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Iedereen welkom
Inclusieve Buitenschoolse Opvang

Vorig schooljaar trad het 

M-decreet in werking: meer 

kinderen met een specifieke 

zorgbehoefte zouden naar 

het gewone onderwijs door-

stromen. Dus ook naar de 

buitenschoolse opvang. In 

praktijk gebeurt die instroom 

heel geleidelijk. Hoe werk je 

inclusief? IBO De Brieltuin 

vertelt over het zoekproces 

en Arteveldehogeschool 

over een onderzoekstraject.

N ergens bij de poort hangt een 
bordje ‘inclusieve opvang’, maar 
kinderen met een specifieke 

zorgbehoefte zijn welkom in IBO De Briel-
tuin, een Initiatief voor Buitenschoolse Op-
vang in Deinze. De opvang biedt plaats aan 
honderd kinderen uit verschillende scholen, 
waaronder twee voor buitengewoon onder-
wijs. ‘In die scholen is ook buitenschoolse 
opvang voor kinderen die een-op-een 
aandacht of heel veel zorg nodig hebben’, 

vertelt verantwoordelijke Vera Kindt. ‘Een 
doorgedreven een-op-een begeleiding 
kunnen wij niet bieden, maar kinderen die 
extra zorg vragen, kunnen hier wel een plek 
vinden.’ Om hoeveel kinderen het gaat, 
vertelt ze liever niet. ‘Want er zijn zichtbare 
en onzichtbare beperkingen. En voor ons 
doen die er eigenlijk niet toe, we houden 
niet van labels. We doen gewoon ons best 
voor ieder kind. Allemaal hebben ze hun 
kleine kantjes én hun talenten. We bekijken 

individueel wat elk kind nodig heeft en dat 
doen we voor iedereen die we over de vloer 
krijgen. Voor ons betekent inclusie vooral: 
álle kinderen dezelfde kansen bieden. We 
willen dat iedereen zich hier goed voelt.’

En dat is, aan de kinderen zelf te zien, geen 
probleem. Ze leven zich volop uit. Buiten in 
de Brieltuin zijn een aantal kinderen aan het 
fietsen, voetballen en ravotten. Binnen wor-
den de laatste vieruurtjes verorberd. Enkele 
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Centrum voor Inclusieve Kinderopvang
Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale pro
blemen meer intensieve zorg nodig. Inclusieve kinderopvang is de 
opvang van alle kinderen samen: met en zonder specifieke zorg
behoefte. Als opvang kun je hiervoor subsidies krijgen én je laten 
begeleiden door een CIK, een Centrum voor Inclusieve Kinderopvang. 
Deze begeleiding is gratis. Een CIK in jouw buurt vind je via  
www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/ 
inclusieve-opvang/#Centra-inclusieve-kinderopvang

KINDclusief
KINDclusief is een praktijkgericht wetenschappelijk project binnen 
de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind aan Artevelde
hogeschool (Gent). De onderzoekers zijn Giselinde Bracke, Marijke De 
Smet en Nele Van Hulle. Meer informatie vind je op www.artevel-
dehogeschool.be/kindclusief-een-participatieve-methodiek-om-
samen-met-en-rond-kinderen-met-een-specifieke-behoefte

oudere kinderen maken huiswerk, anderen 
knutselen, spelen in de poppenhoek of 
chillen in de tienerruimte. In de polyvalente 
zaal speelt een begeleider met een groepje 
kinderen tussen-twee-vuren. In de kamer 
ernaast ligt een meisje te rusten. Die heeft 
geen zin in sociaal-zijn. ‘Geen probleem’, 
zegt Vera. ‘We hebben genoeg rustige 
plekjes waar kinderen zich even kunnen 
terugtrekken. Want het wordt soms wel erg 
druk. Toen we in 2007 startten, hadden we 
minder van die terugtrekplekjes. Maar de be-
geleiders signaleerden dat kinderen ze graag 
en vaak gebruikten, dus werden het er hoe 
langer hoe meer. Ik mag me gelukkig prijzen 
met mijn team, stuk voor stuk gemotiveerde 
en competente medewerkers. Alle acht zijn 
ze overtuigd van inclusief werken en blijven 
ze nadenken hoe we de werking nog kunnen 
verbeteren. Op iedere teamvergadering 
bekijken en evalueren we onze individuele 
aanpak: wat werkt en wat niet? We blijven 
zoeken naar nieuwe manieren om met elk 
kind om te gaan. Want de praktijk verschilt 
van de theorie en ieder kind is anders.’ 

Vallen en opstaan
Wat als zorg op maat van het kind moeilijk 
loopt? ‘Twee jaar geleden kwam er een jon-
gen met een zware ontwikkelingsstoornis. 
Hij had het vaak moeilijk en deed elke dag 
wel een ander kind pijn. We bekijken altijd 
eerst hoe we de context van onze opvang 
beter kunnen afstemmen: helpt het als we 

een terugtrekplek creëren, als we verant-
woordelijkheden geven, als het vieruurtje 
op een ander moment plaatsvindt, als we 
de ruimte anders organiseren, enzovoort. 
We houden ook rekening met de groep: hoe 
gaat het ondertussen met het welbevinden 
van andere kinderen? Voelen zij zich veilig 
en goed? Maar de belangrijkste vraag 
is misschien wel: kunnen we het kind in 
kwestie een leuke tijd bieden? Soms blijkt 
groepsopvang gewoon niet ideaal. Maar 
vooraleer we tot deze conclusie komen, is 
er altijd een zoektocht aan voorafgegaan. 
In nauw overleg met de ouders, soms ook 
met de ondersteuning van een Centrum voor 
Inclusieve Kinderopvang (zie kader). Ja, zelfs 
met jarenlange ervaring blijft het vallen en 
opstaan.  

De nauwe samenwerking met ouders is voor 
Vera één van de steunpilaren van inclusief 
werken. Vaders en moeders kennen hun kind 
het beste en kunnen waar nodig bijstaan 
met raad en daad. ‘Die vertrouwensband is 
heel belangrijk, vanaf de eerste dag zetten 
we daarop in. Als er een nieuw kind met 
extra zorgbehoefte komt, nodigen we de 
ouders altijd uit op een teamvergadering. 
Dan vertellen zij wat ze van ons verwachten 
en waarmee we best rekening houden. Op 
onze beurt vertellen wij altijd eerlijk dat 
we ervoor willen gaan,  maar dat we niet 
kunnen garanderen dat hun kind zich goed 
zal voelen in de opvang. Ook verderop in 

de “opvangcarrière” van hun kind zitten 
we regelmatig met de ouders rond de tafel. 
Hoe gaat het met hun kind? Wat werkt? Wat 
loopt niet zo goed? Eventuele moeilijkheden 
gaan we niet uit de weg, ouders weten op 
tijd wanneer we ons zorgen maken. Boven-
dien werken we goed samen met de school 
van hun zoon of dochter, ook dat stelt hen 
gerust. Directie en leerkrachten schuiven 
regelmatig mee aan tijdens een overleg. 
En het is voor een buitenschoolse opvang 
zeker niet standaard, maar dankzij onze 
samenwerking met buitengewoon onderwijs 
krijgen we ook wel eens logopedisten en 
GON-begeleiders over de vloer – mensen die 
de leerlingen in het Geïntegreerd ONderwijs 
individueel begeleiden.’  

Elke dag bijleren
Hoewel ze in De Brieltuin onderhand flink 
wat ervaring hebben met een inclusieve 
aanpak, leert het team nog elke dag bij. 
Vera: ‘Op de werkvloer zelf pikken we nog 
het meeste op. Ik weet nog goed: één van 
de eerste kinderen met autisme die we 
hier opvingen, was ontroostbaar nadat hij 
per ongeluk een tekening had gescheurd. 
Ik wou hem sussen en zei dat het niet erg 
was. Daarop ging hij helemaal door het 
lint, voor hem was het ontzettend erg! Hoe 
beter ik hem kende, hoe meer ik ontdekte. 
Niet alleen leerde ik dankzij hem meer over 
autisme, maar ook over omgaan met gevoe-
lens in het algemeen. Sindsdien erken ik de > 
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Nergens bij de poort hang teen bordje ‘inclusieve opvang’, maar kinderen 
met een een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in IBO De Briel- tuin, een 
Initiatief voor Buitenschoolse Op- vang in Deinze. De opvang biedt plaats 
aan honderd kinderen uit verschillende scholen, waaronder twee voor bui-
tengewoon onder- wijs. ‘In die scholen is ook buitenschoolse opvang voor 
kinderen die een-op-een aandacht of heel veel zorg nodig hebben’, vertelt 
verantwoordelijke Vera Kindt. ‘Een doorgedreven een-op-een begeleiding 
kunnen wij niet bieden, maar kinderen die extra zorg vragen, kunnen hier 
wel een plek vinden.’ Om hoeveel kinderen het gaat, vertelt ze liever niet. 
‘Want er zijn zichtbare en onzichtbare beperkingen. En voor ons doen die 
er eigenlijk niet toe, we houden niet van labels. We doen gewoon ons best 
voor ieder kind. Allemaal hebben ze hun kleine kantjes én hun talenten. We 
bekijken individueel wat elk kind nodig heeft en dat doen we voor iedereen 
die we over de vloer krijgen. Voor ons betekent inclusie vooral: álle kinde-
ren dezelfde kansen bieden. We willen dat iedereen zich hier goed voelt.’
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Vorig schooljaar trad het 

M-decreet in werking: meer 

kinderen met een specifieke 

zorgbehoefte zouden naar 

het gewone onderwijs door-

stromen. Dus ook naar de 

buitenschoolse opvang. In 

praktijk gebeurt die instroom 

heel geleidelijk. Hoe werk je 

inclusief? IBO De Brieltuin 

vertelt over het zoekproces 

en Arteveldehogeschool 

over een onderzoekstraject.

N ergens bij de poort hangt een 
bordje ‘inclusieve opvang’, maar 
kinderen met een specifieke 

zorgbehoefte zijn welkom in IBO De Briel-
tuin, een Initiatief voor Buitenschoolse Op-
vang in Deinze. De opvang biedt plaats aan 
honderd kinderen uit verschillende scholen, 
waaronder twee voor buitengewoon onder-
wijs. ‘In die scholen is ook buitenschoolse 
opvang voor kinderen die een-op-een 
aandacht of heel veel zorg nodig hebben’, 

vertelt verantwoordelijke Vera Kindt. ‘Een 
doorgedreven een-op-een begeleiding 
kunnen wij niet bieden, maar kinderen die 
extra zorg vragen, kunnen hier wel een plek 
vinden.’ Om hoeveel kinderen het gaat, 
vertelt ze liever niet. ‘Want er zijn zichtbare 
en onzichtbare beperkingen. En voor ons 
doen die er eigenlijk niet toe, we houden 
niet van labels. We doen gewoon ons best 
voor ieder kind. Allemaal hebben ze hun 
kleine kantjes én hun talenten. We bekijken 

individueel wat elk kind nodig heeft en dat 
doen we voor iedereen die we over de vloer 
krijgen. Voor ons betekent inclusie vooral: 
álle kinderen dezelfde kansen bieden. We 
willen dat iedereen zich hier goed voelt.’

En dat is, aan de kinderen zelf te zien, geen 
probleem. Ze leven zich volop uit. Buiten in 
de Brieltuin zijn een aantal kinderen aan het 
fietsen, voetballen en ravotten. Binnen wor-
den de laatste vieruurtjes verorberd. Enkele 
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oudere kinderen maken huiswerk, anderen 
knutselen, spelen in de poppenhoek of 
chillen in de tienerruimte. In de polyvalente 
zaal speelt een begeleider met een groepje 
kinderen tussen-twee-vuren. In de kamer 
ernaast ligt een meisje te rusten. Die heeft 
geen zin in sociaal-zijn. ‘Geen probleem’, 
zegt Vera. ‘We hebben genoeg rustige 
plekjes waar kinderen zich even kunnen 
terugtrekken. Want het wordt soms wel erg 
druk. Toen we in 2007 startten, hadden we 
minder van die terugtrekplekjes. Maar de be-
geleiders signaleerden dat kinderen ze graag 
en vaak gebruikten, dus werden het er hoe 
langer hoe meer. Ik mag me gelukkig prijzen 
met mijn team, stuk voor stuk gemotiveerde 
en competente medewerkers. Alle acht zijn 
ze overtuigd van inclusief werken en blijven 
ze nadenken hoe we de werking nog kunnen 
verbeteren. Op iedere teamvergadering 
bekijken en evalueren we onze individuele 
aanpak: wat werkt en wat niet? We blijven 
zoeken naar nieuwe manieren om met elk 
kind om te gaan. Want de praktijk verschilt 
van de theorie en ieder kind is anders.’ 

Vallen en opstaan
Wat als zorg op maat van het kind moeilijk 
loopt? ‘Twee jaar geleden kwam er een jon-
gen met een zware ontwikkelingsstoornis. 
Hij had het vaak moeilijk en deed elke dag 
wel een ander kind pijn. We bekijken altijd 
eerst hoe we de context van onze opvang 
beter kunnen afstemmen: helpt het als we 

een terugtrekplek creëren, als we verant-
woordelijkheden geven, als het vieruurtje 
op een ander moment plaatsvindt, als we 
de ruimte anders organiseren, enzovoort. 
We houden ook rekening met de groep: hoe 
gaat het ondertussen met het welbevinden 
van andere kinderen? Voelen zij zich veilig 
en goed? Maar de belangrijkste vraag 
is misschien wel: kunnen we het kind in 
kwestie een leuke tijd bieden? Soms blijkt 
groepsopvang gewoon niet ideaal. Maar 
vooraleer we tot deze conclusie komen, is 
er altijd een zoektocht aan voorafgegaan. 
In nauw overleg met de ouders, soms ook 
met de ondersteuning van een Centrum voor 
Inclusieve Kinderopvang (zie kader). Ja, zelfs 
met jarenlange ervaring blijft het vallen en 
opstaan.  

De nauwe samenwerking met ouders is voor 
Vera één van de steunpilaren van inclusief 
werken. Vaders en moeders kennen hun kind 
het beste en kunnen waar nodig bijstaan 
met raad en daad. ‘Die vertrouwensband is 
heel belangrijk, vanaf de eerste dag zetten 
we daarop in. Als er een nieuw kind met 
extra zorgbehoefte komt, nodigen we de 
ouders altijd uit op een teamvergadering. 
Dan vertellen zij wat ze van ons verwachten 
en waarmee we best rekening houden. Op 
onze beurt vertellen wij altijd eerlijk dat 
we ervoor willen gaan,  maar dat we niet 
kunnen garanderen dat hun kind zich goed 
zal voelen in de opvang. Ook verderop in 

de “opvangcarrière” van hun kind zitten 
we regelmatig met de ouders rond de tafel. 
Hoe gaat het met hun kind? Wat werkt? Wat 
loopt niet zo goed? Eventuele moeilijkheden 
gaan we niet uit de weg, ouders weten op 
tijd wanneer we ons zorgen maken. Boven-
dien werken we goed samen met de school 
van hun zoon of dochter, ook dat stelt hen 
gerust. Directie en leerkrachten schuiven 
regelmatig mee aan tijdens een overleg. 
En het is voor een buitenschoolse opvang 
zeker niet standaard, maar dankzij onze 
samenwerking met buitengewoon onderwijs 
krijgen we ook wel eens logopedisten en 
GON-begeleiders over de vloer – mensen die 
de leerlingen in het Geïntegreerd ONderwijs 
individueel begeleiden.’  

Elke dag bijleren
Hoewel ze in De Brieltuin onderhand flink 
wat ervaring hebben met een inclusieve 
aanpak, leert het team nog elke dag bij. 
Vera: ‘Op de werkvloer zelf pikken we nog 
het meeste op. Ik weet nog goed: één van 
de eerste kinderen met autisme die we 
hier opvingen, was ontroostbaar nadat hij 
per ongeluk een tekening had gescheurd. 
Ik wou hem sussen en zei dat het niet erg 
was. Daarop ging hij helemaal door het 
lint, voor hem was het ontzettend erg! Hoe 
beter ik hem kende, hoe meer ik ontdekte. 
Niet alleen leerde ik dankzij hem meer over 
autisme, maar ook over omgaan met gevoe-
lens in het algemeen. Sindsdien erken ik de > 
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En dat is, aan de kinderen zelf te zien, geen pro-
bleem. Ze leven zich volop uit. Buiten in de Brieltuin 
zijn een aantal kinderen aan het fietsen, voetballen 
en ravotten. Binnen worden de laatste vieruurtjes 
verorberd. Enkele oudere kinderen maken huis-
werk, anderen knutselen, spelen in de poppenhoek 
of chillen in de tienerruimte. In de polyvalente zaal 
speelt een begeleider met een groepje kinderen 

tussen-twee-vuren. In de 
kamer ernaast ligt een 
meisje te rusten. Die 
heeft geen zin in soci-
aal-zijn. ‘Geen probleem’, 
zegt Vera. ‘We hebben 

genoeg rustige plekjes waar kinderen zich even 
kunnen terugtrekken. Want het wordt soms wel 
erg druk. Toen we in 2007 startten, hadden we min-
der van die terugtrekplekjes. Maar de be-geleiders 
signaleerden dat kinderen ze graag en vaak ge-
bruikten, dus werden het er hoe langer hoe meer. Ik 
mag me gelukkig prijzen met mijn team, stuk voor 
stuk gemotiveerde en competente medewerkers. 
Alle acht zijn ze overtuigd van inclusief werken en 
blijven ze nadenken hoe we de werking nog kunnen 
verbeteren. Op iedere teamvergadering bekijken 
en evalueren we onze individuele aanpak: wat werkt 
en wat niet? We blijven zoeken naar nieuwe manie-
ren om met elk kind om te gaan. Want de praktijk 
verschilt van de theorie en ieder kind is anders.’ 

Vallen en opstaan
Wat als zorg op maat van het kind moeilijk loopt? 
‘Twee jaar geleden kwam er een jon-gen met een 
zware ontwikkelingsstoornis. Hij had het vaak 
moeilijk en deed elke dag wel een ander kind pijn. 
We bekijken altijd eerst hoe we de context van 
onze opvang beter kunnen afstemmen: helpt het 
als we een terugtrekplek creë-
ren, als we verantwoordelijk-
heden geven, als het vieruurtje 
op een ander moment plaats-
vindt, als we de ruimte anders 
organiseren, enzovoort. We 
houden ook rekening met de 
groep: hoe gaat het ondertussen 
met het welbevinden van andere kinderen? Voelen 
zij zich veilig en goed? Maar de belangrijkste vraag 
is misschien wel: kunnen we het kind in kwestie een 
leuke tijd bieden? Soms blijkt groepsopvang ge-
woon niet ideaal. Maar vooraleer we tot deze con-
clusie komen, is er altijd een zoektocht aan vooraf-
gegaan. In nauw overleg met de ouders, soms ook 
met de ondersteuning van een Centrum voor In-
clusieve Kinderopvang (zie kader). Ja, zelfs met 
jarenlange ervaring blijft het vallen en opstaan.  

De nauwe samenwerking met ouders is voor Vera 
één van de steunpilaren van inclusief werken. Va-

ders en moeders kennen hun kind het beste en 
kunnen waar nodig bijstaan met raad en daad. 
‘Die vertrouwensband is heel belangrijk, vanaf de 
eerste dag zetten we daarop in. Als er een nieuw 
kind met extra zorgbehoefte komt, nodigen we de 
ouders altijd uit op een teamvergadering. Dan 
vertellen zij wat ze van ons verwachten en waar-
mee we best rekening houden. Op onze beurt ver-
tellen wij altijd eerlijk dat we ervoor willen gaan,  
maar dat we niet kunnen garanderen dat hun 
kind zich goed zal voelen in de opvang. Ook ver-
derop in de “opvangcarrière” van hun kind zitten 
we regelmatig met de ouders rond de tafel. Hoe 
gaat het met hun kind? Wat werkt? Wat loopt niet 
zo goed? Eventuele moeilijkheden gaan we niet 
uit de weg, ouders weten op tijd wanneer we ons 
zorgen maken. Bovendien werken we goed samen 
met de school van hun zoon of dochter, ook dat 
stelt hen gerust. Directie en leerkrachten schui-
ven regelmatig mee aan tijdens een overleg. En 

het is voor een buitenschoolse 
opvang zeker niet standaard, 
maar dankzij onze samen-
werking met buitengewoon 
onderwijs krijgen we ook wel 
eens logopedisten en 
GON-begeleiders over de 

vloer – mensen die de leerlingen 
in het Geïntegreerd ONderwijs individueel bege-
leiden.’  

Elke dag bijleren
Hoewel ze in De Brieltuin onderhand flink wat er-
varing hebben met een inclusieve aanpak, leert 
het team nog elke dag bij. Vera: ‘Op de werkvloer 
zelf pikken we nog het meeste op. Ik weet nog 
goed: één van de eerste kinderen met autisme die 
we hier opvingen, was ontroostbaar nadat hij per 
ongeluk een tekening had gescheurd. Ik wou hem 
sussen en zei dat het niet erg was. Daarop ging hij 

‘Kinderen zitten  
boordevol goede ideeën!

Vanuit de groep kwamen meteen 
honderd-en-een voorstellen’
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helemaal door het lint, voor hem was het ontzet-
tend erg! Hoe beter ik hem kende, hoe meer ik ont-
dekte. Niet alleen leerde ik dankzij hem meer over 
autisme, maar ook over omgaan met gevoe-lens in 
het algemeen. Sindsdien erken ik de emoties van 
elk kind: ‘Dat is niet leuk voor jou. Hoe kan ik hel-
pen om het op te lossen?’ Ik sta intussen 30 jaar in 
het vak, maar ik maak nog altijd fouten. Het leer-
proces houdt nooit op. Het belangrijkste is dat ik 
er voor elk kind elke dag weer kan staan en dat ik 
met vragen of zorgen bij collega’s terecht  kan. In 
het team maken we daar bewust ruimte voor en 
dat loont. Als ik merk hoe al die kinderen - elk met 
hun eigen rugzakje zich hier thuis voelen, dat is 
prachtig om mee te maken.’

Kindclusief
Hoe ervaren kinderen zelf die inclusieve aanpak? 
Welke oplossingen zien zij om van de opvang een 
plek te maken waar iedereen zich goed voelt? Die 
vragen waren het uitgangspunt van het onder-
zoeksproject ‘KIND clusief ’ (zie kader). In dat ver-
band begeleidt Giselinde Bracke het team van De 
Brieltuin en van twee andere Initiatieven voor 
Buitenschoolse Opvang waar al langer inclusief 
wordt gewerkt. ‘Kinderen die momenteel naar het 
reguliere onderwijs doorstromen hebben een 
lichte mentale beperking of een leerstoornis. In 
de klas moeten ze lezen, rekenen, schrijven”. Dat 
vraagt om extra ondersteuning. In de buiten-
schoolse opvang gaat het om vrije tijd. Kinderen 
hoeven zich daar niet per se te bewijzen. Zeker 
voor kinderen met een extra zorgbehoefte is dat 
een verademing. Inclusief werken vraagt in de 
buitenschoolse opvang dus niet meteen om een 
totale omwenteling. De werking kan vaak in grote 
lijnen dezelfde blijven, maar de begeleidersstijl 
evolueert wel. We vroegen ons af: wat kan mede-
werkers in dit proces nu ondersteunen? Zo kwa-
men we vanzelf bij de kinderen uit. De ideeën en 
oplossingen die kinderen aandragen, zijn voor be-

geleiders vaak een grote hulp.’ Giselinde: ‘De kin-
deren zelf worden wel eens vergeten in het hele 
verhaal. Nochtans zijn ze heel creatief, kinderen 
hebben een groot probleemoplossend vermogen 
én een ongelofelijke relativeringskracht. Toen ik 
zelf nog in de jeugdbeweging stond, heb ik nog 
het meest van hen geleerd. In mijn groep zat een 
kind in een rolstoel. Toen we op een dag baseball 
wilden spelen, zat ik met mijn handen in het haar: 
hoe gaan we dat hier doen? Maar vanuit de greop 
kwamen meteen honderd-en-een voorstellen. 
Kinderen zitten boordevol goed ideeën. Als je heb 
betrekt en mee laat denken over hou je van de op-
vang een fijne plek voor iedereen maakt, sta je 
versteld van de oplossingen waarmee ze komen 
aandraven.”

Sommige kinderen hebben door medische 
of psychosociale pro-blemen meer intensieve 
zorg nodig. Inclusieve kinderopvang is de 
opvang van alle kinderen samen: met en 
zonder specifieke zorg-behoefte. Als opvang 
kun je hiervoor subsidies krijgen én je laten 
begeleiden door een CIK, een Centrum voor 
Inclusieve Kinderopvang. Deze begeleiding 
is gratis. Een CIK in jouw buurt vind je via  
www.kindengezin.be/kinderopvang/sector -
babys-en-peuters/ inclusieve-opvang/ 
#Centra-inclusieve-kinderopvang

Centrum voor Inclusieve  
Kinderopvang

KINDclusief is een praktijkgericht weten-
schappelijk project binnen de bachelorop-
leiding Pedagogie van het Jonge Kind aan 
Artevelde-hogeschool (Gent). De onderzoe-
kers zijn Giselinde Bracke, Marijke De Smet 
en Nele Van Hulle. Meer informatie vind je op 
www.artevel-dehogeschool.be/kindclusief -
een-participatieve-methodiek-om-samen -
met-en-rond-kinderen-met-een-specifieke -
behoefte

KINDclusief


