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In Nederland werden in de eerste helft van de jaren negentig elk jaar 

650 buitenlandse kinderen geadopteerd door gezinnen die de Raad 

voor de Kinderbescherming geschikt achtte voor de opvoeding en 

verzorging van een buitenlands kind 

In Geschikt voor het adoptiefouderschap? bespreekt Anneke Vinke 

de wettelijke richtlijnen voor interlandelijke adoptie (WOBPK) en 

introduceert een pedagogisch kader voor het beoordelen van 

geschiktheid van aspirant adoptiefouders. Voorts beschrijft zij de 

ontwikkeling van een instrument, de Vragenlijst voor Aspirant 

Adoptie Ouders (VAAO), dat als hulpmiddel kan dienen bij het werk 

van de Raad voor de Kinderbescherming. 

Vinke belicht adoptie als een internationale maatregel van 

kinderbescherming en beschouwt adoptiefkinderen - vanwege hun 

achtergrond - als a priori kwetsbare kinderen. In deze visie moeten 

adoptiefouders beschikken over pedagogisch kapitaal om hun 

adoptiefouderschap goed genoeg in te kunnen vullen. De 

beoordeling van dit pedagogisch kapitaal wordt bereikt door op een 

systematische manier na te gaan welke risico- en protectieve 

factoren er in een specifiek aspirant adoptiefgezin aanwezig zijn. De 

VAAO is ontwikkeld om deze factoren op een uniforme wijze in kaart te kunnen brengen. De vragenlijst 

is vervolgens ingezet als onderdeel van 109 gezinsonderzoeken. In het empirische deel van dit boek 

wordt allereerst ingegaan op psychometrische kwaliteiten van de VAAO, terwijl daarna de ervaringen 

met het gebruik van het instrument aan bod komen. Het boek sluit af met kanttekeningen bij het 

project en suggesties voor vervolgonderzoek. 

 

Anneke Vinke is orthopedagoog/gz-psycholoog en sinds 1991 werkzaam op de gebieden van 

interlandelijke adoptie, jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Sinds 2006 is zij vrijgevestigd als 

GZ-psycholoog, Kinder-en Jeugdpsycholoog en Orthopedagoog. 
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De ontwikkelde vragenlijst is als losse appendix te bestellen. 

De appendix is is beschikbaar voor professionals (ten minste diagnostische kwalificatie).  

De prijs van de appendix is €12,50.€12,50.€12,50.€12,50. 

 

Verzend- en administratiekosten bedragen € 6,50  

voor het boek (evt. samen met de appendix).  

Verzending van de losse appendix kost € 3,=. 

 

Procedure: 

Bestelling via de E-mail, betaling op ABN-AMRO 48.65.90.593 tnv de Adoptiepraktijk, o.v.v. boek 

en/of vragenlijst. Bij ontvangst van de betaling, wordt de bestelling verzonden. 

 

 

 

 

 

 


