PINKO:
REGULIERE
KINDEROPVANG
VOOR ELK KIND

MET PINKO KRIJGT JOUW KIND AANGEPASTE BEGELEIDING
IN DE REGULIERE KINDEROPVANG
Heeft jouw kind specifieke zorg nodig? Wil je je kind inschrijven in een reguliere
kinderopvang, maar vraag je je af of dat wel kan? Ben je bezorgd of de kinderopvang
wel voldoende rekening kan houden met de noden van je kind? Twijfelt de opvang
die je vooraf gekozen hebt of ze wel kan voldoen aan de zorgnood van je kind? Woon
je in de provincie Antwerpen?
Als ouders en opvang staan jullie er niet alleen voor. PINKO zoekt mee naar oplossingen en
biedt professionele ondersteuning, zodat jouw kind op zijn tempo kan groeien, spelen en
leren in een reguliere omgeving in zijn eigen buurt.
PINKO is een samenwerking tussen kinderopvang Tierlantijn, KOCAmeleon en
CIK De Speelboom en staat voor 'Pioniers in de INclusieve KinderOpvang'. Inclusief wil
zeggen dat we kindjes met een verhoogde zorgvraag opvangen in een gewone kinderopvang.
We geloven dat kinderen met en zonder specifieke zorgvragen veel leren van elkaar. Ouders
moeten de keuze hebben om hun kind naar een reguliere kinderopvang te brengen.

UIT DE PRAKTIJK

In Tierlantijn is er een kindje dat erg
moeilijk eet. KOCA heeft vanuit haar ASS
expertise heel wat achtergrond rond
moeilijke eters.
Tijdens een teamvergadering wisselen de
opvang en de begeleiders van het MFC
kennis en ervaringen uit om deze situatie
beter te begrijpen en het kindje
beter te begeleiden.

Ouders wensen inclusieve kinderopvang
voor hun kindje en vragen zich af waar ze
terecht kunnen. Wij als PINKO
ondersteunen mee uw kinderdagverblijf of
gaan mee op zoek naar een geschikte
opvangplek. Eventueel wordt er
doorverwezen naar een vestiging van
Tierlantijn, De Speelboom of KOCAmeleon.
Een doof kindje gaat naar de gewone opvang. Door
een samenwerking met KOCA kunnen begeleiders
gebaren en omgangsvormen leren om beter met dit
kindje te communiceren.

WIE ZIJN WIJ?
KOCA MFC en KOCAmeleon
KOCAmeleon is de inclusieve kinderopvang van KOCA MFC. Hier zijn zowel kinderen met als zonder
specifieke zorgbehoeften welkom. Het multifunctioneel centrum (MFC) van KOCA heeft veel ervaring in
de begeleiding van kinderen met doof- en slechthorendheid, spraaktaalontwikkelingsstoornissen (STOS),
autismespectrumstoornissen (ASS) en emotionele en gedragsstoornissen.
De begeleiders van het MFC kunnen ook ingezet worden om reguliere kinderdagverblijven te
ondersteunen in de omgang met kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
helpen met het uitwerken van aangepaste activiteiten, visualisaties uitwerken, omgaan met moeilijk
eetgedrag, Vlaamse Gebarentaal en visuele communicatiestrategieën introduceren,...

Inclusieve kinderopvang Tierlantijn
Tierlantijn biedt inclusieve groepsopvang (voor baby’s en peuters), voor- en naschoolse en
vakantieopvang. Tierlantijn heeft verschillende vestigingen in Ekeren, Essen, Kapellen, Brasschaat,
Merksem en Antwerpen. Indien nodig kunnen we extra ondersteuning bieden voor de kinderen met een
specifieke zorgbehoefte in onze eigen opvang en in externe opvang. Het kan gaan om praktische
ondersteuning van het kind, tips over de indeling van tijd en ruimte, advies rond slapen, eten,
zindelijkheid,… Deze ondersteuning wordt opgenomen door de inclusiecoach onder supervisie van de
orthopedagoog.

CIK Antwerpen
Ben je op zoek naar kinderopvang voor een kindje met een specifieke zorgbehoefte? Het Centrum voor
Inclusieve Kinderopvang (CIK) biedt een helpende hand. De Speelboom Borgerhout biedt zelf inclusieve
kinderopvang aan en wil een plaats zijn waar elk kind welkom is. Het CIK biedt binnen de zorgregio
Antwerpen ondersteuning aan kinderopvanginitiatieven bij de opvang van kinderen met een specifieke
zorgbehoefte. Samen met jou gaat het CIK op zoek naar antwoorden op mogelijke vragen. Ons doel: elk
kind met extra zorgnoden inclusief opvangen dankzij ondersteuning op maat, vorming, coaching en
intervisie.

Tierlantijn en KOCA MFC kunnen deze ondersteuning aanbieden in de
modules Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH: begeleiding thuis en elders),
Globale Individuele Ondersteuning (GIO: een beperkt aantal sessies) en
outreach (kennis en informatie doorgeven).
Komt de vraag van de ouders, dan beantwoorden we deze met RTH
(begeleiding thuis en elders) en/of GIO (een beperkt aantal sessies
praktische ondersteuning bij overgangen in de kinderopvang of de
school voor kinderen van 0 jaar tot en met het eerste leerjaar).
Komt de vraag van de kinderopvang, dan beantwoorden we die met één
of enkele sessies outreach of vorming.

Tierlantijn
Inge Waterschoot
03/633 98 50
tierlantijn@olo.be
www.tierlantijn.be

CIK DE SPEELBOOM Borgerhout
Pascale Pelckmans (Inclusiecoach CIK)
cik.speelboom@familiehulp.be
0473/52.13.31
www.familiehulp.be

KOCA vzw
KOCA MFC: aanmeldingen@koca.be
KOCAmeleon inclusieve kinderopvang: kocameleon@koca.be
(vermeld steeds PINKO in je mailonderwerp)
Veerle Hufkens (verantwoordelijke PINKO en KOCAmeleon)
0497/85.62.19
www.koca.be

