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Centrum Inclusieve Kinderopvang

Iedereen telt mee
Ben je op zoek naar inclusieve kinderopvang? 
Waar kun je als ouder terecht met al je vragen over je kind(je) met  
een specifieke zorgbehoefte?
Wat moet je allemaal doen om een inclusieve opvang te worden? 
CIK Geel helpt je graag verder! 

VOOR WIE?
Centrum Inclusieve Kinderopvang 
(CIK) Geel is erkend door Kind & Gezin 
voor de zorgregio Geel. Je kunt bij ons  
terecht voor al je vragen rond je kind(je) 
met een specifieke zorgbehoefte 
of inclusieve kinderopvang voor de  
gemeenten Geel, Meerhout, Laakdal, 
Herselt, Hulshout en Westerlo. We zijn 
er voor alle ouders, vergunde opvang- 
initiatieven en zorgverleners van kinderen.

WAT IS INCLUSIEVE KINDEROPVANG?
Iedereen telt mee in de kinderopvang, ook kinderen met specifieke  
zorgbehoeften. Deze kinderen hebben door medische en/of psychosociale  
problemen extra zorgen nodig. In een inclusieve opvang krijgen ze de kans om 
met leeftijdsgenootjes en vriendjes te spelen in een gewone opvangsituatie. 
Ouders kiezen vaak bewust voor inclusieve kinderopvang. Daarom is het ook 
belangrijk dat zij opvang dichtbij huis kunnen vinden. Een inclusieve opvang is 
verrijkend voor iedereen: de kinderen met en zonder specifieke zorgbehoefte,
de ouders en het opvanginitiatief zelf.
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WAT IS EEN SPECIFIEKE ZORGBEHOEFTE?
Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale 
problemen, tijdelijk of blijvend, specifieke zorg nodig. 
Bijvoorbeeld:
• Kinderen met een (tijdelijk) medisch probleem of aandoening 

bv. epilepsie, diabetes …
• Kinderen met een fysieke of mentale beperking
• Kinderen met een vertraagde ontwikkeling
• Kinderen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis 

bv. autisme, ADHD
• Kinderen met een gedragsstoornis of hechtingsproblematiek
• Kinderen met een auditieve of visuele beperking ...
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VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN

Centrum Inclusieve Kinderopvang Geel ondersteunt alle vergunde  
opvanginitiatieven binnen de zorgregio (Geel, Meerhout, Laakdal,  
Herselt, Hulshout, Westerlo) voor kinderen van 0 tot 12 jaar, als zij inclusief 
willen werken of hun inclusieve werking willen versterken. Het CIK biedt  
individuele of thematische ondersteuning en lerende netwerken. Ook  
digitale ondersteuning is mogelijk, zoals een webinar, digitale overleg- of 
vormingsmomenten. 
Hiermee wil het CIK de toegankelijkheid tot de opvang vergroten voor  
gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Daarnaast helpt  
het CIK zo kwaliteitsvolle opvang uitbouwen met oog voor diversiteit. 
Onze ondersteuning is gratis. Minimum drie contactmomenten is wel de  
voorwaarde om van deze gratis ondersteuning te kunnen genieten. 

Enkele mogelijkheden:
• Er start een kindje met diabetes in je buitenschoolse opvang. Je weet niet 

hoe je dit moet organiseren.
• Je hebt hulp nodig bij het invullen van de individuele subsidieaanvraag 

voor inclusieve opvang.
• Je wilt de visie van jouw kinderdagverblijf verder uitwerken met het oog 

op inclusie. Hoe begin je daaraan?
• Je neemt deel aan het autismebelevingscircuit om zelf eens te ervaren 

wat een autistisch brein met je doet. 
• Je wil graag ervaringen uitwisselen met andere opvanginitiatieven die ook 

inclusief werken.
• Je maakt je zorgen om de ontwikkeling van een kind. Hoe bespreek je dit 

met ouders?
• Wie kan je ondersteunen bij een inclusieve opvang?

“Ik neem deel aan het lerend netwerk rond inclusie voor de buitenschoolse  
opvang omdat ik graag stilsta bij de dingen die we als opvang en begeleider 
soms ook anders kunnen doen. 

Ervaringen uitwisselen met andere IBO’s vind ik een grote meerwaarde. Hoe zij 
bijvoorbeeld de dingen aanpakken, wat er daar werkt, tips. Daarnaast vind ik de 
extra informatie over inclusie heel fijn.”

Kirsten Geens, begeleidster IBO De Bengelbende
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“Dankzij de inclusiecoach kijken we met andere pedagogische ogen  
naar kinderen.”

“ Soms is het moeilijk om ons af te stemmen op wat een kindje specifiek nodig heeft.  
We voelen dat er iets aan de hand is maar weten niet goed wat, of hoe we hem of haar  
kunnen helpen. De inclusiecoach komt dan langs om ons wat tips te geven. Zij leert  
ons om het kind opnieuw op een andere manier te bekijken en ervaren. 
We hadden bijvoorbeeld een peutertje dat heel moeilijk at. Samen met de  
inclusiecoach keken we waaruit ons ritueel bestond, alle bijhorende prikkels en wat 
het voor hem zo moeilijk maakte. Door enkele aanpassingen kan deze peuter nu mee 
genieten van het tafelmoment met de andere kinderen, maar wel op zijn manier.”

Anja Willemsen, coördinator van Kinderdagverblijf Dol-Fijn

STEL NIET DE VRAAG  

‘KUNNEN WE DIT WEL?’  

MAAR ‘WAT HEBBEN WIJ NODIG 

OM DIT KIND OP TE VANGEN?’

GRATIS ondersteuning
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VOOR OUDERS

Waarmee kan het CIK jou als ouder helpen?
• De inclusiecoach helpt met het zoeken van geschikte inclusieve opvang 

voor je kind dicht bij huis.
• Je hebt graag ondersteuning als je kindje start in de opvang om samen met 

de inclusiecoach na te denken over deze overstap.
• Je kunt er terecht met je bezorgdheden en vragen over je kind met een 

specifieke zorgbehoefte. Dat kan gaan over financiële tegemoetkomingen, 
vrijetijdsbesteding, vakantieaanbod, opvoedkundige vragen, schoolkeuze of 
hulpverlening.

Enkele voorbeelden: 
• Mijn zoontje van 5 jaar heeft net de diagnose van ADHD gekregen.  

Zijn er bepaalde tegemoetkomingen waar ik recht op heb?
• Mijn dochter van 9 jaar stelt veel vragen rond haar diagnose van autisme. 

Waar kan ik terecht om haar meer info te geven?
• Zijn er speelpleinwerkingen speciaal voor kinderen met een beperking?
• Ik zou graag een verzwaringsdeken kopen. Waar vind ik dat? 

“Lennert gaat sinds 
het instapklasje naar 
de naschoolse opvang 
in De Bengelbende. Toen hij 
de diagnose ‘diabetes type 1’ kreeg, 
werd hij plots een ‘zorgkindje’.  
Met de inclusiecoach van CIK Geel heb ik toen besproken wat  
Lennert nodig had om naar de opvang te kunnen blijven gaan.  
Samen gingen we deze zoektocht aan en bekeken we de extra  
zorgen die Lennert nodig had. De verpleegkundige is ook een  
infosessie komen geven. Er zijn duidelijke afspraken en er is ruimte voor 
flexibiliteit. De communicatie tussen ons als ouders,  
de verpleging en de begeleiding van De Bengelbende loopt goed.  
Zo kan ik Lennert met een gerust hart naar de opvang laten gaan.  
Hij gaat zelf ook heel graag naar De Bengelbende.”

Cindy Somers, mama van Lennert

GRATIS ondersteuning
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Huis van het Kind  
Brigandshof 3 | 2440 Geel
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