
Online cursus  |  ‘Hechting en het gedrag van mijn pleegkind’

Augeo en Kinderpostzegels hebben het 
initiatief genomen om een online Pleeg-
ouderacademie op te zetten met e-learning 
voor pleegouders. In samenwerking met ver-
schillende andere pleegzorgorganisaties uit 
het land is de online cursus ‘Hechting en het 
gedrag van mijn pleegkind’ ontwikkeld.  
Je volgt deze e-learning thuis op een 
 moment dat het jou uitkomt.

Je pleegkind reageert soms misschien 
anders dan je verwacht. Dit kan ervoor 
zorgen dat je je af en toe machteloos of 
afgewezen voelt. Hechtingsproblemen, 
ontstaan in eerdere relaties met opvoe-
ders, kunnen hiervan de oorzaak zijn. 
De cursus ‘Hechting en het gedrag van 
mijn pleegkind’ geeft je inzicht en tips 
die je helpen om met jouw pleegkind te 
werken aan vertrouwen en een gevoel 
van veiligheid.

‘Dat je de online cursus in je 
eigen tijd kunt volgen is een 

groot voordeel’

Opbouw
De online cursus ‘Hechting en het gedrag 
van mijn pleegkind’ is een praktische 
cursus. Je krijgt een korte uitleg over 
hechting, informatie over hoe onveilige 
hechting terug te zien is in gedrag van 
pleegkinderen en hoe je daar als pleeg-
ouder op kan reageren. Vervolgens komt 
een aantal casussen aan bod waarmee je 
kan oefenen en waarbij je handvatten en 

tips krijgt, passend bij die situatie. In de 
cursus komen een aantal pleegouders en 
een moeder aan het woord die hun eigen 
ervaringen delen.

Wat leer je?
Je leert in deze cursus mogelijke oorzaken 
en uitingsvormen van onveilige hechting 
en de gevolgen hiervan voor de ontwik-
keling van kinderen. Je leert ook wat het 
belang is van gezonde hechting en welk 
gedrag en welke reacties van pleegouders 
daaraan bijdragen. 

‘De verschillende casussen 
en filmpjes zijn herkenbaar 
en de teksten zijn duidelijk’ 

In de cursus maak je kennis met verschil-
lende vormen van gedrag van pleegkin-
deren en verschillende reacties van pleeg-
ouders hierop. Je oefent aan de hand van 
casuïstiek met een eigen reactie waarbij 
steeds de vraag is ‘wat heeft dit kind 
nodig en hoe kan jij dit als pleegouder 
bieden?’. Je staat stil bij eigen mogelijk-
heden en valkuilen en de mogelijkheden 
voor ondersteuning.

75% van de deelnemende 
pleegouders geeft de cursus 

een 8 of hoger 

80% vindt de cursus goed 
aansluiten bij de praktijk 

95% zou de online scholing 
aanbevelen aan andere 

pleegouders

Kosten
Aan deze e-learning zijn voor pleegou-
ders die officieel staan ingeschreven bij 
Combinatie Jeugdzorg in ieder geval tot 
mei 2018 geen kosten verbonden. Na die 
datum wordt bekeken of en onder welke
voorwaarden het contract wordt verlengd.

Ook deelnemen?
Wil je deelnemen aan de online cursus 
‘Hechting en het gedrag van mijn pleeg-
kind’? Dan kun je dit aangeven aan je 
ambulant hulpverlener Pleegzorg of een 
mail sturen naar: zorgsecretariaatpleeg-
zorg@combinatiejeugdzorg.nl. Naast deze 
cursus is ook de online cursus ‘Contact 
met ouders’ beschikbaar voor pleeg-
ouders van Combinatie Jeugdzorg.
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