
www.deblokkendoosoudenaarde.be

Deze folder biedt een overzicht voor Oost-Vlaanderen
van de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

en de kinderdagverblijven
waar vroegrevalidatie en inclusieve kinderopvang 

binnen dezelfde setting mogelijk zijn

INCLUSIEVE KINDEROPVANG

VROEGREVALIDATIE

Deinze       Destelbergen       Gent       Oudenaarde

Ontwikkelingsbehoeften
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Kinderdagverblijf De Elfjes is ook erkend als C.I.K. 
Een C.I.K. kan ondersteuning bieden aan andere
voorzieningen (kinderdagverblijf, onthaalouder, …)
bij het realiseren van inclusieve kinderopvang.
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www.sintlievenspoort.be

www.cartereecken.be

www.desteijger.be

Extra aanbod voor kinderen met
Algemene ontwikkelingsstoornis
Gehoorstoornis

Hersenverlamming
Autismespectrum stoornis

Niet-aangeboren hersenletsel

CAR Ter Kouter

CAR Ter Eecken

CAR De Steijger

 CAR Sint-Lievenspoort

Centrum voor
Ambulante Revalidatie

Vroegrevalidatie

De bijdrage voor kinderopvang
is inkomensgerelateerd

www.kleinenwijs.be

www.elfjes.be

www.desteijgertjes.be

Klein & Wijs

De Elfjes

De Blokkendoos

De Steijgertjes

Gesubsidieerd
kinderdagverblijf

Kinderopvang

Voor de revalidatie betalen
de ouders een beperkt remgeld 

www.terkouter.be

oudenaarde.be



door middel van dagopvang voor baby's en 
peuters met normaal ontwikkelingsverloop 
en voor kinderen met ontwikkelingsproblemen(0-3j)

Vraaggestuurde
zorg

via actieve betrokkenheid
van ouders, begeleiders en zorgverleners
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t in de opvang waarbij 
kinderen en ouders
vertrouwd worden met
verscheidenheid 
tussen mensen

Gelijkwaardigheid
Respect

Centrale waarden

participatie

Stimulatie van alle ontwikkelingsaspecten
met klemtoon op communicatie,
sociaal-emotionele ontwikkeling
en zelfredzaamheid als basis 
voor 

ontwikkelingsbehoeften
Gelijke kansen

welbevinden
en tegemoet komen aan de

en het van elk kind

Extra aanbod voor kinderen met
een specifiek zorgbehoefte

· Intensieve interdisciplinaire behandeling op maat (medisch, 
paramedisch, psycho-sociaal)

· Oudertraining, psycho-educatie, ouderbegeleiding zijn 
mogelijk

· Frequent formeel en informeel tussen begeleiders overleg 
en therapeuten

· Praktische afspraken om deze noden aan te pakken: thuis, 
in de opvang, in therapie, …

· Evaluatie van het in het kader van ontwikkelingsverloop 
trajectbegeleiding naar de kleuterfase

· Overleg met ouders, therapeuten, begeleiders, 
netwerkpartners, … om  de vragen en ontwikkelingsnoden in 
kaart te brengen 

· Begeleiders en therapeuten met en regelmatige expertise 
bijscholing

· Samenwerking met relevante partnersnetwerk

· Aanpassen van het materiaal (stoel, eetgerei, speelgoed, …)  
en van de omgeving volgens behoefte van het kind

· Expertise in gebruik van  (hoorapparaat, extra hulpmiddelen
orthopedische aanpassingen, …)

· Behandeling verspreid over de dag (gebruik maken van 
momenten van  van het kind)optimale alertheid

· Actief betrekken van ouders bij therapie en overleg

(0-3j)

InclusieInclusie
(0-3j)
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