
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Schimmige adopties 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij 
 
Kernbegrippen 
Rechtsstaat, armoede, mensenrechten 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij mens en maatschappij, kerndoel 
46: De leerling leert over de verdeling van welvaart en 
armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan 
te zien voor de bevolking en het milieu en relaties te 
leggen met het (eigen) leven in Nederland. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: EenVandaag in de klas: 
Kritiek op ontwikkelingshulp, Documentaire: Ik kóm 
niet uit Sri Lanka en Van Bihar tot Bangalore in de klas: 
Sloppenwijken in India. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 C 
2 a) Het kind heeft hier betere mogelijkheden om gezond en 
veilig te leven en zich verder te ontwikkelen. b) Het kan 
nadelig en zelfs schadelijk zijn voor een kind om niet met zijn 
biologische ouders op te groeien. 
3 Vanaf de jaren ('70) komen er steeds meer 
(adoptie)kinderen naar Nederland. Op het hoogtepunt bijna 
(1600) per jaar. Toen waren Zuid-Korea, (Indonesië) en 
(Bangladesh) populaire adoptielanden. In de jaren '80 
verschoof dat naar Sri Lanka en (India). En in de jaren '90 
kwamen kinderen vooral uit Colombia en (China). 
4 a) 1) Misbruik maken van armoede of andere 
omstandigheden bij geboortemoeders. 2) Vervalsing van 
documenten. 3) Afstand van kinderen tegen betaling of 
onder dwang. 4) Babyfarming. 5) Bewust zoek maken van 
identiteit en afkomst. b) De overheid had een actievere rol 
moeten nemen. Ze hebben het laten gebeuren terwijl ze er 
vanaf wisten. 

Samengevat 
Jarenlang zijn kinderen uit arme landen geadopteerd 
door ouders in Nederland, met de beste bedoelingen. 
Maar nu blijkt dat veel van die kinderen helemaal niet 
wees waren. Organisaties hebben gesjoemeld met 
papieren en gehandeld in honderden kinderen. 
 
Kijkvragen 
 
1 Hoe was het mogelijk om kinderen illegaal te laten 
adopteren? 
A) De biologische ouders werden voorgelogen. 
B) Er werden documenten vervalst. 
C) Antwoord A en B. 
 
2 Idealistische adoptieouders wilden dolgraag een arm 

kindje helpen. 
a) Wat is een argument voor adoptie? 
b) Wat is een argument tegen adoptie? 

 
3 Vul in: 
Vanaf de jaren (...) komen er steeds meer (...)kinderen 
naar Nederland. Op het hoogtepunt bijna (...) per jaar. 
Toen waren Zuid-Korea, (...) en (...) populaire 
adoptielanden. In de jaren '80 verschoof dat naar Sri 
Lanka en (...). En in de jaren '90 kwamen kinderen vooral 
uit Colombia en (...). 
 

 
 
4 De Nederlandse overheid heeft veel structurele fouten 
gemaakt, concludeerde een onderzoekscommissie.  

a) In deze aflevering worden vijf misstanden 
genoemd. Welke? 

b) Wat had de overheid moeten doen om deze 
misstanden te voorkomen? 

 
Verdiepingsvraag 
"Elk geadopteerd kind is een gered kind". Na het zien 
van deze aflevering, wat vind jij van deze stelling? 
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Docentenversie 
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Nieuwsuur in de klas 
Schimmige adopties 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
EenVandaag in de klas: Kritiek op 
ontwikkelingshulp, Documentaire: Ik kóm niet uit 
Sri Lanka en Van Bihar tot Bangalore in de klas: 
Sloppenwijken in India. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘rechtsstaat en armoede’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
bij het vak mens en maatschappij.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 

video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Juridisch Dienstverlener 
Criminaliteitsbestrijding 
 
HBO: 
International Recht 
Criminologie 
 
WO: 
Internationale Ontwikkelingsstudies 
Internationaal en Europees Recht 

Samengevat 
Jarenlang zijn kinderen uit arme landen geadopteerd 
door ouders in Nederland, met de beste bedoelingen. 
Maar nu blijkt dat veel van die kinderen helemaal niet 
wees waren. Organisaties hebben gesjoemeld met 
papieren en gehandeld in honderden kinderen. 
 
Kijkvragen 
 
1 Hoe was het mogelijk om kinderen illegaal te laten 
adopteren? 
A) De biologische ouders werden voorgelogen. 
B) Er werden documenten vervalst. 
C) Antwoord A en B. 
 
2 Idealistische adoptieouders wilden dolgraag een arm 

kindje helpen. 
c) Wat is een argument voor adoptie? 
d) Wat is een argument tegen adoptie? 

 
3 Vul in: 
Vanaf de jaren (...) komen er steeds meer (...)kinderen 
naar Nederland. Op het hoogtepunt bijna (...) per jaar. 
Toen waren Zuid-Korea, (...) en (...) populaire 
adoptielanden. In de jaren '80 verschoof dat naar Sri 
Lanka en (...). En in de jaren '90 kwamen kinderen vooral 
uit Colombia en (...). 
 

 
 
4 De Nederlandse overheid heeft veel structurele fouten 
gemaakt, concludeerde een onderzoekscommissie.  

c) In deze aflevering worden vijf misstanden 
genoemd. Welke? 

d) Wat had de overheid moeten doen om deze 
misstanden te voorkomen? 

 
Verdiepingsvraag 
"Elk geadopteerd kind is een gered kind". Na het zien van 
deze aflevering, wat vind jij van deze stelling? 
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