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De wereld van  
een pleegkind
Wist je dat er in 2018 meer dan 22.000 kinderen 
voor korte of langere tijd niet thuis woonden, 
maar in een pleeggezin? Hieronder wordt een 
aantal veelgestelde vragen over pleegzorg 
 beantwoord. 

Zijn pleegkinderen altijd onbekenden?
Zeker niet. Ook wie voor het kind van een familie-
lid of bekende zorgt, is pleegouder. Dit noemen 
we netwerkpleegzorg. In 2018 woonde bijna de 
helft van de pleegkinderen bij familie of bekenden: 
bij grootouders, tantes en ooms, onderwijzers of 
 buren. Deze netwerkpleegouders krijgen onder-
steuning van een pleegzorgorganisatie. Want ook 
voor hen is het fijn om een klankbord te hebben. 

Helaas is het niet altijd mogelijk om een geschikte 
plek te vinden binnen het netwerk van het kind. 
Daarom zijn we hard op zoek naar gezinnen die 
kinderen willen opvangen die ze niet (zo goed) 
kennen. 

Hoe oud zijn pleegkinderen?
Pleegzorg is er voor kinderen tot 21 jaar. Vier op de 
tien pleegkinderen zitten op de basisschool. Eén 
op de drie kinderen die in 2018 in een pleeggezin 
werden geplaatst, is tiener. En een groeiend aantal 
pleegkinderen is jonger dan vier jaar. 

Kun je één pleegkind opvangen?
We zijn al heel blij als je één kind kunt en wilt op-
vangen. Maar de gezinnen die hulp nodig hebben, 
bestaan vaak uit meer dan één kind. En om het voor 
kinderen niet onnodig zwaar te maken, vinden we 
het liefste één pleeggezin waar broertjes en zusjes 
samen kunnen opgroeien. 

Zijn pleegkinderen probleem kinderen?
Kinderen die pleegzorg nodig hebben, zijn in de 
eerste plaats kinderen. Wel is het zo dat ze uit een 
probleemsituatie komen en de gevolgen van die 
situatie dragen zij vaak met zich mee. Hoe kinderen 
daarmee omgaan, verschilt. Het kan zich uiten in 
sterke emoties of juist geslotenheid, in bindings-
angst, verlatingsangst of gedragsproblemen: op 
school, of thuis in het pleeggezin. Het doel van 
pleegzorg is om kinderen een stabiele en veilige 
situatie te bieden, zodat een kind zichzelf kan zijn 
en zich vrij en veilig kan ontwikkelen. 

Er zijn ook kinderen met een lichamelijke of 
geestelijke beperking die pleegzorg nodig hebben. 
Denk aan kinderen met het syndroom van Down of 
autisme. 

Hoe lang blijven kinderen  pleegkinderen?
Kinderen kunnen voor korte of voor langere tijd 
in een pleeggezin worden geplaatst. Steeds vaker 
blijven kinderen ook in deeltijd bij een pleeggezin. 
Ze blijven dan bijvoorbeeld drie dagen bij hun eigen 
gezin, en vier dagen bij een pleeggezin. Ook kunnen 
kinderen in het weekend of tijdens vakanties bij 
een pleeggezin blijven.

De meeste kinderen wonen langer dan twee jaar 
bij pleegouders. En het aantal kinderen dat na hun 
achttiende in een pleeggezin blijft, groeit.

Meer dan 22.000 kinderen  wonen voor  
korte of langere tijd niet thuis
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De wereld van  
een ouder 
Wist je dat er ouders zijn die vrijwillig voor 
pleegzorg kiezen? Hieronder lees je meer 
over ouders van kinderen die pleegzorg nodig 
 hebben. 

Vrijwillig of gedwongen
Ongeveer één op de drie ouders van pleegkinderen 
kiest vrijwillig voor pleegzorg. Vaak brengen ze hun 
kind bij familie of vrienden onder. Bij een gedwongen 
pleegzorgplaatsing heeft een rechter heeft bepaald 
dat het kind uit huis geplaatst wordt en naar een 
pleeggezin gaat.

Een gedwongen situatie kan ontstaan omdat er 
sprake is van verwaarlozing of kindermishandeling. 
Maar ook financiële problemen, verslaving, ziekte 
of overlijden van een van de ouders kunnen rede-
nen zijn waarom een kind niet in zijn eigen gezin 
kan blijven. 

Contact met de ouders
Ieder kind heeft recht op omgang met zijn of haar 
ouders. Dat verandert niet wanneer een kind in een 
pleeggezin wordt geplaatst. Het geldt ook omge-
keerd: ouders hebben het recht om met hun kind 
om te gaan, ook als zij geen gezag meer hebben. 
Contact houden met familie is goed voor de ont-
wikkeling van het kind. Het helpt ze hun identiteit 
te bepalen en een gevoel van eigenwaarde op te 
bouwen. 

Pleegkinderen zijn gebaat bij een wereld  waarin ze 
samenleven met ouders én pleegouders,  zonder 
 loyaliteitsproblemen. Ouders kunnen alleen 
bouwen aan een vertrouwensrelatie met hun kind 
wanneer pleegouders hen op de hoogte houden 
van wat er in de wereld van hun kind speelt.  

En wanneer zij waar mogelijk de ouders betrekken 
bij belangrijke keuzes. 

Acht tips voor een goede samenwerking
Marit is moeder van vier kinderen. Drie van hen zijn 
een aantal jaren geleden uit huis geplaatst. Zij heeft 
acht tips hoe pleegouders en ouders samen een 
wereld voor het kind kunnen creëren:
 

1. Samen naar tienminutengesprekken  
op school.

2. Samen naar de open dag van de nieuwe 
middelbare school.

3. Samen de verjaardag van het kind vieren.
4. Overleggen en vragen naar de mening 

van ouders.
5. Aan ouders de (nieuwe) slaapkamer  

laten zien van hun kind.
6. Problemen of successen op school delen 

met de ouders.
7. ‘Grote’ gebeurtenissen in de (pleeg)

familie delen met de ouders.
8. Samenwerken op gelijkwaardig niveau.

Ouderlijk gezag en voogdij
Wanneer ouders het gezag over hun kind  houden, 
betekent dit dat zij verantwoordelijk blijven voor 
belangrijke beslissingen. Dat gaat bijvoorbeeld 
om toestemming voor een paspoort of een 
 identificatiebewijs, vakantie naar het buitenland of 
beslissingen over medische behandelingen. Maar 
ook over inschrijving voor een sportclub. Wanneer 
de rechter voogdij heeft opgelegd, dan beslist de 
voogd over deze zaken. 

Contact houden met de eigen familie is goed 
voor de ontwikkeling van het kind







Wist je dat meer dan 16.000 pleeggezinnen zich inzetten voor de opvang van pleeg-
kinderen? Om een goede match te vinden voor elk kind dat pleegzorg nodig heeft, zijn 
er nóg meer pleegouders nodig. We zoeken 3500 nieuwe pleegouders, zodat we ieder 
kind in een pleeggezin kunnen plaatsen dat bij hem of haar past. Idealiter zijn er  
tenminste drie gezinnen per kind om uit te kiezen om de best passende plek te vinden. 

Hieronder lees je de verschillende manieren 
 waarop je als pleegouder hulp kunt bieden aan 
kinderen. 

Kortdurend…

Bij kortdurende pleegzorg woont een kind voor 
 kortere tijd, tot maximaal twee jaar, bij een pleeg-
gezin. Het kind kan weer naar huis, wanneer de 
situatie thuis is verbeterd. Of het kind gaat op zich-
zelf wonen. Kortdurende pleegzorg kan ook starten 
vanuit crisisopvang. Bij crisisopvang is de situatie 
thuis zo ernstig dat een kind acuut weg moet,  
bijvoorbeeld voor zijn eigen veiligheid.

Bij kortdurende pleegzorg maken kind en 
 pleeggezin eerst kennis met elkaar. In geval 
van  crisisopvang komt een kind acuut bij een 
 pleeg gezin in huis. Terwijl er naar een passende 
blijvende oplossing voor het kind wordt gezocht, 
blijft hij of zij bij het crisispleeggezin. 

...langdurig…

Soms wordt duidelijk dat ouders niet meer voor 
hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind bij een 
pleeggezin wonen, vaak tot het volwassen is. Dat 
noemen we langdurige pleegzorg. Veel kinderen in 
pleegzorgsituaties hebben langdurige zorg nodig.

…of deeltijd

Deeltijdpleegzorg betekent dat een kind een 
aantal dagdelen of dagen opgevangen wordt door 
pleegouders. Maar ook opvang tijdens weekenden 
of vakanties is mogelijk. Deeltijdpleegzorg wordt 
bijvoorbeeld ingezet om ouders te ontlasten en zo 
problemen of uithuisplaatsing te voorkomen. Ook 
kinderen die in een leefgroep wonen, vinden het 
vaak fijn om regelmatig een weekend in een gezin 
te verblijven.

De wereld van  
een pleegouder

Bij crisisopvang is de situatie thuis zo ernstig 
dat een kind acuut weg moet



Kan ik pleegouder worden?
Zo veel mensen, zo veel pleegouders. Iedereen 
die ouder is dan 21 jaar en een kind structuur, 
warmte en veiligheid kan bieden, kan in principe 
pleeg ouder worden. Een pleeggezin kan uit alleen 
volwassenen bestaan of uit één volwassene met 
of zonder kinderen. Ook wie (fulltime) werkt, kan 
pleegouder worden. En als je eenmaal 21 bent 
 geworden, ben je nooit te oud voor pleegzorg. 
 Zeker niet voor crisis- of weekendpleegzorg. 

Daarnaast moet je als pleegouder openstaan voor 
begeleiding van de pleegzorgorganisatie en helpen 
om het hulpverleningsplan voor het kind uit te 
 voeren. Het spreekt vanzelf dat je geen strafblad 
hebt of dat er geen andere risico's zijn bij het 
 opvoeden van pleegkinderen. 

Je staat niet alleen
Als pleegouder ontvang je hulp van de pleegzorg- 
organisatie en een vaste pleegzorgbegeleider. Maar 
ook onderling wisselen pleegouders ervaringen en 
tips met elkaar uit. De Nederlandse Vereniging voor 
Pleeggezinnen (www.denvp.nl)  is een landelijke 
vereniging van en voor pleegouders en er zijn ook 
regionale netwerken van pleegouders. 

Overweeg je om pleegouder te worden? Dan kun je de volgende stappen zetten: 

+  Vraag informatie aan bij een lokale pleegzorgorganisatie.

+  Bezoek een informatieavond.

+  Meld je aan als aspirant-pleegouder. 

+  Volg de voorbereidingstraining.

+  Volg het selectietraject.

+  Kies voor het pleegouderschap.

+  Wacht op een match.

Ook wie (fulltime) werkt, kan pleegouder  
worden

Stappen naar  
pleegouderschap







Open je wereld 
voor pleegzorg
Hieronder lees je hoe pleegzorgbegeleiders, 
pleegkinderen, hun ouders en pleegouders 
ondersteunen.

Vaste begeleider
Wanneer een pleegkind bij je komt wonen, ontvang 
je hulp en ondersteuning van de pleegzorgorganisatie 
die jou en het kind hebben gematcht. Je krijgt een 
vaste pleegzorgbegeleider toegewezen. Bij hem of 
haar kun je terecht voor advies bij opvoedvragen 
en om praktische zaken te (helpen) regelen. Hij of 
zij onderhoudt ook contact met de eigen ouders, 
jeugdbescherming en andere instanties. Hoe vaak 
je contact hebt met de pleegzorgbegeleider ver-
schilt per pleeggezin en per pleegkind. Dat hangt  
af van de begeleiding die nodig en gewenst is. 

Ook de pleegkinderen zelf en de ouders krijgen 
hulp, soms van de pleegzorgbegeleider, soms van 
een andere hulpverlener. 

Trainingen en cursussen
De pleegzorgorganisatie organiseert trainingen en 
cursussen die je ondersteunen bij het pleegouder-
schap. Bijvoorbeeld over onderwerpen als ‘pleeg-
zorg en digitale media’, ‘hechting’ of ‘communiceren 
met pleegkinderen’. Interessant en leerzaam om 
je eigen gedachten te toetsen en nieuwe dingen 
te weten te komen. Bovendien ontmoet je andere 
pleegouders van wie je boeiende belevenissen 
hoort en handige tips krijgt. Sommige pleegzorg- 
organisaties bieden behalve trainingsbijeen- 
komsten ook e-learnings aan die je via internet  
of e-mail kunt volgen. 

Extra hulp
Als pleegouder kun je behoefte hebben aan extra 
ondersteuning bij de opvoeding van je pleegkind. 
De pleegzorgbegeleider kan specialistische hulp 
inzetten, bijvoorbeeld van een jeugdhulpspecialist. 
Die helpt met praktische tips hoe je de ontwikkeling 
van het kind zo goed mogelijk kunt steunen binnen 
jouw gezinssituatie. 

Maak kennis met ons
We hopen dat je nu een beter en breder beeld  
hebt van wat pleegzorg precies inhoudt. Maar  
waar we nog meer op hopen, is dat je nog meer  
wilt weten over het pleegouderschap. En we jou 
straks kunnen verwelkomen als een van de 3500 
nieuwe pleegouders die we elk jaar nodig hebben! 

Open je wereld 
Wil je weten hoe je jouw wereld kunt openen voor 
een pleegkind? Maak kennis met ons! We organiseren 
voorlichtingsbijeenkomsten waar pleegouders hun 
ervaringen delen en consulenten antwoord geven 
op jouw vragen.

De pleegzorgorganisatie organiseert 
 trainingen en cursussen die kunnen helpen

William Schrikker Gezinsvormen
 
088 5261 398

emiedema@wsgv.nl

www.wsgv.nl



Help een 
kind zo thuis  
mogelijk op  
te groeien.


