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2 Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

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

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

MMaaccrroossyysstteeeemm

EExxoossyysstteeeemm

MMiiccrroossyysstteemmeenn

MMeessoo‐‐
ssyysstteeeemm

vriendengroep school

gezin

werksituatie ouders, kenmerken stad en buurt, 
economische gezinsomstandigheden

wet‐ en regelgeving, economische, pedagogische en sociale systemen

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

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

2.3 De orthopedagogische theorie van Kok 

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

2.4 Het 4‐variabelenmodel 

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

In deze paragraaf wordt ten eerste een vertaalslag gemaakt van het ecologisch denken naar 
de pleegzorg. Vervolgens wordt vanuit het denken van Kok ingegaan op de ontwikkeling van 
het pleegkind in het pleeggezin. Ten slotte zal, met het inpassen van het 4‐variabelenmodel, 
de  paragraaf  worden  afgesloten  met  een  uiteenzetting  van  het  referentiemodel  voor 
onderhavig onderzoek.  
 
Sinds  het  per  januari  2005  in werking  treden  van  de Wet  op  de  Jeugdzorg  fungeert  het 
Bureau Jeugdzorg (BJZ) als centrale toegangspoort tot de jeugdhulpverlening. Dit maakt BJZ 
verantwoordelijk voor de  indicatiestelling  (Van Unen, 2005). Op het moment dat door BJZ 
een  indicatie  jeugdzorg wordt afgegeven heeft dit  in meer of mindere mate  invloed op de 
sociale  omgeving  van  de  directbetrokkenen.  Zo  zal  een  indicatie  voor  jeugdhulp, 
bijvoorbeeld  ambulante  hulpverlening,  minder  ingrijpende  veranderingen  in  de  sociale 
omgeving bewerkstellingen dan een  indicatie voor verblijf  in de  residentiële opvang of de 
pleegzorg.  
Vanuit het ecologisch perspectief kunnen verschillende omgevingsaspecten die van  invloed 
zijn op de ontwikkeling van een (pleeg)kind worden beschreven. 
Op  het  niveau  van  het macrosysteem  kan  gedacht worden  aan  de  diverse  nationale  en 
internationale  wet‐  en  regelgevingen  die  betrekking  hebben  op  de  jeugdzorg  in  het 
algemeen  en  de  pleegzorg  in  het  bijzonder.  Voorbeelden  hiervan  zijn  de  Wet  op  de 
Jeugdzorg (Van Unen, 2005) en het  internationale Verdrag  inzake de Rechten van het Kind 
(Verenigde  Naties,  1991).  Zo  stelt  de Wet  op  de  Jeugdzorg  onder  andere  eisen  aan  de 
geschiktheid van (aspirant)pleegouders, verplicht het de pleegzorgaanbieder tot het bieden 
van begeleiding  aan pleegouder(s) en bepaalt het dat de pleegouders de begeleiding  van 
deze pleegzorgaanbieder dienen te aanvaarden (Ross‐Van Dorp & Donner, 2004). Naast deze 
wet‐  en  regelgeving  kan  op  macroniveau  eveneens  gedacht  worden  aan  de  in  de 
(sub)cultuur heersende opvattingen omtrent de pleegzorg. Zo constateert Knorth (1995) dat 
de kans op een uithuisplaatsing, en daarmee plaatsing in een pleeggezin, mede afhankelijk is 
van het land waarin het kind woont.  
Ook  in het  exosysteem van het pleegkind  vinden diverse veranderingen plaats die,  zij het 
eveneens indirect, de ontwikkeling van het pleegkind beïnvloeden. Zo maakt het pleeggezin 
door  het  opnemen  van  een  pleegkind  onderdeel  uit  van  de  jeugdzorg  en  komt  het  in 
aanraking  met  instanties  voor  jeugdhulpverlening,  zoals  het  Bureau  Jeugdzorg  en  de 
zorgaanbieder Pleegzorg. Beide instanties oefenen, met de desbetreffende beleidskaders en 
de  uitvoering  van  hun  begeleiding,  invloed  uit  op  het  pleeggezin  en  het  verloop  van  de 
pleegzorgplaatsing  (Weterings,  1998).  Carr  (1999)  wijst  bijvoorbeeld  op  het  belang  van 
begeleiding  van  pleegouders  bij  het  omgaan  met  zogenaamd  testing‐out  gedrag  van 
pleegkinderen. De  auteur doelt hier op de neiging  van pleegkinderen om bij pleegouders 
hetzelfde  gedrag  te ontlokken  als bij ouders  en  zegt hierover:  “Supporting  foster parents 
during this testing‐out process and helping them understand and manage it is an important 
part of facilitating the transition into a successful foster care placement” (p. 865). 
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Op het niveau van het mesosysteem kan bij een pleegzorgplaatsing gedacht worden aan de 
wederzijdse  beïnvloeding  tussen  de  verschillende  al  bestaande  en  nieuw  gevormde 
microsystemen. Door diverse auteurs wordt de  invloed van ouders op de ontwikkeling van 
het pleegkind (en het pleeggezin) onderkend (zie onder meer Lipscombe et al., 2004; Strijker 
&  Zandberg,  1999;  Van  den  Bergh  &  Weterings,  2006;  Van  Ooyen‐Houben,  1992).  Bij 
nagenoeg alle pleegzorgplaatsingen  is er,  in meer of mindere mate, contact  tussen ouders 
en het pleegkind. De gebeurtenissen en ervaringen van het pleegkind tijdens deze contacten 
beïnvloeden  zijn  of  haar  gedrag  in  het  pleeggezin  (Farmer  et  al.,  2004;  Leathers,  2003; 
Robbroeckx & Bastiaensen, 2001). Enzlin (1996) en Carr (1999) wijzen in dit verband op het 
belang van een goede samenwerking tussen het pleeggezin en het gezin van herkomst voor 
een gezonde ontwikkeling van het pleegkind.  
Ten  slotte  vinden  voor  het  pleegkind  de meest  ingrijpende  veranderingen  plaats  op  het 
niveau van het microsysteem. Door de plaatsing  in een pleeggezin verandert het pleegkind 
van primaire  leef‐ en opvoedingssituatie, wat  zowel een verandering  in het microsysteem 
‘ouderlijk  gezin’  als  in  het microsysteem  ‘pleeggezin’  teweegbrengt.  Daarnaast  gaat  een 
pleegzorgplaatsing  veelal  gepaard met de  veranderingen  in de microsystemen  ‘school’ en 
‘vriendengroep’.  In  termen  van  het  ecologisch model  kan  de  pleegzorgplaatsing  opgevat 
worden als een ‘ecologische transitie’. Voor het pleegkind, alsook voor elk ander lid van het 
pleeggezin vindt er een verandering van rol en positie plaats die als zodanig een stimulans 
voor ontwikkelingsprocessen kan bieden. Andersom brengt deze  ‘transitie’ ook risico’s met 
zich  mee.  Zo  wordt  door  verschillende  auteurs  (Gilbertson  &  Barber,  2003;  Lawrence, 
Carlson & Egeland, 2006; Taussig, 2002) gewezen op de mogelijke additionele traumatisering 
van het pleegkind doordat het geïsoleerd wordt van de vertrouwde omgeving. Evenzo leiden 
veranderingen  in rollen en posities van de diverse betrokkenen mogelijk tot spanningen en 
instabiliteit van het pleeggezinsysteem (Bastiaensen, 2001; McFadden, 1996). 
 
Het  hierboven  beschreven  ‘ecologisch  pleegzorgmodel’  biedt  een  conceptueel  kader 
waarmee veranderingen  in de sociale omgeving  ten gevolge van de pleegzorgplaatsing, en 
de  mogelijke  invloed  daarvan  op  de  ontwikkeling  van  het  pleegkind,  kunnen  worden 
weergegeven.  De  onderkenning  dat  deze  omgevingen  elkaar  voortdurend  wederzijds 
beïnvloeden  biedt  aanknopingspunten  voor  zowel  onderzoek  als  interventie  (O’Connor, 
2002;  Orme  &  Buehler,  2001).  Onderliggende  studie  is  echter,  zoals  eerder  beschreven, 
gericht op het verband tussen het resultaat van de pleegzorgplaatsing en de kenmerken van 
het  pleegkind  en  het  pleeggezin.  Derhalve  wordt  in  het  navolgende  ingegaan  op  de 
opvoedingssituatie in het microsysteem pleeggezin.  
 
Met de plaatsing in een pleeggezin wordt beoogd de natuurlijke opvoedingssituatie zo dicht 
mogelijk te benaderen (Robbroeckx & Bastiaensen, 2001) om daarmee het pleegkind goede 
ontwikkelingskansen  te bieden. Onderzoek  van Bastiaensen  (2001), naar de wijze waarop 
pleegouders  de  opvoedingssituatie  beleven  laat  echter  zien  dat  pleegouders  de 
opvoedingssituatie  als meer  problematisch  en  belastend  beoordelen  dan  ouders  uit  een 
regulier gezin. Kennelijk zijn er verscheidene spanningsverhogende factoren van  invloed op 
de opvoedingssituatie  in een pleeggezin  (Baartman & Zandberg, 1997). Bastiaensen  (2001) 
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beschrijft een aantal aspecten waarin de opvoedingssituatie  in een pleeggezin verschilt van 
die  in  een  regulier  gezin.  Eén  hiervan  heeft  betrekking  op  de  specifieke  doelen, 
verwachtingspatronen  en  behoeften  van  pleegouders  wat  betreft  (het  slagen  van)  de 
pleegzorgplaatsing.  Een  ander  aspect  is  gelegen  in  het  gegeven  dat  de  opvoedingsrelatie 
tussen pleegkind en pleegouders onderdeel uitmaakt  van een netwerk  aan  relaties  (zoals 
bijvoorbeeld  de  relatie  tussen  pleegkind  en  ouders  of  die  van  pleegouders  en 
pleegzorgwerker).  Dit  maakt  dat  het  evenwicht  in  de  opvoedingsrelatie  pleegkind‐
pleegouders  mede  afhankelijk  is  van  de  functionele  samenwerking  tussen  de  diverse 
relaties.  Bastiaensen  (2001)  vindt  in  haar  onderzoek  een  bijkomend  aspect,  namelijk  de 
invloed  van  de  emotionele  en  gedragsproblematiek  van  het  pleegkind  op  de  door 
pleegouders  ervaren  gezinsbelasting.  Zij  constateert  dat  deze  problematiek  positief 
samenhangt met de door pleegouders ervaren gezinsbelasting.  
Verschillende studies tonen aan dat een grote groep pleegkinderen in hun voorgeschiedenis 
is geconfronteerd met een vorm van verwaarlozing en/of mishandeling (zie onder anderen 
Butler & Charles, 1999; Clausen, Landsverk, Ganger, Chadwick & Litrownik, 1998; Holland & 
Gorey,  2004; McAuley,  1996;  Rosenfeld  et  al.,  1997;  Strijker &  Zandberg,  1999;  Taussig, 
2002; Weterings et al., 1998) waardoor de ontwikkeling van deze kinderen  is gestagneerd 
(Holland & Gorey, 2004; Punselie & Nijon, 1999; Weterings, 1996; Weterings et al., 1998). 
Volgens  Weterings  et  al.  (1998)  leidt  deze  stagnatie  bij  het  kind,  ontstaan  door  de 
pedagogisch  ongunstige  situatie  waarin  het  verkeerde,  veelal  tot  een  inadequaat 
gedragspatroon.  
Dit  sluit  aan  bij  het  denken  van  Kok  (1992,  1997). Het  in  zijn  ontwikkeling  gestagneerde 
pleegkind  uit  deze  stagnatie  in  zijn  gedrag.  De  ernst  van  de  door  pleegouders  ervaren 
gedragsproblematiek  en  de  gevolgen  hiervan  voor  de  gezinsbelasting,  doen  Bastiaensen 
(2001)  concluderen  dat  pleegzorg,  naar  analogie  van  Kok  (1992,  1997),  een  vorm  van 
‘specifiek  opvoeden’  is.  Wil  het  beoogde  doel  van  de  pleegzorgplaatsing,  een  gunstige 
ontwikkeling van het pleegkind, worden bereikt dan dient de vraagstelling van het pleegkind 
juist  te worden geïnterpreteerd om vervolgens  te worden beantwoord  in het pedagogisch 
handelen. Dit veronderstelt van de pleegouder dat deze zich in de relatie met het pleegkind 
op  een  dusdanige wijze  kan  presenteren  en  aspecten  van  het  leefklimaat  en  situaties  zo 
weet  te  accentueren,  dat  het  opvoedproces  (weer)  op  gang  komt.  Strijker  en  Zandberg 
(1999) wijzen in dit kader op de (beperkte) ruimte die de pleegouder heeft om het opvoeden 
af te stemmen op de vraagstelling van het pleegkind. Deze ruimte wordt  immers begrensd 
door de capaciteiten van de pleegouder en de vraagstellingen van de andere kinderen in het 
gezin. Zij stellen dat van de pleegouder weliswaar kan worden verwacht dat deze in staat is 
om  voor  het  beantwoorden  van  de  vraagstelling  van  het  pleegkind  enige  variatie  aan  te 
brengen  in het natuurlijk  gezinsfunctioneren, echter het natuurlijke  samenleven mag niet 
zodanig  verstoord  raken  dat  het  gezinsfunctioneren  hierdoor wordt  ontwricht  (Strijker & 
Zandberg,  2001).  De  auteurs  stellen  dan  ook  dat  voorafgaand  aan  de  pleegzorgplaatsing 
beoordeeld dient  te worden of de  vraagstelling  van het pleegkind past bij het natuurlijke 
leefklimaat, de leefsituaties en de natuurlijke opvoedingskwaliteiten van de pleegouder. Elke 
opvoeder neemt in het opvoedproces zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden mee en 
deze bepalen de grenzen van dat wat de opvoeder in zijn relatie met het kind kan bijstellen 
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(Van Heteren et al., 2000). Wanneer de vraagstelling van het pleegkind te ver afwijkt van de 
natuurlijke pedagogische mogelijkheden van de pleegouder dan zal het opvoedproces niet 
op gang komen of na verloop van tijd stagneren. Deze stagnatie kan tot uitdrukking komen 
in  een  breakdown  van  de  plaatsing  en/of  een  toename  van  de  emotionele  en 
gedragsproblemen bij het pleegkind (Strijker & Zandberg, 1999).  
 
Als zodanig kan het resultaat van de pleegzorgplaatsing worden opgevat als de mate waarin 
pleegouders slagen een antwoord te vinden op de vraagstelling van het pleegkind, opdat de 
(veelal)  gestagneerde ontwikkeling  van het pleegkind weer op  gang  komt. Daarbij  lijkt de 
kans op een positief  resultaat  te worden  vergroot wanneer deze  vraagstelling past bij de 
natuurlijke  opvoedingssituatie  van  het  pleeggezin  en/of  ligt  binnen  de  ruimte waarin  dit 
pleeggezin in staat is variatie aan te brengen in deze opvoedingssituatie.  
 
Het in paragraaf 2.4 beschreven 4‐variabelenmodel, kan worden gebruikt als oriëntatiekader 
voor  de  analyse  van  de  opvoedingssituatie.  In  tegenstelling  tot  Kok  besteedt  Rink  (1995, 
2004) expliciet aandacht aan de persoonlijke kenmerken van de opvoeder. Deze kenmerken 
hebben niet rechtstreeks te maken met de opvoeding zelf, maar beïnvloeden wel degelijk de 
uitingsvorm van de opvoeding.  
Rink  (2004)  beschouwt  de  opvoedingssituatie  als  een  systeem  waarin  vier 
opvoedingsvariabelen worden onderscheiden.  Iedere opvoedingsvariabele heeft  invloed op 
de  wijze  waarop  en  de  richting  waarin  het  opvoeden  geschiedt,  echter  de  eerste 
verantwoordelijkheid voor deze vormgeving en  richting  ligt bij de opvoeder. Daarbij heeft 
elke variabele invloed op de kwaliteit van de andere variabele(n), maar deze beïnvloeding is 
tegelijkertijd ook weer afhankelijk van deze kwaliteit (Rink, 1995). 
In onderliggend onderzoek wordt de opvoedingssituatie in het pleeggezin geanalyseerd met 
behulp  van  het  4‐variabelenmodel.  Zoals  beschreven  wordt  het  resultaat  van  de 
pleegzorgplaatsing  opgevat  als  de mate waarin  pleegouders  erin  slagen  een  antwoord  te 
vinden op de vraagstelling van het pleegkind. In termen van het 4‐variabelenmodel kan het 
beantwoorden van deze vraagstelling opgevat worden als  functie van de wijze waarop de 
pleegouder (O) zichzelf presenteert in het contact met het pleegkind (K) en de wijze waarop 
de situatietypen (St) en de situationele context (Sc) zijn vormgegeven. Echter, vanwege het 
ontbreken  van  een  geschikt  instrumentarium  om  de  St‐variabele  te  operationaliseren 
(Strijker,  1995;  Strijker &  Zandberg,  1999) wordt  deze  buiten  beschouwing  gelaten  bij  de 
analyse  van  de  opvoedingssituatie.  Derhalve  wordt  in  deze  studie  het  resultaat  van  de 
pleegzorgplaatsing  opgevat  als  de  mate  waarin  middels  de  O‐  en  de  Sc‐variabelen  een 
antwoord wordt  gegeven  op  de  vraag  van  de  K‐variabele.  Rink  (2004)  stelt  dat  de wijze 
waarop  de  opvoedingsvariabelen  elkaar  beïnvloeden  afhankelijk  is  van  de  kenmerken  of 
eigenschappen van deze variabelen. In paragraaf 2.4 zijn deze kenmerken besproken en hier 
zal in Hoofdstuk 3 verder op in worden gegaan.  
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In  Figuur  2.2  zijn  de  drie  opvoedingsvariabelen  K, O  en  Sc  gevoegd  in  het microsysteem 
pleeggezin. 
 
  MMaaccrroossyy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumerend  kan  gesteld  worden  dat  voor  de  beantwoording  van  de  centrale 
onderzoeksvraag  aansluiting  is  gezocht  bij  een  drietal  theoretische  referentiekaders.  Als 
eerste is de ontwikkeling van het pleegkind tijdens de pleegzorgplaatsing bezien vanuit een 
ecologisch  theoretisch  kader.  Op  elk  van  het  door  Bronfenbrenner  (1979,  1986) 
onderscheiden subsysteem (macro, exo, meso en micro) zijn de veranderingen in de sociale 
omgeving  van  het  pleegkind,  ten  gevolge  van  de  pleegzorgplaatsing,  beschreven.  Deze 
veranderingen beïnvloeden als  zodanig  in meer of mindere mate de ontwikkeling van het 
pleegkind.  Omdat  onderliggend  onderzoek  gericht  is  op  factoren  uit  het  microsysteem 
pleeggezin  en  de  samenhangen  hiervan met  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing,  is 
vervolgens  aangesloten  bij  de  orthopedagogische  theorie  van  Kok  (1997).  Vanuit  deze 
theorie  kan  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing worden  opgevat  als  de mate waarin 
pleegouders erin slagen een antwoord te vinden op de vraagstelling van het pleegkind. Het 
door Rink  (1995, 2004) ontwikkelde 4‐variabelenmodel dient  tenslotte  als ordeningskader 
voor  het  onderzoeksmateriaal.  In  termen  van  dit  model  vindt  de  analyse  van  de 
opvoedingssituatie  in het pleeggezin plaats op het niveau van de persoonlijke  kenmerken 
van de pleegouder (O) en het pleegkind (K) en op het niveau van de situationele context (Sc).  
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Figuur 2.2  Referentiemodel 
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