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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Foster care for unaccompanied refugee children
Assessment and evaluation of child and fostering factors, cultural matching and placement success
based on the perspectives of children, their foster carers and guardians

Jet Rip

1. Culturele overeenstemming tussen kind en opvangouders lijkt met name voor kinderen van
belang voor het succes van de plaatsing. Dit belang wordt minder over de tijd (dit proefschrift).
2. Pleegzorgorganisaties voor alleenstaande gevluchte kinderen moeten naast culturele
plaatsingen, ook kunnen voorzien in een voldoende aanbod van cross-culturele plaatsingen
(dit proefschrift).
3. Dat er volgens opvangouders dikwijls sprake is van een toename van sociaal-emotionele
problemen bij het kind gedurende het verblijf in hun gezin, benadrukt het belang van adequate
opvoedingsondersteuning voor opvangouders (dit proefschrift).
4. Wanneer bij het onderzoeken van de factoren die bijdragen aan het succes van de plaatsing
het perspectief van het kind niet wordt meegenomen, kunnen er geen valide conclusies
worden getrokken (dit proefschrift).
5. Inzicht in verschillen tussen het perspectief van kind, opvangouder en voogd kan handvatten
bieden in de begeleiding van alleenstaande gevluchte kinderen (dit proefschrift).
6. Stabiliteit van pleegzorgplaatsingen moet breder worden bekeken dan enkel vanuit het
oogpunt van het al dan niet onderbroken zijn van plaatsingen (dit proefschrift).
7. Omdat de beoordeling van de kwaliteit van de relatie tussen kind en opvangouders vrijwel
overeenkwam met de beoordeling van het plaatsingssucces, is het essentieel om kinderen en
opvangouders te ondersteunen in het bestendigen dan wel verbeteren van die relatie (dit
proefschrift).
8. (Want) groot zijn wil nog niet zeggen dat je ook alleen kunt staan (Paul van Vliet, uit “Ik mis je
kleine hoofd op mijn grote witte kussen”).

