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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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Hoofdstuk 5 

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 

85 



Hoofdstuk 5 

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.  
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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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Resultaten 

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. 
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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.  

104 



Resultaten 

0

20

40

60

80

100

3 6 9 12 15 18 21 24
Maanden vanaf start van de plaatsing

Pe
rc

en
ta

ge
 p

la
at

si
ng

en
 'g

ep
la

nd
 v

er
lo

op
'

 

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.  
 

105 



Hoofdstuk 5 

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).  
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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) 
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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     
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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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