van de tweede meting gepresenteerd.  
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Child Behavior Checklist  
Op het  tweede meetmoment  is door  78 pleegouders de CBCL  ingevuld.  Tabel  5.11  toont 
hiervan  per  schaal  de  gemiddelde  ruwe  score,  de  gemiddelde  T‐score  en  het  percentage 
pleegkinderen met een score in het grens‐klinisch gebied. 
 

Tabel 5.11   Gemiddelde  ruwe  scores, T‐scores en percentages  in het grens‐klinisch gebied voor de CBCL‐
probleemschalen op T2 (N=78) 

  Ruwe score  T‐score  Grens‐klinisch* 
Schaal  M  (SD)  M (SD)  Frequentie   (%) 

Teruggetrokken  5.00  (4.0)  61.6 (10.4)  26  (33.3) 
Lichamelijke Klachten  1.74  (2.2)  55.8 (7.4)  9  (11.5) 
Angstig/Depressief  5.35  (5.1)  58.7 (9.0)  14  (17.9) 
Sociale Problemen  3.74  (3.2)  63.2 (10.8)  26  (33.3) 
Denkproblemen  2.21  (2.8)  61.9 (11.5)  26  (33.3) 
Aandachtsproblemen  6.82  (5.0)  62.4 (11.8)  31  (39.7) 
Delinquent Gedrag  4.96  (4.5)  63.0 (12.6)  28  (35.9) 
Agressief Gedrag  10.35  (7.6)  60.8 (11.0)  27  (34.6) 
             

Internaliseren  11.56  (8.8)  58.4 (11.2)  35  (44.9) 
Externaliseren  15.31  (11.3)  61.7 (12.2)  46  (59.0) 
Totale Probleemscore  42.92  (28.9)  62.2 (12.8)  47  (60.3) 
*  Smallebandsyndromen: T‐score ≥ 67; Bredebandsyndromen en Totale Probleemscore: T‐score ≥ 60 

 
Uit  de  tabel  blijkt  dat  de  gemiddelde  T‐score  op  de  schalen  ‘Externaliseren’  en  ‘Totale 
Probleemscore’  in  het  grens‐klinisch  gebied  liggen.  De  gemiddelde  T‐score  op  de  schaal 
‘Internaliseren’  en  op  de  acht  smallebandsyndromen  liggen  in  het  normaal  gebied.  Het 
percentage pleegouders dat een grens‐klinische score rapporteerde, bedroeg voor de Totale 
Probleemscore 60%. Nagenoeg hetzelfde percentage werd gevonden voor Externaliserend 
gedrag  en  ongeveer  45%  van  de  pleegouders  rapporteerden  meer  dan  gemiddeld 
Internaliserend  gedrag.  Met  uitzondering  van  de  schalen  ‘Lichamelijke  Klachten’, 
‘Angstig/Depressief’  en  ‘Aandachtsproblemen’  bleek  bij  benadering  een  derde  van  de 
probleemscores op de smallebandsyndromen in het grens‐klinisch gebied te liggen.  
 
Youth Self‐Report 
Door 64 pleegkinderen is bij de tweede meting de YSR ingevuld. Tabel 5.12 toont hiervan per 
schaal de gemiddelde ruwe score, de gemiddelde T‐score en het percentage pleegkinderen 
met een score in het grens‐klinisch gebied.  
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Tabel 5.12  Gemiddelde  ruwe  scores,  T‐scores  en  percentages  in  het  grens‐klinisch  gebied  voor  de  YSR‐
probleemschalen op T2 (N=64) 

  Ruwe score  T‐score  Grens‐klinisch* 
Schaal  M  (SD)  M (SD)  Frequentie   (%) 

Teruggetrokken  2.84  (1.9)  54.3 (5.3)  2  (3.1) 
Lichamelijke Klachten  2.25  (2.3)  53.3 (5.0)  2  (3.1) 
Angstig/Depressief  4.78  (4.3)  54.2 (6.5)  3  (4.7) 
Sociale Problemen  2.14  (1.7)  52.7 (4.6)  1  (1.6) 
Denkproblemen  1.61  (1.7)  55.3 (6.8)  6  (9.4) 
Aandachtsproblemen  4.59  (2.7)  53.5 (5.7)  1  (1.6) 
Delinquent Gedrag  3.38  (2.3)  54.2 (6.1)  4  (6.3) 
Agressief Gedrag  6.53  (4.0)  53.3 (4.3)  1  (1.6) 
             

Internaliseren  9.63  (6.4)  49.0 (9.7)  9  (14.1) 
Externaliseren   9.91  (5.8)  50.0 (9.5)  8  (12.5) 
Totale Probleemscore  31.70  (16.6)  49.3 (9.7)  9  (14.1) 
*  Smallebandsyndromen: T‐score ≥ 67; Bredebandsyndromen en Totale Probleemscore: T‐score ≥ 60 

 
Uit  de  tabel  komt  naar  voren  dat  de  gemiddelde  T‐scores  op  elke  schaal  in  het  normale 
gebied  liggen.  Tevens  blijkt  uit  de  laatste  kolom  dat  van  slechts  een  klein  percentage 
pleegkinderen  de  zelfrapportage  in  het  grens‐klinisch  gebied  valt.  Op  de  schalen 
‘Internaliseren’,  ‘Externaliseren’ en de  ‘Totale Probleemscore’ geldt dit voor maximaal 14% 
van de pleegkinderen. Voor de smallebandsyndromen liggen deze percentages nog lager.  
 
Vergelijking tussen de pleegouder‐ en pleegkindtaxatie 
Om  te onderzoeken of de pleegouder en het pleegkind verschillen  in hun  taxaties van de 
ernst van probleemgedrag op de tweede meting zijn wederom de gemiddelde ruwe scores 
op  de  cross‐informant  items  geanalyseerd.  Voor  een  beschrijving  van  de  gehanteerde 
analyses wordt verwezen naar paragraaf 5.2. 
 
Uit de statistische toetsen bleken voor de schalen ‘Totale Probleemscore’, ‘Internaliseren’ en 
‘Externaliseren’  geen  statistisch  significante  verschillen  tussen  de  taxaties  van  beide 
informanten. In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de gemiddelde cross‐informantscores 
op deze schalen.  
Vervolgens  is  een MANOVA  herhaalde metingen  uitgevoerd  op  de  smallebandsyndromen 
‘Sociale Problemen’,  ‘Denkproblemen’ en  ‘Aandachtsproblemen’. Hier bleek een statistisch 
significant hoofdeffect (Λ=.74, F(3, 57)=6.54, p=.001, η2=.26) met op alle drie schalen voor de 
pleegouder hogere ernstscores dan voor het pleegkind. De in Tabel 5.13 gegeven F‐waarden 
van  de  univariate  toetsen  laten  zien  dat  de  schalen  ‘Sociale  Problemen’  en 
‘Aandachtsproblemen’ statistisch significant bijdroegen aan het gevonden hoofdeffect. Naar 
de  criteria  van  Cohen  (1988)  is  het  effect  voor  Sociale  Problemen  groot  (24%)  en  voor 
Aandachtsproblemen matig (9%) van omvang.  
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Tabel 5.13   Ruwe  scores  en  geobserveerde  F‐waarden  crossinformantschalen  Sociale  Problemen,  
Denkproblemen en Aandachtsproblemen van de CBCL en YSR op T2 (N=60) 

Mcbcl  η2 Schaal  (SD)  MYSR (SD)  F 

Sociale Problemen  3.43  (3.0)  1.83  (1.6)  18.26***  .24 
Denkproblemen  1.55  (2.3)  1.37  (1.6)      .43  ‐ 
Aandachtsproblemen  5.75  (4.0)  4.50  (2.6)    5.91*  .09 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001           

 
Attitudeschaal Sociale Limieten 
Bij  de  tweede  meting  is  door  15  pleegkinderen  de  ASL  ingevuld.  In  Tabel  5.14  is  een 
overzicht gegeven van de gemiddelde ruwe score op de ASL‐schalen.  
 

Tabel  5.14  Gemiddelden  (en  standaarddeviaties)  van  de  ruwe  score  voor  de  ASL‐schalen  van  de 
Pleegzorggroep T2 en de Referentiegroep 

Pleegzorggroep  Referentiegroep  
(N=15)  (N=1095) 

Schaal   M (SD)  M  (SD) 

Gekende reacties     
  Aanpassen  23.7 (2.8)  23.4   (4.0) 
  Overschrijden  23.3 (6.3)  24.7   (4.2) 
  Onderhandelen   5.9 (4.0)   5.7   (3.5) 
  Terugtrekken   7.9 (3.4)   9.5   (4.1) 
  Totaal  60.9 (10.5)  63.4   (11.7) 
Gewilde reacties     
  Aanpassen  17.2 (2.7)  15.0   (4.0) 
  Overschrijden   4.5 (2.5)   6.5   (4.2) 
  Onderhandelen   3.4 (2.5)   2.7   (2.0) 
  Terugtrekken   2.7 (2.0)   3.0   (1.8) 
Motivaties     
  Ik/Hier en nu  22.6 (3.5)  22.8   (3.4) 
  Ander/Toekomst   5.4 (2.7)   6.0   (2.9) 
  Totaal  28.0 (1.9)  28.8   (4.3) 

 
Uit  de  tabel  blijkt  dat  de  pleegkinderen  van  de  gekende  reacties  voornamelijk  de 
reactietypen  ‘Aanpassen’  en  ‘Overschrijden’  noemden.  Het  reactietype  ‘Onderhandelen’ 
werd door hen het minst vaak genoemd. Van de gewilde reacties kozen zij veelal voor het 
Aanpassen aan de sociale limiet. Het minst vaak werd gekozen voor het Terugtrekken uit de 
sociale limiet. Wat betreft de motivaties werd meestal een motivatie gegeven die gericht is 
op het eigenbelang of op de hier en nu situatie.  
Wanneer  de  gemiddelde  schaalscores  van  de  pleegkinderen  worden  vergeleken met  de 
referentiegroep  (Boersma,  2004)  dan  worden  op  twee  schalen  van  de  gewilde  reacties 
statistisch  significante  verschillen  gevonden.  De  pleegkinderen  prefereerden,  indien 
geconfronteerd met een sociale grens, vaker het  reactietype  ‘Aanpassen’ dan de  jongeren 
uit  de  referentiegroep  (t(14)=3.214,  p=.006,  d=.78).  Daarnaast  kozen  de  pleegkinderen 
minder  vaak  voor  het  Overschrijden  van  de  sociale  limiet  dan  de  jongeren  uit  de 
referentiegroep  (t(14)=‐3.043,  p=.009,  d=‐.71).  Indien  de  Bonferroni‐correctie  wordt 
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toegepast zijn bovengenoemde verschillen niet statistisch significant. Er kan gesteld worden 
dat de ASL‐schaalscores van de pleegkinderen niet statistisch significant verschillen van de 
jongeren uit de  referentiegroep. Wel  lijkt er, gezien de effectgroottes, een  trend die erop 
wijst dat de pleegkinderen geneigd zijn vaker te kiezen voor Aanpassen en minder vaak voor 
Overschrijden dan de jongeren van de referentiegroep.  
 
Om  te onderzoeken welk percentage pleegkinderen bij de  tweede meting een afwijkende 
score op de ASL behaalde,  is wederom gebruikgemaakt van de standaardscores  (zie ook § 
5.2). In Tabel 5.15 is voor elke ASL‐schaal af te lezen hoeveel pleegkinderen het betreffende 
reactie‐  of  motivatietype  minder  dan  gemiddeld,  gemiddeld  of  meer  dan  gemiddeld 
noemden.  
 

Tabel 5.15   Verdeling van de individuele ASL‐scores per groep gebaseerd op de standaardscore op T2 (N=15) 

> Gemiddeld < Gemiddeld  Gemiddeld    
Schaal  Frequentie   (%)  Frequentie   (%)  Frequentie   (%) 

Gekende reacties             
  Aanpassen  ‐  ‐  14  (93.3)  1  (6.7) 
  Overschrijden  2  (13.3)  13  (86.7)  ‐  ‐ 
  Onderhandelen  1  (6.7)  12  (80.0)  2  (13.3) 
  Terugtrekken  2  (13.3)  13  (86.7)  ‐  ‐ 
  Totaal  1  (6.7)  14  (93.3)  ‐  ‐ 
Gewilde reacties             
  Aanpassen  ‐  ‐  12  (80.0)  3  (20.0) 
  Overschrijden  2  (13.3)  13  (86.7)  ‐  ‐ 
  Onderhandelen  1  (6.7)  12  (80.0)  2  (13.3) 
  Terugtrekken  1  (6.7)  13  (86.7)  1  (6.7) 
Motivaties             
  Ik/Hier en nu  1  (6.7)  12  (80.0)  2  (13.3) 
  Ander/Toekomst  2  (13.3)  13  (86.7)  ‐  ‐ 
  Totaal  1  (6.7)  14  (93.3)  ‐  ‐ 

 
Uit de tabel komt onder meer naar voren dat een ruime meerderheid van de pleegkinderen 
een  gemiddelde  score  op  de  ASL‐schalen  behaalde.  Voor  de  gewilde  reacties  bleek  dat 
relatief veel pleegkinderen (20%) kozen voor het reactietype ‘Aanpassen’. Tevens bleek geen 
van  de  pleegkinderen  in  de  risicogroep  van  personen  met  een  hoge  kans  op 
wetsovertredend  gedrag  te  vallen:  geen  van  de  pleegkinderen  had  een  meer  dan 
gemiddelde score op gewilde overschrijdingsreacties. 
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Conclusie 
In deze paragraaf  zijn de kenmerken van het pleegkind op de  tweede meting beschreven. 
Evenals bij de eerste meting is ook hier een vergelijking gemaakt met gegevens van de norm‐ 
of referentiegroep.  
Ten eerste  is wederom het door pleegouders ervaren probleemgedrag onderzocht. Hier  is 
gebleken dat op de tweede meting 60% van de pleegouders het gedrag van hun pleegkind 
als problematisch ervaart. Dit  is een toename van 10% ten opzichte van de eerste meting, 
welke  voornamelijk  lijkt  ingegeven  door  de  toename  van  externaliserende  gedrags‐
problemen.  Nagenoeg  60%  van  de  pleegouders  rapporteerden  ernstige  externaliserende 
gedragsproblemen en ruim 40% ernstige internaliserende problematiek.  
Vervolgens  is ook op de  tweede meting onderzocht  in hoeverre het pleegkind zijn of haar 
gedrag als problematisch beoordeelt. Hier bleek 14% van de pleegkinderen het eigen gedrag 
als  problematisch  te  beoordelen.  Dit  is  een  afname  van  6%  ten  opzichte  van  de  eerste 
meting.  
Tevens  zijn  de  door  pleegouder  ervaren  gedragsproblemen  van  het  pleegkind  wederom 
vergeleken  met  de  zelfrapportage  van  de  pleegkinderen.  In  tegenstelling  tot  de  eerste 
meting  bleek  op  geen  van  de  schalen  een  gemiddelde  hogere  ernstscore  voor  de 
pleegkinderen.  Daarentegen  bleken  pleegouders  op  de  schalen  ‘Sociale  Problemen’  en 
‘Aandachtsproblemen’ gemiddeld  significant meer probleemgedrag  te  rapporteren dan de 
pleegkinderen. 
Tot slot werd wederom de houding van de pleegkinderen ten opzichte van sociale grenzen 
onderzocht en  vergeleken met de  referentiegroep.  Slechts een  klein aantal pleegkinderen 
bleek bereid de vragenlijst in te vullen. Opnieuw bleek dat de pleegkinderen bij de gekende 
reacties voornamelijk de reactietypen ‘Aanpassen’ en ‘Overschrijden’ en het minst vaak het 
reactietype  ‘Onderhandelen’ noemden. Bij de gewilde reacties kozen de pleegkinderen het 
meest voor het Aanpassen aan de sociale grens en het minst voor het Terugtrekken uit de 
situatie.  In  vergelijking  met  de  referentiegroep  kozen  de  pleegkinderen  bij  de  gewilde 
reacties  vaker  voor  het  aanpassen  aan  de  sociale  grens  en  minder  vaak  voor  het 
overschrijden van de sociale grens. Uit de analyses van de individuele scores bleek ten slotte 
dat op de tweede meting geen van de pleegkinderen in de risicogroep van personen met een 
hoge kans op wetsovertredend gedrag valt.  

5.4 Ontwikkeling van de pleegkinderen tijdens de pleegzorgplaatsing 

Wat is de ontwikkeling van de pleegkinderen tijdens de pleegzorgplaatsing? 
 
In deze paragraaf wordt  ingegaan op de ontwikkeling  van de pleegkinderen naarmate de 
plaatsing  vordert. Hiervoor wordt de  verandering op de meetinstrumenten  (CBCL, YSR en 
ASL)  tussen beide metingen beschreven en getoetst. Per meetinstrument worden eerst de 
veranderingen op groepsniveau geanalyseerd om vervolgens in te gaan op veranderingen op 
individueel niveau.  
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Child Behavior Checklist 
Veranderingen op groepsniveau 
Door  78  pleegouders  is  op  beide  metingen  een  CBCL  ingevuld.  Om  na  te  gaan  of  de 
gemiddelde  ruwe  scores  van  de  pleegouders  op  de  eerste meting  statistisch  significant 
verschillen van de gemiddelde scores op de tweede meting is een aantal statistische toetsen 
uitgevoerd.  
Ten  eerste  is  het  verschil  in  gemiddelden  op  de  Totale  Probleemscore  getoetst.  Uit  de 
Student’s  gepaarde  t‐toets  bleek  dat  pleegouders  op  de  tweede  meting  meer 
probleemgedrag  rapporteerden  (M=42.9,  SD=28.9)  dan  op  de  eerste  meting  (M=35.1, 
SD=23.4; t(77)=‐3.459, p=.001 d= ‐.30). 
Vervolgens is met het model MANOVA herhaalde metingen getoetst of er op Internaliseren 
en  Externaliseren  verschillen  in  gemiddelden  zijn  tussen  beide  meetmomenten.  Uit  het 
toetsingsresultaat bleek het meetmoment een statistisch significant hoofdeffect te hebben 
op de ernstscores van de schalen ‘Internaliseren’ en ‘Externaliseren’ (Λ=.79, F(2, 76)=10.07, 
p<.0005,  η2=.21) met  gemiddeld hogere ernstscores op de  tweede meting  (respectievelijk 
11.56 en 15.31) dan op de eerste meting (respectievelijk 10.62 en 11.36). Gemeten naar de 
criteria  van Cohen  (1988),  is het  gevonden  effect  groot  van omvang  (21%). Vervolgens  is 
onderzocht welke schalen statistisch significant bijdragen aan het gevonden hoofdeffect. De 
F‐waarden van de univariate toetsen zijn gegeven in Tabel 5.16. 
 

Tabel 5.16   Gemiddelde  ruwe  scores  op  de  CBCL‐schalen  Internaliseren  en  Externaliseren  op  T1  en  T2, 
geobserveerde F‐waarden en de effectgrootte (N=78) 

MT1  η2 Schaal  (SD)  MT2 (SD)  F 

Internaliseren  10.62  (8.0)  11.56  (8.8)  1.56  ‐ 
Externaliseren  11.36  (9.0)  15.31  (11.3)  18.46***  .19 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001           

 
Van de bredebandsyndromen droeg alleen ‘Externaliseren’ statistisch significant bij aan het 
gevonden hoofdeffect. De pleegouders rapporteerden op de tweede meting gemiddeld een 
hogere ernstscore dan op de eerste meting. De grootte van het verschil  in gemiddelden  is 
volgens de criteria van Cohen (1988) groot (19%). Het gevonden effect is verder onderzocht 
met behulp van een tweede MANOVA met de syndromen ‘Delinquent Gedrag’ en ‘Agressief 
Gedrag’  als  afhankelijke  variabelen.  Ook  hier  gaf  de MANOVA  een  statistisch  significant 
hoofdeffect (Λ=.78, F(2, 76)=10.96, p<.0005, η2=.22) met hogere gemiddelde ernstscores op 
de tweede meting. Uit de F‐waarden van de univariate toetsen (Tabel 5.17) blijkt dat beide 
schalen  aan  het  gevonden  hoofdeffect  bijdroegen  en  de  pleegouders  gemiddeld  hogere 
ernstscores  op  de  tweede  meting  rapporteerden.  Het  gevonden  verschil  is  volgens  de 
criteria van Cohen (1988) op de beide schalen groot (respectievelijk 21% en 14%). 
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Tabel 5.17   Gemiddelde ruwe scores op de CBCL‐schalen Delinquent Gedrag en Agressief Gedrag op de T1 
en T2, geobserveerde F‐waarden en de effectgrootte (N=78) 

MT1  η2 Schaal  (SD)  MT2 (SD)  F 

Delinquent Gedrag  3.05  (2.9)  4.96  (4.5)  20.21***  .21 
Agressief Gedrag  8.22  (6.5)  10.35  (7.6)  12.10**  .14 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001         

 
Ten slotte is een derde MANOVA herhaalde metingen uitgevoerd op de overige schalen van 
de CBCL  (‘Sociale Problemen’,  ‘Denkproblemen’ en  ‘Aandachtsproblemen’). Ook hier bleek 
een statistisch significant hoofdeffect  (Λ=.89, F(3, 75)=3.11, p=.03, η2=.11) met op alle drie 
schalen een hogere gemiddelde ernstscore op de tweede meting. De in Tabel 5.18 gegeven 
F‐waarden  van  de  univariate  toetsen  laten  zien  dat  de  schalen  ‘Sociale  Problemen’  en 
‘Denkproblemen’  statistisch  significant bijdroegen aan het gevonden hoofdeffect. Naar de 
criteria van Cohen (1988) is het gevonden effect voor beide schalen matig van omvang.  
 

Tabel 5.18   Gemiddelde  ruwe  scores  op  de  CBCL‐schalen  Sociale  Problemen,  Denkproblemen  en 
Aandachtsproblemen op T1 en T2, geobserveerde F‐waarden en de effectgrootte (N=78) 

MT1  η2 Schaal  (SD)  MT2 (SD)  F 

Sociale Problemen  3.12  (2.9)  3.74  (3.2)  5.84*  .07 
Denkproblemen  1.53  (1.9)  2.14  (2.6)  6.64*  .08 
Aandachtsproblemen  6.08  (4.1)  6.82  (4.9)  3.14  .04 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001         

 
Veranderingen op individueel niveau 
Uit  het  voorgaande  is  gebleken  dat  de  pleegouders  naarmate  de  plaatsing  vordert  op 
groepsniveau  gemiddeld  meer  probleemgedrag  rapporteerden.  Dit  betreft  de  Totale 
Probleemscore, Externaliseren  (zowel Delinquent Gedrag als Agressief Gedrag) alsmede de 
schalen ‘Sociale Problemen’ en ‘Denkproblemen’.  
In  het  navolgende  wordt  ingegaan  op  de  veranderingen  op  individueel  niveau.  Deze 
veranderingen worden met behulp  van de Reliable Change  Index  (RCI;  Jacobson &  Truax, 
1991)  vastgesteld.  Met  behulp  van  de  RCI  is  elke  case  ingedeeld  in  een  van  de  drie 
veranderingscategorieën  (afname,  onveranderd,  toename).  Tabel  5.19  toont  de 
frequentieverdeling  van  deze  categorieën  op  de  bredebandsyndromen  en  de  Totale 
Probleemscore. Een overzicht van de frequentieverdeling voor de smallebandsyndromen  is 
gegeven in bijlage 4. 
 

Tabel 5.19   Frequentieverdeling  van  de  veranderingscategorieën  op  de  bredebandsyndromen  en  Totale 
Probleemscore van de CBCL (N=78) 

  Afname  Onveranderd  Toename 
(RCI > 1.96)  (RCI < ‐1.96) (‐1.96 ≥ RCI ≤ 1.96) 

Schaal  frequentie  (%)  frequentie  (%)  frequentie  (%) 

Internaliseren  10  (12.8)  57  (73.1)  11  (14.1) 
Externaliseren  6  (7.7)  43  (55.1)  29  (37.2) 
Totale Probleemscore  7  (9.0)  49  (62.8)  22  (28.2) 
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Uit de tabel blijkt dat bij een ruime meerderheid van de cases geen significante verandering 
is gevonden in de probleemscore. Voor de Totale Probleemscore kan gesteld worden dat bij 
ruim  een  kwart  (28.2%)  van  de  cases  sprake  is  van  een  significante  toename  in 
probleemscore en bij ongeveer een tiende (9.0%) een significante afname in probleemscore. 
Opvallend zijn de verschillen tussen de twee bredebandsyndromen. Voor het internaliserend 
probleemgedrag blijkt bij  14.1%  van de  cases  een  significante  toename  in probleemscore 
terwijl dit voor het externaliserend probleemgedrag bij 37.2% van de cases het geval is.  
 
Een nadeel van de RCI  is dat deze maat alleen  informatie geeft over de verandering van de 
individueel  gemeten  instrumentscore.  Er  blijkt  niet  uit  of  er  op  geen,  één  of  beide 
meetmomenten  sprake  is  van  een  afwijkende  score. Met  andere woorden,  de  RCI  levert 
geen  informatie of een case bij een van de metingen wel of niet als problematisch wordt 
beoordeeld. Om  een  beter  inzicht  te  verkrijgen  in  de  individuele  verandering  is  derhalve 
voor elke case de beoordeling van de T1 score vergeleken met de beoordeling van de score 
op  T2.  Veerman  (2006)  hanteert  voor  deze  beoordeling  de  term  ‘status’  en  in  geval  de 
beoordeling van probleemgedrag de term  ‘probleemstatus’.  In onderliggende studie wordt 
aangesloten  bij  deze  terminologie  en  zijn  er,  passend  bij  het  gebruikte  instrument,  twee 
probleemstatuscategorieën geconstrueerd. Deze  zijn het eerdergenoemde normaal gebied 
en het grens‐klinisch gebied (zie § 5.2).  
In Figuur 5.1 is het spreidingsdiagram gegeven waarbij de ruwe scores voor de schaal ‘Totale 
Probleemscore’ van de eerste meting (x‐as) en de tweede meting (y‐as) zijn uitgezet en voor 
elke  case  de  verandering  in  probleemstatus  en  de  RCI  is  af  te  lezen.  De  horizontale  en 
verticale  stippellijnen  corresponderen  met  het  afkappunt  van  het  grens‐klinisch  gebied 
(x=30; y=30) voor deze schaal. Hierbij geldt dat een probleemscore die boven het afkappunt 
valt  (> 30)  in het grens‐klinisch gebied  ligt en een probleemscore van ≤ 30  in het normale 
gebied  ligt.  De  gevormde  kwadranten  (genummerd  I  t/m  IV)  vertegenwoordigen  de 
verandering, respectievelijk stabiliteit in probleemstatus tijdens het onderzoek. Ieder punt in 
de figuur correspondeert met een case. Cases die zich bevinden in kwadrant I of kwadrant IV 
zijn  gedurende  de  looptijd  van  het  onderzoek  stabiel  in  hun  probleemstatus.  De 
gerapporteerde  probleemscores  liggen  op  beide metingen  in  respectievelijk  het  normaal 
gebied of het grens‐klinisch gebied. Bij de cases die zich in de kwadranten II of III bevinden is 
de probleemstatus gedurende het onderzoek veranderd. Kwadrant  II vertegenwoordigt de 
cases waarbij de probleemstatus gedurende het onderzoek  is verbeterd (van grens‐klinisch 
op T1 naar normaal op T2) en  in kwadrant  III bevinden zich de cases waarbij deze status  is 
verslechterd (van normaal op T1 naar grens‐klinisch op T2).  
Voorts  is met behulp  van de  twee diagonalen de  statistisch  significante  verandering  (RCI; 
p<.05) af te  lezen. De twee diagonale  lijnen markeren het gebied waarbuiten sprake  is van 
een  statistisch  significante verandering. Punten die beneden de onderste diagonaal  liggen 
representeren  cases  waarbij  sprake  is  van  een  statistisch  significante  afname  in 
probleemscore. Punten die  zich boven de bovenste diagonaal bevinden  stellen  cases voor 
waarbij  de  probleemscore  statistisch  betrouwbaar  is  toegenomen.  Bij  de  cases  die  zich 
tussen  beide  diagonalen  bevinden  is  de  probleemscore  niet  statistisch  betrouwbaar 
veranderd.  

97 



Hoofdstuk 5 

 

100806040200

eerste meting

140

120

100

80

60

40

20

0

tw
ee

de
 m

et
in

g

IVIII

III

100806040200

eerste meting

140

120

100

80

60

40

20

0

tw
ee

de
 m

et
in

g

IVIII

III

 
Figuur 5.1  Individuele statistisch significante verandering en verandering van probleemstatus (N=78) 

 
Uit  de  figuur  blijkt  dat  nagenoeg  80%  (n=62)  van  de  cases  stabiel  was  wat  betreft  de 
probleemstatus. De probleemscore van deze cases ligt bij 26 cases in het normaal gebied en 
bij  36  cases  in  het  grens‐klinisch  gebied. Wanneer  er  sprake was  van  een  verandering  in 
probleemstatus  bleek  dit  veelal  een  verslechtering  (11  cases).  Voor  vijf  cases  werd  een 
verbetering in probleemstatus gevonden.  
Als we de veranderings‐ en probleemstatuscategorieën combineren blijkt het volgende: 
 Van  de  37  cases  waarbij  op  T1  geen  ernstig  probleemgedrag  werd  gerapporteerd 

(normaal gebied) blijkt voor nagenoeg een kwart (n=9; 24.3%) sprake van een significante 
toename van probleemgedrag én verslechtering in probleemstatus op T2.  

 Van  de  41  cases  waarbij  op  T1  ernstig  probleemgedrag  werd  gerapporteerd  (grens‐
klinisch gebied) blijkt voor nagenoeg een kwart (n=11; 26.8%) sprake van een significante 
toename  van  probleemgedrag  op  T2.  Voor  zes  cases  (14.6%)  bleek  een  significante 
afname van probleemgedrag met voor vier van de zes cases eveneens een verbetering in 
de probleemstatus.  

 
Youth Self‐Report 
Veranderingen op groepsniveau 
Evenals  bij  de  pleegouderrapportage  is  voor  de  pleegkindrapportage  nagegaan  of  de 
gemiddelde ruwe scores op de eerste meting statistisch significant verschilden van de scores 
op de tweede meting. De YSR is door 59 pleegkinderen op beide meetmomenten ingevuld.  
Uit de Student’s gepaarde t‐toets bleek geen statistisch significant verschil  in gemiddelden 
op  de  Totale  Probleemscore  tussen  beide  meetmomenten  (t(58)=‐1.361,  p=.18).  De 
vervolgens  uitgevoerde  MANOVA’s  herhaalde  metingen,  met  eerst  de  schalen 
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‘Internaliseren’  en  ‘Externaliseren’  als  afhankelijke  variabelen  en  vervolgens  de  schalen 
‘Sociale Problemen’, ‘Denkproblemen’ en ‘Aandachtsproblemen’ als afhankelijke variabelen, 
toonden  geen  statistisch  significant  hoofdeffect.  Derhalve  zijn  geen  verdere  analyses 
uitgevoerd  en  wordt  gesteld  dat  er  geen  statistisch  significante  veranderingen  in 
groepsgemiddelden zijn op de YSR.  
 
Veranderingen op individueel niveau 
Ook voor het door pleegkinderen gerapporteerd probleemgedrag zijn de veranderingen op 
individueel niveau bepaald. Hier is wederom gebruikgemaakt van de RCI. 
Tabel  5.20  toont  de  frequentieverdeling  van  de  veranderingscategorieën  voor  de 
bredebandsyndromen  en  de  Totale  Probleemscore.  Een  overzicht  van  de  frequentie‐
verdeling voor de smallebandsyndromen is gegeven in bijlage 4. 
 

Tabel 5.20   Frequentieverdeling  van  de  veranderingscategorieën  op  de  bredebandsyndromen  en  Totale 
Probleemscore van de YSR (N=59) 

  Afname  Onveranderd  Toename 
(RCI > 1.96)  (RCI < ‐1.96) (‐1.96 ≥ RCI ≤ 1.96) 

Schaal  frequentie  (%)  frequentie  (%)  frequentie  (%) 

Internaliseren  6  (10.2)  48  (81.4)  5  (8.5) 
Externaliseren  13  (22.0)  40  (67.8)  6  (10.2) 
Totale Probleemscore  9  (15.3)  44  (74.6)  6  (10.2) 

 
Uit  de  tabel  blijkt  dat  bij  een  ruime meerderheid  van  de pleegkinderen  geen  significante 
verandering werd gevonden in het zelfgerapporteerde probleemgedrag. Voor veranderingen 
op de Totale Probleemscore kan gesteld worden dat bij negen  (15.3%) pleegkinderen een 
significante afname bleek. Bij zes (10.2%) pleegkinderen bleek een significante toename en 
bij  de  overige  pleegkinderen  (44;  74.6%) werd  geen  significante  verandering  in  de  Totale 
Probleemscore  gevonden.  Voor  de  schaal  ‘Externaliseren’  bleek  bij  relatief  veel 
pleegkinderen (13; 22%) een significante afname in de probleemscore. 
 
Om  te  onderzoeken  hoe  de  verandering  in  probleemscore  zich  verhoudt  tot  de 
probleemstatus op beide meetmomenten  zijn  twee  spreidingsdiagrammen geconstrueerd. 
In beide spreidingsdiagrammen zijn de ruwe probleemscores voor de Totale Probleemscore 
van  de  eerste  meting  (x‐as)  en  tweede meting  (y‐as)  tegen  elkaar  uitgezet.  Het  eerste 
spreidingsdiagram  (Figuur  5.2)  betreft  de  probleemscores  van  de  jongens. Het  afkappunt 
voor  het  grens‐klinisch  gebied  ligt  bij  jongens  op  een  ruwe  score  >  48.  Het  tweede 
spreidingsdiagram  (Figuur 5.3) geeft de gevonden probleemscores voor meisjes. Hier geldt 
dat een ruwe score van 51 of hoger  in het grens‐klinisch gebied  ligt. De  figuren dienen op 
dezelfde wijze gelezen te worden als Figuur 5.1. 
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Figuur 5.2   Individuele statistisch significante verandering en verandering van probleemstatus bij jongens 

(N=26) 
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Figuur 5.3   Individuele statistisch significante verandering en verandering van probleemstatus bij meisjes 

(N=33) 
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Uit  de  figuren  5.2  en  5.3  kan  worden  opgemaakt  dat  ruim  80%  (n=49)  van  de  cases 
gedurende de looptijd van het onderzoek stabiel bleek wat betreft de probleemstatus. Voor 
een ruime meerderheid van deze cases bleek de probleemstatus op beide metingen positief, 
dat wil zeggen dat de probleemstatus op beide metingen in het normaal gebied valt. Van de 
tien  cases waarbij  een  verandering  in  de  probleemstatus werd  gevonden  bleek  voor  vijf 
cases een verslechtering en voor eveneens vijf cases een verbetering in de probleemstatus. 
Hierbij  valt  op  dat  de  verslechtering  in  probleemstatus  enkel  meisjes  betreft  en  de 
verbetering enkel jongens. 
Het combineren van veranderings‐ en probleemstatuscategorieën geeft het volgende beeld: 
 Van  de  49  cases  waarbij  op  T1  geen  ernstig  probleemgedrag  werd  gerapporteerd 

(normaal  gebied)  blijkt  voor  twee  cases  (4.1%)  een  significante  toename  van 
probleemgedrag én verslechtering in probleemstatus op T2.  

 Van  de  tien  cases waarbij  op  T1  ernstig  probleemgedrag werd  gerapporteerd  (grens‐
klinisch  gebied)  blijkt  voor  geen  enkele  case  een  significante  toename  van 
probleemgedrag  op  T2.  Voor  vier  cases  (40.0%)  bleek  een  significante  afname  van 
probleemgedrag  met  voor  drie  van  de  vier  cases  eveneens  een  verbetering  in 
probleemstatus.  

 
Attitudeschaal Sociale Limieten 
Veranderingen op groepsniveau 
Om te onderzoeken of de gevonden gemiddelden op de gekende reacties, gewilde reacties 
en motivaties  op  beide meetmomenten  van  elkaar  verschillen  is  gebruikgemaakt  van  het 
model MANOVA herhaalde metingen. Daarnaast is met behulp van twee Student’s gepaarde 
t‐toetsen  onderzocht  of  er  een  verschil  is  in  gemiddelden  wat  betreft  het  totaal  aantal 
gekende reacties en het totaal aantal genoemde motivaties. Voorafgaand is onderzocht of er 
is voldaan aan de voorwaarden voor uitvoering van de MANOVA (Tabachnick & Fidell, 2007). 
Bij deze  toets  zijn bij de gekende  reacties enkele outliers gevonden en volgens de eerder 
beschreven methode getransformeerd (zie hiervoor § 5.2). Tevens  is gebleken dat er bij de 
motivaties sprake  is van sterke multicollineariteit tussen de afhankelijke variabelen (r=.88). 
Derhalve zijn verschillen in gemiddelden op de twee motivaties over tijd eveneens getoetst 
met behulp van twee Student’s gepaarde t‐toetsen. Hierbij  is alpha wederom gecorrigeerd 
voor het aantal toetsen.  
 
Uit beide multivariate variantieanalyses, met respectievelijk de vier gekende reacties en de 
vier  gewilde  reacties  als  afhankelijke  variabelen,  bleek  geen  statistisch  significant 
hoofdeffect  van  het meetmoment  op  de  schaalscores.  Er wordt  dan  ook  gesteld  dat  de 
gemiddelde schaalscores niet verschillen over de tijd. 
 
Voor de overige vier schalen zijn Student’s gepaarde  t‐toetsen uitgevoerd.  In Tabel 5.21  is 
een overzicht gegeven van de gemiddelde ruwe schaalscores. Hierbij worden de gemiddelde 
ruwe  score  van  de  eerste meting  (kolom  2),  de  gemiddelde  ruwe  score  van  de  tweede 
meting (kolom 3) en de gevonden t‐waarden gegeven (kolom 4), waarbij met een asterisk is 
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aangegeven  of  de  verschillen  statistisch  significant  zijn.  In  de  laatste  kolom  wordt  de 
effectgrootte weergegeven, uitgedrukt in Cohen’s d. 
 

Tabel 5.21   Vergelijking van de eerste en tweede meting op de schalen van de ASL (N=14) 

Eerste meting  Tweede meting    
Schaal   M (SD)  M (SD)  t‐waarde  d

Totaal Gekende reacties  62.36 (7.65)  60.5 (10.71)  .738  .09
               

Ik/Hier en nu motivaties  22.57 (3.32)  22.36 (3.46)  .153  .03
Ander/Toekomst motivaties  6.79 (4.12)  5.64 (2.68)  .885  .33
Totaal Aantal motivaties  29.36 (1.60)  28.00 (1.92)  2.785    .77
* Significantieniveau is aangepast met Bonferroni‐correctie: p<.013         

 
Uit de tabel blijkt dat de gemiddelden op beide metingen van de Totaal Gekende Reacties en 
de drie motivatieschalen niet statistisch significant van elkaar verschillen. Echter vanwege de 
lage power  (n=14) worden statistisch significante verschillen mogelijk niet aangetoond. De 
matig grote effectgrootte voor de schaal  ‘Totaal aantal motivaties’ (.77) geeft aanwijzingen 
dat er een afname was in het totaal aantal genoemde motivaties.  
 
Veranderingen op individueel niveau 
Met behulp van de RCI  is voor elke case de verandering op de ASL‐schalen van de gekende 
reacties en de motivaties bepaald. Voor de gewilde reacties  is de RCI enkel berekend voor 
het  reactietype  ‘Overschrijden’, omdat  een  verandering  in dit  reactietype  een even  grote 
echter  tegengestelde  verandering  in  de  samengevoegde  schaal  ‘Niet‐Overschrijden’  tot 
gevolg heeft.  
Tabel  5.22  toont  de  frequentieverdeling  van  de  veranderingscategorieën  bij  de  gekende 
reacties, de gewilde overschrijdingsreactie en de motivaties. 
  

Tabel 5.22   Frequentieverdeling van de veranderingscategorieën (RCI) op de schalen van de ASL (N=14) 

    Afname  Onveranderd  Toename 
(RCI > 1.96)  (RCI < ‐1.96) (‐1.96 ≥ RCI ≤ 1.96) 

Schaal    frequentie  (%)  frequentie  (%)  frequentie  (%) 

Gekende reacties             
  Aanpassen  ‐  ‐  14  (100)  ‐  ‐ 
  Overschrijden  2  (14.3)  10  (71.4)  2  (14.3) 
  Onderhandelen  3  (21.4)  11  (78.6)  ‐  ‐ 
  Terugtrekken  ‐  ‐  14  (100)  ‐  ‐ 
  Totaal  1  (7.1)  13  (92.9)  ‐  ‐ 
Gewilde reacties             
  Overschrijden  1  (7.1)  12  (85.7)  1  (7.1) 
Motivaties               
  Ik/Hier en nu  1  (7.1)  12  (85.7)  1  (7.1) 
  Ander/Toekomst  3  (21.4)  9  (64.3)  2  (14.3) 
  Totaal  ‐  ‐  14  (100)  ‐  ‐ 
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Uit de tabel blijkt voor een ruime meerderheid van de pleegkinderen stabiliteit in het aantal 
genoemde  reactie‐  en motivatietypen. Wat  betreft  de  gekende  reacties  blijkt  er  bij  geen 
enkel pleegkind sprake van een significante toename  in het totaal aantal gekende reacties. 
Bij één pleegkind is een significante afname in het totaal aantal gekende reacties gevonden. 
Voor de gewilde reacties bleek bij één pleegkind een significante toename en eveneens bij 
één pleegkind een significante afname  in het aantal geprefereerde overschrijdingsreacties. 
Ten slotte bleek bij geen enkel pleegkind een verandering in het totaal aantal motivaties.  
 
Vervolgens  is  geanalyseerd  in  hoeverre  de  significante  verandering  op  de  schaal  ‘Gewild 
Overschrijden’  zich verhoudt  tot de probleemstatus op beide meetmomenten. Derhalve  is 
voor elke case de probleemstatus bepaald door vast te stellen of de case op de eerste en de 
tweede  meting  in  het  risicogebied  of  het  normaalgebied  ligt.  Een  case  scoort  in  het 
risicogebied  wanneer  de  standaardscore  statistisch  significant  hoger  ligt  dan  het 
normgemiddelde  (zie  ook  §  5.2).  Uit  de  analyses  bleek  dat  alle  pleegkinderen  op  beide 
metingen  in  het  normaal  gebied  scoorden.  Er  kan  dan  ook  gesteld  worden  dat  geen 
verandering in probleemstatus optrad. Derhalve vond geen verdere analyse plaats.  
 
Conclusie 
In deze paragraaf stond de ontwikkeling van de pleegkinderen tijdens de plaatsing centraal. 
Daarvoor is eerst de verandering in de door pleegouders ervaren gedragsproblemen van het 
pleegkind  onderzocht.  Op  groepsniveau  bleek  een  significante  toename  van 
gedragsproblemen. Deze toename betrof met name de externaliserende gedragsproblemen 
(Delinquent  en  Agressief  Gedrag), maar  ook  Sociale  Problemen  en  Denkproblemen.  Een 
analyse  van  de  veranderingen  op  individueel  niveau  liet  zien  dat  bij  ruim  60%  van  de 
pleegkinderen  geen  significante  verandering  optrad  in  de  door  pleegouders  ervaren 
gedragsproblemen.  Echter  bij  ruim  een  kwart  (28.2%)  van  de  pleegkinderen  ervoeren 
pleegouders  significant  meer  probleemgedrag  naarmate  de  plaatsing  vorderde  (Totale 
Probleemscore). Voor 37.2% van de pleegkinderen werd door pleegouders een toename van 
externaliserend  probleemgedrag  gerapporteerd  en  voor  14.1%  van  de  pleegkinderen 
rapporteerden pleegouders een toename van internaliserend probleemgedrag. 
Om meer  inzicht  te krijgen  in de veranderingen op  individueel niveau  is voor elke case de 
verandering  in  probleemstatus  bepaald.  Hier  bleek  onder  meer  dat  een  derde  van  de 
pleegouders  op  beide  metingen  geen  ernstig  probleemgedrag  rapporteerden  (normaal 
gebied)  en  iets  minder  dan  de  helft  op  beide  metingen  ernstig  probleemgedrag 
rappporteerden. Een verslechtering van de probleemstatus trad op bij 14% (11 cases) en een 
verbetering van probleemstatus bij slechts 6% (5 cases). 
Vervolgens is de verandering in de door het pleegkind zelf gerapporteerde probleemgedrag 
onderzocht. Op  groepsniveau  bleek  geen  verandering  in  de  zelfrapportages  naarmate  de 
plaatsing  vorderde. Uit  de  analyses  op  individueel  niveau werd  voor  nagenoeg  driekwart 
(74.6%)  van  de  pleegkinderen  geen  significante  verandering  in  de  Totale  Probleemscore 
gevonden. Voor een  tiende  (10.2%) van de pleegkinderen bleek op de  tweede meting een 
significante toename van probleemgedrag. Eveneens bleek voor 10.2% van de pleegkinderen 
een  significante  toename  van het  externaliserend probleemgedrag op de  tweede meting. 

103 



Hoofdstuk 5 

Voor  8.5%  van  de  pleegkinderen werd  een  toename  van  internaliserend  probleemgedrag 
gevonden. 
Wat betreft de probleemstatus bleek voor ruim 80% van de pleegkinderen geen verandering 
op de meetmomenten. Ongeveer driekwart van de pleegkinderen beoordeelden hun gedrag 
op  beide  metingen  als  niet‐problematisch  (normaal  gebied)  en  slechts  6.7%  op  beide 
metingen als problematisch. Een verslechtering van probleemstatus werd bij 8%  (5  cases) 
van de cases gevonden en een verbetering van probleemstatus eveneens bij 8%  (5 cases). 
Opvallend is dat de verslechtering in probleemstatus enkel meisjes betrof en de verbetering 
enkel jongens. 
Tot  slot  is  de  verandering  in  de  houding  van  de  pleegkinderen  ten  opzichte  van  sociale 
grenzen onderzocht. Op groepsniveau bleek geen verandering in deze houding naarmate de 
plaatsing vorderde. Ook op  individueel niveau werden nauwelijks veranderingen gevonden. 
Wat  betreft  het  totaal  aantal  gekende  reacties  bleek  bij  één  pleegkind  een  significante 
afname. Voor de gewilde overschrijdingsreacties werd voor één pleegkind een significante 
afname  en  voor  één  pleegkind  een  significante  toename  gevonden.  Het  totaal  aantal 
genoemde motivaties bleek voor geen van de pleegkinderen betrouwbaar veranderd.  

5.5 Plaatsingsverloop 

Wat  is de prevalentie  van breakdown  en welke pleegkind‐  en pleeggezinkenmerken  op  T1 
voorspellen het plaatsingsverloop op T2? 
 
In  deze  paragraaf  wordt  het  verloop  van  de  pleegzorgplaatsingen  beschreven.  Zoals 
beschreven  in Hoofdstuk 4 kent de uitkomstvariabele plaatsingsverloop  twee  categorieën, 
namelijk  ‘gepland  verloop’  en  ‘breakdown’.  De  categorie  ‘gepland  verloop’  bevat  de 
plaatsingen die  op  T2  continueren dan wel  gunstig  voortijdig  beëindigd  zijn. De  categorie 
‘breakdown’ bevat de plaatsingen die op T2 ongunstig voortijdig zijn beëindigd.  
In paragraaf 5.5.1 wordt ingegaan op de prevalentie van breakdown in de onderzoeksgroep. 
Paragraaf 5.5.3 beschrijft onderzoek naar de  sample bias en  in paragraaf 5.5.3 wordt het 
voorspellen van het plaatsingsverloop besproken. 

5.5.1 Prevalentie van breakdown 

Van  de  92  deelnemende  pleegzorgplaatsingen  zijn  51  plaatsingen  (55.4%)  tijdens  de 
onderzoeksperiode  beëindigd.  Hiervan  is  het  plaatsingsverloop  bij  42  plaatsingen  als 
breakdown geclassificeerd. Het percentage breakdown binnen de onderzoeksgroep bedroeg 
derhalve 45.7. De gemiddelde duur van deze plaatsingen bleek 13.2 maanden (SD=5.2) met 
een minimum van vier maanden en een maximum van 23 maanden.  
In  Figuur  5.4  is  het  percentage  plaatsingen  waarbij  de  plaatsing  zoals  gepland  verliep 
uitgezet tegen de tijdsduur in maanden. Aan de helling van de lijn kan worden afgelezen dat 
na achttien maanden het aantal plaatsingen dat wordt afgebroken lijkt te verminderen.  
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Figuur 5.4  Plaatsingsverloop 

5.5.2 Sample bias 

Om sample bias vast te stellen heeft Hertsenberg (2006) bij de non‐responsgroep (n=65) het 
plaatsingsverloop onderzocht (zie ook § 4.4.3). Het percentage breakdown bedroeg bij deze 
groep 40.7. Voor de responsgroep  is hiervoor gemeld dat dit percentage 45.7 bedroeg. Het 
verschil  in  breakdownpercentages  tussen  beide  groepen  blijkt  niet  statistisch  significant 
(χ²(1, N=151)=.361, p=.55) en derhalve kan gesteld worden dat er geen duidelijke aanwijzing 
is voor sample bias. Overigens dient  te worden opgemerkt dat voor zes plaatsingen uit de 
non‐responsgroep  het  plaatsingsverloop  niet  eenduidig  kon  worden  vastgesteld.  Deze 
plaatsingen zijn niet in de analyse opgenomen.  

5.5.3 Voorspellen van het plaatsingsverloop 

Om vast  te stellen welke  (combinatie van) pleegkindkenmerken, pleegouderkenmerken en 
kenmerken  van  de  situationele  context  het  plaatsingsverloop  voorspellen  zijn  diverse 
analyses uitgevoerd met de op T1 beschikbare onderzoeksgegevens.  
Ten  eerste  is  met  behulp  van  univariate  logistische  regressieanalyses  voor  elke 
achtergrondvariabele (zie Tabel 4.5), de samengestelde schalen van de CBCL, YSR, VOVO en 
GKS en de schaal ‘Gewilde B‐reacties’ van de ASL de predictieve kwaliteit vastgesteld. 
In Tabel 5.23 worden de resultaten getoond.  
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Tabel 5.23   Resultaten van univariate logistische regressieanalyses naar het plaatsingsverloop 

      Plaatsingsverloop ª 
  n  B    p   

Pleegkind           
  Leeftijd (in jaren)  92  0.29    .02 * 
  Sekse (0=meisje; 1=jongen)  92  ‐0.59    .17  
  Etniciteit (0=autochtoon; 1=allochtoon)  92  0.20    .77  
  Type onderwijs (0=regulier; 1=speciaal)  92  1.88    .02 * 
  Verblijf (0=niet‐residentieel; 1=residentieel)  92  0.96    .03 * 
  CBCL Internaliseren T1  92  0.10    <.01 * 
  CBCL Externaliseren T1  92  0.07    <.01 * 
  CBCL Totale Probleemscore T1  92  0.04    <.01 * 

83 b   YSR Internaliseren T1  0.11    <.01 * 
83 b   YSR Externaliseren T1  0.10    <.01 * 
83 b   YSR Totale Probleemscore T1  0.04    <.01 * 

  ASL Gewilde B‐reacties T1  55  0.02    .80  
             

Pleegouder  n  B    p   
  Leeftijd pleegmoeder  89  ‐0.02    .43  
  Leeftijd pleegvader  81  ‐0.01    .87  
  Opleidingsniveau pleegmoeder  88  ‐0.27    .34  
  Opleidingsniveau pleegvader  80  ‐0.21    .43  
  Pleegervaring (in jaren)  91  ‐0.06    .19  
  Pleegervaring (in jaren) alleen bestandsplaatsingen  37  ‐0.01    .82  
  VOVO Dimensie Controle T1  73  ‐1.57    .01 * 
  VOVO Dimensie Ondersteuning T1  73  ‐1.60    .03 * 
  VOVO Totaalscore T1  73  ‐1.78    .02 * 
           

Situationele context  n  B    p   
  Aantal volwassenen (0=tweeoudergezin; 1=eenoudergezin)   92  ‐1.05    .14  
  Aanwezigheid andere kinderen (0=nee; 1=ja)  91  0.25    .67  
  Aantal andere kinderen  91  ‐0.07    .57  
  Positie in de kinderrij  91  ‐0.01    .98  
  Kleinste leeftijdsverschil met ander kind (in maanden)  66  0.01    .24  
  Verwantschap met pleegkind (0=bestand; 1=netwerk/familie)  92  0.61    .18  
  SES pleeggezin  90  0.01    .84  
  GKS Gezinsrelatie Index  90  0.05    .47  
  GKS Gezinsstructuur Index  90  ‐0.05    .43  

         *p<.05 
ª 0=gepland verloop; 1=breakdown b voor vijf cases is de YSR T1 score geschat         

 
Uit  de  tabel  blijken  diverse  pleegkindkenmerken  significant  geassocieerd  met  het 
plaatsingsverloop, namelijk de leeftijd van het pleegkind, het type onderwijs, het verblijf van 
het  pleegkind  voorafgaand  aan  de  actuele  plaatsing  en  de  scores  op  de  samengestelde 
schalen van de CBCL en YSR. Het risico op een breakdown neemt toe indien het pleegkind bij 
aanvang van de plaatsing ouder  is, speciaal onderwijs volgt,  in een residentiële voorziening 
verbleef en meer gedragsproblemen  laat  zien. Voor de pleegouderkenmerken blijkt uit de 
tabel alleen de VOVO Totaalscore en de scores op de dimensies Controle en Ondersteuning 
significant geassocieerd met het verloop van de plaatsing. Hierbij geldt dat een hogere score 
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negatief  is  geassocieerd met  de  kans  op  een  breakdown.  Ten  slotte  blijkt  geen  van  de 
kenmerken van de situationele context significant geassocieerd met het plaatsingsverloop.  
 
Vervolgens  is  getoetst of het plaatsingsverloop  kan worden  voorspeld met een model op 
basis van drie  in de  literatuur gevonden predictoren  (‘externaliserende gedragsproblemen 
volgens  pleegouder’,  ‘leeftijd  pleegkind’  en  de  ‘hulpverleningsgeschiedenis’).  Voor  een 
indicatie van de hulpverleningsgeschiedenis hanteren we de variabele ‘verblijf’. Dit ‘verblijf’ 
is gedichotomiseerd in de categorieën ‘niet‐residentieel’ en ‘residentieel’ (zie Tabel 5.23).  
 
Het theoretisch referentiemodel met plaatsingsverloop als afhankelijke variabele en de drie 
predictoren  blijkt  statistisch  significant,  χ²(3)=22.25,  p<.0005.  Statistische  significantie‐
toetsen voor de individuele predictoren en de bijbehorende odds ratio’s staan in Tabel 5.24. 
 

Tabel 5.24   Resultaten van multivariate logistische regressieanalyse (theoretisch referentiemodel) naar het 
plaatsingsverloop (N=92) 

Model a,b  B    SE  OR   (95% BI) 
Predictoren 

Constant  ‐8.42 ***  2.37  ‐  ‐ 
CBCL Externaliseren T1  .08 *  .03  1.08  (1.02; 1.15) 
Leeftijd pleegkind    .48 **  .15  1.62  (1.21; 2.17) 
Verblijf (0=niet‐residentieel;1= residentieel)  1.29 *  .57  1.20  (1.20; 11.01) 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001     

OR Odds Ratio; 95% BI 95% Betrouwbaarheidsinterval     

ª Model χ²(3)= 22.25, p=<.0005; b R²=.29 (Nagelkerke), .18 (McFadden)6    

 
Uit de  ratio B/SE²  (Wald‐toets) blijkt dat alle predictoren statistisch significant van  invloed 
zijn op het plaatsingsverloop. Ze leveren elk een unieke bijdrage aan het voorspellen van het 
plaatsingsverloop.  De  odds  ratio  geeft  een  indicatie  van  de  verandering  in  risico  op  een 
breakdown bij een verandering van één eenheid in de predictor. Zo neemt het risico op een 
breakdown  met  8%  toe  bij  de  toename  van  één  punt  in  het  door  pleegouders 
gerapporteerde  externaliserend  gedrag.  Bij  ieder  jaar  dat  het  pleegkind  ouder  is  op  het 
moment van plaatsing neemt het  risico op een breakdown met 62%  toe. De kans op een 
breakdown  voor  kinderen  die  voorafgaand  aan  de  actuele  plaatsing  in  een  residentiële 
setting verbleven is 1.2 keer groter dan voor kinderen die niet vanuit een residentiële setting 
in het pleeggezin werden geplaatst. 
Tabel  5.25  geeft  de  classificatieresultaten  van  het  werkelijke  en  het  voorspelde 
plaatsingsverloop. 
 

                                                       
6  Logistische  regressieanalyse  geeft  geen  proportie  verklaarde  variantie  (R²)  echter  wel  een  aantal  pseudo  R²‐maten, 
waaronder de R² van Nagelkerke en McFadden’s ρ². Op dit moment is er geen consensus welke maat het beste kan worden 
gehanteerd.  Voor  de  interpretatie  van McFadden’s  ρ²  geldt  dat  een waarde  tussen  .20  en  .40  als  behoorlijk  goed  kan 
worden beschouwd (Tabachnick & Fidell, 2007). 
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Tabel 5.25   Correcte en incorrecte classificaties van het plaatsingsverloop (N=92) 

    Werkelijk plaatsingsverloop 
    Gepland verloop (n=50)  Breakdown (n=42) 
           

Voorspeld   Gepland verloop (n=54)  37  (74.0)  17  (40.5) 
plaatsingsverloop  Breakdown (n=38)  13  (26.0)  25  (59.5) 
           

         Cutoff = .50 

 
Het  totaal percentage  correct  geclassificeerde  cases bedraagt 67.4. Uit de  tabel blijkt dat 
met behulp van de drie pleegkindpredictoren 25 cases terecht het label ‘breakdown’ krijgen 
toegewezen. Dit  is 59.5% van het totaal aantal breakdownplaatsingen (sensitiviteit van het 
model). Verder blijkt dat van de vijftig plaatsingen 37 correct als  ‘gepland verloop’ worden 
geclassificeerd  (specificiteit  van  het  model).  Van  de  breakdownplaatsingen  wordt  voor 
zeventien  plaatsingen  (40.5%)  ten  onrechte  een  gepland  verloop  voorspeld  en  van  de 
plaatsingen  met  een  gepland  verloop  worden  dertien  plaatsingen  (26%)  onjuist 
geclassificeerd.  
 
Om  te onderzoeken of het aantal correct geclassificeerde cases kan  toenemen zijn diverse 
modellen geconstrueerd. Bij de constructie van deze modellen (combinatie van predictoren) 
hebben we  ons  laten  leiden  door  enerzijds  de  resultaten  van  de  univariate  analyses  en 
anderzijds het  type  informant  (pleegouder, pleegkind). Dit  laatste  stelt ons  in  staat om  te 
onderzoeken  of  modellen  met  pleegkindrapportage  vergelijkbare  resultaten  geven  als 
modellen  met  pleegouderrapportage.  Tevens  wordt  onderzocht  of  een  combinatie  van 
pleegouder‐  en  pleegkindrapportage  tot  een  verbetering  van  de  eerdere 
voorspellingsmodellen  leidt.  Tabellen  5.26  t/m  5.32  geven  de  resultaten  van  de  analyses 
voor elk van deze modellen. 
In het eerste model (Tabel 5.26) is getoetst of vervanging van de schaal ‘CBCL Externaliseren’ 
door  ‘CBCL  Totale  Probleemscore’  leidt  tot  een  verbetering  van  het  referentiemodel  uit 
Tabel 5.24. Vervolgens  is  in het tweede model de predictor ‘type onderwijs’ aan het model 
toegevoegd (Tabel 5.26). In het derde, vierde en vijfde model (Tabel 5.28)  is de taxatie van 
de  pleegkinderen  volgens  de  YSR  gebruikt. Model  3  bevat  de  predictoren  ‘Externaliseren 
YSR’,  ‘leeftijd’  en  ‘verblijf’.  In model  4 wordt  ‘Externaliseren  YSR’  vervangen  door  ‘Totale 
Probleemscore  YSR’  en  in model  5 wordt  de  predictor  ‘type  onderwijs’  toegevoegd.  Het 
zesde model (Tabel 5.30) combineert de pleegouder‐ en pleegkindrapportage.’ Ten slotte is 
in het zevende model getoetst of toevoeging van de VOVO een significante verbetering van 
het model oplevert (Tabel 5.32).  

108 



Resultaten 

Model 1 & 2 

Tabel 5.26   Resultaten  van  multivariate  logistische  regressieanalyse  (Model  1  &  2)  naar  het 
plaatsingsverloop (N=92) 

  B    SE  OR   (95% BI) 
Model  Predictoren 

1  (Constant)  ‐9.72 ***  2.63     
  CBCL Totale Probleemscore T1  .04 **  .01  1.05  (1.02; 1.07)  
  Leeftijd pleegkind  .53 **  .16  1.69  (1.23; 2.33) 
  Verblijf (0=niet‐residentieel;1= residentieel)  1.37 *  .59  3.95  (1.23; 2.33) 
             

  Percentage correct geclassificeerd: 72.8       
Model χ²(3)=29.13, p=<.0005; R²=.36 (Nagelkerke), .23 (McFadden)  

           

2  (Constant)  ‐13.42 ***  3.27     
  CBCL Totale Probleemscore T1  .05 **  .02  1.05  (1.02; 1.08) 
  Leeftijd pleegkind  .74 ***  .20  2.09  (1.42; 3.06) 
  Verblijf (0=niet‐residentieel;1= residentieel)  1.53 *  .64  4.61  (1.31; 16.27) 
  Type onderwijs (0=regulier;1= speciaal)  3.18 **  1.06  24.07  (3.02; 191.55) 
             

  Percentage correct geclassificeerd: 77.2       
Model χ²(4)=41.29, p=<.0005; R²= .48 (Nagelkerke), .33 (McFadden)      

*p<.05 **p<.01 ***p<.001     

OR: Odds Ratio; 95% BI : 95% Betrouwbaarheidsinterval; ns: niet significant     

 
Uit de tabel komt naar voren dat model 1 statistisch significant is (χ²(3)=29.13, p<.0005) en 
alle  predictoren  statistisch  significant  van  invloed  zijn  op  het  plaatsingsverloop.  In 
vergelijking met het referentiemodel in Tabel 5.24 is het percentage correct geclassificeerde 
cases toegenomen alsmede beide pseudomaten voor verklaarde variantie. 
Voorts is getoetst of door toevoeging van de predictor ‘type onderwijs’ (regulier of speciaal) 
het model  verder  verbetert. Hiervoor  zijn  in  het  eerste blok  de  predictoren  van model  1 
gelijktijdig toegevoegd en is in het tweede blok de predictor ‘type onderwijs’ aan het model 
toegevoegd.  
Het  model  met  de  vier  predictoren  (model  2)  blijkt  statistisch  significant  (χ²(4,)=41.29, 
p<.0005) en  leidt  tot een  significante verbetering  ten opzichte van model 1  (χ²(1)=.12.16, 
p<.0005). De odds ratio voor het verblijf laat zien dat de odds voor een breakdown bijna 4.61 
keer  groter  zijn  voor  pleegkinderen  die  voorafgaand  aan  de  actuele  plaatsing  in  een 
residentiële  setting  verbleven  in  vergelijking met pleegkinderen waarbij dit niet het  geval 
was. De odds voor een breakdown bij kinderen uit het  speciaal onderwijs  is  ruim 24 keer 
groter dan voor kinderen uit het regulier onderwijs. 
In  Tabel  5.27  staan  de  classificatieresultaten  van  het  werkelijke  en  het  voorspelde 
plaatsingsverloop. 

Tabel 5.27   Correcte en incorrecte classificaties van het plaatsingsverloop Model 2 (N=92) 

    Werkelijk plaatsingsverloop 
    Gepland verloop (n=50)  Breakdown (n=42) 
           

Voorspeld   Gepland verloop (n=55)  42  (84.0)  13  (31.0) 
plaatsingsverloop  Breakdown (n=37)  8  (16.0)  29  (69.0) 
           

         Cutoff = .50 
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Met  behulp  van  model  2  wordt  69%  van  de  breakdownplaatsingen  en  84%  van  de 
plaatsingen met een gepland verloop correct voorspeld.  In totaal wordt voor 77.2% van de 
cases het plaatsingsverloop correct geclassificeerd. 
 
Model 3 t/m 5 
Tabel  5.28  geeft  de  resultaten  van  de  binaire  logistische  regressieanalyses  waarbij  de 
pleegouderrapportage  is  vervangen  door  de  pleegkindrapportage.  Ten  behoeve  van  de 
statistische  power  is  voor  vijf  cases  de  score  op  de  YSR‐schalen  geschat  (zie  voor 
schattingsprocedure Hoofdstuk 4). 
 

Tabel 5.28   Resultaten  van  multivariate  logistische  regressieanalyse  (Model  3  t/m  5)  naar  het 
plaatsingsverloop (N=83) 

  B    SE  OR   (95% BI) 
Model  Predictoren 

3  (Constant)  ‐7.07 **  2.21     
  YSR Externaliseren T1  .11 *  .03  1.11  (1.03; 1.21) 
  Leeftijd pleegkind  .38 **  .15  1.62  (1.11; 1.92) 
  Verblijf (0=niet‐residentieel;1= residentieel)  ‐ ns  ‐  ‐  ‐ 
             

  Percentage correct geclassificeerd: 69.9         
Model χ²(2)=15.61, p=<.0005; R²=.23 (Nagelkerke), .14 (McFadden)      

           

4  (Constant)  ‐7.76 **  2.32     
  YSR Totale Probleemscore T1  .05 **  .02  1.05  (1.02; 1.08) 
  Leeftijd pleegkind  .39 **  .14  1.48  (1.11; 1.96) 
             

  Percentage correct geclassificeerd: 73.5         
Model χ²(2)=20.18, p=<.0005; R²=.29 (Nagelkerke), .18 (McFadden)      

           

5  (Constant)  ‐9.93 ***  2.70     
  YSR Totale Probleemscore T1  .05 **  .02  1.05  (1.02; 1.09) 
  Leeftijd pleegkind  .52 **  .16  1.68  (1.22; 2.32) 
  Type onderwijs (0=regulier;1= speciaal)  2.62 *  1.05  13.67  (1.74; 107.13) 
             

  Percentage correct geclassificeerd: 75.9         
Model χ²(3)=27.99, p=<.0005; R²=.38 (Nagelkerke), .25 (McFadden)      

*p<.05 **p<.01 ***p<.001     

OR: Odds Ratio; 95% BI: 95% Betrouwbaarheidsinterval; ns: niet significant     

 
In model  3  zijn  de  predictoren  ‘YSR  Externaliseren’,  ‘leeftijd  pleegkind’  en  ‘verblijf’  in  de 
logistische  regressieanalyse  opgenomen.  De  predictoren  zijn  stapsgewijs  aan  het  model 
toegevoegd en  leveren een  statistisch  significant model  (χ²(2,)=15.61, p<.0005), waarmee 
69.9%  van  de  cases  correct  wordt  geclassificeerd.  In  tegenstelling  tot  de  voorgaande 
modellen  blijkt  de  predictor  ‘verblijf’  niet  statistisch  significant  van  invloed  op  het 
plaatsingsverloop en wordt dan ook niet  in het model opgenomen. Nadere analyse van de 
onderzoeksgegevens  toont een  samenhang  tussen het  ‘verblijf’ en de  respons op de YSR, 
waarbij  geldt dat het  verblijf  in een  residentiële  setting positief  is  geassocieerd met non‐
reponse op de YSR (χ²=4.85, p=.03, c=.22). 
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In model 4  is de predictor ‘YSR Externaliseren’ vervangen door ‘YSR Totale Probleemscore’. 
Zoals  te  zien  in  Tabel  5.28  is  het model  statistisch  significant  (χ²(2,)=20.18,  p<.0005)  en 
wordt  73.5%  van  de  cases  correct  geclassificeerd.  In  vergelijking met model  3  is  er  een 
toename van zowel het aantal correct geclassificeerde cases als de beide pseudomaten voor 
verklaarde variantie. 
Ten slotte  is, evenals bij model 2, de predictor  ‘type onderwijs’ toegevoegd (model 5). Om 
de unieke bijdrage van deze predictor aan het model vast te stellen zijn in een eerste blok de 
predictoren  ‘YSR  Totale  Probleemscore’  en  ‘leeftijd  pleegkind’  gelijktijdig  toegevoegd  en 
vervolgens  is  in een tweede blok de predictor ‘type onderwijs’ toegevoegd. Het model met 
de  drie  predictoren  blijkt  statistisch  significant  (χ²(3,)=27.99,  p<.0005)  en  leidt  tot  een 
significante verbetering ten opzichte van model 4 (χ²(1)=7.57, p=.006).  
Tabel  5.29  toont  de  classificatieresultaten  van  het  werkelijke  en  het  voorspelde 
plaatsingsverloop. 
 

Tabel 5.29   Correcte en incorrecte classificaties van het plaatsingsverloop Model 5 (N=83) 

    Werkelijk plaatsingsverloop 
    Gepland verloop (n=47)  Breakdown (n=36) 
           

Voorspeld   Gepland verloop (n=53)  40  (85.1)  13  (36.1) 
plaatsingsverloop  Breakdown (n=30)  7  (14.9)  23  (63.9) 
           

         Cutoff = .50 

 
Met  behulp  van model  5  wordt  63.9%  van  de  breakdownplaatsingen  en  85.1%  van  de 
plaatsingen met een gepland verloop correct voorspeld.  In totaal wordt voor 75.9% van de 
cases het plaatsingsverloop correct geclassificeerd. 
 
Model 6  
Vervolgens is getoetst of een model met zowel pleegouder‐ als pleegkindrapportage leidt tot 
een  verbetering  van  het  aantal  correct  geclassificeerde  cases.  Alvorens  een  logistische 
regressieanalyse  uit  te  voeren  is  de  samenhang  tussen  de  drie  CBCL‐  en  YSR‐schalen 
onderzocht.  Aangezien  de  correlatiematrix  (niet  afgebeeld),  naar  de  criteria  van  Cohen 
(1988) een kleine samenhang toont tussen de CBCL‐schaal ‘Externaliseren’ en de YSR‐schaal 
‘Internaliseren’  (r=.26,  p=.02)  worden  deze  schalen  als  predictoren  aan  het  model 
toegevoegd.  De  overige  predictoren  zijn  wederom  ‘leeftijd’  en  ‘type  onderwijs’  en  de 
predictoren zijn stapsgewijs aan het model toegevoegd. 
Het  model  met  de  vier  predictoren  is  statistisch  significant,  χ²(4,)=35.63,  p<.0005). 
Statistische  significantietoetsen  voor  de  individuele  predictoren  en  de  bijbehorende  odds 
ratio’s staan in Tabel 5.30. 
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Tabel 5.30   Resultaten van multivariate  logistische  regressieanalyse  (Model 6) naar het plaatsingsverloop 
(N=83) 

  B    SE  OR   (95% BI) 
Model  Predictoren 

6  (Constant)  ‐12.54***  3.23     
  CBCL Externaliseren T1  .09*  .04  1.10  (1.01; 1.09) 
  YSR Internaliseren T1  .13**  .05  1.14  (1.00; 1.24) 
  Leeftijd pleegkind  .66**  .19  1.93  (1.33; 2.82) 
  Type onderwijs (0=regulier;1= speciaal)  3.32**  1.18  27.69  (2.74; 279.88) 
             

  Percentage correct geclassificeerd: 79.5         
Model χ²(4)= 35.63, p=<.0005; R²=.47 (Nagelkerke), .31 (McFadden)      

*p<.05 **p<.01 ***p<.001     

OR: Odds Ratio; 95% BI: 95% Betrouwbaarheidsinterval; ns: niet significant     

 
Tabel 5.30 toont de resultaten van de analyse. Uit de Wald‐toets (ratio B/SE²) blijkt dat alle 
predictoren statistisch significant van  invloed zijn op het plaatsingsverloop. Er kan derhalve 
gesteld worden dat de predictoren  ‘CBCL Externaliseren’ en  ‘YSR  Internaliseren’  informant‐
specifieke  en  additionele  informatie  aan  het model  toevoegen.  Uit  de  odds  ratio’s  blijkt 
onder meer dat het  risico op een breakdown met 10%  toeneemt bij de  toename van één 
punt  in het door pleegouders gerapporteerde externaliserend gedrag. Bij  ieder  jaar dat het 
pleegkind ouder  is op het moment van plaatsing neemt het  risico op een breakdown met 
93% toe en de odds voor een breakdown bij kinderen uit het speciaal onderwijs  is ruim 27 
keer groter dan voor kinderen uit het regulier onderwijs. 
 
Met  behulp  van  model  6  wordt  72%  van  de  breakdownplaatsingen  en  85%  van  de 
plaatsingen met een gepland verloop correct voorspeld.  In totaal wordt voor 79.5% van de 
cases het plaatsingsverloop correct geclassificeerd (zie Tabel 5.31) 
 

Tabel 5.31   Correcte en incorrecte classificaties van het plaatsingsverloop volgens model 6 (N=83) 

    Werkelijk plaatsingsverloop 
    Gepland verloop (n=47)  Breakdown (n=36) 
           

Voorspeld   Gepland verloop (n=54)  40  (85.1)  10  (27.8) 
plaatsingsverloop  Breakdown (n=38)  7  (14.9)  26  (72.2) 
         

       Cutoff = .50 

 
Model 7 
Ten slotte is getoetst of de wijze waarop de pleegouders opvoeden, gemeten met de VOVO 
Totaalscore, bijdraagt  aan het  voorspellen  van het plaatsingsverloop.  Tabel 5.32  toont de 
resultaten  van  de  stapsgewijze  logistische  regressieanalyse met  het  plaatsingsverloop  als 
afhankelijke  variabele  en  de  variabelen  ‘VOVO  Totaalscore’,  ‘leeftijd  pleegkind’,  ‘type 
onderwijs’ en ‘verblijf’ als predictoren. 
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Tabel 5.32   Resultaten van multivariate  logistische  regressieanalyse  (Model 7) naar het plaatsingsverloop 
(N=73) 

  B    SE  OR   (95% BI) 
Model  Predictoren 

7  (Constant)  ‐8.18 **  2.59     
  VOVO Totaalscore  ‐ ns  ‐  ‐  ‐ 
  Leeftijd pleegkind  .50 **  .17  1.64  (1.18; 2.29) 
  Verblijf (0=niet‐residentieel;1= residentieel)  1.60 *  .64  4.95  (1.42; 17.23) 
  Type onderwijs (0=regulier;1= speciaal)  2.32 *  .95  10.18  (1.57; 65.98) 
             

  Percentage correct geclassificeerd: 68.5         
Model χ²(3)=18.32, p=<.0005; R²=.30 (Nagelkerke), .18 (McFadden)      

*p<.05 **p<.01 ***p<.001     

OR: Odds Ratio; 95% BI: 95% Betrouwbaarheidsinterval; ns: niet significant     

 
Uit de tabel blijkt dat de predictor ‘VOVO Totaalscore’ niet wordt opgenomen in het model 
en dus geen unieke bijdrage levert aan het voorspellen van het plaatsingsverloop. 
 
Conclusie 
Centraal  in  deze  paragraaf  stond  het  voorspellen  van  het  plaatsingsverloop.  Daarvoor  is 
eerst de prevalentie van breakdown onderzocht. Van de 92 langdurige pleegzorgplaatsingen 
bleek ongeveer de helft  (45.7%)  te resulteren  in een breakdown. De gemiddelde duur van 
deze  plaatsingen  bedroeg  dertien maanden.  Vervolgens  is  de  predictieve waarde  van  de 
variabelen  op  het  niveau  van  het  pleegkind,  de  pleegouder  en  de  situationele  context 
bepaald. Hier bleken de achtergrondvariabelen ‘leeftijd van het pleegkind’, ‘type onderwijs’ 
en  ‘verblijf’  en  de  schalen  van  de  CBCL,  YSR  en  VOVO  significant  geassocieerd met  het 
plaatsingsverloop. 
Daarna  is  door middel  van multivariate  logistische  regressieanalyses  getoetst met welke 
combinatie  van  predictoren  het  plaatsingsverloop  het  meest  accuraat  kan  worden 
voorspeld.  Hiervoor  is  ten  eerste  een  theoretisch model  getoetst.  Dit model  diende  als 
referentiemodel  voor  de  overige modellen  en  bevatte  de  predictoren:  ‘externaliserende 
gedragsproblemen’  (volgens  de  pleegouder),  ‘leeftijd  pleegkind’  en  het  ‘verblijf’  van  het 
pleegkind  voorafgaand  aan  de  plaatsing.  Het  model  bleek  statistisch  significant  en 
classificeerde  67.4%  van  de  plaatsingen  correct.  Vervolgens  is  getoetst  met  welke 
combinatie van predictoren het voorspellingsmodel zou kunnen worden verbeterd. Hierbij is 
ten  eerste  gebruikgemaakt  van  de  pleegouderrapportage  over  het  probleemgedrag, 
vervolgens de zelfrapportage van de pleegkinderen en ten slotte een combinatie van beide. 
Gebleken  is  dat  met  het  model  waarbij  de  pleegouder‐  en  pleegkindrapportage  werd 
gecombineerd de meest accurate voorspelling van het plaatsingsverloop leverde. Dit model, 
met  de  predictoren  ‘CBCL  Externaliseren’,  ‘YSR  Internaliseren’,  ‘leeftijd  pleegkind’  en 
‘verblijf’ classificeerde 79.5% van de plaatsingen correct. Tot slot bleek de opvoedingsscore 
in  het multivariate model  geen  unieke  bijdrage  te  leveren  aan  het  voorspellen  van  het 
plaatsingsverloop.  
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5.6 Plaatsingsverloop en ontwikkeling van pleegkinderen 

Is er een verschil in ontwikkeling tussen de pleegkinderen bij een breakdownplaatsing en de 
overige pleegkinderen? 
 
Om te bepalen of er verschillen zijn in de veranderingsscores van de gepland verloop groep 
en de breakdowngroep zijn per instrument variantieanalyses uitgevoerd. Het design hierbij is 
telkens: Plaatsingsverloop  (gepland verloop en breakdown) x Meting  (T1,T2) met de  factor 
Plaatsingsverloop  als  tussengroepenfactor  en  Meting  (herhaalde  metingen)  als 
binnengroepenfactor. 
Voorafgaand  aan  de  analyses  is wederom  nagegaan  of  voldaan  is  aan  de  assumpties  die 
gelden voor de toetsingstechniek (Tabachnick & Fidell, 2007). Hier bleek sprake te zijn van 
twee schendingen. Ten eerste werd voor zowel de CBCL‐ als de YSR‐schalen niet voldaan aan 
de  ‘normaalverdelingsassumptie’.  Derhalve  zijn  voor  beide  instrumenten  transformaties 
(vierkantswortel) van de scores verricht, waarmee voor de schalen  ‘Totale Probleemscore’, 
‘Internaliseren’  en  ‘Externaliseren’  werd  voldaan  aan  deze  assumptie.  Voor  de 
smallebandsyndromen bleek dit niet mogelijk. Derhalve zijn deze syndromen niet gebruikt in 
de analyses. Ten tweede werd voor de CBCL één multivariate outlier gesignaleerd. Deze is uit 
de dataset verwijderd.  
In deze paragraaf worden per instrument (CBCL, YSR, ASL) de verschillen op groepsniveau en 
op individueel niveau getoetst en beschreven.  
 
Child Behavior Checklist 
Van  78  plaatsingen  is  op  beide  metingen  een  CBCL  verkregen.  Bij  46  (59%)  van  deze 
plaatsingen  is  het  verloop  gecategoriseerd  als  gepland  verloop.  De  overige  32  (41%) 
plaatsingen eindigden in een breakdown.  
 
Veranderingen op groepsniveau 
Tabel  5.33  geeft  de  gemiddelde  ruwe  score  voor  de  bredebandsyndromen  en  de  ‘Totale 
Probleemscore’  voor  beide  groepen.  De  gemiddelde  ruwe  score  voor  de 
smallebandsyndromen wordt gegeven in bijlage 5. 
 

Tabel 5.33   Gemiddelden ruwe score (en standaarddeviaties) op T1 en T2 voor beide groepen (N=77) 

  Gepland verloop (n=46)  Breakdown (n=31) 
Schaal  MT1  (SD)  MT2 (SD)  M T1 (SD)  M T2  (SD) 

Internaliseren  8.17  (6.5)  7.24 (5.5)  14.28 (8.5)  18.35  (8.5) 
Externaliseren  8.76  (7.3)  10.02 (7.9)  15.58 (9.9)  23.65  (10.5) 
Totale Probleemscore  26.65  (17.8)  28.07 (18.6)  48.87 (34.1)  66.35  (25.6) 

 
Om  verschillen  in  veranderingsscores  tussen  beide  groepen  te  bepalen  is  ten  eerste  een 
ANOVA herhaalde metingen uitgevoerd voor de schaal ‘Totale Probleemscore’ en vervolgens 
een MANOVA herhaalde metingen voor de schalen ‘Internaliseren’ en ‘Externaliseren’. De F‐
waarden van de univariate toetsen zijn gegeven in Tabel 5.34. 
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Uit  het  toetsingsresultaat  van  de  MANOVA  bleek  een  statistisch  significant 
tussengroepeneffect  (Λ=.64, F(2, 74)=20.50, p<.0005,  η2=.36), binnengroepeneffect  (Λ=.78, 
F(2, 74)=10.35, p<.0005, η2=.22) en  interactie‐effect  (Λ=.87, F(2, 74)=5.35, p=.007,  η2=.13). 
De gevonden effecten zijn groot en matig van omvang (Cohen, 1988). 
 

Tabel 5.34   Geobserveerde F‐waarden en effectgrootte 

η2  η2  η2 Schaal  Ftussenª    Fbinnenª Ftussen x binnenª 
Internaliseren  32.28  ***  .30  3.41   ‐  8.24  **  .10 
Externaliseren  26.76  ***  .26  20.60 ***    .22  5.93  **      .10 
Totale Probleemscore  44.18  ***  .37  15.30 ***  .17  9.09  ***  .11 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001  ª df(1, 75)           

 
Uit de  tabel blijkt dat er  statistisch  significante  verschillen  in  gemiddelden  (Ftussen)  zijn op 
Totale  Probleemscore,  Internaliseren  en  Externaliseren  met  op  alle  schalen  hogere 
ernstscores voor de breakdowngroep. De gevonden effecten zijn groot van omvang (Cohen, 
1988). Op de schalen ‘Totale Probleemscore’ en ‘Externaliseren’ werd tevens een statistisch 
significant verschil in gemiddelden gevonden tussen de eerste en de tweede meting met een 
hogere ernstscore op T2 (Fbinnen). Ook hier zijn de effecten groot van omvang (Cohen, 1988). 
Ten  slotte bleek voor alle  schalen een  interactie‐effect  (Ftussen  x  binnen). Het  interactie‐effect 
wijst  op  verschillen  tussen  de  twee  groepen  in  de  verandering  van  de  gerapporteerde 
ernstscores. Voor de breakdowngroep was de toename in gerapporteerde ernstscore groter 
dan voor de gepland verloop groep. Het gevonden effect is voor alle schalen matig (Cohen, 
1988). 
 
Veranderingen op individueel niveau 
Evenals in paragraaf 5.4 zijn met behulp van de Reliable Change Index de veranderingen op 
individueel niveau bepaald. Voor een uitleg van de RCI wordt verwezen naar paragraaf 5.4. 
Hier wordt volstaan met een weergave van de uitkomsten. 
 
In Tabel 5.35 is de kruistabel gegeven waarbij voor de schaal ‘Totale Probleemscore’ de RCI 
veranderingscategorieën zijn uitgezet tegen het verloop van de plaatsing.  
 

Tabel 5.35   Kruistabel met de veranderingscategorieën  (RCI) voor de CBCL Totale Probleemscore uitgezet 
tegen het plaatsingsverloop (N=78)  

    Plaatsingsverloop 
    Gepland verloop   Breakdown 
Veranderingscategorie  frequentie  (%)  frequentie  (%) 

Afname (RCI > 1.96)  6  (13.0)  1  (3.1) 
Onveranderd (‐1.96 ≥ RCI ≤ 1.96)  33  (71.7)  16  (50.0) 
Toename (RCI < ‐1.96)  7  (15.2)  15  (46.9) 

 
Uit de tabel komt naar voren dat voor een ruime meerderheid van de plaatsingen met een 
gepland verloop (71.7%) geen significante verandering  in probleemscore  is gevonden. Voor 
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zes cases van deze groep  (13.0%) bleek een significante afname  in probleemscore en voor 
zeven cases  (15.2%) een significante toename  in probleemscore. Voor de breakdowngroep 
bleek  voor  nagenoeg  de  helft  van  de  cases  (46.9%)  een  significante  toename  in 
probleemscore en  voor de helft  van de  cases geen  significante  verandering  (50.0%). Voor 
één case van deze groep is een significante afname in probleemscore gevonden.  
 
Om meer  inzicht  te krijgen  in de  individuele verandering van de probleemscore voor elke 
case is in Figuur 5.5 een spreidingsdiagram gegeven. Dit spreidingsdiagram komt (nagenoeg) 
overeen met Figuur 5.1 en geeft voor de schaal ‘Totale Probleemscore’ op de x‐as de ruwe 
scores van de eerste meting en op de y‐as de ruwe scores van de tweede meting. Voor een 
uitgebreide uitleg van de figuur wordt verwezen naar paragraaf 5.4. Tevens is voor elke case 
het  plaatsingsverloop weergegeven. De  vierkanten  representeren  cases met  een  gepland 
verloop en de asterisken representeren cases met een breakdown. 
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Figuur 5.5   Individuele  statistisch  significante  verandering  en  verandering  van  probleemstatus  voor  de 

CBCL‐schaal ‘Totale Probleemscore’ uitgezet tegen het plaatsingsverloop (N=78) 

 
In de figuur kan de in paragraaf 5.5 gevonden associatie tussen het probleemgedrag op T1 en 
het  plaatsingsverloop  worden  afgelezen.  Relatief  veel  breakdownplaatsingen  worden 
gevonden bij de cases met een T1  score  (x‐as)  in het grens‐klinisch gebied. Verder  laat de 
figuur  zien  dat  het  plaatsingsverloop  van  de  cases  uit  kwadrant  I  en  II,  op  een  enkele 
uitzondering na, als gepland werden uitgevoerd. Bij deze cases werd het  functioneren van 
het pleegkind op T2 niet als problematisch ervaren door pleegouders. Voor een meerderheid 
van de cases gold dit overigens ook al op T1 (kwadrant I). De breakdownplaatsingen worden 
met  name  in  de  kwadranten  III  en  IV  gevonden.  Dit  zijn  de  cases  waarbij  op  T2  het 
functioneren  van  het  pleegkind  door  pleegouders  als  problematisch  werd  ervaren.  Een 
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meerderheid van deze cases bevindt zich  in kwadrant IV. Bij de plaatsingen  in dit kwadrant 
werd  het  functioneren  van  het  pleegkind  ook  op  T1  als  problematisch  ervaren. Al  eerder 
werd  gerapporteerd  dat  voor  zeven  cases  het  plaatsingsverloop  weliswaar  als  gepland 
verliep maar waarbij een verslechtering  in het  functioneren werd gerapporteerd  (zie Tabel 
5.35). In de figuur is te zien dat voor vijf van deze cases het functioneren op T1 niet als grens‐
klinisch werd beoordeeld.  
  
Youth Self‐Report 
Bij  59  plaatsingen  is  op  beide metingen  door  het  pleegkind  een  YSR  ingevuld.  Van  deze 
plaatsingen eindigden er twintig (33.9%) in een breakdown.  
Tabel  5.36  geeft  de  gemiddelde  ruwe  score  voor  de  bredebandsyndromen  en  de  ‘Totale 
Probleemscore’  voor  beide  groepen.  De  gemiddelde  ruwe  score  voor  de  smalle‐
bandsyndromen wordt gegeven in bijlage 5. 
 

Tabel 5.36   Gemiddelden ruwe score (standaarddeviaties) op T1 en T2 voor beide groepen (N=59) 

  Gepland verloop (n=39)  Breakdown (n=20) 
Schaal  MT1  (SD)  MT2 (SD)  M T1 (SD)  M T2  (SD) 

Internaliseren  8.28  (5.4)  8.54 (5.6)  13.95 (8.5)  12.45  (6.7) 
Externaliseren  10.44  (5.8)  9.31 (5.3)  12.60 (6.1)  11.20  (4.8) 
Totale Probleemscore  30.85  (14.8)  28.82 (14.3)  41.55 (17.4)  38.05  (14.3) 

 
Om  verschillen  in  veranderingsscores  tussen  beide  groepen  te  bepalen  is  ten  eerste  een 
ANOVA herhaalde metingen uitgevoerd voor de schaal ‘Totale Probleemscore’ en vervolgens 
een MANOVA herhaalde metingen voor de schalen ‘Internaliseren’ en ‘Externaliseren’. De F‐
waarden van de univariate toetsen zijn gegeven in Tabel 5.37. 
Uit  het  toetsingsresultaat  van  de  MANOVA  bleek  een  statistisch  significant  tussen‐
groepeneffect (Λ=.78, F(2, 56)=4.09, p=.02, η2=.13). Het effect is matig van omvang (Cohen, 
1988). Daarnaast werd geen statistisch significant binnengroepeneffect en  interactie‐effect 
gevonden.  
 

Tabel 5.37   Geobserveerde F‐waarden en effectgrootte 

η2 Schaal  Ftussenª    Fbinnenª  η2  η2 Ftussen x binnenª 
Internaliseren  14.38  **  .13  .01   ‐  .29    ‐ 
Externaliseren  3.12    ‐  2.07   ‐  .02    ‐ 
Totale Probleemscore  7.01  **  .11  1.24   ‐  .20    ‐ 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001  ª df(1, 57)           

 
Uit de tabel blijkt dat er statistisch significante verschillen in gemiddelden (Ftussen) zijn op de 
Totale Probleemscore en  Internaliseren met op beide  schalen hogere ernstscores voor de 
breakdowngroep. De gevonden effecten zijn matig van omvang (Cohen, 1988). 
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Veranderingen op individueel niveau 
In Tabel 5.38 is de kruistabel gegeven waarbij voor de schaal ‘Totale Probleemscore’ de RCI 
veranderingscategorieën zijn uitgezet tegen het verloop van de plaatsing.  
 

Tabel 5.38   Kruistabel  met  het  plaatsingsverloop  en  de  vastgestelde  significante  verandering  (RCI)  in 
ernstscore op de YSR Totale Probleemscore (N=59)  

    Plaatsingsverloop 
    Gepland  Breakdown 
Veranderingscategorie  frequentie  (%)  frequentie  (%) 

Afname (RCI > 1.96)  6  (15.4)  3  (15.0) 
Onveranderd (‐1.96 ≥ RCI ≤ 1.96)  29  (74.4)  15  (75.0) 
Toename (RCI < ‐1.96)  4  (10.2)  2  (10.0) 

 
Uit  de  tabel  blijkt  procentueel  nauwelijks  verschil wat  betreft  de  verdeling  over  de  drie 
veranderingscategorieën voor de gepland verloop groep en de breakdowngroep. Voor een 
ruime meerderheid  van  de  plaatsingen  is  geen  significante  verandering  in  probleemscore 
gevonden  (74.4%  en  75.0%).  Een  significante  afname  in  probleemscore  is  gevonden  voor 
15%  van de  cases en bij 10%  van de  cases  is een  significante  toename  in probleemscore 
gevonden. 
 
Met behulp van spreidingsdiagrammen  is de  individuele verandering  in de YSR‐scores voor 
de  schaal  ‘Totale  Probleemscore’  nader  geanalyseerd.  Figuren  5.6  en  5.7  geven  voor 
respectievelijk  jongens  en  meisjes  de  spreidingsdiagrammen  van  deze  schaal.  Voor  een 
uitleg  van  de  figuur wordt wederom  verwezen  naar  paragraaf  5.4.  Naast  de  individuele 
verandering  is  voor  elke  case  het  plaatsingsverloop  af  te  lezen.  Hiervoor  geldt  dat  de 
vierkanten  de  cases met  een  gepland  verloop  representeren  en  de  asterisken  de  cases 
waarbij sprake bleek van een breakdown.  
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Figuur 5.6   Individuele  statistisch  significante  verandering  en  verandering  van  probleemstatus  uitgezet 
tegen het plaatsingsverloop voor jongens (N=26) 
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Figuur 5.7   Individuele  statistisch  significante  verandering  en  verandering  van  probleemstatus  uitgezet 

tegen het plaatsingsverloop voor meisjes (N=33) 

119 



Hoofdstuk 5 

 
Vanwege non‐respons op T2 van relatief veel cases uit de breakdowngroep  is  in de  figuren 
5.6  en  5.7  de  in  paragraaf  5.5  gevonden  associatie  van  het  zelfgerapporteerde 
probleemgedrag op T1 en het plaatsingsverloop minder zichtbaar dan bij de CBCL. Vanwege 
de beperkte spreiding van de cases over de vier kwadranten  lijkt een visuele  interpretatie 
van de veranderingsscores weinig aan voorgaande analyses toe te voegen.  
 
Attitudeschaal Sociale Limieten 
Van veertien plaatsingen  is op beide metingen een ASL verkregen. Bij dertien  (92.9%) van 
deze  plaatsingen  is  het  verloop  als  gepland  gecategoriseerd  en  bij  één  plaatsing  als 
breakdown. Vanwege deze beperkte  respons op T2 en de verdeling over de  twee groepen 
bleken de geplande analyses weinig zinvol. Deze zijn derhalve niet uitgevoerd.  
 
Conclusie 
In deze paragraaf is getoetst of er een verschil in ontwikkeling is tussen de pleegkinderen bij 
een breakdownplaatsing en de overige pleegkinderen.  
Ten  eerste  is  de  verandering  in  de  door  pleegouders  ervaren  gedragsproblemen  van  het 
pleegkind  onderzocht.  Hier  bleek  dat  de  pleegouders  van  de  breakdowngroep  op  beide 
metingen significant meer probleemgedrag ervaren dan de pleegouders waarbij de plaatsing 
als  gepland  is  verlopen.  Tevens  bleek  er  voor  beide  groepen  sprake  van  een  significante 
toename  in het ervaren externaliserend probleemgedrag alsook de Totale Probleemscore. 
Ten slotte bleek uit de analyses voor zowel het  internaliserend, het externaliserend als het 
totale probleemgedrag een significant interactie‐effect (van plaatsingsverloop over meting). 
Voor  elk  van  deze  schalen  gold  dat  de  pleegouders  van  de  breakdowngroep  tijdens  de 
plaatsing gemiddeld een grotere toename aan gedragsproblemen ervoeren dan de overige 
pleegouders. Uit de analyses op  individueel niveau  is gebleken dat voor nagenoeg de helft 
van  de  breakdownplaatsingen  door  pleegouders  een  significante  toename  in 
gedragsproblemen werd ervaren. Voor de plaatsingen met een gepland verloop bleek een 
significante toename in ervaren gedragsproblemen voor ‘slechts’ 15% van deze plaatsingen.  
Aangaande de  verandering  in de door het pleegkind  zelf gerapporteerde probleemgedrag 
bleken  de  pleegkinderen  van  de  breakdowngroep  op  beide  metingen  significant  meer 
internaliserend  probleemgedrag  te  rapporteren.  Dit  gold  tevens  voor  de  Totale 
Probleemscore,  echter  niet  voor  het  externaliserend  probleemgedrag.  Van  een 
binnengroepen‐ en een  interactie‐effect bleek geen  sprake. Uit de analyses op  individueel 
niveau werd geen verschil gevonden tussen beide groepen. Voor zowel de gepland verloop 
groep als de breakdowngroep bleek voor driekwart van de pleegkinderen geen significante 
verandering  in probleemscore tussen beide metingen. Daarnaast bleek voor beide groepen 
dat  ongeveer  15%  van  de  pleegkinderen  een  significante  afname,  en  10%  van  de 
pleegkinderen een significante toename in probleemgedrag rapporteerde.  
Tot  slot  is  de  verandering  in  de  houding  van  de  pleegkinderen  ten  opzichte  van  sociale 
grenzen onderzocht, echter vanwege de  lage respons bij de breakdowngroep zijn hier geen 
verdere analyses uitgevoerd. 
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5.7 Resultaat van de pleegzorgplaatsing 

Welke  combinatie  van pleegkind‐  en pleeggezinkenmerken  is het meest  voorspellend  voor 
het resultaat van de pleegzorgplaatsing? 
 
Met behulp van de  individuele ontwikkelingsscores en het plaatsingsverloop wordt  in deze 
paragraaf het resultaat van de deelnemende plaatsingen bepaald en worden er vervolgens 
twee modellen gepresenteerd waarmee dit resultaat voorspeld kan worden.  
 
Voor  elke  plaatsing  is  het  plaatsingsverloop  en  de  ontwikkeling  van  het  pleegkind 
beschreven. Derhalve  is het mogelijk om voor elke afzonderlijke plaatsing het  resultaat  te 
bepalen. Dit kan  zowel vanuit het pleegouderperspectief als het pleegkindperspectief. Het 
resultaat van de plaatsing kent twee categorieën, namelijk:  ‘positief resultaat’ en  ‘negatief 
resultaat’.  Plaatsingen worden  toegewezen  aan  de  categorie  ‘positief  resultaat’  indien  de 
plaatsing zoals gepland  is verlopen én er een afname of stabiliteit  in Totale Probleemscore 
wordt  gerapporteerd.  Bij  een  breakdown  van  de  plaatsing  of  een  toename  in  de 
gerapporteerde  Totale  Probleemscore  is  het  resultaat  van  de  plaatsing  als  negatief 
gecategoriseerd (zie ook Hoofdstuk 4). 
 
Uit de kruistabellen 5.35 (CBCL) en 5.38 (YSR) blijkt respectievelijk vanuit het perspectief van 
de pleegouder en het pleegkind de verdeling zoals weergegeven in Tabel 5.39. 
 

Tabel 5.39   Resultaat van de pleegzorgplaatsing vanuit pleegouder‐ (CBCL) en pleegkindperspectief (YSR) 

    Resultaat van de plaatsing 
    Positief resultaat  Negatief resultaat 
  frequentie  (%)  frequentie  (%) 

CBCL Totale Probleemscore (N=78)  39  (50.0)  39  (50.0) 
         

YSR Totale Probleemscore (N=59)  35  (59.3)  24  (40.7) 

 
Om  antwoord  te  krijgen  op  de  vraag  welke  kenmerken  (K,  O,  Sc)  het  resultaat  van  de 
plaatsing voorspellen zijn  logistische regressieanalyses uitgevoerd met het resultaat van de 
plaatsing  als  afhankelijke  variabele  (0=positief;  1=negatief)  en  de  in  paragraaf  5.5  gevonden 
significante pleegkind‐ en pleegouderkenmerken als predictoren.  
 
Model A 
Ten eerste  is het resultaat van de plaatsing vanuit het pleegouderperspectief getoetst. Het 
gevonden model wordt gegeven in Tabel 5.40. 
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Tabel 5.40   Resultaten  van  binaire  logistische  regressieanalyse  (Model  A)  naar  het  resultaat  van  de 
pleegzorgplaatsing (N=78) 

  B    SE  OR   (95% BI) 
Model  Predictoren 

A  (Constant)  ‐6.65 **  2.4     
  CBCL Totale Probleemscore T1  .04 **  .01  1.04  (1.01; 1.06) 
  Leeftijd pleegkind  .37 *  .15  1.44  (1.07; 1.95) 
  Verblijf (0=niet‐residentieel;1= residentieel)  ‐ ns  ‐  ‐  ‐ 
  Type onderwijs (0=regulier;1= speciaal)  1.93 *  .94  6.87  (1.09; 43.41) 
             

  Percentage correct geclassificeerd: 66.7       
Model χ²(3)=18.66, p=<.0005; R²= .28 (Nagelkerke), .17 (McFadden)      

*p<.05 **p<.01 ***p<.001     

OR: Odds Ratio; 95% BI : 95% Betrouwbaarheidsinterval; ns: niet significant     

 
Model  A  met  de  predictoren  ‘CBCL  Totale  Probleemscore’,  ‘leeftijd’,  ‘verblijf’  en  ‘type 
onderwijs’ blijkt statistisch significant (χ²(3)=18.66, p<.0005) en voorspelt voor 66.7% van de 
plaatsingen  het  resultaat  correct.  Tabel  5.41  geeft  de  classificatieresultaten  van  het 
werkelijke en het voorspelde plaatsingsresultaat. 
 

Tabel 5.41   Correcte  en  incorrecte  classificaties  van  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing  (Model  A) 
(N=78) 

    Werkelijk resultaat 
    Positief (n=39)  Negatief (n=39) 
           

Positief (n=39)  26  (66.7)  26  (66.7) 
Voorspeld resultaat 

Negatief (n=39)  13  (33.3)  13  (33.3) 
           

Cutoff = .50         

 
Model B 
Vervolgens  is met  een  tweede  logistische  regressieanalyse  het  resultaat  van  de  plaatsing 
vanuit het pleegkindperspectief getoetst. De resultaten van deze analyse worden vermeld in 
Tabel 5.42.  
 

Tabel 5.42   Resultaten van binaire logistische regressieanalyse naar het resultaat van de pleegzorgplaatsing 
(Model B) (N=50) 

  B    SE  OR   (95% BI) 
Model  Predictoren 

B  (Constant)  ‐6.12 *  2.47     
  YSR Totale Probleemscore T1  ‐ ns  ‐  ‐  ‐ 
  Leeftijd pleegkind  .38 *  .16  1.46  (1.05; 2.01) 
  Type onderwijs (0=regulier;1= speciaal)  2.24 *  .95  9.41  (1.47; 60.02) 
             

  Percentage correct geclassificeerd: 71.2       
Model χ²(2)=10.25, p=.006; R²=.22 (Nagelkerke), .13 (McFadden)  

*p<.05 **p<.01 ***p<.001     

OR: Odds Ratio; 95% BI: 95% Betrouwbaarheidsinterval; ns: niet significant     

 

122 



Resultaten 

In Tabel 5.42 kan worden afgelezen dat het model B met de predictoren  ‘leeftijd’ en  ‘type 
onderwijs’  statistisch  significant  (χ²(2)=10.25,  p=.006)  is.  De  variabele  ‘YSR  Totale 
Probleemscore’ wordt  niet  als  predictor  in  het model  opgenomen.  Het model  voorspelt 
71.2% van de cases correct. Tabel 5.43 geeft de classificatieresultaten van het werkelijke en 
het voorspelde plaatsingsresultaat 
 

Tabel 5.43   Correcte  en  incorrecte  classificaties  van  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing  (Model  B) 
(N=59) 

    Werkelijk resultaat 
    Positief (n=35)  Negatief (n=24) 
           

Positief (n=38)  28  (80.0)  10  (41.7) 
Voorspeld resultaat 

Negatief (n=21)  7  (20.0)  14  (58.3) 
           

Cutoff = .50         

 
Conclusie 
In  deze  laatste  paragraaf  stond  het  voorspellen  van  het  uiteindelijke  resultaat  van  de 
plaatsing  centraal.  Met  behulp  van  de  individuele  ontwikkelingsscores  en  het 
plaatsingsverloop is voor elke plaatsing het resultaat bepaald. Vanuit het perspectief van de 
pleegouder  bleek  het  resultaat  voor  de  helft  van  de  plaatsingen  positief.  Ingeval  de 
pleegkindrapportage voor het vaststellen van de individuele ontwikkelingsscores is gebruikt 
bleek het resultaat voor bijna 60% van de plaatsingen positief.  
Vervolgens  is  getoetst met  welke  predictoren  het  resultaat  van  de  plaatsing  het meest 
accuraat  kan  worden  voorspeld.  Voor  het  voorspellen  van  het  resultaat  vanuit  het 
pleegouderperspectief  bleek  het  model  met  de  predictoren:  totaal  door  pleegouders 
ervaren  gedragsproblemen,  leeftijd  van  het  pleegkind  en  het  type  onderwijs  dat  het 
pleegkind volgt, 66.7% van de plaatsingen correct te classificeren. 
Bij  het  voorspellen  van  het  resultaat  vanuit  het  pleegkindperspectief  bleek  de  predictor 
‘totaal door pleegkind gerapporteerd probleemgedrag’  geen unieke bijdrage  te  leveren  in 
het  voorspellingsmodel  tezamen met  de  predictoren  leeftijd  van  het  pleegkind  en  type 
onderwijs dat het pleegkind volgt. Desalniettemin bleek met behulp van beide predictoren 
voor 71.2% van de plaatsingen het resultaat correct te worden geclassificeerd.  
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6 Samenvattende conclusies, 
discussies en aanbevelingen  

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de  samenvattende conclusies gepresenteerd en een  interpretatie 
daarvan gegeven. Ten eerste wordt in paragraaf 6.2 per onderzoeksvraag de samenvattende 
conclusie  beschreven.  Daarna  volgen  in  paragraaf  6.3  een  inhoudelijke  discussie  naar 
aanleiding  van  de  onderzoeksbevindingen  en  aanbevelingen  voor  verder  onderzoek.  In 
paragraaf  6.4  wordt  ingegaan  op  een  aantal  methodologische  kanttekeningen  en  het 
hoofdstuk wordt in paragraaf 6.5 afgesloten met enkele aanbevelingen voor de praktijk. 

6.2 Samenvattende conclusies 

In deze paragraaf worden de samenvattende conclusies weergegeven. Paragraaf 6.2.1 geeft 
deze van de eerste twee onderzoeksvragen en de paragrafen 6.2.2 tot en met 6.2.5 geven 
deze conclusies respectievelijk van de onderzoeksvragen drie tot en met zes. 

6.2.1 Kenmerken van het pleegkind en pleeggezin: eerste en tweede meting 

Ten eerste is het emotioneel en gedragsmatig functioneren van het pleegkind gemeten met 
de Child Behavior Checklist  (CBCL) en de Youth Self‐Report  (YSR). Uit de pleegoudertaxatie 
van de eerste meting bleek voor elk van de CBCL‐schalen de gemiddelde ernstscore  in het 
normaal  gebied  te  vallen.  Analyses  van  de  individuele  CBCL‐scores  lieten  echter  een 
aanzienlijke  variatie  zien  in  het  door  pleegouders  ervaren  emotioneel  en  gedragsmatig 
functioneren  van  het  pleegkind.  Bij  50%  van  de  pleegoudertaxaties  bleek  de  Totale 
Probleemscore  in het grens‐klinisch gebied te  liggen. Wat betreft de bredebandsyndromen 
‘Internaliseren’  en  ‘Externaliseren’  valt  de  ernstscore  van  ruim  40%  van  de  pleegouder‐
taxaties in het grens‐klinisch gebied. Er kan dan ook gesteld worden dat een groot deel van 
de  pleegouders  al  snel  na  aanvang  van  de  pleegzorgplaatsing  aanzienlijke  tot  ernstige 
emotionele en gedragsproblemen bij hun pleegkind ervaart.  
Uit  de  zelftaxatie  van  de  pleegkinderen  bleek,  evenals  bij  de  pleegoudertaxatie,  de 
gemiddelde  score  op  alle  schalen  in  het  normaal  gebied  te  vallen.  Voor  20%  van  de 
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pleegkinderen  viel  de  Totale  Probleemscore  in  het  grens‐klinisch  gebied.  Voor  de  beide 
bredebandsyndromen gold dit voor nagenoeg een kwart van de pleegkinderen.  
Vergelijking van de taxaties van beide informanten liet zien dat er verschillen zijn tussen de 
pleegouder‐ en de pleegkindtaxatie van het emotioneel en gedragsmatig  functioneren. De 
gemiddelde ernstscore van het pleegkind bleek statistisch significant hoger voor de schalen 
‘Denkproblemen’,  ‘Delinquent Gedrag’,  ‘Externaliseren’  en  ‘Totale  Probleemscore’. Op  de 
overige  schalen werd  geen  verschil  in  gemiddelde  ernstscores  tussen  beide  informanten 
gevonden.  
Vervolgens  is voor de kenmerken van het pleegkind de houding van de pleegkinderen  ten 
opzichte  van  sociale  grenzen  (ASL) onderzocht en  vergeleken met de  referentiegroep  van 
Boersma (2004). Voor de gekende reacties was er geen verschil met de referentiegroep. De 
pleegkinderen noemden voornamelijk de reactietypen  ‘Aanpassen’ en  ‘Overschrijden’ en  in 
mindere mate de  reactietypen  ‘Terugtrekken’ en  ‘Onderhandelen’. Bij de gewilde  reacties 
bleken de pleegkinderen vooral geneigd te kiezen voor het ‘Aanpassen’ aan de sociale grens. 
De pleegkinderen kozen het minst voor het ‘Terugtrekken’ uit de situatie. In vergelijking met 
de referentiegroep bleken de pleegkinderen gemiddeld statistisch significant vaker te kiezen 
voor het reactietype ‘Onderhandelen’.  
Behalve de kenmerken van het pleegkind zijn kenmerken van het pleeggezin gemeten. Een 
van de  gemeten  kenmerken betrof de opvoeding door pleegouders welke werd  gemeten 
met de Vragenlijst Opvoedingstaken voor Ouders  (VOVO). Het onderzoeksresultaat toonde 
dat de pleegouders de opvoedingstaken meer dan gemiddeld  tot veel hebben uitgevoerd. 
Dit  gold  tevens  voor  de  beide  opvoedingsdimensies  ‘Ondersteuning’  en  ‘Controle’.  In 
vergelijking met de referentiegroep bleken de pleegouders gemiddeld statistisch significant 
hoger  te  scoren  op  de  opvoedingsdimensie  ‘Ondersteuning’.  Dit  wil  zeggen  dat  de 
pleegouders  de  opvoedingstaken  behorende  bij  deze  dimensie  (Communicatie  en 
Acceptatie) meer benadrukten dan de ouders uit de referentiegroep.  
Voor  de  kenmerken  van  de  situationele  context  is  het  gezinsklimaat  (GKS‐II)  in  het 
pleeggezin  gemeten. De  gemiddelde  schaalscores  van  de  pleegouders  liggen  rondom  het 
normgemiddelde.  In  vergelijking  met  de  normgroep  bleek  de  gemiddelde  score  van  de 
pleegouders significant hoger op de schaal  ‘Expressiviteit’ en significant  lager op de schaal 
‘Conflict’.  Dit  duidt  erop  dat  er  in  de  pleeggezinnen,  in  vergelijking met  het  gemiddelde 
Nederlandse gezin, meer mogelijkheden zijn om gevoelens en meningen openlijk te uiten en 
minder uitingen zijn van boosheid en agressie. Ook de gemiddelde score van de pleegouders 
op de Gezinsrelatie Index bleek significant hoger dan bij de normgroep. Dit is echter weinig 
verrassend  aangezien  de  eerdergenoemde  schalen  ‘Expressiviteit’  en  ‘Conflict’  beide  deel 
uitmaken van deze index.  
 
Op  het  tweede meetmoment  zijn  wederom  de  kenmerken  van  het  pleegkind  gemeten, 
waarbij gebruikgemaakt is van dezelfde instrumenten en informanten. 
Wat betreft het emotioneel en gedragsmatig  functioneren van het pleegkind kwam bij de 
pleegoudertaxatie naar voren dat de gemiddelde ernstscore op Externaliseren en de Totale 
Probleemscore in het grens‐klinisch gebied lagen. Voor de overige schalen lag de gemiddelde 
ernstscore  in het normaal  gebied. Analyses  van de  individuele ernstscores  lieten  zien dat 

126 



Samenvattende conclusies, discussies en aanbevelingen 

voor  60%  van de pleegoudertaxatie de  Totale Probleemscore  in het  grens‐klinisch  gebied 
valt.  Een  vergelijkbaar  percentage  grens‐klinische  scores  werd  gevonden  op  het 
bredebandsyndroom  ‘Externaliseren’.  Voor  Internaliseren  bleek  ruim  40%  van  de 
pleegoudertaxatie in het grens‐klinisch gebied te vallen. Er kan dan ook gesteld worden dat 
meer  dan  de  helft  van  de  pleegouders  bij  de  tweede  meting  aanzienlijke  tot  ernstige 
problemen in het emotioneel en gedragsmatig functioneren van hun pleegkind ervoer.  
In  tegenstelling  tot de pleegoudertaxatie bleek uit de zelftaxatie van de pleegkinderen dat 
de gemiddelde ernstscores op alle schalen  in het normaal gebied vielen. Voor 14% van de 
pleegkinderen  lag  de  Totale  Probleemscore  in  het  grens‐klinisch  gebied,  met  nagenoeg 
dezelfde percentages voor de beide bredebandsyndromen. 
Vergelijking van de pleegoudertaxatie met de pleegkindtaxatie toonde bij de tweede meting 
op geen enkele schaal een statistisch significant hogere ernstscore voor de pleegkindtaxatie. 
Wel werd op twee schalen ‐  ‘Sociale Problemen’ en  ‘Aandachtsproblemen’ ‐ een statistisch 
significant hogere gemiddelde ernstscore voor de pleegouder gevonden. 
In de houding van de pleegkinderen  ten opzichte van sociale grenzen bleek evenals bij de 
eerste meting  voor  de  gekende  reacties  geen  verschil met  de  referentiegroep. Wederom 
noemden de pleegkinderen vooral de  reactietypen  ‘Aanpassen’ en  ‘Overschrijden’ gevolgd 
door de  reactietypen  ‘Terugtrekken’ en  ‘Onderhandelen’. Bij de gewilde  reacties kozen de 
pleegkinderen voornamelijk voor het reactietype  ‘Aanpassen’ en  in mindere mate voor het 
Overschrijden, Onderhandelen  en  Terugtrekken  van  de  sociale  grens.  Voor  deze  reacties 
werd wel  een  verschil met de  referentiegroep  gevonden,  in die  zin dat de pleegkinderen 
gemiddeld  statistisch  significant  vaker  kozen  voor  het  reactietype  ‘Aanpassen’  en minder 
vaak voor het reactietype ‘Overschrijden’ dan de jongeren uit de referentiegroep.  

6.2.2 Ontwikkeling van de pleegkinderen tijdens de pleegzorgplaatsing 

De  derde  onderzoeksvraag  betrof  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen  tijdens  de 
pleegzorgplaatsing wat betreft het emotioneel en gedragsmatig functioneren én de houding 
ten opzichte van sociale grenzen. Voor de gehele onderzoeksgroep zijn de veranderingen op 
groepsniveau en op individueel niveau geanalyseerd. Wat betreft de verandering in het door 
pleegouders ervaren emotioneel en gedragsmatig functioneren van het pleegkind was er op 
groepsniveau  sprake  van  een  statistisch  significante  toename  van  het  gerapporteerde 
probleemgedrag. Deze  toename betrof de Totale Probleemscore, het bredebandsyndroom 
‘Externaliseren’  en  de  smallebandsyndromen  ‘Delinquent  Gedrag’,  ‘Agressief  Gedrag’, 
‘Sociale Problemen’ en  ‘Denkproblemen’. Uit de analyses op  individueel niveau bleek voor 
ruimschoots 60% van de pleegoudertaxatie geen verandering  in de Totale Probleemscore. 
Voor  bijna  30%  van  de  pleegoudertaxaties  werd  een  significante  toename  in  de  Totale 
Probleemscore gevonden en voor de overige nagenoeg 10% een  significante afname. Wat 
betreft de  twee bredebandsyndromen bleek  voor nagenoeg 40%  van de pleegouders een 
significante toename van het externaliserend probleemgedrag en voor ongeveer 15% van de 
pleegouders een significante toename van het internaliserende probleemgedrag.  
Aangaande  de  verandering  in  het  door  het  pleegkind  zelf  ervaren  emotioneel  en 
gedragsmatig functioneren werd op groepsniveau geen verandering tussen beide metingen 
gevonden. Dit kwam tevens naar voren bij de analyses op individueel niveau. Voor driekwart 
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van de zelftaxaties bleek de Totale Probleemscore op beide meetmomenten onveranderd, 
voor 10% was er sprake van een significante toename van de ernstscore en voor 15% een 
significante  afname  van  de  ernstscore.  Op  de  bredebandsyndromen  ‘Internaliseren’  en 
‘Externaliseren’ is het opvallend dat relatief veel pleegkinderen – ruim 20% – een significante 
afname van het externaliserende probleemgedrag rapporteerden. Voor Internaliseren bleek 
bij 10% van de zelftaxaties een significante afname van de ernstscore.  
De verandering van de pleegkinderen  in hun houding ten opzichte van sociale grenzen kon 
slechts voor een beperkte groep worden geanalyseerd (n=14). Deze analyses lieten zien dat 
er op groepsniveau geen verandering optrad. Op individueel niveau bleek bij de schalen van 
de gekende en de gewilde reacties voor 70 tot 100% van de rapportages geen verandering. 
In  het  totaal  aantal  gekende  reacties was  bij  één  pleegkind  sprake  van  een  significante 
afname. Voor de gewilde overschrijdingsreacties werd voor één pleegkind een significante 
afname  en  voor  één  pleegkind  een  significante  toename  gevonden.  Het  totaal  aantal 
genoemde motivaties bleek voor geen van de pleegkinderen significant veranderd. 

6.2.3 Plaatsingsverloop 

Na  het  beschrijven  van  de  pleegkind‐  en  pleegouderkenmerken  op  de  eerste meting,  de 
pleegkindkenmerken  op  de  tweede  meting  en  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen 
naarmate  de  plaatsing  vordert,  is  ingegaan  op  het  plaatsingsverloop.  Hierbij  hebben we 
enerzijds de prevalentie van breakdown onderzocht en zijn we anderzijds nagegaan welke 
kenmerken van het pleegkind, het pleeggezin of een combinatie van beide een breakdown 
voorspellen.  
Wat betreft de breakdownprevalentie bleek gedurende de looptijd van het onderzoek meer 
dan de helft van de plaatsingen te zijn beëindigd. Bij een groot deel van deze beëindigingen 
was  sprake van een breakdown, 45.7% van de gestarte pleegzorgplaatsingen eindigden  in 
een  breakdown.  De  gemiddelde  duur  van  deze  plaatsingen  bedroeg  dertien  maanden. 
Daarna is onderzocht welke kenmerken van het pleegkind en het pleeggezin (pleegouder en 
situationele  context),  gemeten  bij  de  eerste  meting,  geassocieerd  waren  met  het 
plaatsingsverloop. Op univariaat niveau bleken voor het pleegkind de achtergrondvariabelen 
‘leeftijd’,  ‘type onderwijs’ en  ‘verblijf  voorafgaand aan plaatsing’, alsmede de beoordeling 
van  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  door  zowel  de  pleegouder  als  het 
pleegkind, statistisch significant geassocieerd met het plaatsingsverloop. Een oudere leeftijd, 
het volgen van speciaal onderwijs, een verblijf in een residentiële voorziening en een hogere 
ernstscore  op  de  CBCL  en  YSR  vergroten  het  risico  op  een  breakdown. Wat  betreft  de 
kenmerken  van  het  pleeggezin  werd  enkel  de  opvoeding  geassocieerd  met  het 
plaatsingsverloop.  Voor  pleegouders  die  in  de  opvoeding  van  hun  eigen  kind  de 
opvoedingstaken meer benadrukten bleek de kans op een breakdown kleiner. Vervolgens is 
op multivariaat niveau getoetst welke combinatie van predictoren het plaatsingsverloop het 
meest accuraat voorspelden. Eerst  is een  theoretisch model met de volgende predictoren 
getoetst:  de  door  pleegouders  ervaren  externaliserende  gedragsproblemen  (op  de  eerste 
meting), de  leeftijd van het pleegkind (bij aanvang van de plaatsing) en het verblijf van het 
pleegkind voorafgaand aan de plaatsing. Dit model bleek voor 67.4% van de plaatsingen het 
plaatsingsverloop correct  te classificeren. Daarna  is onderzocht met welke combinatie van 
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predictoren dit  theoretisch  voorspellingsmodel  kon worden  verbeterd. Het model met de 
predictoren  ‘CBCL  Externaliseren’,  ‘YSR  Internaliseren’,  ‘leeftijd  van  het  pleegkind’  en  het 
‘type  onderwijs  van  het  pleegkind’,  gaf  de  meest  accurate  voorspelling  van  het 
plaatsingsverloop. Met dit model werd het plaatsingsverloop voor 79.5% van de plaatsingen 
correct geclassificeerd.  Indien enkel het perspectief van de pleegouder werd gevolgd bleek 
het model met  de  predictoren  ‘CBCL  Totale  Probleemscore’,  ‘leeftijd  van  het  pleegkind’, 
‘verblijf  van  het  pleegkind  voorafgaand  aan  de  plaatsing’  en  het  ‘type  onderwijs  van  het 
pleegkind’, de meest accurate voorspelling van het plaatsingsverloop op te leveren. Met dit 
model werd het plaatsingsverloop voor 77.2% van de plaatsingen correct geclassificeerd. De 
constructie van het voorspellingsmodel vanuit het perspectief van het pleegkind, waarbij de 
predictor ‘CBCL Totale Probleemscore’ werd vervangen door de ‘YSR Totale Probleemscore’ 
leidde tot een kleine reductie van het percentage correct geclassificeerde plaatsingen. Met 
dit  model  werd  75.9%  van  de  plaatsingen  correct  geclassificeerd.  Tot  slot  bleek  de 
opvoedingsscore  (‘VOVO  Totaalscore’)  in  het multivariate model  geen  unieke  bijdrage  te 
leveren aan het voorspellen van het plaatsingsverloop. 

6.2.4 Plaatsingsverloop en ontwikkeling van de pleegkinderen 

In  het  voorgaande  is  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen  en  het  plaatsingsverloop 
besproken.  In  onderliggende  paragraaf  wordt  ingegaan  op  de  ontwikkelingsverschillen 
tussen pleegkinderen waarvan de plaatsing als gepland  is verlopen (gepland verloop groep) 
en de pleegkinderen waarvan de plaatsing eindigde in een breakdown (breakdowngroep).  
 
Voor  zowel  de  gepland  verloop  groep  als  de  breakdowngroep  zijn  de  veranderingen  op 
groeps‐ en individueel niveau geanalyseerd. Wat betreft de verschillen tussen beide groepen 
in  het  door  pleegouders  ervaren  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  het 
pleegkind bleek op groepsniveau het volgende: de gemiddelde Totale Probleemscore van de 
breakdowngroep alsook de gemiddelde ernstscores voor beide bredebandsyndromen bleken 
op  beide meetmomenten  statistisch  significant  hoger  dan  de  ernstscores  van  de  gepland 
verloop groep. Daarnaast werd voor beide groepen een  toename  in de gemiddelde Totale 
Probleemscore en het externaliserend gedrag gevonden. Ten  slotte was er voor de Totale 
Probleemscore  en  de  bredebandsyndromen  sprake  van  een  interactie‐effect  van 
plaatsingsverloop over meting. De pleegoudertaxatie van de breakdowngroep liet naarmate 
de  plaatsing  vorderde  een  grotere  toename  in  gemiddelde  ernstscores  zien  dan  de 
pleegoudertaxatie van de gepland verloop groep.  
Uit  de  analyses  op  individueel  niveau  bleek  voor  nagenoeg  de  helft  van  de 
breakdownplaatsingen  een  significante  toename  in  de  Totale  Probleemscore.  Bij  de 
plaatsingen  met  een  gepland  verloop  werd  een  significante  toename  in  de  Totale 
Probleemscore gevonden bij 15% van deze plaatsingen. 
Uit de  zelftaxaties  van de pleegkinderen werd op  groepsniveau een  verschil  tussen beide 
groepen  gevonden.  De  pleegkinderen  van  de  breakdowngroep  rapporteerden  op  beide 
meetmomenten  een  hogere  Totale  Probleemscore  en  een  hogere  ernstscore  op  het 
internaliserend gedrag. Een binnengroepen‐ en interactie‐effect werd echter niet gevonden. 
Uit  de  analyses  op  individueel  niveau  bleek  nauwelijks  verschil  tussen  beide  groepen.  Bij 
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zowel  de  gepland  verloop  groep  als  de  breakdowngroep  werd  voor  driekwart  van  de 
pleegkinderen  geen  significante  verandering  in  de  Totale  Probleemscore  tussen  beide 
metingen  gevonden.  Ook  kwam  naar  voren  dat  binnen  beide  groepen  de  Totale 
Probleemscore  voor ongeveer 15%  van de pleegkinderen  significant  verminderde en  voor 
10% significant toenam.  
Tot  slot  was  het  de  bedoeling  om  verschillen  tussen  beide  groepen  wat  betreft  de 
verandering  in  de  houding  van  de  pleegkinderen  ten  opzichte  van  sociale  grenzen  te 
onderzoeken. Echter vanwege de  lage  respons bij de breakdowngroep werd het uitvoeren 
van analyses niet zinvol geacht.  

6.2.5 Resultaat van de pleegzorgplaatsing 

Centraal  in  het  onderzoek  stond  de  vraag  welke  combinatie  van  pleegkind‐  en 
pleeggezinkenmerken  voorspellend  zijn  voor  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing. Het 
resultaat van de pleegzorgplaatsing  is  in onderliggende studie geoperationaliseerd door de 
uitkomstvariabelen plaatsingsverloop en de ontwikkeling van het pleegkind te combineren. 
Met behulp van deze combinatie is voor elke plaatsing vastgesteld of er sprake was van een 
positief  dan  wel  negatief  resultaat.  Aangezien  de  ontwikkeling  van  het  pleegkind  zowel 
vanuit het pleegouder‐ als pleegkindperspectief is bepaald, is ook het resultaat vanuit beide 
perspectieven  beoordeeld.  Vanuit  het  perspectief  van  de  pleegouder  bleek  het  resultaat 
voor  de  helft  van  de  plaatsingen  positief  en  vanuit  het  pleegkindperspectief  werd  het 
resultaat voor bijna 60% van de plaatsingen als positief beoordeeld.  
Tot  slot  is  getoetst  welke  combinatie  van  predictoren  het  resultaat  van  de 
pleegzorgplaatsing het meest accuraat voorspelde. Voor het voorspellen van het  resultaat 
vanuit  het  pleegouderperspectief  bleek  het  model  met  de  predictoren:  ‘CBCL  Totale 
Probleemscore’,  ‘leeftijd pleegkind’ en het  ‘type onderwijs’ dat het pleegkind  volgt 66.7% 
van de plaatsingen correct te classificeren. Vanuit het pleegkindperspectief bleken alleen de 
predictoren  ‘leeftijd  pleegkind’  en  ‘type  onderwijs’  een  bijdrage  te  leveren  aan  het 
voorspellingsmodel. Met dit model werd voor 71.2% van plaatsingen het  resultaat correct 
geclassificeerd. 

6.3 Inhoudelijke discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In deze paragraaf worden een aantal onderzoeksbevindingen  inhoudelijk bediscussieerd en 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven. Aan de orde komen: het  functioneren van 
de  pleegkinderen  (§  6.3.1),  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen  (§  6.3.2),  het 
plaatsingsverloop (§ 6.3.3) en tot slot het resultaat van de pleegzorgplaatsing (§ 6.3.4).  

6.3.1 Functioneren van de pleegkinderen 

Evenals in eerdere studies blijkt een aanzienlijk deel van de pleegouders ernstige problemen 
te ervaren betreffende het emotioneel en gedragsmatig functioneren van hun pleegkind (zie 
onder meer Armsden et al., 2000; Clausen et al., 1998; De Munter & Hellinckx, 1996; Kean, 
1983; Keller et al., 2001; Van Holen, Vanderfaeillie & Haarsma, 2007; Vig, Chinitz & Shulman, 
2005).  Het  gevonden  percentage  pleegkinderen  dat  volgens  pleegouders  aanzienlijke  tot 
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ernstige emotionele en gedragsproblemen  laat zien  is  in onderliggende studie vergelijkbaar 
met Nederlandse onderzoeken van Strijker en Zandberg (1999) en Bastiaensen (2001).  
Studies  waarbij  het  pleegkind  zelf  is  bevraagd  omtrent  zijn  of  haar  emotioneel  en 
gedragsmatig  functioneren  zijn  zeer  schaars.  Er werd  slechts  één onderzoek  aangetroffen 
waarbij dit  functioneren met een gestandaardiseerd  instrument werd gemeten  (Farmer et 
al.,  2004).  In  deze  studie  constateerden  de  onderzoekers  dat  de  pleegkinderen  zelf 
nauwelijks problemen rapporteerden terwijl hun pleegouders dit wel doen. Studies waarin 
de YSR is afgenomen bij pleegkinderen zijn door ons niet aangetroffen. In overeenstemming 
met de studie van Farmer et al. (2004) blijkt uit onderliggende studie dat in vergelijking met 
de pleegouders aanzienlijk minder pleegkinderen het eigen  functioneren als problematisch 
ervaart.  Dit  geldt  zowel  op  de  eerste  als  de  tweede  meting.  Overigens  zijn  voor  de 
beoordeling van dit  functioneren de T‐scores van de YSR en CBCL gebruikt. Vergelijking op 
ruwe scores tussen pleegouder en pleegkind zijn niet bekend, echter onderzoeken naar de 
verschillen  in  taxaties  tussen  ouder  en  jongere  bij  niet‐klinische  groepen  tonen  een 
gemiddelde  hogere  ruwe  ernstscore  voor  de  jongere  (Achenbach,  Dumenci  &  Rescorla, 
2002; Sourander, Helstelä & Helenius, 1999; Verhulst & Van der Ende, 1992). Daarentegen is 
een omgekeerd patroon  zichtbaar bij  klinische  groepen, met een  gemiddeld hogere  ruwe 
ernstscore  voor de ouder  (Handwerk,  Larzelere,  Soper &  Friman,  1999).  In onderliggende 
studie  vonden we  op  de  eerste meting  een  hogere  gemiddelde  ruwe  ernstscore  voor  de 
pleegkinderen  op  de  schalen  ‘Externaliseren’  en  ‘Totale  Probleemscore’.  Op  het  tweede 
meetmoment  werd  daarentegen  op  deze  schalen  geen  verschil  gevonden  tussen  beide 
informanten. Op de schalen ‘Sociale Problemen’ en ‘Aandachtsproblemen’ rapporteerden de 
pleegouders  op  het  tweede  meetmoment  een  hogere  ruwe  ernstscore  dan  de 
pleegkinderen.  Een  associatie met het plaatsingsverloop  lijkt hier  voor de hand  te  liggen, 
immers  de  pleegouders  van  de  breakdownplaatsingen  rapporteerden  significant  meer 
probleemgedrag  op  de  tweede meting  dan  de  pleegouders  van  de  plaatsingen met  een 
gepland  verloop.  Deze  associatie  werd  niet  gevonden  bij  de  zelftaxaties  van  de 
pleegkinderen.  

6.3.2 Ontwikkeling van de pleegkinderen 

Wat  betreft  de  veranderingen  in  het  door  pleegouders  gerapporteerde  probleemgedrag 
werd geconcludeerd dat er op groepsniveau sprake is van statistisch significante toename in 
ernst. Ook na correctie voor het plaatsingsverloop blijkt dat  zowel de pleegouders van de 
breakdownplaatsingen als de pleegouders van de plaatsingen met een gepland verloop op 
groepsniveau meer  probleemgedrag  bij  de  tweede meting  rapporteren  dan  op  de  eerste 
meting. Op basis van ander onderzoek werd echter continuïteit en stabiliteit van het door 
pleegouders gerapporteerd probleemgedrag verwacht  (zie bijvoorbeeld Bastiaensen, 2001; 
Farmer  et  al.,  2004; McAuley  &  Trew,  2000;  Van  Ooyen‐Houben,  1991).  Een  mogelijke 
verklaring voor dit verschil met andere studies betreft de  leeftijd van de pleegkinderen.  In 
tegenstelling tot veel andere studies richtten we ons specifiek op adolescente pleegkinderen 
en  het  is  niet  uitgesloten  dat  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  deze 
pleegkinderen een ander beloop kent dan bij  jongere pleegkinderen (Armsden et al., 2000; 
Van  Holen,  Vanderfaeillie  &  Trogh,  2007).  Zo  lijkt  bijvoorbeeld  een  belangrijke 
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ontwikkelingstaak  voor  de  adolescent,  de  ontwikkeling  van  autonomie  (Noom, Deković & 
Meeus,  1996),  haaks  te  staan  op  de  plaatsing  in  een  pleeggezin. Van  pleegouders wordt 
immers  gevraagd  (en  verwacht)  dat  zij  het  pleegkind  een  veilige  en  stabiele 
opvoedingssituatie bieden (Downes, 1992). Echter het appèl wat hiermee op het pleegkind 
wordt  gedaan  is  niet  in  overeenstemming met  het  streven  naar meer  autonomie  bij  het 
puberende  pleegkind  (Hipgrave,  1989).  Een  andere  verklaring  kan  liggen  in  de  gebruikte 
statistische analyses. Het is mogelijk dat de uitkomsten van onderliggende studie, verkregen 
met  behulp  van multivariate  statistische modellen,  verschillen  van  onderzoeken  waarbij 
gebruikgemaakt is van analyses op univariaat niveau (Oosterman, 2007). 
In  tegenstelling  tot  de  pleegoudertaxatie  wordt  bij  de  door  het  pleegkind  zelf 
gerapporteerde probleemgedrag geen veranderingen  in groepsgemiddelden gevonden. Dit 
geldt zowel voor de plaatsingen met een gepland verloop als de breakdownplaatsingen. Ook 
op individueel niveau blijkt er voor driekwart van de pleegkindtaxaties sprake van stabiliteit. 
Aangezien  naar  veranderingen  in  het  door  het  pleegkind  zelf  gerapporteerde 
probleemgedrag voor zover ons bekend nog geen onderzoek is gedaan kunnen de resultaten 
niet  met  andere  pleegzorgstudies  worden  vergeleken.  Wel  is  het  mogelijk  om  een 
vergelijking  te maken met  niet  naar  jeugdzorg  verwezen  adolescenten.  Studies  van  Reitz 
(2004), De Jonge (2006) en Wattum en Verhulst (1994) naar respectievelijke één‐, anderhalf‐ 
en  tweejaarsstabiliteit  van  zelfgerapporteerd  probleemgedrag  tonen  eveneens  een  hoge 
mate van stabiliteit.  
Opvallend is het gevonden verschil in het emotioneel en gedragsmatig functioneren volgens 
het oordeel van de pleegouder en van het pleegkind zelf.  
Deels zou dit verklaard kunnen worden door de context waarin de CBCL werd  ingevuld.  In 
tegenstelling  tot  bij  de  gepland  verloop  groep  verbleef  het  pleegkind  niet  meer  in  het 
pleeggezin op het moment dat de CBCL werd afgenomen bij de breakdowngroep. Het is niet 
uitgesloten dat dit van invloed is geweest op de wijze waarop pleegouders de CBCL invulden. 
Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een overschatting van de problematiek vanwege 
een onbewuste neiging tot legitimatie van de breakdown.  
Overigens  vonden  Harder,  Knorth  en  Zandberg  (2006)  in  een  meta‐analyse  naar  de 
uitkomsten  in de  residentiële  jeugdzorg  eveneens  verschillen  tussen  informanten  van het 
probleemgedrag. Zij stelden vast dat uit de rapportages van de groepsopvoeders een  lichte 
toename of geen verandering van probleemgedrag bleek terwijl uit de zelfrapportages van 
de jongeren een afname van probleemgedrag werd gevonden.  
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6.3.3 Plaatsingsverloop 

Prevalentie van breakdown 
Een  centrale plek  in onderliggende  studie werd  ingenomen  voor het onderzoeken  van de 
continuïteit  van  de  pleegzorgplaatsingen  bij  adolescente  pleegkinderen.  In  het  eerste 
hoofdstuk werd gesteld dat 30% van de  langdurige pleegzorgplaatsingen (leeftijd 0‐18  jaar) 
in Nederland  resulteert  in een breakdown  (Strijker & Zandberg, 2001). Onderzoek naar de 
continuïteit  van  pleegzorgplaatsingen  specifiek  gericht  op  plaatsingen  van  adolescente 
pleegkinderen  is  in  Nederland  niet  eerder  uitgevoerd.  Bevindingen  uit  buitenlandse 
onderzoeken (Farmer et al., 2004; Leathers, 2006; Sallnäs et al., 2004) schetsen echter een 
beeld waarbij het percentage breakdown voor deze groep pleegkinderen aanzienlijk hoger 
ligt. De onderzoeksresultaten uit onderliggende  studie bevestigen dit beeld. Nagenoeg de 
helft (45.7%) van de plaatsingen eindigde  in een breakdown. Dit percentage  lijkt overigens 
vergelijkbaar  met  breakdownpercentages  in  de  residentiële  jeugdzorg,  waar  in  recente 
studies  is  gebleken  dat  tussen  de  31  en  51%  van  de  behandelingen  resulteert  in  een 
breakdown (Harder, Knorth & Zandberg, 2006).  
 
Predictoren van het plaatsingsverloop 
De  analyses  ten  behoeve  van  de  predictie  van  het  plaatsingsverloop  aan  de  hand  van 
pleegkind‐ en pleeggezinkenmerken toont een aantal opvallende uitkomsten.  
 
Uit de univariate  analyses bleek  geen  van de onderzochte  kenmerken  van de  situationele 
context  geassocieerd  met  het  plaatsingsverloop.  Evenals  in  de  studie  van  Strijker  en 
Zandberg (2001) bleek de aanwezigheid van andere kinderen en het leeftijdsverschil met het 
pleegkind  niet  geassocieerd  met  het  plaatsingsverloop.  De  associatie  die  Strijker  en 
Zandberg (2001) vonden met de positie van het pleegkind in de kinderrij van het pleeggezin 
werd  in onderliggende  studie niet gerepliceerd. Verder bleek er eveneens geen associatie 
tussen  de  verwantschap  van  het  pleegkind  met  het  pleeggezin  (bestandsplaatsing  of 
netwerkplaatsing)  en  het  plaatsingsverloop.  Deze  bevinding  is  in  lijn  met  Nederlandse 
studies (zie onder meer Strijker & Knorth, 2007)  
Ook bleek het gezinsklimaat, gemeten met de GKS‐II, niet rechtstreeks geassocieerd met het 
plaatsingsverloop. Wel toonde een exploratieve analyse een negatieve samenhang tussen de 
indices  van  de  GKS‐II  en  het  door  het  pleegkind  gerapporteerd  externaliserend 
probleemgedrag. Mogelijk  kan het  gezinsklimaat worden opgevat  als een  interveniërende 
variabele  die  indirect,  door  de  associatie  met  het  externaliserende  probleemgedrag,  is 
geassocieerd  met  het  plaatsingsverloop.  Verder  onderzoek  naar  de  invloed  van  het 
gezinsklimaat op het emotioneel en gedragsmatig  functioneren kan meer  inzicht geven  in 
deze associatie.  
 
Wat  betreft  de  pleegouderkenmerken werd  in  de  univariate  analyses  alleen  een  verband 
gevonden  met  de  opvoedingsscore.  Hier  gold  dat  de  mate  waarin  pleegouders  de 
opvoedingstaken  (dimensies  ‘Ondersteuning’ en  ‘Controle’) benadrukten  (in de opvoeding 
van hun eigen kind) negatief was geassocieerd met de kans op een breakdown. Deze relatie 
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werd  eveneens  gevonden  in  studies  van  Farmer  et  al.  (2004)  en  Sinclair  et  al.  (2005).  In 
tegenstelling tot het onderzoek van Sinclair et al.  (2005) toonde de multivariate analyse  in 
onderliggende  studie  geen  significant  effect  van  de  opvoedingsscore  op  het 
plaatsingsverloop. Het  is niet ondenkbaar dat verschillen  in opzet en uitvoering van beide 
studies  tot  deze  uiteenlopende  onderzoeksresultaten  hebben  geleid.  Zo  verschillen  beide 
studies onder meer wat betreft de geraadpleegde  informant ten aanzien van de opvoeding 
(pleegouder  versus  pleegzorgwerker),  het  object  van  het  instrument  (eigen  kind  versus 
pleegkind),  de  leeftijdsrange  van  de  pleegkinderen  (11‐18  jaar  versus  4‐18  jaar)  en  de 
groepsomvang  (73 versus 387). Verder onderzoek naar de opvoeding door pleegouders  is 
nodig  om  het  effect  hiervan  op  het  plaatsingsverloop  en  functioneren  van  (adolescente) 
pleegkinderen  te  achterhalen.  Overigens  zal  in  samenhang  hierbij,  met  name  voor 
adolescente pleegkinderen, de effecten van de school en de vriendengroep moeten worden 
meegenomen (Harris, 1995; Van der Mooren, 2006). 
 
Betreffende  de  pleegkindkenmerken  toonden  de  univariate  en multivariate  analyses  een 
significant  effect  van  de  predictoren  ‘leeftijd  pleegkind’,  ‘verblijf’,  ‘type  onderwijs’  en  de 
pleegouder‐  en  pleegkindtaxaties  van  de  ‘emotionele  en  gedragsproblemen’  bij  het 
pleegkind op het plaatsingsverloop. Deze bevindingen komen sterk overeen met resultaten 
van  een  meta‐analyse  naar  breakdown  in  de  pleegzorg  (Oosterman  et  al.,  2007).  Naar 
aanleiding  van  het  Angelsaksische  literatuuronderzoek  concluderen  de  auteurs  dat  een 
oudere  leeftijd,  een  eerdere  plaatsing  in  een  residentiële  setting  of  in  een  pleeggezin  en 
gedragsproblemen  een  risico  vormen  voor  het  plaatsingsverloop.  In  onderliggende  studie 
bleken  naast  deze  predictoren  ook  het  ‘type  onderwijs’  en  de  ‘pleegkindtaxatie  van  de 
emotionele en gedragsproblemen’ (YSR) geassocieerd met het plaatsingsverloop.  
De predictor ‘type onderwijs’ werd gedichotomiseerd in de categorieën ‘regulier onderwijs’ 
en  ‘speciaal  onderwijs’.  In  onderliggende  studie  betrof  het  speciaal  onderwijs  voor  alle 
pleegkinderen het cluster 4 onderwijs. Deze vorm van speciaal onderwijs wordt geboden aan 
leerlingen  met  psychiatrische  problematiek  en/of  ernstige  gedragsproblemen  (Huyghen, 
2007). Het  ligt dan ook voor de hand om te veronderstellen dat de problematiek van deze 
pleegkinderen een extra belasting voor het pleeggezin vormt. Tabel 4.2 laat zien dat 12% van 
de  pleegkinderen  speciaal  onderwijs  volgde  en  het  dus  een  relatief  kleine  groep  van  elf 
pleegkinderen  betrof.  Hiervan  eindigden  negen  (82%)  plaatsingen  in  een  breakdown 
waarmee de hoge odds ratio’s van de gevonden modellen worden verklaard. In een eerdere 
studie werd echter geen verband gevonden tussen het volgen van speciaal onderwijs en het 
risico op  een breakdown  (Strijker,  Zandberg & Van der Meulen,  2005). Wel  constateerde 
Bastiaensen  (2001)  dat  pleegouders  meer  probleemgedrag  rapporteerden  voor 
pleegkinderen  die  speciaal  onderwijs  volgden  dan  voor  pleegkinderen  uit  het  regulier 
onderwijs. Het is mogelijk dat een cumulatief effect van risicofactoren in meerdere systemen 
uit  het  ecologische  model  met  name  bij  adolescente  pleegkinderen  de  kans  op  een 
breakdown vergroten.  
Het  literatuuroverzicht  in  Hoofdstuk  3  toont  dat  het  probleemgedrag  van  het  pleegkind, 
ongeacht  het  type  informant  (pleegouder,  pleegzorgwerker,  casemanager,  leerkracht) 
samenhangt met het plaatsingsverloop.  In onderliggende studie  is, voor zover ons bekend, 
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voor  het  eerst  onderzocht  of  deze  samenhang  ook  geldt wanneer  het  pleegkind  zelf  als 
informant  dient.  Uit  de  analyses  bleek  op  zowel  univariaat  als  multivariaat  niveau  een 
significant effect  van het door pleegkinderen  zelf  gerapporteerde probleemgedrag op het 
plaatsingsverloop. Hiermee blijkt dat ook de  informatie van het pleegkind zelf betreffende 
zijn  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  kan worden  gebruikt om het  risico op  een 
breakdown in te schatten. Het lijkt dan ook zinvol om in toekomstig onderzoek te toetsen of 
het  zelfgerapporteerde probleemgedrag  voorafgaand  aan  de  pleegzorgplaatsing  eveneens 
prognostisch  is geassocieerd met het plaatsingsverloop. Als dit het geval  is dan wordt het 
voor de pleegzorgaanbieder mogelijk om niet  tijdens maar voorafgaand aan een plaatsing 
het  risico op een breakdown  te beoordelen en  indien nodig van meet af aan aanvullende 
hulpverlening in te zetten.  
 
Voorspellingsmodellen van het plaatsingsverloop 
Op basis van de gevonden (univariate) predictoren zijn verschillende voorspellingsmodellen 
geconstrueerd.  Voor  de  constructie  van  deze  modellen  diende  het  model  met  de 
predictoren  ‘CBCL  Externaliseren’,  ‘leeftijd  pleegkind’  en  ‘verblijf’  als  theoretisch 
referentiemodel en werd onderzocht of de effectiviteit van dit model kon worden verbeterd. 
Hiervoor zijn predictoren exploratief aan het model  toegevoegd of, vanwege collineariteit, 
vervangen door een ander  inhoudelijk overeenkomende predictor. Dit proces heeft geleid 
tot  de  constructie  van  drie  statistisch  significante modellen  (model  2,  5  en  6) waarmee 
vanuit  respectievelijk  het  pleegouderperspectief,  het  pleegkindperspectief  en  een 
combinatie  van  beide  perspectieven  het  plaatsingsverloop  meer  accuraat  kon  worden 
voorspeld dan met het theoretisch referentiemodel. Wat betreft de effectiviteit van de drie 
modellen  kan  een  onderlinge  vergelijking  plaatsvinden  aan  de  hand  van  verschillende 
criteria (Cohen et al., 2003; Peng, Lee & Ingersoll, 2002). Dit zijn onder meer:  
a de waarde van de Chi²‐toets (likelihood ratio toets); 
b de goodness‐of‐fit maten (indices van Nagelkerke en McFadden) en 
c de classificatieresultaten waaronder de efficiëntie van het model  (totaal aantal correct 

geclassificeerde  cases),  de  sensitiviteit  van  het  model  (proportie  plaatsingen  correct 
geclassificeerd als breakdown) en de  specificiteit van het model  (proportie plaatsingen 
correct geclassificeerd als gepland verloop).  

 
Een onderlinge vergelijking van de drie modellen aan de hand van deze criteria laat zien dat 
de modellen in effectiviteit weinig van elkaar verschillen. Het model met een combinatie van 
de  pleegouder‐  en  pleegkindtaxaties  (Model  6)  is  in  het  voorspellen  van  het 
plaatsingsverloop het meest efficiënt  (79.5% correct geclassificeerd) en bereikt de hoogste 
waarden  voor  sensitiviteit  (72.2%)  en  specificiteit  (85.1%).  Daarentegen  wordt  met  het 
model waarbij  alleen  gebruik  is  gemaakt  van de pleegoudertaxatie  (Model 2) een hogere 
waarde op de Chi²‐toets en indices van Nagelkerke en McFadden gevonden. Het verschil met 
Model  6  is  echter  klein waarbij  overigens  de  power  van Model  6  (en Model  5)  vanwege 
toevoeging van de pleegkindtaxatie kleiner is dan van Model 2 en de predictor ‘verblijf’ niet 
statistisch significant bijdraagt aan het model.  
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Tot slot dient nog een kritische noot  ten opzichte van de gevonden voorspellingsmodellen 
en classificatieresultaten te worden geplaatst. Aangezien voor zowel de constructie van de 
modellen als het beoordelen van de effectiviteit van deze modellen gebruik  is gemaakt van 
dezelfde dataset  is het aannemelijk dat er een  te optimistisch beeld  is verkregen van het 
classificatieresultaat. In aanvullend onderzoek dient de betrouwbaarheid en validiteit van de 
classificatieresultaten te worden getoetst door middel van kruisvalidatie (Strijker, 1995). 

6.3.4 Resultaat van de plaatsing  

Tot slot is het resultaat van de pleegzorgplaatsingen bepaald en onderzocht welke pleegkind 
en pleegouderkenmerken hiermee zijn geassocieerd. Knorth  (2005a) geeft vier  indicatoren 
van positieve resultaten  in de  jeugdzorg waaronder de  indicatoren  ‘geen voortijdige uitval’ 
en  ‘probleemreductie’.  In onderliggende studie  is het resultaat van een pleegzorgplaatsing 
als  positief  beoordeeld  indien  het  plaatsingsverloop  als  gepland  verliep  én  er  geen 
verslechtering  in  het  functioneren  van  het  pleegkind  optrad.  Vanwege  een  grote  non‐
respons  op  de  Attitudeschaal  Sociale  Limieten  (ASL;  zie  hiervoor  §  4.7)  bleken  alleen 
gegevens omtrent het emotioneel en gedragsmatig functioneren bruikbaar voor de analyses. 
Uit  de  multivariate  analyses  blijkt  dat  de  voorspellingsmodellen,  zowel  wat  betreft  het 
resultaat  van  de  plaatsing  vanuit  het  pleegouderperspectief  als  vanuit  het 
pleegkindperspectief, naar de hiervoor genoemde criteria  (Cohen et al., 2003; Peng, Lee & 
Ingersoll,  2002)  minder  effectief  zijn  dan  de  voorspellingsmodellen  van  het 
plaatsingsverloop. Desalniettemin bleek ook  in deze analyses een  significant effect van de 
predictoren  ‘CBCL  Totale  Probleemscore’,  ‘leeftijd  pleegkind’  en  ‘type  onderwijs’  op  de 
afhankelijke variabele, resultaat van de plaatsing.  
Wat  betreft  de  toewijzing  aan  het  groepslidmaatschap  (‘negatief  resultaat’/‘positief 
resultaat’)  bleken  er  slechts  kleine  verschuivingen  ten  opzichte  van  de  verdeling 
‘breakdown’/‘gepland verloop’. Vanuit het pleegouderperspectief  (CBCL) werd 15% van de 
plaatsingen met een gepland verloop toegewezen aan de ‘negatief resultaat groep’ en vanuit 
het perspectief van het pleegkind  (YSR) betrof dit 10% van de plaatsingen. Het  is dan ook 
niet verrassend dat wederom  (deels) dezelfde predictoren  significant bleken. Daarnaast  is 
vanwege  non‐respons  op  de  tweede  meting  de  power  van  de  statistische  toetsen 
afgenomen, waarmee significante verbanden minder snel konden worden aangetoond. 

6.4 Methodologische discussie 

In de voorgaande paragrafen zijn de conclusies gepresenteerd en inhoudelijk bediscussieerd. 
Voorliggende  paragraaf  plaatst  een  aantal  methodologische  kanttekeningen  bij  het 
uitgevoerde  onderzoek.  Hierbij  komen  eerst  kanttekeningen  ten  aanzien  van  de 
meetinstrumenten  aan  de  orde,  waarna  de  betrouwbaarheid  en  validiteit  van  het 
onderzoeksdesign wordt besproken. 
 
Betrouwbaarheid en validiteit van het gekozen instrumentarium 
In het onderzoek is gebruikgemaakt van vijf meetinstrumenten waarmee kenmerken van het 
pleegkind  en  het  pleeggezin  zijn  gemeten.  In  het  navolgende  wordt  ieder  instrument 
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besproken waarbij onder andere wordt  ingegaan op aspecten van de afnameprocedure en 
de psychometrische eigenschappen. 
 
Pleegkind 
Het emotioneel en gedragsmatig functioneren van de pleegkinderen werd gemeten met de 
CBCL (informant pleegouder) en de YSR (informant pleegkind). Beide  instrumenten  leveren 
een  subjectieve  taxatie  van  het  pleegkindfunctioneren, waarbij  deze  taxatie  door  diverse 
factoren wordt  beïnvloed. Hier  kan  bijvoorbeeld  gedacht worden  aan  de  leeftijd  van  het 
pleegkind  (Berg‐Nielsen, Vika & Dahl,  2003; Handwerk,  Larzelere,  Soper &  Friman,  1999), 
psychopathologische  symptomen  bij  de  informant  (Seiffge‐Krenke  &  Kollmar,  1998; 
Sourander,  Helstelä &  Helenius,  1999;  Youngstrom,  Loeber &  Stouthamer‐Loeber,  2000), 
persoonlijkheidskenmerken van de  informant (Kroes, 2006) en de context (gezin, school en 
vrije  tijd)  van  de  informant  (Achenbach,  McConaughy  &  Howell,  1987).  Deze  factoren 
kunnen  leiden  tot  een  onderschatting  of  overschatting  van  de  problemen  (Bastiaensen, 
2001; Rosenfeld et al., 1997). Ook in de vorige paragraaf werd al verwezen naar de mogelijke 
invloed van een breakdown op de betrouwbaarheid van de CBCL‐rapportage. Aangezien de 
pleegouder  een  bij  de  plaatsing  betrokken  partij  is  kan  niet  met  zekerheid  worden 
vastgesteld dat zij zonder bias de CBCL hebben ingevuld. Dit geldt tevens voor het pleegkind 
waarbij bijvoorbeeld het optreden van een breakdown een (bewuste) zelfonderschatting of 
overschatting  van  de  gedragsproblemen  tot  gevolg  kan  hebben.  Voor  een  objectievere 
taxatie  van  het  pleegkindfunctioneren  is  het  wenselijk  om  naast  de  pleegouder  en  het 
pleegkind  informanten  te  gebruiken  die  geen  onderdeel  uitmaken  van  het  pleeggezin. 
Hierbij valt te denken aan de pleegzorgwerker of de leerkracht van het pleegkind.  
 
In het onderzoek werd de CBCL bij één informant afgenomen (zie Hoofdstuk 4). De redenen 
hiervoor  zijn deels praktisch en deels methodologisch  van  aard. Vanuit praktisch oogpunt 
omdat we de belasting van pleegouders zoveel mogelijk wilden beperken om een voldoende 
grote  onderzoeksgroep  te  behalen. Vanuit methodologisch  oogpunt  aangezien  in  eerdere 
studies niet eenduidig was aangetoond dat pleegouders onderling verschillen in hun taxatie 
van het probleemgedrag. Studies van Bastiaensen (2001) en McAuley en Trew (2000) geven 
wat dit  aangaande een  tegenstrijdig beeld, waarbij Bastiaensen  een  verschil  tussen beide 
informanten rapporteerde maar McAuley en Trew niet.  In onderliggende studie bleek voor 
ruim driekwart van de plaatsingen de pleegmoeder de  informant te zijn. Analyses naar het 
effect van de  informant op de CBCL‐scores van de eerste en  tweede meting alsook op de 
veranderingsscores  tonen geen verschillen voor pleegmoeders en pleegvaders. Wel wordt 
aanbevolen om aanvullend onderzoek te doen naar mogelijke verschillen in taxaties van het 
probleemgedrag tussen pleegmoeders en pleegvaders. 
 
In onderliggende studie zijn de CBCL en YSR, naast de ASL, gebruikt om de ontwikkeling van 
de pleegkinderen  te meten. De CBCL en YSR  zijn betrouwbare en valide  instrumenten die 
tevens mogelijkheden bieden  tot  internationale  vergelijkingen.  In  een overzichtstudie  van 
Nederlandse onderzoeken naar het effect van de jeugdzorg vragen Boendermaker, Van der 
Veldt  en  Booy  (2003)  zich  af  of  de  CBCL  geschikt  is  voor  toepassing  in  longitudinaal 
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onderzoek.  De  auteurs  geven  aan  dat  het  bijvoorbeeld  onduidelijk  is  of  het  instrument 
voldoende sensitief  is om vooruitgang  te meten. Daarnaast meet de CBCL  (en YSR) slechts 
een selectie van voorkomende emotionele en gedragsproblemen (Van Holen, Vanderfaeillie 
& Haarsma, 2007). 
 
Naast  de  CBCL  en  YSR  is  de ASL  gebruikt  om  het  functioneren  van  de  pleegkinderen,  en 
veranderingen hierin gedurende de pleegzorgplaatsing,  te onderzoeken. Opmerkelijk bleek 
echter  de  respons  op  de  ASL,  en  dan  met  name  de  respons  op  de  tweede  meting. 
Uiteindelijk  kon  van  slechts  veertien  pleegkinderen  een  veranderingsscore  worden 
vastgesteld. Voor de lage respons op de ASL kan een aantal verklaringen worden gegeven.  
Het  invullen  van  de  ASL  vergt  van  de  pleegkinderen  een  bepaalde  mate  van 
abstractievermogen waarbij  ze  onder meer moeten  bedenken  op welke wijze  ze  in  een 
beschreven  situatie  zouden  gaan  reageren  (Van der Mooren, 2006). Uit diverse  studies  is 
gebleken dat het de jongere veel tijd kost om de ASL in te vullen (zie onder andere Huyghen, 
2007; Van der Mooren, 2006). Ook in onderliggende studie bleek dit het geval. Het invullen 
van de ASL kostte veel pleegkinderen meer dan een uur en geregeld kwam het voor dat het 
pleegkind  niet  voldoende  concentratie  en  motivatie  kon  opbrengen  om  de  vragenlijst 
volledig af te ronden. Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat de lengte van de vragenlijst 
de  scores  op  de  ASL  heeft  vertekend  en  de  betrouwbaarheid  negatief  heeft  beïnvloed. 
Overigens bleek uit onderzoek van Westerhof (2006) dat het verkorten van de ASL tot gevolg 
heeft  dat  de  betrouwbaarheid  van  de  vragenlijst  afneemt.  Verder  onderzoek  naar  een 
verkorte versie van de ASL verdient echter aanbeveling.  
Een tweede verklaring is mogelijk gelegen in de gehanteerde afnameprocedure van de ASL. 
In longitudinale studies waarbij gekozen werd voor een voornamelijk groepsgewijze afname 
van  de  ASL  (Boersma,  2004;  Dijns,  2008;  Jonker,  2004)  bleek  de  non‐respons  op  de 
vervolgmetingen aanzienlijk lager dan in onderliggende studies. Mogelijk is de ASL, vanwege 
zijn  lengte,  minder  geschikt  voor  studies  waarbij  een  individuele  afnameprocedure 
noodzakelijk is.  
 
Zowel Boersma (2004) als Van der Mooren (2006) constateren een effect van de sekse op de 
ASL‐score van de jongere. Naar de criteria van Cohen (1988) zijn de gevonden effecten klein 
van omvang en derhalve  is gekozen voor één referentiegroep. Met behulp van een t‐toets 
voor onafhankelijke groepen  is geanalyseerd of er voor de pleegzorggroep een verschil  in 
gemiddelden was tussen  jongens en meisjes. Dit bleek, na Bonferonni‐correctie, voor geen 
enkele  schaal  het  geval. Om  de  statistische  power  van  de  analyses  zo  groot mogelijk  te 
houden werd besloten beide seksegroepen voor de analyses samen te voegen.  
 
Pleeggezin 
De VOVO is door pleegouders ingevuld naar aanleiding van de opvoeding van een eigen kind. 
Dit had  tot gevolg dat bij een groot aantal plaatsingen de vragenlijst  is  ingevuld voor een 
kind dat buiten de oorspronkelijke  leeftijdscategorie valt  (zie § 5.2.2). Er bleken weliswaar 
geen statistisch significante verschillen  in gemiddelde score op de VOVO‐schalen tussen de 
leeftijdscategorieën, toch  is het niet ondenkbaar dat de  leeftijd van het kind van  invloed  is 
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geweest op de VOVO‐score. Zo ondervonden diverse pleegouders problemen met de  lange 
retrospectieve  periode  waarover  de  VOVO  ingevuld  diende  te  worden.  Doordat 
verschillende opvoedingsactiviteiten jaren geleden waren uitgevoerd werd een groot beroep 
gedaan  op  de  herinnering  van  de  pleegouder,  waardoor  de  nauwkeurigheid  van  de 
antwoorden  verminderde  (Gerrits,  Deković,  Groenendaal  &  Noom,  1996).  Op  grond  van 
persoonlijke  impressies  bestaat  het  vermoeden  dat  veel  pleegouders  aangaven  deze 
activiteiten gemiddeld te hebben uitgevoerd.  
Bij aanvang van het onderzoek was de VOVO een experimentele vragenlijst waar nog weinig 
psychometrisch  onderzoek  naar  was  gedaan.  Inmiddels  is  de  interne  consistentie  en  de 
begripsvaliditeit onderzocht (zie § 4.6.2). De interne consistentie bleek weliswaar voldoende, 
echter voor slechts één opvoedingstaak  (‘Acceptatie’) werd aannemelijk gemaakt dat deze 
begripsvalide is (Van der Mooren, 2006). Deze kanttekeningen houden in dat de uitkomsten 
van  de  VOVO  met  voorzichtigheid  geïnterpreteerd  dienen  te  worden  en  de  gevonden 
resultaten  niet  gegeneraliseerd  kunnen  worden  naar  de  algemene  opvoeding  in 
(pleeg)gezinnen. 
 
De GKS‐II is gebruikt als operationalisatie van de situationele context in het pleeggezin. Het 
geeft  in onderliggende  studie een  subjectief oordeel  van het door de pleegouder ervaren 
gezinsklimaat in het pleeggezin. Het gezinsklimaat betreft “… de door de gezinsleden ervaren 
kwaliteit van de wijze waarop zij met elkaar en met hun sociale omgeving omgaan” (Jansma 
&  De  Coole,  1996b,  p.  7).  Uit  de  resultaten  van  het  onderzoek  bleek  het  volgens  de 
pleegouder gepercipieerde gezinsklimaat niet te differentiëren tussen plaatsingen met een 
gepland  verloop  en  breakdownplaatsingen. Ook  Strijker  en  Zandberg  (2001)  vonden, met 
uitzondering  van  de  schaal  ‘Normen’,  geen  verschil  in  het  gepercipieerde  gezinsklimaat 
tussen  beide  groepen.  Mogelijk  is  het  instrument  niet  voldoende  sensitief  om  subtiele 
verschillen tussen pleeggezinnen te meten.  
 
Betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoeksdesign 
Betreffende het onderzoeksdesign zal worden  ingegaan op de  interne validiteit, de externe 
validiteit en de statistische conclusie validiteit.  
 
De  interne validiteit heeft betrekking op de vraag of de gevonden  samenhangen opgevat 
mogen  worden  als  causale  verbanden.  Diverse  factoren  kunnen  de  interne  validiteit 
beïnvloeden  waaronder  geschiedenis,  rijping,  instrumentatie,  en  (selectieve)  uitval  (zie 
bijvoorbeeld Magnusson, Bergman, Rudinger & Törestad, 1991; Shadish, Cook & Campbell, 
2002;  Taris,  2000).  Uit  de  casuïstiek  kan  niet  worden  uitgesloten  dat  specifieke 
gebeurtenissen het plaatsingsverloop en/of de ontwikkeling van de pleegkinderen hebben 
beïnvloed  (geschiedenis).  In  paragraaf  2.5  zijn  vanuit  het  ecologische  model  diverse 
omgevingsaspecten  beschreven welke  in meer  of mindere mate  van  invloed  zijn  op  het 
plaatsingsverloop  en  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen.  De  daar  beschreven 
beïnvloeding door contacten met ouders (zie ook Van den Bergh & Weterings, 2007) alsook 
een  mogelijk  effect  van  de  door  de  pleegzorgaanbieder  geboden  ondersteuning  zijn  in 
onderliggende studie niet bestudeerd.  
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Ook  voor  het  effect  van  rijping,  ofwel  de  veranderingen  in  het  functioneren  van 
pleegkinderen die het gevolg zijn van spontane ontwikkeling, kan niet worden gecontroleerd 
omdat er geen gebruik  is gemaakt van een controlegroep. Deze controlegroep had moeten 
bestaan  uit  jongeren  die  op  belangrijke  achtergrondkenmerken  en  problematiek 
overeenkomen met de pleegkinderen in deze studie en niet in een pleeggezin wonen.  
Bedreiging  van  de  interne  validiteit  door  instrumentatie  lijkt  beperkt  tot  de 
breakdowngroep. Het pleegkindfunctioneren bij plaatsingen met een gepland verloop  is op 
beide metingen met behulp van dezelfde  instrumenten en procedures vastgesteld. Voor de 
breakdowngroep  bleek  dit  praktisch  niet  haalbaar.  Bij  deze  groep  varieerde  het moment 
waarop  de  plaatsing  werd  beëindigd  en  daarmee  ook  de  tijdsduur  tussen  beide 
meetmomenten. Daarnaast verbleef bij deze groep het pleegkind  ten  tijde van de  tweede 
meting  niet  meer  in  het  pleeggezin.  Het  pleegkind  werd  –  indien  mogelijk  –  door  de 
onderzoeker bezocht op zijn verblijfplaats van dat moment. 
In  paragraaf  4.2  is  besproken  dat  een  nadeel  van  het  prospectieve  longitudinale 
onderzoeksdesign  het  aanzienlijke  risico  op  (selectieve)  uitval  betreft.  Gedurende  het 
onderzoek bleek er voor elk instrument een verschillende uitval. Eerder in deze paragraaf is 
al ingegaan op de uitval bij de ASL. Wat betreft de CBCL bleek er gedurende het onderzoek 
een  uitval  van  15%.  Dit  betrof  voornamelijk  breakdownplaatsingen.  Voor  de  YSR  lag  het 
uitvalpercentage  hoger  en  betrof  op  de  tweede meting  24%  van  de  eerste meting. Deze 
uitval  had  geen  consequenties  voor  het  voorspellen  van  het  plaatsingsverloop  aangezien 
hiervoor enkel de onderzoeksgegevens van de eerste meting werden benut. Dit kan echter 
niet  worden  gesteld  voor  het  berekende  ontwikkelingsverloop  en  het  daarvan  afgeleide 
resultaat van de pleegzorgplaatsing.  
Samenvattend kan gesteld worden dat ondanks pogingen om bedreigingen van de  interne 
validiteit  te  ondervangen  dit  slechts  ten  dele  is  gelukt.  Er  kan  dan  ook  niet  worden 
uitgesloten dat de bevindingen  ten  aanzien  van het plaatsingsverloop  en de ontwikkeling 
van  de  pleegkinderen  aan  factoren  zijn  toe  te  schrijven  die  niet  in  het  onderzoek  zijn 
bestudeerd.  
Ook de  inconsistente bevindingen van de  in Hoofdstuk 3 beschreven studies tonen aan dat 
het nog niet mogelijk is om een (causaal) theoretisch verklaringsmodel op te stellen waarin 
de relaties tussen de variabelen in de tijd zijn gespecificeerd. Echter zonder een inhoudelijk 
gespecificeerd theoretisch model zijn ook de relaties tussen de variabelen niet te testen. Een 
van de volgende uitdagingen in de pleegzorg zou het formuleren en testen van een theorie 
kunnen zijn opdat de  invloed van verschillende predictoren kunnen worden gespecificeerd. 
Overigens stelt Rink (2009) dat tot nog toe onderzoekers  in de pedagogiek er nauwelijks  in 
zijn  geslaagd  om  statistische waarden  toe  te  kennen  aan de mate waarin  variabelen  een 
bijdrage leveren aan hun gemeenschappelijke product.  
 
De  externe  validiteit  heeft  betrekking  op  de  mate  waarin  de  gevonden  onderzoeks‐
resultaten  generaliseerbaar  zijn  naar  de  populatie  van  waaruit  de  onderzoeksgroep 
afkomstig  is  (Shadish et al., 2002; Van Yperen & Veerman, 2008). Een bedreiging voor de 
externe validiteit vormt de  (zelf)selectie van de onderzoeksgroep. Omwille van de privacy 
werden  pleegouders  en  pleegkinderen  in  eerste  instantie  door  de  pleegzorgaanbieder 

140 



Samenvattende conclusies, discussies en aanbevelingen 

benaderd  voor  deelname  aan  het  onderzoek.  Pas  wanneer  pleegouders  hiervoor 
toestemming  verleenden,  ontving  de  onderzoeker  hun  contactgegevens  (zie  §  4.3.2).  Een 
nadeel van deze procedure is dat we sterk afhankelijk waren van een grote groep individuele 
medewerkers  van  de  verschillende  pleegzorgaanbieders  en  we  weinig  invloed  konden 
uitoefenen op de wijze waarop het onderzoek  in de pleeggezinnen werd  geïntroduceerd. 
Ondanks voorlichting in de pleegzorgteams, telefonische uitleg aan de pleegzorgwerkers en 
informatiefolders voor pleegouders bleek tijdens het telefonisch contact van de onderzoeker 
met deelnemende pleegouders regelmatig dat zij onjuiste verwachtingen van het onderzoek 
hadden. Het  is onduidelijk of dit heeft geleid  tot uitval. Daarnaast waren pleegouders  (en 
hun pleegkind) uiteraard niet verplicht om met het onderzoek mee te werken. Bijna de helft 
van de benaderde pleegouders (zie § 4.4.1) gaf dan ook te kennen af te zien van deelname 
aan het onderzoek. Daarnaast bleek een aantal pleegkinderen, ondanks deelname van hun 
pleegouders,  niet  aan  het  onderzoek mee  te  willen  werken  of  ontvingen  hiervoor  geen 
toestemming van hun ouders. Om uitspraken te kunnen doen over de representativiteit van 
de  onderzoeksgroep  is  derhalve  een  non‐respons  analyse  uitgevoerd  ten  opzichte  van 
relevante  achtergrondvariabelen  van  het  pleegkind  en  pleeggezin  (zie  §  4.4.3)  en  het 
plaatsingsverloop (zie § 5.5.2). Hier bleek geen verschil tussen de responsgroep en de non‐
responsgroep. Met enige reserve kan dan ook gesteld worden dat de getrokken conclusies 
over een voldoende mate van externe validiteit beschikken.  
 
Ten slotte wordt in het kader van de statistische conclusie validiteit de vraag gesteld of de 
conclusies statistisch gezien geldig zijn (Shadish et al., 2002). Mogelijke bedreigingen van de 
statistische conclusie validiteit betreffen de  risico’s op een  type  I‐ en  type  II‐fout. Om het 
risico op een  type  I‐fout  te minimaliseren  is  indien mogelijk  gekozen  voor multivariate  F‐
toetsen. Hiermee wordt het risico op kanskapitalisatie verminderd doordat inspectie van de 
univariate  effecten  pas  wordt  ondernomen  indien  het  betreffende  multivariate  effect 
significant  bleek  (Knippenberg &  Siero,  1994).  Verder werd  bij  de  variantieanalyses  voor 
twee  steekproeven  gebruikgemaakt  van  de  Bonferroni‐correctie.  Hiermee  werd 
kanskapitalisatie  tegengegaan door  alpha  te  corrigeren  voor het  aantal uitgevoerde  tests. 
Aan deze procedure  is echter een  aantal nadelen  verbonden.  Stevens  (2002)  stelt dat de 
hiermee verkregen waarde van alpha tamelijk conservatief is waardoor mogelijk significante 
effecten die in werkelijkheid wel bestaan niet worden waargenomen. Parallel hieraan heeft 
de Bonferroni‐correctie nadelige  gevolgen  voor  de  statistische  power  van  de  toets  (Field, 
2005) waardoor de kans op een type II‐fout toeneemt. Hoe  lager de statistische power van 
een toets, hoe groter de kans dat een effect dat in werkelijkheid wel aanwezig is, niet wordt 
gevonden. De statistische power is naast het niveau van alpha onder meer afhankelijk van de 
groepsomvang waarbij geldt dat een kleinere onderzoeksgroep leidt tot een afname van de 
statistische power. Dit probleem trad in onderliggende studie onder andere op bij de toetsen 
naar het effect van het plaatsingsverloop op de ontwikkeling van de pleegkinderen (§ 5.6) en 
de  predictie  van  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing  (§  5.7).  Door  bij  de  statistische 
analyses  zowel  p‐waarden  als  effectgroottes  te  vermelden  is  gepoogd  dit  probleem 
gedeeltelijk te ondervangen.  
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6.5 Aanbevelingen voor de praktijk 

Naar  aanleiding  van  onderliggende  studie  kunnen  de  volgende  aanbevelingen  voor  de 
praktijk worden geformuleerd: 
 De  uitkomst  dat  de  kans  op  een  breakdown  van  de  plaatsing  is  geassocieerd met  de 

pleegkindkenmerken  ‘leeftijd’,  ‘emotionele  en  gedragsproblemen’,  ‘verblijf’  en  ‘type 
onderwijs’, maakt het voor de pleegzorgaanbieder mogelijk hierop te anticiperen. Indien 
de  betrokken  pleegzorgmedewerkers  voorafgaand  aan  de  plaatsing  meerdere 
risicofactoren  signaleren  is  het  van  belang  dat  bij  hen  ‘waarschuwingslampjes’  gaan 
branden  waarmee  ze  gewezen  worden  op  het  risico  van  een  breakdown  (Strijker  & 
Knorth, 2007). Vervolgens is het essentieel om een nauwkeurige analyse te maken van de 
hulpvraag van het pleegkind en de benodigde kwaliteiten van het pleeggezin.  Indien er 
noodzakelijkerwijs  sprake  is  van  een  niet‐optimale match  kan  door middel  van  deze 
analyse bij aanvang van de plaatsing worden bepaald welke (aanvullende) ondersteuning 
aan het pleegkind en/of het pleeggezin geboden dient  te worden  teneinde de kans op 
een succesvol verlopen plaatsing te vergroten.  

 Resultaten  van onderliggende  studie  laten  zien dat een  systematische  assessment  van 
het emotioneel en gedragsmatig  functioneren van de pleegkinderen  (kort) na aanvang 
van de pleegzorgplaatsing een  indicatie kan geven voor het risico op een breakdown en 
een negatief resultaat van de pleegzorgplaatsing. Het lijkt dan ook zinvol om met behulp 
van  gestandaardiseerde  instrumenten  tijdens  de  plaatsing  het  emotioneel  en 
gedragsmatig  functioneren  van  het  pleegkind  te monitoren  om  plaatsingen met  een 
verhoogd risico op een breakdown vroegtijdig te signaleren. In de hulpverlening aan het 
pleegkind  en  het  pleeggezin  kan  hier  vervolgens  op  worden  geanticipeerd  door met 
name deze plaatsingen extra ondersteuning en begeleiding te bieden (zie ook McAuley, 
1996;  Strijker,  Zandberg  &  Van  der Meulen,  2005;  Taussig,  2002;  Vanderfaeillie,  Van 
Holen & Coussens, 2007).  

 Uit het onderzoek bleek een aanzienlijk deel van de pleegouders ernstige emotionele en 
gedragsproblemen bij hun pleegkind te ervaren. Aangezien deze problemen de kans op 
een  breakdown  en  een  negatief  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing  verhogen  is  het 
essentieel dat pleegouders ondersteuning krijgen bij het hanteren (en verminderen) van 
deze  problemen.  Diverse  auteurs  stellen  echter  dat  deze  ondersteuning  vaak 
onvoldoende  is  (Bastiaensen, 2001; Van den Bergh & Weterings; 2007) waardoor  veel 
pleeggezinnen  niet  voldoende  zijn  toegerust  voor  de  opvang  van  deze  kinderen 
(Lambermon,  2005).  Ondersteuning  aan  pleegouders  rondom  de  emotionele  en 
gedragsproblematiek van hun pleegkind dient onder meer gericht te zijn op het bieden 
van inzicht in de achtergronden van de problematiek. Gedragingen die betekenis krijgen 
vanuit de voorgeschiedenis van het pleegkind zijn voor pleegouders vaak makkelijker te 
accepteren  (Iedema‐Nollen &  Loots,  1996), waarmee  zowel  het  incasseringsvermogen 
van pleegouders kan  toenemen als het gevoel van pleegkinderen begrepen  te worden 
(Okma‐Rayzner, 2006). Het is aannemelijk dat hiermee het risico op een afwijzing van het 
pleegkind door de pleegouders zal verminderen en de kans op een succesvolle plaatsing 
toeneemt.  
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Samenvattende conclusies, discussies en aanbevelingen 

 Naast  de  reguliere  ondersteuning  aan  pleegouders  is  het  noodzakelijk  dat  er  door  de 
(pleeg)zorgaanbieders  specialistische  vormen  van  ambulante  hulpverlening  dan  wel 
trainingen voor pleegouders  in het omgaan met gedragsproblemen worden ontwikkeld. 
Hier  kan  gedacht worden  aan het  inzetten  van hulpvarianten die momenteel  gebruikt 
worden  binnen  de  ambulante  hulpverlening  (Bastiaensen,  2001),  maar  ook  aan 
toegesneden  trainingen  voor  pleegouders  in  het  omgaan met  gedragsproblemen  van 
pleegkinderen (zie bijvoorbeeld Chamberlain & Moreland, 1992; Lawrence et al., 2006). 
Tevens lijkt het zinvol om een specifieke training voor pleegouders te ontwikkelen waarin 
zij  worden  voorbereid  op  de  plaatsing  van  een  adolescent  pleegkind  (Farmer  et  al., 
2004). 

 Naast de reguliere en specifieke ondersteuning aan pleegouders is het tevens van belang 
om bij ernstige emotionele en gedragsproblemen van het pleegkind te zoeken naar een 
passende  hulpverlening  voor  het  pleegkind  zelf.  Farmer  et  al.  (2004)  vonden  een 
positieve associatie tussen de geboden individuele hulpverleningen aan het pleegkind en 
het  succes  van  de  pleegzorgplaatsing.  Wat  betreft  deze  hulpverlening  kan  gedacht 
worden  aan  hulpverleningsvormen  die  binnen  de  reguliere  Jeugdzorg  en  Geestelijke 
Gezondheidszorg  (GGZ) voorhanden zijn. Het doel hiervan  is het doen afnemen van de 
gedragsproblemen bij het pleegkind. Hiermee wordt het gedrag van het pleegkind voor 
pleegouders  beter  hanteerbaar  (Vanderfaeillie,  Van  Holen  &  Coussens,  2007)  en 
vermindert de door pleegouders ervaren gezinsbelasting (Bastiaensen, 2001), waardoor 
een breakdown voorkomen kan worden.  
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Het doel van een pleegzorgplaatsing is doorgaans gericht op het zo snel mogelijk herstellen 
van  de  oorspronkelijke  opvoedingssituatie  of  het  op  korte  termijn  verkrijgen  van 
duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan  (Hermanns & Horn, 2000).  Indien mogelijk 
heeft de pleegzorgplaatsing een afgebakend en tijdelijk karakter, waarin wordt toegewerkt 
naar  een  thuisplaatsing.  Blijkt  echter  herstel  van  een  aanvaardbare  pedagogische 
opvoedingssituatie bij ouders niet mogelijk dan is het doel van de pleegzorgplaatsing gericht 
op het bieden van een nieuw perspectief voor de opvoeding van het pleegkind (Weterings, 
1991, 2005). 
Ondanks het toenemend aantal jeugdigen dat in de pleegzorg wordt geplaatst is er nog maar 
weinig  kennis  over  de  ontwikkeling  van  deze  jeugdigen  tijdens  de  pleegzorgplaatsing 
(Lambermon,  2005;  Lipscombe,  Moyers  &  Farmer,  2004;  Strijker  &  Zandberg,  2001; 
Zandberg,  Knorth &  Strijker,  2007).  Daarnaast  heeft  onderzoek  van  Strijker  en  Zandberg 
(2001)  laten  zien dat het percentage ongunstig voortijdig beëindigde pleegzorgplaatsingen 
(breakdown) in Nederland voor de langdurige pleegzorg ongeveer 30% bedraagt.  
Een  breakdown  van  de  pleegzorgplaatsing  heeft  veelal  negatieve  gevolgen  voor  alle 
betrokkenen van deze plaatsing. Voor het pleegkind zijn dit bijvoorbeeld een verminderde 
agressieregulatie,  een  negatief  zelfbeeld  en  een  toenemend  wantrouwen  in  (nieuwe) 
opvoeders  (Junger‐Tas,  1981;  Van  den  Bergh  &  Weterings,  2006).  Hierdoor  neemt  het 
vermogen van het pleegkind om zich aan (nieuwe) opvoeders te binden verder af (Rosenfeld 
et  al.,  1997)  en  ontstaat  er  een  negatieve  spiraal  van  toenemende  gedragsproblemen 
waarmee het  risico op een  toekomstige breakdown  toeneemt  (Newton et al., 2000). Voor 
het pleeggezin leidt een breakdown veelal tot spanningen in de gezinsrelaties (Gilbertson & 
Barber,  2003;  Redding,  Fried &  Britner,  2000)  en  gevoelens  van  falen  bij  de  pleegouders 
(Denby, Rindfleisch & Bean, 1999; Minty, 1999). Dat  kan  leiden  tot een burn‐out  van het 
pleeggezin en het  verlies  van een pleeggezin voor de  zorgaanbieder  (Strijker & Zandberg, 
2001).  
De prevalentie van breakdown bij adolescente pleegkinderen is in Nederland tot nog toe niet 
onderzocht.  Buitenlandse  studies  tonen  echter  voor  deze  groep  pleegkinderen  een  hoog 
breakdownpercentage, variërend van 40 tot ruim 50% (Farmer, Moyers & Lipscombe, 2004; 
Leathers, 2006; Sallnäs, Vinnerljung & Westermark, 2004). 
 
Voorliggende studie wil bijdragen aan de kennis over het verloop van pleegzorgplaatsingen 
en  onderzoeken welke  kenmerken  van  het  pleegkind  en  het  pleeggezin  zijn  geassocieerd 
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met  een  breakdown.  Hierbij  is  het  onderzoek  specifiek  gericht  op  langdurige 
pleegzorgplaatsingen  van  adolescente  pleegkinderen.  Naast  de  continuïteit  van  de 
pleegzorgplaatsing is de ontwikkeling van de pleegkinderen tijdens de plaatsing bestudeerd. 
Het  is  immers niet ondenkbaar dat een plaatsing continueert terwijl dit niet optimaal voor 
de ontwikkeling van het pleegkind blijkt  te zijn  (Farmer et al., 2004; Lipscombe, Farmer & 
Moyers, 2003; Minty, 1999; Walsh & Walsh, 1990).  
De continuïteit van de pleegzorgplaatsing en de ontwikkeling van het pleegkind  tijdens de 
plaatsing worden beide gezien als  indicatoren van het resultaat van de pleegzorgplaatsing. 
De  centrale  onderzoeksvraag  luidt  derhalve:  Welke  combinatie  van  pleegkind‐  en/of 
pleeggezinkenmerken zijn voorspellend voor het resultaat van de pleegzorgplaatsing? 
 
Voor  het  beantwoorden  van  deze  centrale  onderzoeksvraag  is  de  pleegzorg  in  een 
theoretisch  referentiekader  geplaatst met  behulp  van  het  ecologische  gedachtegoed  van 
Bronfenbrenner (1979) en de orthopedagogische theorie van Kok (1997). Vervolgens  is het 
4‐variabelenmodel  van  Rink  (2004)  gebruikt  als  oriëntatiekader  voor  de  analyse  van  de 
opvoedingssituatie  in  het  pleeggezin  en  vond  aan  de  hand  van  dit  model  een 
literatuuronderzoek plaats naar de continuïteit van de pleegzorgplaatsing en de ontwikkeling 
van het pleegkind tijdens de plaatsing. Hieruit kwam het volgende naar voren.  
Aangaande  de  continuïteit  van  de  pleegzorgplaatsing  bleek  de  onderzoeksliteratuur 
consistent wat betreft de associatie met de pleegkindkenmerken  leeftijd, externaliserende 
gedragsproblemen en hulpverleningsgeschiedenis. Pleegkinderen met een hogere leeftijd bij 
aanvang  van  de  plaatsing,  ernstige  externaliserende  gedragsproblemen  en  een  langere 
hulpverleningsgeschiedenis  hebben  een  verhoogd  risico  op  een  breakdown.  Studies  naar 
andere  pleegkindkenmerken  zoals  sekse,  etniciteit,  lichamelijk  handicap,  motivatie  en 
intelligentieniveau  bleken  minder  eenduidig  geassocieerd  met  de  continuïteit  van  de 
plaatsing. 
Wat  betreft  de  associatie  van  pleeggezinkenmerken  met  de  continuïteit  van  de 
pleegzorgplaatsing  werden  minder  eenduidige  resultaten  gevonden.  In  een  aantal 
onderzoeken  zijn weliswaar  aanwijzingen  gevonden  voor  een  associatie  van  persoonlijke 
kenmerken van de pleegouder (leeftijd, ervaren stress en motivatie) met de continuïteit van 
de  plaatsing,  echter  deze  onderzoeken  werden  veelal  niet  gerepliceerd  of  gaven 
tegenstrijdige  uitkomsten. Wat  betreft  de  door  pleegouders  gehanteerde  opvoedingsstijl 
werden aanwijzingen gevonden dat ondersteunings‐ en controleaspecten van de opvoeding 
zijn  geassocieerd met  de  continuïteit  van  de  plaatsing.  De  kans  op  een  breakdown  lijkt 
kleiner  voor pleegouders met een autoritatieve opvoedingsstijl. Echter ook hier bleek het 
aantal  studies  zeer  beperkt  en  gaven  de  onderzoeksresultaten  geen  eenduidig  beeld. Dit 
gold eveneens voor onderzoeken naar de samenhang tussen kenmerken van de situationele 
context van het pleeggezin – zoals de aanwezigheid van eigen kinderen, het leeftijdsverschil 
van  deze  kinderen  met  het  pleegkind  en  de  sociaaleconomische  status  –  en  de 
plaatsingscontinuïteit.  Wat  betreft  de  samenhang  met  het  type  pleeggezin  (netwerk  of 
bestand) werd een opmerkelijk  verschil  gesignaleerd  tussen Nederlandse  en buitenlandse 
studies.  In  tegenstelling  tot  de  buitenlandse  studies  bleek  het  type  pleeggezin  in  de 
Nederlandse  onderzoeken  niet  geassocieerd  met  de  plaatsingscontinuïteit.  Mogelijk  dat 
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verschillen  in  wetgeving  en  sociaaleconomische  omstandigheden  hieraan  ten  grondslag 
liggen. 
Aangaande de ontwikkeling van pleegkinderen tijdens de pleegzorgplaatsingen is een aantal 
Nederlandse en buitenlandse  longitudinale  studies beschreven welke gericht waren op de 
verandering van het emotioneel en gedragsmatig functioneren van het pleegkind. Over het 
algemeen  kan  gesteld  worden  dat  er  op  groepsniveau  sprake  is  van  stabiliteit  in  het 
emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen.  In  een  aantal  studies  is 
eveneens verandering op  individueel niveau bepaald. Hier bleek voor 20 tot nagenoeg 50% 
van de pleegkinderen een verbetering in het functioneren.  
 
Om  de  centrale  onderzoeksvraag  te  beantwoorden  is  naast  het  literatuuronderzoek  een 
empirisch  onderzoek  naar  het  verloop  van  pleegzorgplaatsingen  gestart.  Dit  empirisch 
onderzoek  kende  een  prospectief  longitudinaal  design met  twee metingen.  Bij  startende 
pleegzorgplaatsingen met pleegkinderen  in de  leeftijd van elf tot zeventien  jaar werden bij 
zowel pleegouders als pleegkinderen gegevens verzameld op het niveau van het pleegkind 
(K‐variabele), de pleegouder (O‐variabele) en de situationele context van het pleeggezin (Sc‐
variabele). Naast diverse achtergrondvariabelen betrof dit op het niveau van het pleegkind 
het emotioneel en gedragsmatig functioneren (informanten pleegouder en pleegkind) en de 
houding van pleegkinderen  ten opzichte van  sociale grenzen  (informant pleegkind), op het 
niveau van de pleegouder de wijze waarop de pleegouder opvoedt  (informant pleegouder) 
en op het niveau van de situationele context het gezinsklimaat (informant pleegouder). 
 
Resultaten 
Plaatsingsverloop 
Van  de  deelnemende  pleegzorgplaatsingen  bleek  bij  nagenoeg  de  helft  (45.7%)  van  de 
plaatsingen  binnen  anderhalf  jaar  na  de  eerste  meting  sprake  van  een  breakdown.  De 
gemiddelde duur van deze plaatsingen bedroeg dertien maanden. Met behulp van univariate 
logistische regressieanalyses  is vervolgens de predictieve waarde van de variabelen op het 
niveau van het pleegkind, de pleegouder en de situationele context bepaald. Hier bleken de 
achtergrondvariabelen  ‘leeftijd  van het  pleegkind’,  ‘type  onderwijs’  en  ‘verblijf’  alsook  de 
zelf‐  en pleegouderrapportage  van het emotioneel en  gedragsmatig  functioneren  van het 
pleegkind en de opvoedingsscore geassocieerd met het plaatsingsverloop. Het gezinsklimaat 
bleek niet geassocieerd met het plaatsingsverloop. 
Daarna  is  door middel  van multivariate  logistische  regressieanalyses  getoetst met welke 
combinatie  van  predictoren  het  plaatsingsverloop  het  meest  accuraat  kon  worden 
voorspeld.  Hiervoor  is  ten  eerste  een  theoretisch model  getoetst.  Dit model  diende  als 
referentiemodel  voor  de  overige  modellen  en  bevatte  de  predictoren  ‘externaliserende 
gedragsproblemen’  (informant  pleegouder),  ‘leeftijd  pleegkind’  en  het  ‘verblijf’  van  het 
pleegkind voorafgaand aan de plaatsing als indicatie van de hulpverleningsgeschiedenis. Het 
model  bleek  statistisch  significant  en  classificeerde  67.4%  van  de  plaatsingen  correct. 
Vervolgens  is  getoetst met welke  combinatie  van predictoren het  voorspellingsmodel  zou 
kunnen  worden  verbeterd.  Hierbij  is  ten  eerste  gebruikgemaakt  van  de 
pleegouderrapportage  over  het  probleemgedrag,  vervolgens  de  zelfrapportage  van  de 
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pleegkinderen  en  ten  slotte  een  combinatie  van  beide.  Gebleken  is  dat met  het model 
waarbij  de  pleegouder‐  en  pleegkindrapportage  werd  gecombineerd,  de meest  accurate 
voorspelling  van  het  plaatsingsverloop  leverde.  Dit  model,  met  de  predictoren 
‘externaliserend probleemgedrag’ (informant pleegouder), ‘internaliserend probleemgedrag’ 
(informant  pleegkind),  ‘leeftijd  pleegkind’  en  ‘verblijf’  classificeerde  79.5%  van  de 
plaatsingen correct.  
Tot slot bleek de opvoedingsscore in het multivariate model geen unieke bijdrage te leveren 
aan het voorspellen van het plaatsingsverloop.  
 
Plaatsingsverloop en ontwikkeling 
Voor wat betreft de analyse naar de verschillen  in ontwikkeling van de pleegkinderen met 
een breakdownplaatsing en de plaatsing met een gepland verloop bleek op groepsniveau dat 
de  pleegouders  van  de  breakdowngroep  op  beide  metingen  significant  meer 
probleemgedrag  ervoeren  dan  de  pleegouders  waarbij  de  plaatsing  als  gepland  was 
verlopen. Tevens bleek er voor beide groepen sprake van een significante  toename  in het 
ervaren externaliserend probleemgedrag alsook het totale probleemgedrag. Ten slotte bleek 
uit  de  analyses  voor  zowel  het  internaliserend,  het  externaliserend  als  het  totale 
probleemgedrag een significant  interactie‐effect  (van plaatsingsverloop over meting). Voor 
elk van deze schalen gold dat de pleegouders van de breakdowngroep tijdens de plaatsing 
gemiddeld  een  grotere  toename  aan  gedragsproblemen  ervoeren  dan  de  overige 
pleegouders.  
Analyses  op  individueel  niveau  lieten  zien  dat  voor  nagenoeg  de  helft  van  de 
breakdownplaatsingen  door  pleegouders  een  significante  toename  in  gedragsproblemen 
werd  ervaren.  Voor  de  plaatsingen  met  een  gepland  verloop  bleek  bij  15%  van  deze 
plaatsingen  een  significante  toename  in  ervaren  gedragsproblemen.  Wat  betreft  de 
verandering  in  het  door  het  pleegkind  zelf  gerapporteerde  probleemgedrag  bleken  de 
pleegkinderen van de breakdowngroep op beide metingen significant meer  internaliserend 
probleemgedrag  te  rapporteren.  Dit  gold  eveneens  voor  het  door  de  pleegkinderen 
gerapporteerde  totale  probleemgedrag,  echter  niet  voor  het  externaliserend 
probleemgedrag. Van een binnengroepen‐ en een interactie‐effect bleek geen sprake.  
Uit de analyses op  individueel niveau werd geen verschil gevonden  tussen beide groepen. 
Voor zowel de gepland verloop groep als de breakdowngroep bleek voor driekwart van de 
pleegkinderen  geen  significante  verandering  in  probleemscore  tussen  beide  metingen. 
Daarnaast  bleek  voor  beide  groepen  dat  ongeveer  15%  van  de  pleegkinderen  een 
significante  afname,  en  10%  van  de  pleegkinderen  een  significante  toename  in 
probleemgedrag rapporteerde.  
 
Resultaat van de pleegzorgplaatsing 
Tot slot is met behulp van de individuele ontwikkelingsscores en het plaatsingsverloop voor 
elke  plaatsing  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing  bepaald.  Het  resultaat  van  de 
plaatsing  kent  in  onderliggende  studie  twee  categorieën,  namelijk:  ‘positief  resultaat’  en 
‘negatief resultaat’. Plaatsingen zijn toegewezen aan de categorie  ‘positief resultaat’  indien 
de  plaatsing  zoals  gepland  was  verlopen  én  er  een  afname  of  stabiliteit  in  het  totale 
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probleemgedrag werd gerapporteerd. Bij een breakdown van de plaatsing of een toename in 
het  gerapporteerde  totale  probleemgedrag  is  het  resultaat  van  de  plaatsing  als  negatief 
gecategoriseerd. 
Vanuit  het  perspectief  van  de  pleegouder  bleek  het  resultaat  voor  de  helft  van  de 
plaatsingen positief. Vanuit het perspectief van het pleegkind bleek het resultaat voor bijna 
60% van de plaatsingen positief.  
Vervolgens  is  getoetst met  welke  predictoren  het  resultaat  van  de  plaatsing  het meest 
accuraat  kan  worden  voorspeld.  Voor  het  voorspellen  van  het  resultaat  vanuit  het 
pleegouderperspectief  bleek  het  model  met  de  predictoren:  ‘totaal  probleemgedrag’ 
(informant pleegouder), ‘leeftijd’ van het pleegkind en het ‘type onderwijs’ dat het pleegkind 
volgt, 66.7% van de plaatsingen correct te classificeren. 
Vanuit het pleegkindperspectief bleken alleen de predictoren ‘leeftijd’ van het pleegkind en 
‘type onderwijs’ een bijdrage  te  leveren aan het voorspellingsmodel. Met dit model werd 
voor 71.2% van plaatsingen het resultaat correct geclassificeerd. 
 
Uit  dit  onderzoek  is  gebleken  dat  nagenoeg  de  helft  van  de  pleegzorgplaatsingen  van 
adolescente  pleegkinderen  ongunstig  voortijdig wordt  beëindigd,  ofwel  resulteert  in  een 
breakdown.  Uit  multivariate  analyses  kwam  naar  voren  dat  alleen  pleegkindkenmerken 
geassocieerd  zijn  met  het  plaatsingsverloop.  Dit  onderzoek  toont  aan  dat  het  in  een 
vroegtijdig  stadium  van de plaatsing  al mogelijk  is om het  risico op  een breakdown  in  te 
schatten en geeft dan ook aanbevelingen om dit in de praktijk toe te passen. 
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The  objective  of  foster  care  placements  is  generally  to  restore  the  original  upbringing 
environment as soon as possible or to obtain clarity in the short term about the feasibility of 
doing so (Hermanns & Horn, 2000). Where possible, foster care placements are of a clearly 
defined, temporary nature as every effort  is made to return foster children to their homes. 
However,  if  it  is  not  possible  to  reunite  children  with  their  families  in  an  acceptable 
upbringing  environment,  foster  care  placement  aims  to  offer  new  prospects  for  the 
children’s upbringing (Weterings, 1991, 2005). 
Despite the fact that growing numbers of young people are being placed in foster care, little 
is known at present about  their development during  such placements  (Lambermon, 2005; 
Lipscombe, Moyers & Farmer, 2004; Strijker & Zandberg, 2001; Zandberg, Knorth & Strijker, 
2007).  A  study  by  Strijker  and  Zandberg  (2001)  also  shows  that  about  30%  of  long‐term 
foster care placements in the Netherlands terminate unfavourably and prematurely (in other 
words, they break down).  
Placement breakdowns often have negative consequences for all those  involved. For foster 
children,  these may  include  reduced  regulation  of  aggression,  a  negative  self‐image  and 
growing mistrust of  caregivers  (Junger‐Tas, 1981; Van den Bergh & Weterings, 2006). The 
foster child’s ability to bond with future caregivers  is reduced still further (Rosenfeld et al., 
1997)  and  there  is  a  negative  spiral  of  increasing  behavioural  problems,  which  in  turn 
increases the risk of future breakdown (Newton et al., 2000). For foster families, breakdown 
gives  rise  to  tensions  in  family  relationships  (Gilbertson & Barber, 2003; Redding, Fried & 
Britner, 2000) and feelings of failure among foster parents (Denby, Rindfleisch & Bean, 1999; 
Minty, 1999). This may  lead  to  foster  family burn‐out and  to  that  family being  lost  to  the 
care provider (Strijker & Zandberg, 2001).  
As yet, no studies have been conducted into the prevalence of placement breakdown among 
adolescent foster children in the Netherlands. However, foreign studies show a high number 
of breakdowns for this group, ranging from 40% to over 50% (Farmer, Moyers & Lipscombe, 
2004; Leathers, 2006; Sallnäs, Vinnerljung & Westermark, 2004). 
 
The present study seeks to contribute to the body of knowledge concerning the progress of 
foster care placements and  to examine which  foster child and  foster  family characteristics 
are associated with breakdown.  In  this, we  looked specifically at  the  long‐term  foster care 
placement of adolescents.  In addition to placement continuity, this study also  investigated 
the development of foster children during placements. This is because it is not inconceivable 
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that  some  placements  may  continue  even  though  they  are  not  optimal  for  a  child’s 
development (Farmer et al., 2004; Lipscombe, Farmer & Moyers, 2003; Minty, 1999; Walsh 
& Walsh, 1990).  
Placement continuity and  the child’s development during  the placement are both  seen as 
indicators  of  placement  outcome.  The  main  research  question  is  therefore:  What 
combination  of  foster  child  and/or  foster  family  characteristics  is  predictive  of  placement 
outcome? 
 
To  answer  this  question,  we  examined  foster  care  within  the  conceptual  framework  of 
Bronfenbrenner’s (1979) ecological theory and Kok’s (1997) orthopedagogical theory. Rink’s 
(2004)  4‐variable model was  then used  as  a  frame  of  reference  to  analyse  the  parenting 
environment within  the  foster  families  and  to  conduct  a  literature  review  of  placement 
continuity  and  the  development  of  foster  children  during  placement.  This  revealed  the 
following.  
With  regard  to  placement  continuity,  the  literature  review  showed  consistency  among 
studies  in  terms  of  correlation  with  the  foster  child  characteristics  of  age,  externalizing 
behavioural  problems  and  care  history.  Foster  children  who  are  older  at  the  start  of  a 
placement, who exhibit severe externalizing behavioural problems and who a have a longer 
history of care are at  increased risk of placement breakdown. Studies of other  foster child 
characteristics such as sex, ethnicity, physical handicap, motivation and  level of intelligence 
show a less clear‐cut association with placement continuity. 
Less unequivocal results were  found with regard to the  link between placement continuity 
and  foster  family  characteristics.  Although  some  studies  indicated  a  correlation  between 
personal  characteristics  of  foster  parents  (age,  degree  of  stress  and  motivation)  and 
placement  continuity,  in  general  these  studies  were  not  replicated  or  they  produced 
contradictory  outcomes.  With  regard  to  foster  parents’  parenting  style,  there  were 
indications  that  support  and  control  aspects  of  parenting  are  associated with  placement 
continuity.  The  chance  of  breakdown  seems  to  be  smaller  for  foster  parents  with  an 
authoritative parenting  style. Once again, however,  the number of  studies was very  small 
and  research  findings were  not  clear‐cut.  The  same  applies  to  studies  of  the  correlation 
between  characteristics  of  the  foster  family’s  situational  context  (such  as whether  foster 
parents had children of their own, the age difference between these children and the foster 
child, and socio‐economic status) and placement continuity. There was a marked difference 
between Dutch  and  foreign  studies with  regard  to  an  association with  the  type of  foster 
family  (kinship  or  non‐relative).  In  contrast  to  foreign  studies,  foster  family  type  did  not 
correlate with placement continuity  in the Dutch studies. This may perhaps be attributable 
to differences in legislation and socio‐economic circumstances. 
For  child  development  during  foster  care  placements,  this  study  reviewed  a  number  of 
longitudinal studies in the Netherlands and abroad that looked at changes in the emotional 
and  behavioural  functioning  of  foster  children.  In  general,  the  studies  showed  stable 
emotional and behavioural  functioning of  foster  children at  the group  level. A number of 
studies  also  identified  changes  at  the  individual  level,  with  improved  functioning  for 
between 20% and almost 50% of children.  
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Answers  to  the main  research question were also sought by setting up an empirical study 
into the progress of foster care placements. This study had a prospective longitudinal design 
with  two measurement moments. Data was collected  from both  foster parents and  foster 
children at  the  level of  the  foster child  (K variable),  the  foster parent  (O variable) and  the 
foster  family’s  situational  context  (Sc  variable)  for  new  placements  involving  children 
between  the ages of 11 and 17.  In addition  to various background variables,  this  involved 
emotional and behavioural functioning (both foster parent and child as informants) and the 
attitude of foster children towards social limits (foster child as informant) at the level of the 
foster child, the  foster parent’s approach to child‐parenting  (foster parent as  informant) at 
the level of the foster parent and family climate (foster parent as informant) at the level of 
the situational context. 
 
Results 
Placement progress 
Almost  half  (45.7%)  of  the  foster  care  placements  in  the  study  had  broken  down within 
eighteen months of the first measurement. The average length of these placements was 13 
months. Univariate  logistical  regression analysis was performed  to establish  the predictive 
value of the variables at the  level of the foster child, foster parent and situational context. 
Here the background variables of ‘age of the foster child’, ‘type of schooling’ and ‘residence 
history’,  as  well  as  self‐reports  and  foster  parent  reports  of  the  child’s  emotional  and 
behavioural  functioning  and  parenting  score,  were  associated  with  placement  progress. 
Family climate was not shown to be associated with placement progress. 
Multivariate logistical regression analyses were used to test which combination of predictors 
most  accurately  predicted  placement  progress.  This  involved  first  testing  a  theoretical 
model, which served as a reference for the other models and which contained the predictors 
‘externalizing behavioural problems’  (foster parent as  informant),  ‘age of  foster child’ and 
‘residence history’ of the foster child prior to placement as an  indication of the child’s care 
history.  The  model,  which  was  statistically  significant,  correctly  classified  67.4%  of 
placements. We then tested which combination of predictors could  improve the predictive 
model. We first examined foster parent reports on problem behaviour, then self‐reports and 
finally  a  combination  of  the  two. We  found  that  the model  combining  foster  parent  and 
foster  child  reports  produced  the most  accurate  prediction  of  placement  progress.  This 
model  –  involving  the  predictors  ‘externalizing  problem  behaviour’  (foster  parent  as 
informant), ‘internalizing problem behaviour’ (foster child as informant), ‘age of foster child’ 
and ‘residence history’ – correctly classified 79.5% of placements.  
Finally,  the  parenting  score  in  the multivariate model was  not  shown  to make  a  unique 
contribution to predicting placement progress.  
 
Placement progress and foster child development 
In  the  analysis  of  developmental  differences  between  foster  children  whose  placement 
broke down and those whose placement proceeded as planned, we found that, at the group 
level,  foster  parents  in  the  breakdown  group  experienced  significantly  more  problem 
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behaviour at both measurements than those in the other group. Both groups also showed a 
significant  increase  in  externalizing  problem  behaviour  and  overall  problem  behaviour. 
Finally, the analyses for internalizing, externalizing and overall problem behaviour showed a 
significant  interaction effect (of placement outcome over measurement). On each of these 
scales, foster parents in the breakdown group experienced on average a greater increase in 
behavioural problems during placement than foster parents in the other group.  
Analyses at the individual level showed that foster parents experienced a significant increase 
in behavioural problems for almost half the placement breakdowns. For the placements that 
went according  to plan, 15%  showed a  significant  increase  in behavioural problems. With 
regard  to  changes  in  self‐reported  problem  behaviour,  foster  children  in  the  breakdown 
group  reported  significantly more  internalizing problem behaviour at both measurements. 
This  also  applied  to  self‐reported  overall  problem  behaviour,  but  not  to  externalizing 
problem behaviour. No intra‐group and interaction effects were found. 
The analyses at the individual level showed no difference between the two groups. For both 
the  breakdown  group  and  the  group  whose  placements  went  according  to  plan,  three‐
quarters of foster children showed no significant change in the problem scores between the 
two measurements. In addition, in each group, about 15% of children reported a significant 
decline in problem behaviour and 10% reported a significant increase.  
 
Outcome of foster care placements 
Finally,  the  outcome  of  the  foster  care  placement  was  determined  using  individual 
development  scores  and  the  placement  progress  for  each  placement.  There  were  two 
categories of placement outcomes – ‘positive’ and ‘negative’. Placements that proceeded as 
planned and for which a decline or stabilization  in overall problem behaviour was reported 
were assigned to the ‘positive outcome’ category. Placements that had broken down or for 
which an  increase  in overall problem behaviour was reported were categorized as having a 
‘negative outcome’. 
From the foster parent’s perspective, half of placements had a positive outcome. From the 
foster child’s perspective, this figure was almost 60%.  
We then tested which predictors could most accurately predict placement outcome. When 
predicting  the  outcome  from  the  foster  parent’s  perspective,  the model  containing  the 
predictors  ‘overall  problem  behaviour’  (foster  parent  as  informant)  and  the  foster  child’s 
‘age’ and ‘type of schooling’ correctly classified 66.7% of placements. From the foster child’s 
perspective, only  the predictors  ‘age’ and  ‘type of schooling’ were shown  to contribute  to 
the  predictive  model.  This  model  was  able  to  correctly  classify  71.2%  of  placement 
outcomes. 
 
This study has shown that almost half of the foster care placements of adolescents came to 
an  unfavourable  premature  end,  or  in  other  words  resulted  in  breakdown. Multivariate 
analyses  revealed  that  only  foster  child  characteristics  are  associated  with  placement 
progress. This study demonstrates that  it  is possible  to assess  the risk of breakdown at an 
early  stage of  the placement.  It  therefore makes  recommendations about applying  this  in 
practice. 
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Nu alles is afgerond rest mij het schrijven van dit dankwoord. Het proefschrift is het resultaat 
van  een  goede  samenwerking  met  verschillende  voor  mij  belangrijke  personen.  Zonder 
iemand tekort te willen doen wil ik een aantal van hen in het bijzonder bedanken.  
 
Allereerst wil ik alle pleegkinderen en pleegouders bedanken voor de tijd en energie die ze in 
het onderzoek hebben geïnvesteerd. Zonder hen had dit proefschrift er niet gelegen. Dank 
voor alle gastvrijheid die ik van jullie heb mogen ervaren. Waardevol waren hierbij voor mij 
niet alleen de ingevulde vragenlijsten, maar zeker ook de gevarieerde ervaringsverhalen van 
de pleegouders en pleegkinderen. Ook heb ik, door het bezoeken van de pleeggezinnen, een 
voorzichtig kijkje in de keuken van al deze gezinnen kunnen nemen. Voor mij bleek eens te 
meer  dat  ‘het’  pleeggezin  niet  bestaat.  De  grote  diversiteit  aan  gezinssamenstellingen, 
woonsituaties en achtergronden die ik tijdens dit onderzoek heb ervaren, staven mij hierin.  
Bedankt voor  jullie geduld, openheid en  (af en  toe) doorzettingsvermogen bij het  invullen 
van de vragenlijsten.  
 
Ten  tweede  wil  ik  de  medewerkers  van  de  afdeling  pleegzorg  van  de  volgende 
zorgaanbieders  bedanken:  Base  Groep,  Yorneo,  Jeugdhulp  Friesland,  FlexusJeugdplein, 
Horizon,  Stichting  Jeugdformaat,  Leger  des  Heils  Jeugdzorg  &  Reclassering,  Stichting 
Gereformeerde Jeugdzorg en Trias Jeugdhulp. In het bijzonder bedank ik Marion Brink, Stans 
Vos,  Erna  Koenderink,  Susan  Sanrochman,  Linda Dekker, Marjolijn Harmsen,  Jet  de Vries, 
Agnes Hoving en Sandra Knol voor het  coördineren van het onderzoek bij de betreffende 
zorgaanbieder.  Maandelijks  leverden  jullie  overzichten  van  plaatsingen  die  aan  het 
onderzoek  zouden  kunnen  deelnemen,  controleerden  jullie  het  plaatsingsverloop  van  de 
deelnemende plaatsingen en waren jullie er om antwoord te geven op mijn vragen. Zonder 
jullie inspanningen had ik het onderzoek niet kunnen uitvoeren! 
 
Ten derde een bijzonder woord van dank voor de drie personen die me de afgelopen jaren 
hebben begeleid: prof. dr. Ko Rink als promotor, dr. Piet Strijker als copromotor en dr. Jana 
Knot‐Dickscheit als begeleider. 
Ko,  in  de  eerste  plaats  wil  ik  je  bedanken  dat  je  me  destijds  attendeerde  op  dit 
promotieonderzoek.  Ik herinner me nog dat  je contact met me opnam toen  ik op het punt 
stond  naar  Afrika  te  vertrekken.  Ik  heb  de  avond  voor  mijn  vertrek  in  alle  haast  een 
sollicitatiebrief geschreven. Pas tijdens een fietstocht door het Lake Naivasha National Park 
had ik de tijd om – tussen de zebra’s en de waterbuffels – hier eens goed over na te denken. 
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Ik  realiseerde  mij  daar  dat  dit  promotieonderzoek  een  uitgelezen  kans  was  om  een 
wetenschappelijke bijdrage aan de pleegzorg te kunnen leveren.  
Verder een woord van dank voor  je altijd grondige, kritische en snelle beoordeling van de 
teksten die ik aanleverde. Jouw reacties leidden op de korte termijn wel eens tot frustraties 
mijnerzijds, maar  hebben  op  de  lange  termijn  een  onmisbare  bijdrage  geleverd  aan  dit 
proefschrift en ertoe geleid dat  ik met een andere blik naar  teksten  (en het  schrijven van 
teksten) ben gaan kijken.  
Piet,  je was  voor mij  van meet  af  aan  een  belangrijke  inspirator  voor  het  uitvoeren  van 
onderzoek naar de pleegzorg. Ik bewonder jouw kennis van de pleegzorgliteratuur en je gave 
om onderzoek (naar de pleegzorg) te initiëren en uit te voeren. Daarnaast denk ik met veel 
plezier terug aan de bezoeken die mij bij jou thuis brachten en de verschillende conferenties 
die we samen hebben bezocht. Op deze momenten van relatieve rust bediscussieerden we 
vaak lopende onderzoeken en kwamen we tot creatieve oplossingen voor lastige problemen. 
De afgelopen jaren kon ik altijd bij je aankloppen, ik bewonder je doorzettingsvermogen.   
Jana,  ik prijs me  gelukkig met  jou  als begeleider.  Telkens weer maakte  je  ruimte  in  jouw 
drukke agenda om mijn teksten kritisch door te nemen en hier feedback op te geven. Ook 
stond  jouw deur altijd voor me open wanneer  ik vastliep of simpelweg  inspiratie miste.  Ik 
heb erg veel gehad aan  je vermogen om  zaken op een positieve manier  te herlabelen en 
samen  te  zoeken  naar  constructieve  oplossingen. Op  de momenten  dat  ik  het  even  niet 
meer zag zitten kon ik altijd bij je terecht. Jana, bedankt voor alles!  
 
Ook wil ik mijn waardering uitspreken aan prof. dr. W. Hellinckx, prof. dr. J. Vanderfaeillie en 
prof. dr. Tj. Zandberg voor hun bereidheid  zitting  te nemen  in de beoordelingscommissie. 
Een speciaal woord van dank ook aan Mieke Klunder, die het manuscript zeer nauwkeurig 
heeft doorgenomen en diverse grammaticale onvolkomenheden heeft gecorrigeerd. Tevens 
wil ik Rudolf van der Velde bedanken voor het ontwerpen van de omslag.    
 
Uiteraard  mogen  mijn  collega’s  van  de  vakgroep  Orthopedagogiek  hier  niet  onvermeld 
blijven. In het bijzonder wil  ik de collega’s uit het AIO‐huis bedanken voor de  leuke tijd. De 
borrels,  verjaardagen  en  ontelbare  lunches  waren  van  onschatbare  waarde.  Niet  in  de 
laatste  plaats  omdat  de  gezamenlijk  doorgenomen  horoscoop  tijdens  de  lunch  veelal 
essentiële informatie opleverde voor het verdere verloop van de middag.  
Een  speciale  vermelding  verdienen mijn  twee  kamergenoten,  de  eerst  jaren  Anne‐Marie 
Huyghen en in mijn laatste periode Tim Tausendfreund. Ik kan niet anders stellen dan dat ik 
het enorm getroffen heb met  jullie als kamergenoten.  Inmiddels zijn  jullie goede vrienden 
van me geworden en ik ben blij dat jullie mijn paranimfen zijn. Anne‐Marie, vanaf de eerste 
dag was er een klik tussen ons, wat ertoe leidde dat er (naast de vele productieve uren) altijd 
voldoende ruimte werd ingepland voor minder serieuze zaken.   
Tim, in mijn laatste periode aan de vakgroep werd jij mijn kamergenoot. Om mijn Duits een 
beetje bij te houden werd de woensdag – soms tot ontsteltenis van onze collega’s – al snel 
omgedoopt  tot  ‘Mitwoch Deutsch  reden Tag’. Sindsdien  is mijn Duits  flink verbeterd en  je 
voorstel  om  ook  een Duitse  versie  van mijn  proefschrift  te  schrijven  zal  ik  in  overweging 
nemen.  
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Tot slot mag Jelle Drost hier niet ontbreken. Beste Jelle, het was altijd prettig om even bij je 
naar  binnen  te  kunnen  lopen  en  de  dagelijkse  gang  van  zaken  te  bespreken. Ook  heb  ik 
dankbaar gebruikgemaakt van je ruime bibliotheek aan relativerende literatuur.     
  
Naast alle dankbetuigingen in de werksfeer zijn er nog vele vrienden en familieleden die een 
indirecte bijdrage aan het proefschrift hebben geleverd. Het is ondoenlijk om iedereen hier 
afzonderlijk te danken. Dus bij dezen voor jullie allen: bedankt!  
Wel wil ik nog even een persoonlijk woord voor de vader en de moeder schrijven. Pa en ma, 
bedankt  voor  jullie  onvoorwaardelijke  steun  en  vertrouwen.  Waar  ik  zelf  niet  altijd 
vertrouwen heb gehad in het afronden van mijn proefschrift, kreeg ik dit van jullie wel. 
 
Tot  slot,  lieve Panka,  zijn mijn  laatste dankwoorden  voor  jou.  Ik wil  je bedanken  voor de 
onvoorstelbare steun die je me telkens hebt gegeven. Een tijdje terug liet je je ontvallen dat 
je het gebruik van de woorden  ‘tot slot’  in de  tekst mooi vindt. Daarom  is het  laatste  ‘tot 
slot’ voor jou en ik twijfel er niet aan dat het je als muziek in de oren zal klinken. Het is af en 
er is weer tijd voor andere dingen. Samen met de kleine Lidewij is er nog heel veel leuks te 
ondernemen en te ontdekken!  
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Bijlage 1 

 
Representativiteit van de onderzoeksgroep 
 

Independent sample t‐test responsgroep en non‐responsgroep (N=157) 

Responsgroep (n=92)  Non‐responsgroep (n=65)   
Achtergrondkenmerk  M  (SD)  M  (SD)  t 

Leeftijd pleegkind ª  14.41  (1.83)  14.38  (1.89)    .095 
Leeftijd pleegmoeder ª  43.52  (8.26)  43.12  (9.82)    .261 
Leeftijd pleegvader ª  45.98  (9.09)  44.63  (9.56)    .800 
Aantal eigen kinderen pleeggezin  1.59  (1.37)  1.18  (1.22)  1.828 

*p < .05 significantieniveau is aangepast met Bonferroni‐correctie       

ª de leeftijd betreft de leeftijd bij aanvang van de plaatsing 

 

Chi kwadraattoets responsgroep en non‐responsgroep (N=157) 

Responsgroep (n=92)  Non‐responsgroep(n=65)    

Achtergrondkenmerk  Percentage   Percentage  χ² 
Pleegkind         
Sekse   Man  43.5  33.8  1.479 
(Man/Vrouw) 

Etniciteit 
(Autochtoon/Allochtoon) 

Autochtoon   89.1  86.2    .317 

Onderwijs  Regulier  88.0  83.9    .548 
 (Regulier/Speciaal) 
         

Pleeggezin         
Pleegzorgervaring   Ja  32.6  22.7  1.842 
(Ja/Nee) 

Eigen kinderen  Ja  72.8  60.0  2.604 
(Ja/Nee) 

Overige pleegkinderen 
(Ja/Nee) 

Ja  27.5  21.8    .579 

Type pleeggezin  Bestand  41.3  20.3  7.747 
  Netwerk  38.0  48.4   
  Familie  20.7  31.3   
Juridisch kader 
(Vrijwillig/Justitieel) 

Vrijwillig  39.1  35.9    .164 

*p < .05 significantieniveau is aangepast met Bonferroni‐correctie     
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Bijlage 2 

 
Tabellen interne consistentie van de YSR, ASL en VOVO 
 

Interne consistentie (Chronbach’s Alpha) van de YSR‐schalen (N=78) 

λ‐2 Opvoedingstaken 
Teruggetrokken  .71 
Lichamelijke Klachten  .68 
Angstig/Depressief  .88 
Sociale Problemen  .48 
Denkproblemen  .69 
Aandachtsproblemen  .70 
Delinquent Gedrag  .54 
Agressief Gedrag  .82 
   
Internaliseren  .90 
Externaliseren  .85 
Totale Probleemscore  .94 

 
 

Interne consistentie (λ‐2) van de ASL‐schalen (N=55) 

λ‐2  ASL‐schalen  

Gekende reacties     
  Aanpassen  .68 
  Overschrijden  .89 
  Onderhandelen  .64 
  Terugtrekken  .67 
     
  Grensoverschrijden  .89 
  Niet‐grensoverschrijden  .74 
Gewilde reacties     
  Aanpassen  .49 
  Overschrijden  .76 
  Onderhandelen  .35 
  Terugtrekken  .53 
     
  Grensoverschrijden  .76 
  Niet‐grensoverschrijden  .33 
Motivaties     
  Ik/Hier en nu  .59 
  Ander/Toekomst  .65 
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Interne consistentie (λ‐2 ) van de VOVO‐schalen (N=73) 

λ‐2 Opvoedingstaken/Dimensies 
Communicatie  .81 
Gezondheid  .87 
Structuur  .75 
Materiële middelen  .69 
Woonsituatie  .63 
Gezinsrelaties  .82 
Sociaal netwerk  .85 
Acceptatie  .90 
Grenzen stellen  .94 
Controle  .80 
   
Dimensie Controle  .95 
Dimensie Ondersteuning  .93 
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Bijlage 3 

Gemiddelde  ruwe  scores  op  de  crossinformant  items  van  de  CBCL  T2  en  YSR  T2  op  Internaliseren, 
Externaliseren en Totale Probleemscore (N=60) 

MYSR Schaal  MCBCL (SD)  (SD) 

Internaliseren  9.38  (7.8)  9.32  (6.1) 
Externaliseren  12.3  (9.5)  9.9  (5.8) 
Totale Probleemscore  36.25  (26.1)  31.50  (16.5) 
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Bijlage 4 

Frequentieverdeling van de veranderingscategorieën op de smallebandsyndromen van de CBCL (N=78)  

  Afname  Onveranderd  Toename 
(RCI > 1.96)  (RCI < ‐1.96) (‐1.96 ≥ RCI ≤ 1.96) 

Schaal  frequentie  (%)  frequentie  (%)  frequentie  (%) 

Teruggetrokken  10  (12.8)  48  (61.5)  20  (25.6) 
Lichamelijke Klachten  13  (16.7)  57  (73.1)  8  (10.3) 
Angstig/Depressief  13  (16.7)  52  (66.7)  13  (16.7) 
Sociale Problemen  11  (14.1)  42  (53.8)  25  (32.1) 
Denkproblemen  8  (10.3)  53  (67.9)  17  (21.8) 
Aandachtsproblemen  7  (9.0)  56  (71.8)  15  (19.2) 
Delinquent Gedrag  6  (7.7)  41  (52.6)  31  (39.7) 
Agressief Gedrag  5  (6.4)  49  (62.8)  24  (30.8) 
             

Internaliseren  10  (12.8)  57  (73.1)  11  (14.1) 
Externaliseren  6  (7.7)  43  (55.1)  29  (31.5) 
Totale Probleemscore  7  (9.0)  49  (62.8)  22  (23.9) 

 

Frequentieverdeling van de veranderingscategorieën op de smallebandsyndromen van de YSR (N=59) 

  Afname  Onveranderd  Toename 
(RCI > 1.96)  (RCI < ‐1.96) (‐1.96 ≥ RCI ≤ 1.96) 

Schaal  frequentie  (%)  frequentie  (%)  frequentie  (%) 

Teruggetrokken   6  ( 10.2)  49  (83.1)  4  (6.8) 
Lichamelijke Klachten  3  ( 5.1)  52  (88.1)  4  (6.8) 
Angstig/Depressief  5  ( 8.5)  49  (83.1)  5  (8.5) 
Sociale Problemen  1  ( 4.7)  58  (98.3)  ‐  ‐ 
Denkproblemen  4  ( 6.8)  53  (89.8)   2  ( 3.4) 
Aandachtsproblemen  4  (6.8)  52  (88.1)  3  ( 5.1) 
Delinquent Gedrag  6  (10.2)  42  (83.1)  4  (6.8) 
Agressief Gedrag  13  (22.0)  42  (71.2)  4  (6.8) 
             

Internaliseren  6  (10.2)  48  (81.4)  5  (8.5) 
Externaliseren  13  (22.0)  40  (67.8)  6  (10.2) 
Totale Probleemscore  9  (15.3)  44  (74.6)  6  (10.2) 
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Bijlage 5  

 

Gemiddelden  ruwe  score  (en  standaarddeviaties) van de  smallebandsyndromen CBCL op T1 en T2 voor de 
gepland verloop groep en de breakdowngroep (N=77) 

  Gepland verloop (n=46)  Breakdown (n=31) 
Schaal  MT1  (SD)  MT2 (SD)  MT1 (SD)  MT2  (SD) 

Teruggetrokken  3.09  (2.9)  3.20 (3.1)  5.48 (3.2)  7.84  (3.5) 
Lichamelijke Klachten  1.33  (1.9)  1.17 (1.6)  2.87 (3.1)  2.64  (2.6) 
Angstig/Depressief  4.13  (4.2)  3.11 (3.0)  6.81 (4.5)  8.83  (5.6) 
Sociale Problemen  2.11  (2.4)  2.61 (2.8)  4.71 (2.8)  5.55  (3.1) 
Denkproblemen  .91  (1.2)  1.11 (1.4)  2.61 (2.7)  3.90  (3.4) 
Aandachtsproblemen  4.85  (3.3)  5.09 (3.5)  8.10 (4.3)  9.61  (5.5) 
Delinquent Gedrag  2.17  (2.3)  3.11 (3.4)  4.61 (3.6)  7.87  (4.4) 
Agressief Gedrag  6.54  (5.6)  6.91 (5.7)  10.97 (6.9)  15.77  (6.9) 

 
 

Gemiddelden  ruwe  score  (en  standaarddeviaties)  van de  smallebandsyndromen  YSR op  T1  en  T2  voor de 
gepland verloop groep en de breakdowngroep (N=59) 

  Gepland verloop (n=39)  Breakdown (n=20) 
Schaal  MT1  (SD)  MT2 (SD)  MT1 (SD)  MT2  (SD) 

Teruggetrokken  2.41  (1.9)  2.62 (1.7)  3.85 (2.9)  3.30  (2.2) 
Lichamelijke Klachten  2.00  (1.6)  2.33 (2.6)  2.90 (2.4)  2.40  (1.8) 
Angstig/Depressief  4.03  (3.2)  3.82 (3.5)  7.75 (5.2)  7.05  (4.3) 
Sociale Problemen  1.82  (1.2)  2.13 (1.6)  2.60 (1.7)  2.15  (1.7) 
Denkproblemen  1.64  (1.4)  1.18 (1.3)  2.70 (3.0)  2.35  (1.9) 
Aandachtsproblemen  4.87  (2.9)  4.36 (2.4)  5.50 (2.4)  5.35  (2.4) 
Delinquent Gedrag  3.31  (1.8)  2.95 (1.8)  3.80 (2.0)  4.05  (2.5) 
Agressief Gedrag  7.13  (4.6)  6.36 (4.1)  8.80 (4.6)  7.15  (2.7) 
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Simon  van Oijen  is momenteel werkzaam  bij  Yorneo,  jeugdzorgaanbieder  in  de  provincie 
Drenthe. Hier combineert hij de functie van behandelcoördinator voor de afdeling Pleegzorg 
met de functie van onderzoeker voor de afdeling Pionn. 
Na  Mavo,  Havo  en  VWO  startte  hij  in  1995  met  de  studie  Orthopedagogiek  aan  de 
Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 2000 zijn doctoraal behaalde. Na zijn afstuderen was 
hij tot aan de aanvang van zijn promotieonderzoek werkzaam als gedragswetenschapper bij 
het CWZW‐Noord bij de afdeling ‘10’ Voor Toekomst. Daarna combineerde hij de uitvoering 
van zijn promotieonderzoek met een functie als gedragswetenschapper op een school voor 
speciaal  basisonderwijs  te  Almelo  (SBO  De  Rank)  en  is  hij  sinds  2005  bij  de  NVO 
geregistreerd als Orthopedagoog Generalist.  
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