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De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat over kinderen en jongeren die in een ander 
gezin worden opgevangen als het thuis niet gaat. De ouders zijn bijvoorbeeld niet in staat hun kind op te 
voeden, ze zijn verslaafd of verwaarlozen hun zoon of dochter. Het kan ook zijn dat één of beide ouders 
zijn overleden, of dat een kind door een scheiding in de knel is gekomen. Of een kind heeft zulke ernstige 
psychische problemen dat het beter af is met gespecialiseerde (therapeutische) pleegzorg dan dat het thuis 
blijft wonen. Het kan gaan om een vrijwillige, maar ook om een gedwongen plaatsing.

Deze opdracht
Je leest steeds een stukje uit de Richtlijn Pleegzorg en beantwoordt vervolgens een of meerdere vragen. De 
richtlijn vind je hier: www.richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg. 

Succes! 

Hoofdstuk 1: De ontwikkeling van het pleegkind volgen en stimuleren
Lees paragraaf 1.1.

1.  Ben je voldoende op de hoogte van de uit de literatuur bekende factoren die een positieve dan wel
negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van het pleegkind? Welke zijn nieuw voor je of
waren minder bekend?

Lees paragraaf 1.2. 

2.  Hoe kan er worden getaxeerd in hoeverre het pleegkind de ontwikkelingstaken vervult die passen bij zijn
of haar leeftijd? Hoe vaak zou je dit moeten doen?

Opdracht voor aankomend professionals

Maak kennis met  
de Richtlijn Pleegzorg

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/de-ontwikkeling-van-het-pleegkind-volgen-en-stimuleren/beschermende-factoren-en-risicofactoren/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/de-ontwikkeling-van-het-pleegkind-volgen-en-stimuleren/de-ontwikkeling-van-het-pleegkind-volgen-en-problemen-tijdig-signaleren/
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Lees paragraaf 1.4.

3. 	Bekijk	de	genoemde	interventies	in	de	Databank	Effectieve	Jeugdinterventies	(www.nji.nl/
jeugdinterventies). Welke van de interventies bij hechtingsproblematiek heeft een hoog
erkenningsniveau? Zou je deze interventie hierdoor sneller inzetten dan een andere interventie?

Hoofdstuk 2: Beslissen over het perspectief van het pleegkind
Lees paragraaf 2.2.

4. Stel je moet een opvoedingsbesluit nemen. Welke hulpmiddelen kan je hierbij gebruiken?

Loop je stage? Lees paragraaf 2.3. Nog geen stage? Ga door naar vraag 6. 

5.  Stage opdracht: Lukt het in jouw organisatie altijd om binnen een halfjaar tot maximaal één jaar na
uithuisplaatsing een opvoedingsbesluit te nemen? Zo nee, ga dan na waarom niet.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/de-ontwikkeling-van-het-pleegkind-volgen-en-stimuleren/effectieve-interventies-voor-specifieke-problemen-van-pleegkinderen/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/beslissen-over-het-perspectief-van-het-pleegkind/hulpmiddelen-ten-behoeve-van-het-nemen-van-een-opvoedingsbesluit/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/beslissen-over-het-perspectief-van-het-pleegkind/de-termijn-waarbinnen-een-opvoedingsbesluit-moet-worden-genomen/
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Lees de aanbevelingen in paragraaf 2.4.

6. Is	er	nazorg	nodig	voor	pleegouders	en	pleegkind	als	een	kind	wordt	teruggeplaatst?	Waarom	wel/niet?

Hoofdstuk 3: Stabiliteit van de plaatsing bevorderen en breakdown voorkomen
Lees hoofdstuk 3.  

 7. Wat is breakdown precies en hoe kan je dit voorkomen?

Loop je stage? Lees de aanbevelingen in paragraaf 3.5. Nog geen stage? Ga door naar vraag 9.

8.  Stage vraag: Is er binnen jouw organisatie voldoende aandacht voor het opvoedgedrag van pleegouders?
En zo ja, op welke manier ondersteunen jullie dit opvoedgedrag?

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/beslissen-over-het-perspectief-van-het-pleegkind/aanbevelingen/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/stabiliteit-van-de-plaatsing-bevorderen-en-breakdown-voorkomen/inleiding/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/stabiliteit-van-de-plaatsing-bevorderen-en-breakdown-voorkomen/aanbevelingen/


Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming  / pagina 4

Hoofdstuk 5: Participatie en samenwerken met ouders, pleegkind, pleegouders 
en professionals Lees paragraaf 5.1.

9.  Wat wordt bij plaatsing in een pleeggezin in de richtlijn geadviseerd over het contact tussen de ouders en
het kind of de jongere?

Lees de aanbevelingen in paragraaf 5.4.

10. Stage vraag: Wordt tussen pleegzorgbegeleider en (gezins)voogd afgesproken wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van de aanbevelingen uit deze richtlijn?

Over Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

 Richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun werk. Het zijn aanbevelingen 
die richting geven aan de professionele afwegingen die je als professional in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming dagelijks maakt. De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming bieden een 
overzicht van de laatste kennis: op basis van wetenschap, praktijk én cliëntvoorkeuren.  
Met praktische aanbevelingen en kennis binnen handbereik beslissen jij en je cliënt samen over een 
effectieve	aanpak.	Meer	weten?	www.richtlijnenjeugdhulp.nl.   

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/participatie-en-samenwerken-met-ouders-pleegkind-pleegouders-en-professionals/inleiding/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/participatie-en-samenwerken-met-ouders-pleegkind-pleegouders-en-professionals/inleiding/
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