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Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-03-

2013 inzake de inzet van 500.000 euro (Uitbreidingsbeleid 20í 3) voor

inclusieve kinderopvang.

Geachte heer Bursens

Het Raadgevend Comité bij het Vtaams Agentschap voor Personen met een
Handicap, heeft tijdens de zitting van 26 maart het voorste[ van Kind en Gezin
m.b.t. de vanaf 2013 recurrente inzet van 0,5 mitjoen euro Voor inctusieve
kinderopvang besproken (zie stuk DOC/RC/2013126.03106), en brengt votgend
advies uit.

Het Raadgevend comité stuit zich unaniem aan bii uitgangspunten en de
voorgestelde projecten van Kind en Gezin mbt inclusieve kinderopvang. Het

comité waardeert en onderschrijft ook ten votte de visie van Kind en Gezin
waarbij voor de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeíten wordt

uitgegaan van de zorg die het individuete kind behoeft, en niet van een
stoornisdenken. 

i
Het comité wenst te attenderen op het betang van een aantal specifieke
aandachtspunten:

1 . Er wordt aandacht gevraagd voor de benaming van de toekomstige centra
Voor inclusieve kinderopvang. Het is niet aangewezen om deze aan te
duiden ats '6especía|íseerde centra voor inc{Usieve kinderopvang', niet
atleen omwitte van de interne contradictie, maar ook omwille van de
stigmatiserende connotatie die deze benaming bij ouders kan
teweegbrengen. Aangezien deze centra niet enkel bestemd zijn voor
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kinderen met specifieke zorgbehoefte, moet het de bedoeting zijn om voor
een zo 'open' mogetijke benaming te opteren.

2. Het comité bektemtoont het betang van een adequate monitoring om een
juist zicht te krijgen op het gebruik dat van de inclusieve opvang van
kinderen mët specifieke zorgbehoefte wordt gemaakt. Het comité btijft
erover bezorgd dat de extra middeten ook effectief worden besteed om de
vooropgetelde doeten (meer en kwatitatief verantwoorde
opvangmogetijkheden voor kinderen met een handicap in de regutiere
kinderopvang) te bereiken. Er bl.ijft een zekere vrees voor verdringings- of
recuperatie-effecten waarbij de ingezette middeten voor andere
dgetgroepen of bestaand ctiënteet worden ingezet. Daarom is het absotuut
nodig dat er goede indicatoren ontwikketd worden en er een hetdere
procedure is om kinderen met specifieke zorgbehoeften op een correcte
manier te detecteren.

3. Een coherent systeem van opvotging en evaluatie is aangewezen, om te
kunnen nagaan of de vooropgestetde doetstettingen gereatiseerd worden.
Het comité vraagt uitdrukketijk dat het VAPH structureel in dit systeem
zou worden betrokken.
Ook op het vlak van de concrete dienstvertening zijn structurele links
tussên VAPH en Kind en Gezin betangrijk. Het Comité vestigt er ook de
aandacht op dat de VÁPH-voorzieningen in het kader van de rechtstreeks

, toeganketijke hulpvertening outreachend kunnen werken en zo hun
expertise kunnen ter beschÍkking stetten van de sector van kinderopvang.
Het comité vindt bijzonder positief dat Kind en Gezin ách voomeemt om
het VAPH te taten pafticiperen in de jury voor de setectie van de centra
voor inclusieve kinderopvang, de samenwerking met het VAPH en het SEN
in het kader van het begeteidingstraject, en de deetname van het VAPH
aan de resonansgroep.

4. Het comité wijst tevens op het cruciale betang van aangepaste vorming
voor en ondersteuning van het begeteidend personeet dat wordt ingezet
voor de kinderen met specifieke zorgbehoefte. Het comité waardeert de
inspanningen en vormingstrajecten die nu reeds door Kind en Gezin zijn
uitgewerkt.

5. De sensibitisering en de acties rond inctusieve kinderopvang zulten, indien
goed uitgewerkt, een ruimere doetgroep aantrekken in de kinderopvang.
Deze positieve ontwikketingen mogen niet vasttopen in een tekort aan
middelen. Het is dan ook wensetijk tijdig te reftecteren over de wijze
waarop een groeipad voor de toekomst kan worden uitgetekend.

lk dank u bij voorbaat om dit advies tevens te witten overmaken aan de Vtaamse
ministervanWelzijn,VolksgezondheidenGezin.

Met de meeste hoogachting
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Marteen Durnez
Voorzitter van het Raadgevend Comité


