WE BOUWEN SAMEN AAN EEN
INCLUSIEVE KINDEROPVANG
Het Vlaams Welzijnsverbond vindt dat de kinderopvang er is voor
iedereen. Ook voor kinderen met een beperking. Om hen de juiste
opvang op maat te kunnen bieden, stimuleren we organisatoren
kinderopvang om structureel samen te werken met organisaties die
hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan minderjarigen met
een (vermoeden van) beperking. Op die manier kunnen ook ouders
van een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte rekenen op
laagdrempelige en toegankelijke opvang in hun eigen regio én erop
vertrouwen dat hun kind de gepaste zorg krijgt vanuit de nodige
expertise. Inclusieve kinderopvang kan zo de start zijn voor een
geïntegreerd traject of een opstap naar gespecialiseerde hulp.

Een structurele samenwerking tussen organisatoren kinderopvang
én organisaties voor personen met een handicap

Het Vlaams Welzijnsverbond wenst dat:
iedere ouder van een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, dat (nog) geen handicapspecifieke
setting nodig heeft, bij een organisator kinderopvang in de eigen regio terechtkan.
elk kinderopvanginitiatief weet waar het terechtkan voor specifieke ondersteuning door organisaties voor
personen met een handicap. Organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan
minderjarigen met een (vermoeden van) beperking, zijn een partner voor de kinderopvang.
‘inclusieve kinderopvang’ ruim bekend is.

Ieder kind kan terecht bij een organisator kinderopvang in de eigen regio1
Veel ouders van een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn niet op de hoogte van de
opvangmogelijkheden in de reguliere kinderopvang. Nochtans biedt de kinderopvang ook voor hen heel wat
voordelen. Doordat de opvang openstaat voor alle kinderen, kan hun kind bijvoorbeeld samen met broertjes
of zusjes worden opgevangen. Bovendien vind je vaak een kinderopvang dicht bij huis, wat het op
organisatorisch vlak laagdrempelig en haalbaar maakt. Veel ouders wensen bovendien niet te snel
gespecialiseerde hulp, maar natuurlijk wel de zekerheid dat hun kind de gepaste zorg vanuit de nodige
expertise krijgt. Ook daar staat de kinderopvang garant voor. Hij kan de ideale start zijn voor een geïntegreerd
traject of een opstap naar gespecialiseerde hulp. De keuze ligt uiteraard altijd bij de ouders, met respect en
oog voor het tempo van hun verwerkingsproces. Samenwerking met het professionele netwerk rond het
gezin en ondersteuning in de kinderopvang vanuit diverse (handicapspecifieke) sectoren zijn een evidentie.

Partnerschap tussen organisatoren kinderopvang en organisaties voor personen met een handicap
Door in te zetten op een samenwerking tussen organisatoren kinderopvang enerzijds en organisaties voor
personen met een handicap anderzijds, kunnen niet alleen gezinnen met een kind met een specifieke
ondersteuningsbehoefte beter worden ondersteund. De organisatoren kinderopvang kunnen op die manier
inclusiever werken. Door handicapspecifieke diensten in de kinderopvang binnen te brengen, wordt het
aanbod sowieso laagdrempeliger, minder stigmatiserend en toegankelijker voor ouders. Het Vlaams
Welzijnsverbond zet daarom in op een ruime (structurele) verbinding tussen de sector kinderopvang en de
sector ondersteuning van personen met een handicap, op maat van ieder kind en z’n gezin.

Inclusieve kinderopvang, een bekend begrip voor iedereen
Het Vlaams Welzijnsverbond wil inzetten op een ruime sensibiliserings- en informatiecampagne vanuit de
vaststelling dat:
de sector kinderopvang het handicapspecifieke aanbod niet of onvoldoende kent.
de organisaties voor personen met een handicap de organisatoren kinderopvang meer en beter wensen
te ondersteunen.
de samenleving nog onvoldoende kennis heeft van de inclusieve en geïntegreerde kinderopvangmogelijkheden.
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Zie ook: Visietekst: inclusie in de kinderopvang. Anders maar niet ongewoon, gewoon maar anders.
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ZIJ WERKEN AL SAMEN
‘Geen enkele beperking mag een
beperking zijn om opgevangen te worden’
Landelijke Kinderopvang en Centrum Ganspoel brengen hun
expertise samen in een inclusieve groepsopvang bij onthaalouders.
Eline Degraeuwe van Centrum Ganspoel: ‘Het idee om ook in te zetten op
kinderopvang leefde bij ons al langer. Bovendien wilden we onze handicapspecifieke expertise meer kunnen delen, meer inzetten op inclusie. Tijdens een informeel contact met
Landelijke Kinderopvang kwam het idee ter sprake. We besloten onze krachten te bundelen.’
Lisbet Daneels van Landelijke Kinderopvang: ‘Inclusieve kinderopvang gebeurt al vaker bij onthaalouders, in
kinderdagverblijven of de buitenschoolse opvang. Toch is die mogelijkheid bij zowel de doelgroep als de
betrokken sectoren vaak nog onbekend. Met dit pioniersproject kunnen we de samenwerking bekender en
intensiever maken.’
Eline Degraeuwe: ‘Het draait echt om de uitwisseling van onze kennis en ervaring, om elkaar versterken.
Onze gemeenschappelijke visie luidt: geen enkele beperking mag een beperking zijn om opgevangen te
worden. Ieder kind is welkom bij ons, op voorwaarde dat het ook gelukkig kan zijn bij ons. Het welbevinden
van het kind zelf staat altijd voorop.’
Lisbet Daneels: ‘Concreet zullen we vanaf november 2019 starten met een inclusieve groepsopvang bij
onthaalouders in Koesterburcht in Tildonk. Drie onthaalouders zullen er achttien kinderen opvangen. Van de
achttien plaatsen zijn er zes voorbehouden voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.’
Eline Degraeuwe: ‘Elke dag zal ook een medewerker van Ganspoel in de kinderopvang aanwezig zijn. Een
verpleegkundige, een ergotherapeut en een kinesist zullen elkaar daarvoor afwisselen. Dankzij die
multidisciplinaire aanpak kunnen we ieder kind ondersteuning op maat bieden.’

‘Waarom zouden we elkaar niet inspireren?'
Zonnebloem vzw doet samen met drie kinderdagverblijven aan wisselleren.
Silvia Vynck van Zonnebloem vzw: ‘We overleggen geregeld met inclusieve kinderopvang uit
de regio. Op een van die vergaderingen werd het idee van wisselleren geopperd. Iedereen was
meteen enthousiast. Concreet houdt het in dat een kinder- en een leefgroepbegeleider
gedurende een voormiddag elkaars job overnemen. Achteraf bespreken we dan hun
ervaringen: wat hebben ze ontdekt dat ook interessant kan zijn voor de ander? Daar zijn al heel
wat leuke ideeën uit voortgekomen. Zo hebben wij ons heen-en-weerschrift al aangepast.’
‘Wisselleren is een unieke soort vorming, werkt zo verrijkend. We doen allemaal zulke mooie
dingen, waarom zouden we elkaar dus niet inspireren? Wij zijn alleszins van plan om ons project
nog uit te breiden, zodat bijvoorbeeld ook onze onderhoudsmedewerkers en het
keukenpersoneel eens over het muurtje kunnen gaan kijken. Ik ben ervan overtuigd dat we
elkaar op die manier alleen maar kunnen versterken. Door elkaar beter te leren kennen, zullen
we bovendien onze cliënten nog beter kunnen ondersteunen. Een win-winsituatie dus.’

