


 

De informatiesessie 
 

Raadgevend Comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie – 7 oktober 2013 



 

 

 

Steunpunt Adoptie vzw 
 
Nieuw sinds 1 januari 2013 

Bundeling expertise 

 

 

•3 pijlers: 

Informatie & voorbereiding 

Ondersteuning & nazorg 

Expertise & vorming 



 

 

 

Aanbeveling Staten Generaal Adoptie 2010: 

 

Instroombeheer 

Verschuiving wachttijd KA 

adoptieprocedure redelijke termijn 

 

 

Decreet interlandelijke adoptie (20 jan 2012) 

+ informatiesessie vanaf 1 januari 2013: 

Nieuwe taak voor Steunpunt Adoptie vzw  

verplicht onderdeel in de adoptieprocedure 



 

 

 

Besluit Vlaamse Regering  

Art 7. 

•Informatie over het verloop van een adoptieprocedure 

1. Voorwaarden voor KA Belgische wetgeving 

2. Voorwaarden voor KA door de herkomstlanden 

3. Wachttijden 

4. Kindprofielen van herkomstlanden 

5. Zelfstandige adoptie 

• Duurt minstens 4 uur  

• In groep van minstens 30 KA 



 

 

 

Informatiesessie maakt deel uit van de verplichte 

voorbereiding op adoptie. 

 

“De voorbereiding moet bijdragen tot een verantwoorde 

keuze van de deelnemers om al dan niet een kind te 

adopteren.” 



 

 

 

Informatiesessie: 

 pijler informatie en voorbereiding 



 

 

 

Werkwijze 
 

• Organisatie informatiesessie 4 keer per jaar 

• Afwisselend in Gent en Brussel 

• 50 tal kandidaat-adoptanten (entiteiten) 

• Aanreiken van informatie over de adoptieprocedure en de 
 huidige realiteit  van interlandelijke adoptie in Vlaanderen 

• Samenwerking met VCA en de 3 interlandelijke 
 adoptiediensten 

 

 

 



 

 

 

Kandidaat-adoptieouders 
 

Betalen 25 euro aan het VCA 

VCA nodigt uit voor deelname infosessie 

Deelname informatiesessie 

Tot 60 dagen na de infosessie tijd – deelname aan voorbereiding 
op adoptie 

Instroombeheer 

 



 

. 

 

 

 

 

 

programma 
 

1. Inleiding 

2. Verschillende vormen van zorgen voor kinderen (van anderen) 

3. De adoptiedriehoek 

4. De adoptieprocedure 

5. Tendensen in adoptie 

6. Verschillende vormen van adoptie 

7. Cijfers 

Vragen 

Pauze 

8. Voorstelling werking VCA 

9. Voorstelling werking en kanalen adoptiediensten 

Vragen 



 

 

 

2. Zorgen voor kinderen (van anderen) 
 

• Binnenlandse adoptie 

• Pleegzorg  

• Crisisopvang 
• Kortdurende plaatsing 
• Langdurige plaatsing 

Vraag van pleegkinderen groter dan aanbod van pleegouders 

•  Interlandelijke adoptie  
 Oplossing en kans voor adoptabele kinderen wereldwijd om op te 
 groeien in gezinsverband 
 (subsidiariteitsprincipe) 



 

 

 

3. De adoptiedriehoek 
 

• Eerste kennismaking met drie belangrijke partijen in adoptie 

• Aanreiken van aantal thema’s voorbereiding 

• Verlies en rouw 
• Gehechtheid 
• identiteit 
 



 

 

 

4. Adoptieprocedure 
 

• Kind in nood 

• Haags Verdrag (subsidiariteitsprincipe) 

• Belgische wetgeving 

• Procedure interlandelijke adoptie 
 



 

 

 

5. Tendensen in adoptie 
 

• Aantal kinderen dat geplaatst wordt in adoptiegezinnen 
 daalt wereldwijd 

Cijfers 

 

• Verschuiving van het kindprofiel 

Extra info over special needs 

 Definitie in Vlaanderen 

 combinatie SN 

 Verschillende lagen van het ouderschap 



 

 

 

6. Verschillende vormen van adoptie 
 

• Volle en gewone adoptie 

• Pre-adoptieve fase 

• Kefala 



 

 

 

7. Cijfers  
 

• Aantal aangekomen kinderen interlandelijke adoptie 

• Aantal geplaatste kinderen via de erkende adoptiediensten 

• Leeftijd buitenlandse kinderen bij aankomst 

• wachttijden  



 

 

 

Vragen 
 
 
 
Pauze  
 



 

 

 

8. Voorstelling VCA 
 



 

 

 

9.  Voorstelling werking en kanalen 
 adoptiediensten 
 
Per land worden volgende thema’s gebracht: 
 
•Naam van het land en landkaart 
•Al dan niet verdragsland 
•Volle of gewone adoptie 
•Voorwaarden van herkomstland tav de KA 

•Huwelijksstatus (gehuwd, samenwonend, partnerkeuze) 
•Al dan niet voor alleenstaanden 
•Leeftijdsvoorwaarden KA 
•Bijzondere voorwaarden 

•Al dan niet proefkanaal 
•Kindprofiel en extra info over de geboorteouders 
•Aantal geplaatste kinderen het voorbije jaar vanuit dit herkomstland  
•Wachttijden (van bemiddelingsovereenkomst tot toewijzing en van toewijzing tot 
aankomst in België) 
•Afreis naar herkomstland (aantal + verblijfperiode in herkomstland)  



 

 

 

Vragen 
 
In groep en mogelijkheid individueel achteraf 

 
 
Evaluatie formulier 
 



 

 

 

Evaluatie: 
 

- Voldoet aan de verwachtingen 

- Veel informatie reeds gekend 

- Confronterend  

- Holebi en alleenstaanden 

- Extra evaluatie organiseren (effect van infosessie) 

 

 


