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Monitor Pleegzorg  
© 2016, NJi i.s.m. Youké, De Rading, Horizon, Parlan & Kompaan en de 

Bocht 
 

De Monitor Pleegzorg helpt pleegzorgbegeleiders om de ontwikkeling van een pleegkind te volgen en risico’s op een 

voortijdige afbreking van de plaatsing in kaart te brengen. De Monitor wordt gebruikt om afspraken te maken over 

de doelen en begeleiding van het kind (individueel niveau) én om de pleegzorg(begeleiding) te verbeteren. De 

monitor pleegzorg kan voor zowel de hulpverleningsvariant als de opvoedingsvariant ingevuld worden. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

In deze vragenlijst staan items met betrekking tot de doelrealisatie, ontwikkeling van het 
kind, contact tussen ouder en kind, factoren rondom de continuïteit van de plaatsing en de 
tevredenheid centraal. Daarnaast wordt bij beëindiging van de plaatsing gevraagd naar de 
reden van de breakdown. 
 

Afnameduur  
20 tot 30 minuten. 
 

Informanten  

Behandelaar.  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Er worden geen scores bij elkaar opgeteld of gemiddeld. Door jaarlijks te evalueren met 
behulp van de Monitor kunnen de gegevens informatie geven over de ontwikkeling van een 
pleegkind over langere tijd. Door gebruik te maken van de Monitor wordt namelijk elk jaar 
op dezelfde manier de plaatsing geëvalueerd en kunnen de antwoorden op deze vragen 
gemakkelijk over de jaren heen vergeleken worden.  

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

 
Er zijn geen psychometrische gegevens beschikbaar van de Monitor Pleegzorg. 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

Het NJi heeft de Monitor Pleegzorg ontwikkeld met zorgaanbieders De Rading, Horizon, Sterk 
Huis, Parlan en Youké. 
 
Lekkerkerker, L., Baat, M. de, Yperen, T. van. (2016). Het draait om het kind! Handleiding 

Monitor Pleegzorg. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden. Pleegzorginstellingen tekenen hiervoor een 
samenwerkingsovereenkomst met het NJi. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken 

➔ Wel is vereist dat u dan deelneemt aan de landelijke Monitor en zo aan de meet- en 

verbeterbeweging met uw collega-organisaties meedoet. Hier zijn wel kosten aan 

verbonden. 

 
 

 

https://www.bergop.info/licenties/

