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Prof. Dr. René A.C. Hoksbergen 

 

 
 

Opleiding en IWA en promotie 
René Hoksbergen(1940) deed staatsexamen HBS in 1960, militaire dienst 1960-1962, waarvan een 
jaar als vrijwilliger in Nederlands Nieuw Guinea,  studeerde aan de UvA (1962-1967) sociale 
psychologie en pedagogiek bij prof. Dr. T.T. Ten Have; tevens propedeuse economie, en 
mathematische statistiek, 1969. In 1972 promoveerde hij bij Ten Have op het proefschrift “Profiel van 
de avondlyceïst”. 
 
Huidige werkzaamheden 
Prof. Dr. R.A.C. Hoksbergen is emeritus hoogleraar adoptie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.  
Hij is sinds 2002 gasthoogleraar “Institute of Psychology” Universiteit Puna, India. 
Hij verricht sinds 1975 onderzoek op het gebied van adoptie. Geeft bijna maandelijks een lezing over 
met adoptie samenhangende problemen of onderzoeken in binnen- en buitenland. 
Tevens is Prof. Hoksbergen beschikbaar voor consultatie voor gezinnen met opvoedingsproblemen en 
geadopteerden met persoonlijke problemen. 
Hij geeft veel lezingen en ging/gaat meerdere malen per jaar naar het buitenland op werk- en 
congresbezoek. Hij heeft een eigen adoptiepraktijk waarin hij begeleiding en nazorg voor ouders en 
geadopteerden verzorgt. 
 
Loopbaan vanaf1972 
Onderwijs 
Docent sociale academie: 1967-1969. 
Docent en vanaf 1984 tot heden hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. 
 
Adviseurs- en bestuursactiviteiten 
Tussen 1978 en 1982 was Hoksbergen persoonlijk adviseur volwasseneneducatie van de Minister van 
Onderwijs, Dr. A. Pais. 
Hoksbergen was lid of voorzitter van vele staatscommissies op het terrein van de 
volwasseneneducatie, lid van vele besturen van o.a. avondlycea, adoptieorganisaties en Open 
Universiteit. Momenteel is hij lid van het bestuur van de Stichting Kind en Rouw en voorzitter van de 
stichting Afstammingsrecht. 
 
Adoptie 
Hoksbergen begon in 1975 samen met enkele collega's zijn eerste adoptieonderzoek. In 1979 
verscheen “Adoptie van kinderen uit verre landen”. Het boek werd de Dr. Spock voor adoptieouders 
en was in no time uitverkocht.  
Begin jaren tachtig werd het schrijnend duidelijk dat het ontbrak aan hoogleraren adoptie. De adoptie 
van buitenlandse adoptiekinderen die rond 1970 op gang was gekomen bracht veel vragen rondom 
psychosociale problematiek met zich mee. 
 
Eind 1984 werd René Hoksbergen bijzonder hoogleraar adoptie in Utrecht op de leerstoel adoptie, die 
door de Vereniging Wereldkinderen werd ingesteld. Dat leverde tot op de dag van vandaag 
betrokkenheid en productiviteit op, maar ook bezorgdheid over de steeds groeiende schaalvergroting 
van de buitenlandse adoptie. Op 18 februari 2000 deed  hij afstand van deze leerstoel, die 
overgenomen werd door de Universiteit van Leiden Het Adoptiecentrum werd teruggebracht tot de 
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‘Afdeling Adoptie’. In de ogen van Hoksbergen niet terecht vanwege de vele nog niet opgeloste 
knelpunten rondom adoptie.   
 
Roemeense adoptie kinderen. 
Hoksbergen doet vele jaren onderzoek naar Roemeense adoptiekinderen in Nederland. Aan het 
project werken studenten van verschillende universiteiten mee.  
Dit longitudinale onderzoek onder 80 adoptiekinderen uit Roemenië in 72 gezinnen, is in 1998 gestart. 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het functioneren van Roemeense 
adoptiekinderen in Nederland, de psychosociale problematiek, en de hulpverlening die ze genoten 
hebben. Deze kinderen hebben allen enige tijd doorgebracht in een kindertehuis in Roemenië. De 
omstandigheden in deze kindertehuizen waren meestal zeer slecht. De kinderen werden ernstig 
verwaarloosd. 
Over dit onderzoek zijn vele artikelen verschenen in nationale en internationale tijdschriften en 
verschillende boeken. 
Momenteel doet hij samen met collega’s van de Universiteit van Utrecht, Amsterdam en Tilburg 
onderzoek naar gedragsproblemen van kinderen met het Foetaal Alcohol Probleem (FAS). In 
Nederland een betrekkelijk onontgonnen onderzoeksterrein. 
 
Uitgesproken mening. 
Hoksbergen is iemand die duidelijke uitspraken doet, ook over controversiële zaken zoals de KID-
kwestie. Anoniem donorschap noemt hij ethisch onjuist. Dat pleit is uiteindelijk gewonnen in het 
voordeel van de kinderen.  
 
Cursus over de bijzondere taken van adoptieouders. 
Hoksbergen heeft een cursus ontwikkeld die handelt over de bijzondere taken van adoptieouders. De 
cursus is bestemd voor (toekomstige) adoptieouders,  volwassen geadopteerden, hulpverleners en 
kaderleden van adoptie- en jeugdhulpverleners instanties, alsmede voor onderwijsgevenden. 
 
Publicaties 
Hoksbergen (mede-)publiceerde meer dan dertig boekwerken over volwasseneneducatie, adoptie, 
adolescentie en moderne voortplanting. 
 
Educatie 
Hoksbergen, R.A.C. (1972). Profiel van de avondlyceïst. Een empirische studie over leerlingen van 
avondlycea in Nederland. Meppel: Boom  (proefschrift). 
Hoksbergen, R.A.C. (1975). Ons handels(avond)onderwijs, 1875-1975. Geschiedenis van een eeuw 
strijd om een onderwijsvorm. Groningen: Tjeenk Willink. 
 
Adoptie 
Boeken: 
Hoksbergen (1979, red.). Adoptie van kinderen uit verre landen. Deventer: Van Loghum Slaterus. 
Hoksbergen, R.A.C., & Textor, M.R.(Eds.) (1993). Adoption: Grundlagen, Vermittlung, Nachbetreuung, 
Beratung. Freiburg: Lambertus Verlag (251 pp.). 
Hoksbergen, R.A.C. (1996). Child Adoption: A guidebook for Adoptive Parents and their Advisors. 
Londen: Jessica Kingsley Publishers (114 pp.). 

 Hoksbergen, R.A.C. en de medewerkers van het Roemenië-project (1999). Adoptie van Roemeense 

kinderen. Ervaringen van ouders die tussen 1990 en medio 1997 een kind uit Roemenië adopteerden. 
Utrecht: Universiteit Utrecht, afd. Adoptie. 
René Hoksbergen und die Mitarbeiter des Rumänien-Projektes (2003). Die Folgen von 
Vernachlässigung. Erfahrungen mit Adoptivkindern aus Rumänien. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag. 
RAC Hoksbergen en H. Walenkamp (Red.). Een ‘Trilogie’: Adoptie uit de kinderschoenen (1983). Kind 
van andere ouders (1991). Een levenslang dilemma 2000). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.  
René Hoksbergen (red. 2007). Vertraagde start. Geadopteerden aan het woord. (Soesterberg: 
Aspekt.) 
 
Artikelen in buitenlandse tijdschriften of boeken:   
Hoksbergen, R.A.C. (2000). Changes in attitudes in three generations of adoptive parents: 1950 – 
2000. In Selman, P. (Ed.) Intercountry Adoption. Developments, trends and perspectives (pp. 86-102). 
Londen: British Agencies for Adoption & Fostering. 



 3

 Hoksbergen, R.A.C., ter Laak, J., van Dijkum, C., Rijk S., Rijk, K. & Stoutjesdijk, F. (2003). 

Posttraumatic Stress Disorder in Adopted Children From Romania. American Journal of 
Orthopsychiatry, 73, 3, 255-265. 
 Hoksbergen, R.A.C., ter Laak, J., van Dijkum, C., Rijk, K. & Stoutjesdijk, F. (2003). Attention Deficit, 
Hyperactivity Disorder in Adopted Romanian Children Living in The Netherlands. Adoption Quarterly, 
6, 4, 59-73. 
Hoksbergen, R.A.C., van Dijkum, C., Rijk, K. & Ter Laak, J. (2004) Adoption of Romanian children in 
the Netherlands: Behavioral problems and burden 
of upbringing for adoptive parents. Developmental and Behavioral Pediatrics, 25, 3, 175-180. 
  
Artikelen in Nederlandse tijdschriften   
Hoksbergen, R.A.C., van Dijkum, C., ter Laak, J., Rijk, K. & Stoutjesdijk, F. (2002a). Institutional 
Autistic Syndrome bij Roemeense adoptiekinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 3, 143-155 
Hoksbergen, R.A.C., Rijk, K., Ter Laak, J., van Dijkum, C., & Stoutjesdijk, F. (2004) Adoptie van 
verwaarloosde kinderen, een overzicht van onderzoeksresultaten bij adoptiekinderen uit Roemenië. 
Kind en Adolescent, 25, 4, 262-276.    
Hoksbergen, R.A.C. Adoptie: een positieve interventie? Kind en Adolescent, 2009. 
 
Links 
r.a.c.hoksbergen@uu.nl 
r.a.c.hoksbergen@fss.uu.nl 
www.fss.uu.nl/adoptie 

 


