
Opvang & vrije tijd:  
Een inclusieve benadering 



Agenda 

• Van exclusief naar inclusief 

• Traject Heder en OC Katrinahof 

• Traject Koraal 

• Toekomst en vragen 
 



Van exclusief naar inclusief 
Door samenwerking en ondersteuning van partners 



Aanbod stad Antwerpen 

• Opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte in Het 
Weel tot en met zomer 2015 

 

 

 

 

 

• Reorganisatie buitenschoolse kinderopvang stad Antwerpen  
regierol 

 



Wat dan daarna? 

• Afspraken met zorgsector om een aanvullend vakantieaanbod 
voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte aan te bieden.  

• Vanuit regierol  

 Ondersteuning samenwerking 

 Financiële ondersteuning 

 



Partners 



Werking 
 
• Extra aanbod aan plaatsen bovenop de reguliere werking 

• Op de locatie van de partner 

• Voor kinderen van 2,5 tot en met 21 jaar 

 

• Een aanvraag voor vakantieopvang wordt bekeken op basis van de zorgvraag 
van het kind. Er wordt een intake gedaan waarbij er een beeld wordt gevormd 
over de zorgvraag van het kind. De partners bekijken op basis van deze 
informatie wie het meest gepaste aanbod heeft voor het kind.  

 

 Vraag over hoe opvang meer inclusief kan worden georganiseerd. 

Op zoek naar partner(s) om inclusieve werking te starten 

 



Inclusieve vakantiewerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Start in kleuterwerking 

 



Inclusieve vakantiewerking 

https://www.youtube.com/watch?v=Hc--LdNSzAk 

https://www.youtube.com/watch?v=Hc--LdNSzAk


Mira Schuur & Lize De Groof 



 Voorstelling betrokken voorzieningen Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

 Geboden ondersteuning vanuit VAPH 

 Evaluatie vanuit betrokken VAPH voorzieningen 

 Casusbespreking 



KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en 

volwassenen met een verstandelijke beperking en hun gezin. 

 





   Heder geeft ieder zijn houvast ... 



 

1. Toeleiding kandidaten 

2. Contacten met ouders 

3. Informatieoverdracht beeldvorming 

4. Aanwezigheid op het speelplein  

5. Terugval basis in VAPH voorziening 

6. Mee nadenken over algemene, organisatorische 

werking 

 

 

 

 

 



 

• Bij nieuwe aanvragen ook piste inclusieve opvang 

voor ogen houden 

• Selectie en aanmelding  

• Informatiemoment mogelijke kandidaten 

• Individuele gesprekken met ouders 

• Organiseren van vervoer (naar nood) 

 

 

 

 



• Veel contactmomenten nodig  

• Garanties bieden 

• Vertrouwen 

• Veranderingen zijn niet evident 

 

 

 



Alle administratie loopt (vooralsnog) via VAPH 

voorziening. O.a.:  

• Klevertjes mutualiteit 

• Inschrijvingen 

• Registeren aanwezigheidsdagen 

• Doorgeven afwezigheden 

• Betaling  

 

 

 

 

 

 



• Individuele fiches  

• Gestelde diagnoses  

• Eventuele bijzonderheden in het gedrag, hoe deze te 

kaderen en welke ondersteuning nodig 

• … 
 

 

 



 

• Coaching vrijwilligers en jobstudenten 

• Houvast bieden 

• Veiligheid en vertrouwen naar ouders toe 

• Toekomstperspectief  

 

 

 



Voor de kinderen welke voordien gebruik maakte van 

voorziening VAPH tijdens vakanties 

 



 

• Speelplein helpen structuren: vaste routines, 

activiteiten in kleinere groepen 

• Makkelijker voor een kind met beperking in te 

stromen 

• Valkuilen  



 

KATR!NAHOF:  
• 9 gebruikers geselecteerd (totaal +/- 80 gebruikers, 

waarvan +/- 20 kleuters) 
• 8 deelgenomen – 3 stopgezet – 5 blijvende interesse 

 
Heder:  
• 13 gebruikers geselecteerd en deelgenomen 
• 5 stopgezet – 8 blijvende interesse – 4 zelfstandige 

organisatie 
 

 
 

 
 



• Niet alle kinderen komen in aanmerking omwille van: 

• Gedrag 

• Medische zorgen 

• Toegankelijkheid 

• Ouders  



 

• Moeilijk te begrijpen en aan te sturen gedrag 

• Achteruitgang in emotioneel welzijn 

• Aanvoelen ouders dat stimuleren van eten en/of 

drinken op speelplein onvoldoende was 

• Kinderen vinden het niet leuk 

• Verhuis andere woonplaats of school 

 

 

 



 

• De kinderen (ook mét een beperking) amuseren zich 

op het speelplein 

• Het contact met brussen (broers en zussen van 

kinderen met een beperking) 

• Andere kinderen reageren heel gewoon op de 

kinderen vanuit het VAPH en stellen zich zelfs soms 

zorgend of erg betrokken op.  

 

 

 

 



 

• Nood aan extra financiële middelen – vooral tijdens 

opstartfase (vervoer, materiaal, jobstudent,..) 

• Onduidelijkheid over inhoud coachende rol VAPH 

begeleiders (wat mogen zij vragen, verwachten van 

monitoren?) 

• Horst is een groot speelplein waar kinderen en ouders 

soms “verloren” kunnen lopen 

 

 

 

 



 

• Locatie: Vervoer – afstand Horst.  

• Moeilijk om vaste structuur met duidelijke ankerpunten 

in de dag aan te brengen 

• Sommige kinderen kunnen alleen komen als 

begeleider vanuit VAPH of jobstudent aanwezig is 

 

 

 



 

• Ouders communiceren vaak nog niet rechtstreeks met 

speelplein 

• Sterk wisselende ploegen monitoren 

• Hoge bezetting kleuters tijdens zomervakantie +/- 120 

• Terughoudendheid ouders om hier op in te stappen 

 

 

 

 

 



 

• Inclusief werken zou nog meer een reflex moeten zijn 

en minder als apart ‘project’ worden bekeken. 

• Activiteiten speelplein heel vrij en veel collectief. Vrije 

keuze en kindinitiatief van belang. 

• Ondersteuning bij conflictsituaties tussen kinderen 

 

 



 

• Monitoren durven steeds vaker vragen te stellen aan 

VAPH begeleiders 

• Monitoren zullen steeds sneller zelf contact maken en 

kinderen met een beperking betrekken bij activiteiten 

Het wordt meer en meer als normaal bekeken, 

 

 

 

 



 

• Stuurgroep als reflectiemoment 

• Samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen (vervoer) 

 

 

 

 

 

 

 



 Uitbreiden naar lokale speelpleinen 

 Ondersteuning enkel waar nodig 

 Zelfstandig inschrijven en gebruik maken van opvang 

 Inclusie als norm 
 



 

 L. 

 H. 

 Y. 

 

 

 

 



Toekomst 
 
Financieel 

 Middelen zijn nodig  

Vervoer 

Zo min mogelijke verplaatsing 

Uitbreiding 

Zowel naar locaties als naar partners 

 

 



Vragen 

 



Contactgegevens 
• Marleen Laureyssens – Stad Antwerpen 

Marleen.laureyssens@antwerpen.be – 03 338 32 97 

 

• Mira Schuur – Oc Katrinahof 

Mira.schuur@katrinahof.be – 03 722 0 722 

 

• Heder  

Algemeen: info@heder.be 

Aanmelding: clientonthaal@heder.be 

 

• Hannah Dupont – Koraal vzw 

Hannah.dupont@koraal.be – 03 232 97 72 
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