Keuzehulp achtergrond kinderen
Er is geen onderwerp zo moeilijk in een schema te vatten als de achtergrond van kinderen. Ieder kind is uniek,
geen achtergrond of dossier is hetzelfde. Hieronder vindt u een zeer gemiddeld overzicht van “de grootste
gemene deler” aan achtergronden op basis van onze ervaring met de contactlanden. Dit overzicht is niet
compleet, maar dient puur als oriëntatie van wat mogelijk zou kunnen voorkomen. De uitgebreide uitleg bij
deze tabel staat er onder.

plaatsingen mogelijk:
t/m 96 maanden

algemeen:
12 – 72 maanden
Haïti

plaatsingen mogelijk:
1 kind: t/m 96 maanden
sibling: t/m 120
maanden (oudste kind)

algemeen:
12 – 72 maanden
Hongarije

plaatsingen mogelijk:
1 kind: t/m 96 maanden
sibling: t/m 120
maanden (oudste kind)

algemeen:
12 – 72 maanden
Nicaragua

plaatsingen mogelijk:
1 kind: t/m 96 maanden
sibling: t/m 120
maanden (oudste kind)

algemeen:
0 – 72 maanden
Peru

plaatsingen mogelijk:
1 kind: t/m 96 maanden
sibling: t/m 120
maanden (oudste kind)

º minimale bandbreedte
in gezinsrapport is 4
jaar
º leeftijd kind is
tenminste 12
maanden
º leeftijd in
gezinsrapport is
tenminste tot 48
maanden
º minimale bandbreedte
in gezinsrapport is 3
jaar
º leeftijd kind is
tenminste 12
maanden
(uitzonderingen
mogelijk)
º 0 – 72 maanden in
gezinsrapport
º Indien open voor
opname kind ouder
dan 72 maanden,
voorkeur voor gender
mogelijk
º Minimale
bandbreedte in
gezinsrapport is 3 jaar
º Minimaal tot 48
maanden in
gezinsrapport
º Leeftijd kind is
tenminste 12
maanden
(uitzonderingen
mogelijk)
º 0 – 72 maanden in
gezinsrapport.
º indien open voor
opname kind ouder
dan 72 maanden,
voorkeur voor gender
mogelijk

Sibling plaatsing
in latere
procedure

Dominicaanse
Republiek

algemeen:
12 – 72 maanden

Sibling
plaatsingen:

mild (M), gemiddeld (G) of
zwaar (Z)

Medische
risico’s
(categorie A)

Psycho/sociale
SN (Cat. E)

Medische SN
(cat. B, C, D)

Medische
risico’s (cat. A)

Bijzonderheden

Leeftijd kinderen

Land

nooit (N), soms (S) of regelmatig (R)

MG

MGZ

MG

R

N

N

MG

MG

MG

R

R

R

MG

MG

MGZ

S

R (tot 4
kinderen)

S

MGZ

MGZ

GZ

R

S

S

GZ

MGZ

MGZ

R

S (tot 10
jaar)

onbeken
d

Portugal

plaatsingen mogelijk:
1 kind: t/m 96 maanden
sibling: t/m 120
maanden (oudste kind)
algemeen:
12 – 72 maanden

Tsjechië

plaatsingen mogelijk:
1 kind: t/m 96 maanden
sibling: t/m 120
maanden (oudste kind)

USA

0 jaar

algemeen:
0 – 72 maanden
Zuid-Afrika

plaatsingen mogelijk:
1 kind: t/m 96 maanden
sibling: t/m 120
maanden (oudste kind)

Sibling plaatsing
in latere
procedure

algemeen:
12 – 72 maanden

Sibling
plaatsingen:

mild (M), gemiddeld (G) of
zwaar (Z)

Medische
risico’s
(categorie A)

Psycho/sociale
SN (Cat. E)

Medische SN
(cat. B, C, D)

Medische
risico’s (cat. A)

Bijzonderheden

Leeftijd kinderen

Land

nooit (N), soms (S) of regelmatig (R)

º minimale bandbreedte
in gezinsrapport is 4
jaar
º leeftijd kind is
tenminste 12
maanden

GZ

GZ

MGZ

R

R (tot 4
kinderen)

N

º minimale bandbreedte
in gezinsrapport is 5
jaar
º leeftijd kind is
tenminste 12
maanden

MG

GZ

MGZ

R

R (tot 4
kinderen)

N

Alleen newborn

MGZ

MGZ

MG

R

S (indien
tweeling)

S

º minimaal tot 72
maanden in
gezinsrapport
º minimale bandbreedte
in gezinsrapport is 3
jaar
º leeftijd kind is
tenminste 12
maanden

MGZ

MGZ

MGZ

R

S

N

Uitleg bij bovenstaande tabel
Categorie indeling en kwalificatie special needs
Om niet te veel in details te geraken, vat de NAS de indeling in onderstaand overzicht samen in drie
overkoepelende benamingen: Medische risico’s (categorie A), Medische special needs (categorie B, C en D) en
de psycho/sociale special needs (de categorie E).
De special needs indelingen kennen we in deze keuzehulp de kwalificatie mild (m), gemiddeld (g) of zwaar (z)
toe. De toekenning van de zwaarte van de special needs is buitengewoon subjectief. Een ieder zal dit anders
ervaren. In deze keuzehulp bedoelen wij met de kwalificaties het volgende:
º
º
º

milde special needs: goed inpasbaar in het dagelijkse leven van een gezin, geen bijzondere aanpassingen
nodig in en om het huis. Het kind zal naar verwachting regulier onderwijs kunnen volgen.
gemiddelde special needs: kan om enige aanpassing vragen in het gezin, bijvoorbeeld in beschikbaarheid
van een ouder, speciaal onderwijs, of aangepaste voorzieningen in of rond het huis.
Zware special needs: het kind behoeft veelvuldig of permanent ondersteuning van een ouder, heeft
hoogstwaarschijnlijk speciaal onderwijs nodig en er zijn mogelijk grotere aanpassingen in en rondom het
huis noodzakelijk.

De indeling in special needs betreft een beoordeling van het kinddossier op moment van voorstel.
Bandbreedte
Ten aanzien van leeftijden gebruiken we bij de NAS regelmatig de term ‘bandbreedte’, bijvoorbeeld om aan te
geven wat er in het gezinsrapport moet zijn opgenomen. Hiermee bedoelen we het aantal jaar dat een
leeftijdscategorie kan omvatten. Een bandbreedte van 3 jaar, houdt in dat de leeftijd minimaal 3 jaar (36
maanden) moet omvatten. Wanneer er ook een minimumleeftijd is van bijvoorbeeld 1 jaar, dan is de minimale
bandbreedte die in uw gezinsrapport moet staan 0 – 48 maanden. Of, als u geen kind jonger dan 1 jaar wilt
opnemen, 12 – 48 maanden.
In de meeste landen is de minimale leeftijd van de te plaatsen kinderen 12 maanden. Incidenteel komt
plaatsing van jongere kinderen wel voor. Indien u ook in aanmerking wilt komen voor plaatsing van een kind
jonger dan 12 maanden dan moet dit in uw gezinsrapport vermeld staan, ook al is de kans op een dergelijke
plaatsing niet groot. Indien deze leeftijd niet is vermeld, kan er geen kind in die leeftijdscategorie geplaatst
worden.
Notatie van de leeftijd van de kinderen
In het overzicht spreken we over de leeftijd van het kind uitgedrukt in maanden. Om misverstanden te
voorkomen, staat de leeftijd in uw gezinsrapport bij voorkeur ook in maanden genoteerd.
0 – 12 mnd = 0 – 1 jaar
12 – 24 mnd = 1 – 2 jaar
24 – 36 mnd = 2 – 3 jaar
36 – 48 mnd = 3 – 4 jaar
48 – 60 mnd = 4 – 5jaar
60 – 72 mnd = 5 – 6 jaar
72 – 84 mnd = 6 – 7 jaar
84 – 96 mnd = 7 – 8 jaar
96 – 108 mnd = 8 – 9 jaar
108 – 120 mnd = 9 – 10 jaar
Sibling plaatsingen
In sommige landen is duidelijk een grotere kans op plaatsing van siblings in dezelfde procedure. Vrijwel altijd
gaat dit om biologische siblings. Dit betreft kinderen met een gedeelde biologische achtergrond. Dat kunnen
broertjes en zusjes zijn, maar ook halfbroertjes en halfzusjes of nichtjes en neefjes.
Daarnaast komt incidenteel ook plaatsing van sociale siblings voor. Dit betreft kinderen die geen biologische
band hebben, maar wel zodanig aan elkaar gehecht zijn het zeer onwenselijk is hen uit elkaar te halen. Buiten
de plaatsing van siblings in dezelfde procedure, komt het in sommige landen – vaker dan in andere landen –
voor dat een sibling in een latere procedure adoptabel wordt.

