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Met twee families leven:  opvoeden doe je samen 
Opgroeien bij je eigen ouders lijkt vanzelfsprekend, maar is dat helaas niet. Ruim 44.000 kinderen worden jaarlijks in 

Nederland, al dan niet tijdelijk, uit huis geplaatst. Als ze in een pleeggezin of gezinshuis terechtkomen, leven zij in feite verder 

met twee families. Reden voor Gezinshuis.com en Gezinspiratieplein om de systeem-pedagogische visie Met twee families 

leven te ontwikkelen in samenwerking met het Centrum voor Systemisch Werk, met als doel de krachten en talenten van 

kinderen te versterken, in verbinding met hun oorspronkelijke gezin en ingebed in de maatschappij.  

 

Aanbod op het gebied van Met twee families leven 
M2FL de training 

4 dagdelen 

Wanneer een uithuisgeplaatst kind wordt opgenomen in een sociaal gezin of een jeugdzorginstelling, worden sociale ouders 

en sociale bindingspersonen met diverse pedagogische taken, problemen en eisen geconfronteerd. Eén van hun basale taken 

bestaat eruit om plaatsvervangers van de eigen ouders van de kinderen te zijn. Deze taak dienen zij zo in te vullen dat het uit 

huis geplaatste kind zonder loyaliteitsconflicten ten opzichte van zijn oorspronkelijke gezin bij hen kan leven en opgroeien. 

Uitgangspunt van deze training is dat deze kinderen met twee families leven. Hoe is dat voor hen? En hoe ga je daarmee om 

als gezinshuisouder of pleegouder? Tijdens de training wordt stevig ingegaan op de theorie van gezinssystemen. 

Deze training wordt In Company ook aangeboden voor teams: pleeg- of gezinshuisouders en hun begeleiders en gedragswetenschappers).  

 

Systeem pedagogische opstellingen  

Voor opvoeders en begeleiders is het steeds weer zoeken wat de juiste afstand en nabijheid is tot het gezinshuis of 

pleeggezin, het gezin van herkomst en het opgenomen kind. Uithuisgeplaatste kinderen hebben een onzichtbare binding , die 

diep en loyaal is tot hun oorspronkelijke gezinnen.  Met behulp van systeem pedagogische  opstellingen wordt inzichtelijk 

hoe afstand en nabijheid zich tot elkaar verhouden en wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en krijg jij als 

opvoeder of begeleider inzicht in jouw positie in het systeem. 

 

Systeem pedagogische werkplaats  

Het werken met systeem-pedagogische opstellingen is een beproefde methode om zichtbaar en voelbaar te maken welke rol 

gevoelens van afstand en nabijheid spelen in de relaties van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren met hun biologische en 

sociale ouders en broers en zussen. Voor het opsporen en oplossen van spanningen in die onderlinge relaties helpt het een 

onderscheid te maken tussen het oorspronkelijke gezinssysteem, het systeem van de pleeg- of gezinshuisouders, en het 

ondersteunende sociale systeem.  

In de werkplaatsen worden onder deskundige begeleiding praktijkvragen van de deelnemers verkend via systeem-

pedagogische opstellingen. Tijdens deze opstellingen vertegenwoordigen andere deelnemers de betrokken systemen. 

Daardoor krijgt degene die de vraag heeft ingebracht beter inzicht in de situatie van het kind of de jongere en in de posities 

van verschillende betrokkenen. De andere deelnemers ervaren hoe ze vanuit een andere positie tegen de situatie van een 

kind of jongere of van een ouder kunnen aankijken. Met dit inzicht en deze ervaring kunnen deelnemers vervolgens in het 

dagelijks werk patstellingen doorbreken en er samen met ouders of professionals voor zorgen dat zij, ieder vanuit zijn eigen 

kracht en talenten, aan de ontwikkeling van kinderen kunnen werken.  

Deze werkplaatsen worden georganiseerd in opdracht van een praktijkorganisatie.  

 

INCompany voor Lindenhout M2FL  

Pleegkinderen in je gezin hebben te maken met twee families. Hoe is dat voor hen? En hoe ga jij daarmee om als 

pleegouder? In het basisprogramma voor pleegouders is 1 avond voor dit thema opgenomen in samenwerking met het 

gezinspiratieplein. Voor de pleegouders en begeleiders die verdieping willen, wordt een training van 4 avonden aangeboden. 

Deze  training verdiept de kennis en informatie uit de introductie workshop. 



 

[Titel] 2 

  

 

 

M2FL opleiding 

Een verdiepende opleiding  die bestaat uit 12 bijeenkomsten voor mensen die werken met kinderen die in twee families 

leven en inzicht willen krijgen in de werking en invloed van de verschillende gezinssystemen waartoe deze kinderen behoren. 

De opleiding 'Met twee families leven' geeft inzicht in de werking van systemen van uithuisgeplaatste kinderen. Zij maken 

minimaal deel uit van twee gezinssystemen, het gezinssysteem waaruit zij geboren zijn en het gezinssysteem waartoe zij al 

dan niet tijdelijk toebehoren. Beide gezinssystemen raken bij elkaar betrokken, wat een grote complexiteit oplevert. Zeker als 

je bedenkt dat ook anderen, zoals leerkrachten, hulpverleners, de sportvereniging of buurt van invloed zijn op het kind en 

zijn gezinssystemen. Deze opleiding zal worden geaccrediteerd.  

 

 

Het Gezinspiratieplein  
Het Gezinspiratieplein is een kennisplatform voor gezinshuisouders, pleegouders en andere professionals werkzaam rondom 

inhuisplaatsen. Door de uitwisseling van kennis en ervaringen wil het Gezinspiratieplein hun persoonlijke en professionele ontwikkeling 

versterken, om zo bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit van inhuisplaatsen. Het Gezinspiratieplein biedt opleidingsmogelijkheden 

in de vorm van trainingen, workshops en opleidingen. Ook doet, of faciliteert, het Gezinspiratieplein onderzoek, ontwikkelt 

kennisproducten en organiseert bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaring.  

 

Het Gezinspiratieplein heeft op haar website nog meer achtergrond informatie:  

http://www.gezinspiratieplein.nl/lezen-weten/lijst-met-alle-publicaties/44-ongeliefd-en-verlaten 

http://www.gezinspiratieplein.nl/lezen-weten/lijst-met-alle-publicaties/43-helpen-in-balans 

http://www.gezinspiratieplein.nl/images/nieuws/Verslag_1e_Systeem_pedagogische_opstellingen_dag.pdf 

http://www.gezinspiratieplein.nl/images/sampledata/Verslagen_nietpublicaties/Achtergrondinformatie_opstellingen.pdf 
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