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Samenvatting  

In opdracht van het WODC heeft IVA Tilburg tussen augustus 2001 en augustus 2002 een 
evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het voorlichtingsprogramma van Bureau VIA (2) , dat werd 
opgezet ten behoeve van aspirant-adopotieouders. Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op het 
proces en de resultaten van het voorlichtingsprogramma en om op basis daarvan aanbevelingen tot 
verbetering te doen. 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methoden van onderzoek, en er zijn 
verschillende groepen in het onderzoek betrokken. Aan aspirant adoptieouders die de voorlichting nog 
moeten volgen, is gevraagd wat zij van de voorlichting verwachten. Aan aspirant adoptieouders die 
het programma reeds gevolgd hebben, is gevraagd hun oordeel daarover te geven. Dit oordeel is 
tevens gevraagd aan een groep van personen die reeds adoptieouder zijn. Nagegaan is ook of de 
houding en mening ten aanzien van adoptie als gevolg van de voorlichting zijn veranderd. Tenslotte is 
aan professionals die in contact komen met (aspirant) adoptieouders, gevraagd welke signalen zij 
krijgen over de voorlichting en ook wat hun eigen oordeel over de voorlichting is.  

Het onderzoek kent enkele beperkingen: de medewerking van aspirant adoptieouders aan het 
onderzoek is lager geweest dan werd verwacht; er is gevraagd naar de subjectieve mening van de 
respondenten over de effecten van de voorlichting door Bureau VIA (en niet naar daadwerkelijke 
gedragsveranderingen); en aan degenen die reeds adoptieouder zijn, is retrospectief gevraagd naar 
hun oordeel over de voorlichting. 

Resultaten 

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het voorlichtingsprogramma in grote lijnen voldoet 
aan de verwachtingen van de deelnemers en dat het door hen positief wordt gewaardeerd. 

Vastgesteld kan worden dat de voorlichting geen invloed uitoefent op de keuze voor adoptie ('ja' of 
'nee'), omdat die keuze al eerder is gemaakt en standvastig blijkt. Deze vaststelling is van belang 
omdat ondersteuning bij het maken van de keuze een van de hoofddoelen van de voorllichting is. De 
meest belangrijke functie van de voorlichting blijkt te zijn dat deze leidt tot een betere onderbouwing 
en verdieping van de keuze voor adoptie en tot een beter inzicht in de (mogelijke) consequenties.  

Voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomsten hebben aspirant adoptieouders hoge verwachtingen 
over de brede reeks van onderwerpen waarover zij informatie zullen krijgen. Ondanks het feit dat de 
uiteindelijk verkregen informatie niet altijd met deze verwachtingen overeenkomt, geeft de 
meerderheid van de deelnemers aan dat zij na afloop van de voorlichting voldoende zijn 
geïnformeerd. 

De tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten gebruikte methoden en materialen worden vrijwel alle 
positief beoordeeld. Over de organisatie van de bijeenkomsten zijn de deelnemers in het algemeen 
eveneens positief.  

De deelnemers ervaren de voorlichting van Bureau VIA als een goede voorbereiding op het 
adoptieouderschap. Zij kunnen dankzij de voorlichting een betere inschatting maken van de gevolgen 
van adoptie voor henzelf en voor het adoptiekind. Daarnaast kunnen zij zich beter voorstellen wat het 



betekent om een adoptiekind op te voeden. Ook weten zij nu op welke hulpverleningsinstanties zij in 
de toekomst eventueel een beroep kunnen doen, wanneer daaraan in verband met de verzorging en 
de opvoeding van hun kind behoefte zou ontstaan. 

De deelnemers aan het voorlichtingsprogramma geven te kennen dat zij aan de bijeenkomsten die zij 
met elkaar hebben, hoge waarde toekennen. Zij doen enkele duidelijke suggesties om deze 
bijeenkomsten nog nuttiger en aantrekkelijker te maken. Zij willen meer aandacht besteden aan de 
ervaringen (praktijkverhalen) van adoptieouders, zij willen de positieve kanten van adoptie meer 
benadrukt zien en tenslotte willen zij meer informatie krijgen over vergunninghouders en over 
praktische zaken rondom de adoptie.  

 
(1) De auteurs zijn werkzaam bij de sectie Gezondheid en Welzijn van IVA Tilburg, instituut voor 
sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en -advies. 
 
(2) Per 1 januari 2002 is de stichting Bureau VIA (inclusief de afdeling Video Interactie Begeleiding 
(VIB) gefuseerd met de Stichting Werkverband Adoptie Nazorg (WAN) in de Stichting 
Adoptievoorzieningen. Wij spreken nog over Bureau VIA aangezien de respondenten die in het 
onderzoek zijn benaderd, het Bureau onder deze naam kennen. 
 
 


