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kracht ige  k inderopvang

 Centrum 
Inclusieve Kinderopvang



Heeft je kind een extra  zorgbehoefte? 
Ben je op zoek naar opvang? 

Of wil je professionele hulp om je 
werking  inclusief maken?

Wat is inclusieve kinderopvang?

Iedereen is welkom in de kinderopvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoef-
te. Zoals andere kinderen willen ze spelen met leeftijdsgenoten  en  nieuwe  dingen  
ontdekken. Ouders kiezen vaak bewust voor de opvang van hun kind tussen andere 
kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Dit noemen we inclusieve kinderopvang.

Inclusieve kinderopvang is verrijkend voor iedereen: het kind met de zorgbehoef-
te, de andere kinderen in de opvang, de ouders en de opvangvoorziening. Een  
inclusieve opvang heeft oog voor de diversiteit, gelijkwaardigheid en sociale inclusie 
in de maatschappij.

Hoe werkt het Centrum Inclusieve Kinderopvang?

Het CIK maakt opvangvoorzieningen inclusief. De ondersteuning is gratis. Elke 
kinderopvang met een vergunning van Kind & Gezin kan die ondersteuning krijgen. 
Het CIK helpt met overlegstructuren, coaching, vormingen en intervisies. 

Voor wie?

Ouders en hun netwerk, hulpverleners en organisatoren kunnen met vragen over  
inclusieve kinderopvang terecht bij ons. 
 

Prijs

De ondersteuning is gratis.

Wil je meer weten over het Centrum Inclusieve Kinderopvang?

Neem contact op met inclusiecoach Arlette Mattheeuws: T 050 32 75 53 of 
T 0471 56 23 88 

Onze pedagogische visie voor alle kinderen 

Elk kind is uniek. Kinderen krijgen de tijd en de ruimte om open te bloeien en zich 
op eigen tempo te ontwikkelen. We willen dat ze zich goed voelen in de opvang. 
We hebben aandacht voor de noden van elk kind. We luisteren en kijken naar 
kinderen. We leren hen: 

- de wereld verkennen en samenleven 
- communiceren met de ander 
- zich creatief uitdrukken 
- voluit bewegen en groeien 

Ouders zijn de eerste opvoeders en sleutelfiguren in het netwerk rond het kind. 
We werken samen in een open en respectvolle houding. 


