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Regie kinderopvang stad Antwerpen 

Stedelijke dienst die  

• de kinderopvangsector ondersteunt 

• beleid en opvang op elkaar betrekt 

• ouders informeert over het aanbod via  

contactpunt kinderopvang 



Regie kinderopvang stad Antwerpen 

• Lokaal overleg kinderopvang: adviesraad die 

beleid ondersteunt en adviseert. Personen 

met handicap zijn vertegenwoordigd 

• Geen Vlaamse subsidie voor centrum 

inclusieve opvang voor stad Antwerpen 

• Werkgroep opgestart: wat kunnen we doen 

om de kinderopvang te ondersteunen in 

verband met inclusieve opvang 



Werkgroep inclusieve opvang 

• Antwerpse VAPH partners: DVC Sint Jozef, 

thuisbegeleidingsdienst De Kleine Beer, 

Krauwelenhof,  Katrinahof, Koca, Merlijn, 

Kadodder... 

• Stedelijke diensten: regie kinderopvang, regie 

buitenschoolse kinderopvang en 

vakantieopvang, Huizen van het Kind  



Werkgroep inclusieve opvang 

• Vernieuwing in de sector waardoor 

ondersteuning ook mogelijk is voordat een 

probleem een officiële diagnose kreeg 

• Ondersteuning door begeleiding, opvang en 

verblijf via het kind (de ouders) 

• Outreach: vorming ter plekke via de 

kinderopvang: “hoe ga je om met...” 

 



Inclusieve opvang: situering 
 Typisch aan kinderopvang:  

• kinderen ingeschreven voor geboorte  probleem nog niet 
bekend 

• Bij zichtbaar probleem: hulpverlening + aanvaardingsproces 
start op,  

• Bij onzichtbaar probleem: wordt gaandeweg duidelijk, opvang 
ziet probleem vaak voor de ouder 

• Indien ouder moeite heeft om probleem te onderkennen  
opvang kan geen begeleiding krijgen 
 

 Uitdaging: hoe kunnen we de opvang toch ondersteunen?   

 



Inclusieve opvang: bevraging 

Bevraging 10 kinderdagverblijven die aangaven open 

te staan voor kinderen met een handicap: 

• Samen vingen ze in de laatste 3 jaar 21 kinderen 

op met een specifieke zorgbehoefte 

• Welke problemen? Mentale en fysieke achterstand, 

fysieke problemen, psychische problemen 

• Meestal kreeg men geen ondersteuning 

• Meestal een positieve ervaring: verrijkend! 

• Soms ook negatief en heel zwaar 
  



Wat vragen initiatieven?  
Iemand die kan langskomen  
• als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt 
• die je kan helpen om met de ouders te praten 
• als je je afvraagt of je wel goed bezig bent 
• die kan helpen met het stellen van een diagnose 

 

Een overzicht van waar je terecht kan 
• met een probleem in verband met ontwikkeling, 

verzorging 
• met pedagogisch probleem zoals agressie, weigeren 

te eten, ... 
• voor ondersteunend materiaal 
 

Draaglastvermindering: kind even uit de groep 



Hoe gaan we ondersteunen 
3 mogelijke startsituaties:  

 

1. Kind in de opvang, mogelijk probleem, geen 
diagnose,  wat nu + ondersteuningsvraag 

2. Kind in de opvang, diagnose gekend, 
ondersteuningsvraag 

3. Kind nog niet in de opvang, diagnose gekend, 
opvangvraag, informatievraag van opvang 

 voor de drie scenario’s werd  een stappenplan 
uitgewerkt 

 later ook uitgerold voor 3-12 jaar 



Hoe gaan we ondersteunen 
Stappenplan met contactgegevens op de website 
https://www.antwerpen.be/nl/kanalen/kinderopvang-
3/overview bij “ondersteuning sector”.  
 
Bekendmaking via nieuwsbrief, sectoroverleg.  
 
Ook al is er geen diagnose, ondersteuning is mogelijk! 
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