
G I O :  O N D E R S T E U N I N G
I N  O V E R G A N G S -
P E R I O D E S  



 

 
GIO staat voor Globale Individuele Ondersteuning. 
Heeft je kind een (vermoeden van een) beperking en is hij/zij
tussen 0 en 7 jaar? Dan kunnen wij je kosteloos begeleiden bij
overgangsmomenten. 
 
Overgangsperiodes zijn vaak moeilijke periodes. De dagstructuur verandert, je kind
ontmoet nieuwe verzorgers en leert andere kinderen kennen. Vriendjes moeten
achtergelaten worden, en de vertrouwde omgeving verandert. Voor heel wat kinderen
brengt dat stress met zich mee. Met GIO verzachten we de overgang. Bijvoorbeeld
wanneer je kind instapt in de inclusieve kinderopvang, start in de kleuterklas, bij de
overgang van kleuterklas naar het eerste leerjaar of wanneer het start in de
buitenschoolse kinderopvang. Zo zorgen we voor optimale groeikansen voor je kind.
Natuurlijk doen we dat samen met jou, als ouder, en in samenspraak met de leerkrachten
en begeleiders.

 

 
W A T  I S  G I O ?

KOCA vzw is een centrum dat kinderen, jongeren
en volwassenen ondersteunt die vanuit hun
kwetsbaarheid nood hebben aan speciaal
onderwijs en extra ondersteuning. We bieden
ook ondersteuning in de inclusieve kinderopvang
en het reguliere onderwijs . KOCA is
gespecialiseerd in spraak-taal
ontwikkelingsstoornissen (STOS), doof- en
slechthorendheid en
autismespectrumstoornissen (ASS). Een 
 

inclusieve samenleving is waar Koca vzw naar
streeft. Een plek waar kinderen met een
verhoogde zorgvraag samen kunnen
opgroeien met kinderen zonder verhoogde
zorgvraag. Een plek waar iedereen evenveel
kansen en mogelijkheden krijgt, een plek om
samen te leren van elkaar. Kortom, een plek
van acceptatie en groeimogelijkheden. Vanuit
ons nieuwste project GIO (Globale Individuele
Ondersteuning) bouwen we dit verder uit.

 
VOORWAARDEN:
 

Je kind heeft een (vermoeden van een) beperking 
Je kind is een baby, peuter, kleuter of zit in het eerste leerjaar
De begeleiding gebeurt op de kinderopvang of op school



 
W A T  B I E D T  G I O ?

De GIO-begeleiders kunnen onder andere: 
 

Info geven aan de kindbegeleiders/leerkrachten over de specifieke noden
van je kind
Klasgenootjes bewust maken van mogelijkheden en beperkingen van je kind
Helpen om het kinderopvang-, of klaslokaal aan te passen aan de noden van
je kind
Tips geven bij eetproblemen/slaapproblemen/… 
Pictogrammen en andere visualisaties aanreiken  
Communicatieverwijzers introduceren en installeren bij spraak- taal- en
ontwikkelingsstoornissen
Basisgebaren Vlaamse Gebarentaal aanleren aan het kind, de ouders en de
begeleiders
Info rond onderhoud hoorapparaten/FM geven aan leerkrachten en
kindbegeleiders
Het kind observeren en ondersteunen in de klas of de kinderopvang
Praktische tips geven voor spel- en voorleesactiviteiten 
Sociaal contact bevorderen in de klas of op de speelplaats

 
Dit zijn maar enkele van de mogelijkheden waarmee GIO jouw kind kan helpen
in overgangsperiodes. Onze begeleiders kijken naar mogelijkheden en houden
rekening met de beperkingen van je kind. Op die manier bieden ze zorg op maat
in uitdagende periodes.

 
BELANGRIJK:
 

Je hebt recht op maximum 30u ondersteuning per kalenderjaar 
GIO is volledig gesubsidieerd en kosteloos voor jou als ouder
GIO kan in combinatie met andere rechtstreekstoegankelijke
hulp en onderwijsondersteuning
GIO is toegankelijk voor inclusieve kinderopvang en het reguliere
onderwijs 



Wie of waar je ook bent
we staan naast je

opdat je op eigen kracht 
verder kan.

Koca vzw
Van Schoonbekestraat 131

2018 Antwerpen
03/238 16 00

info@koca.be
 
 

Interesse?
 
Neem contact op via
aanmeldingen@koca.be 
of bel naar 0478/95 42 26

 


