Waarom een maatschappelijk onderzoek?
Adoptieouderschap is fundamenteel anders dan gewoon ouderschap. Adoptie heeft als doel een kind
met traumatische ervaringen (o.m. het niet in staat zijn of de onmogelijkheid van zijn oorspronkelijke
familie om voor hem te zorgen) het gezin aan te bieden dat het meest geschikt is om aan zijn
behoeften tegemoet te komen. Opvoeden en verzorgen van een adoptiekind vraagt meer dan het
opvoeden van een biologisch eigen kind. Het vraagt een gevarieerder pedagogisch kapitaal van
adoptieouders. Dit is dan ook het uitgangspunt van het maatschappelijk onderzoek, zowel ter
bescherming van het kind als van het gezinsevenwicht.
Anderzijds wordt het verslag van het maatschappelijk onderzoek ook gebruikt als basis voor het
verslag van het openbaar ministerie na het geschiktheidsvonnis. Dit laatste verslag stelt ons in staat
om het geboorteland degelijk te informeren over het gezin waaraan het adoptiekind is toevertrouwd.
Wat is het doel van het maatschappelijk onderzoek?
Via het maatschappelijk onderzoek willen we een zicht krijgen op de mogelijke risico’s en kansen die
verbonden zijn aan de plaatsing van een buitenlands adoptiekind in jouw gezin. We gaan hierbij na of
je over voldoende vaardigheden beschikt om een kind met een verhoogd risico op te voeden. Het
belang van het kind staat steeds centraal bij de afweging van de risico’s. De draagkracht van jouw
gezin speelt een centrale rol en vormt de kern van het maatschappelijk onderzoek.
Welke factoren worden onderzocht?
De diensten voor maatschappelijk onderzoek baseren zich op empirisch onderzoek en klinische
expertise om na te gaan of er genoeg factoren in voldoende mate aanwezig zijn voor ‘goed genoeg’
ouderschap. Hierna volgt de lijst van factoren die worden onderzocht tijdens het maatschappelijk
onderzoek. Hoe meer factoren als ‘onvoldoende aanwezig’ beoordeeld worden, hoe meer kans op
een mislukking van een adoptie. Bij de factoren met een asterisk (*) is de loutere aanwezigheid van
de factor met grote zekerheid risicovol te noemen.

Ouderkenmerken
Persoonlijkheid







Empathie
Eigenwaarde gevoel
Gevoel van controle
Representatie van de eigen
gehechtheid(sgeschiedenis)
Verwerking van levensgebeurtenissen

Opvattingen m.b.t. adoptie




Motivatie voor adoptie
Verwachtingen t.a.v. adoptiekind

Specifieke probleemdomeinen





Psychiatrische stoornis*
Verslavingsproblematiek*
Ernstige ziekte, chronische ziekte,
ziekte met negatieve impact*
Antisociaal gedrag*
Strafblad (delicten met persoonlijke
consequenties), strafblad (materiële
delicten), betrokken in criminele
activiteiten*




Gezinskenmerken
 Cohesie
 Adaptatie, flexibiliteit
 Expressiviteit
 Conflict, conflicthantering
 Partnerrelatie
 Partnergeweld, geweld in het gezin*
 Mate van stress
 Wisseling in zorgfiguren
Omgevingskenmerken
Algemene omgevingskenmerken

Adoptiespecifiek omgevingskenmerk
Opvoedingskenmerken
Algemene opvoedingskenmerken

Adoptiespecifieke opvoedingskenmerken






Huisvesting
Veilige woonomgeving
Sociale controle
Sociaal netwerk

Etnisch geïntegreerde gemeenschap







Warmte
Sturing
Probleemoplossende vaardigheden
Verwaarlozing en mishandeling*

Culturele/etnische socialisatie,
racialisatie en enculturatie
 Adoptiesensitiviteit
*de aanwezigheid van deze factoren is met grote zekerheid risicovol

