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Comitéuitgebrachttijdens zijn zitting d.d. 26-03Adviesvan het Raadgevend
20í 3) voor
2013inzakede inzet van 500.000euro (Uitbreidingsbeleid
inclusievekinderopvang.
GeachteheerBursens
voor Personenmet een
Comitébij het VtaamsAgentschap
Het Raadgevend
voorste[van Kinden Gezin
maart
het
van
26
zitting
Handicap,heeft tijdens de
m.b.t. de vanaf2013recurrenteinzetvan0,5 mitjoeneuroVoorinctusieve
en brengtvotgend
(ziestukDOC/RC/2013126.03106),
besproken
kinderopvang
adviesuit.
en de
comité stuit zich unaniemaanbii uitgangspunten
Het Raadgevend
Het
projectenvan Kinden Gezinmbt inclusievekinderopvang.
voorgestelde
comitéwaardeerten onderschrijftook ten vottede visie van Kinden Gezin
waarbij voor de opvangvan kinderenmet specifiekezorgbehoeítenwordt
uitgegaanvan de zorgdie het individuetekind behoeft,en niet van een
stoornisdenken.
i
specifieke
aantal
van
een
het
betang
op
attenderen
Het comité wenstte
aandachtspunten:
1. Er wordt aandachtgevraagdvoor de benamingvan de toekomstigecentra
om dezeaan te
Voorinclusievekinderopvang.Het is niet aangewezen
niet
kinderopvang',
voor
inc{Usieve
centra
duidenats '6especía|íseerde
van
de
omwille
ook
maar
atleenomwittevan de internecontradictie,
connotatiedie dezebenamingbij ouderskan
stigmatiserende
Aangeziendezecentra niet enkel bestemdzijn voor
teweegbrengen.
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2.

3.

,

4.

5.

kinderenmet specifiekezorgbehoefte,
moet het de bedoeting
zijn om voor
eenzo 'open' mogetijkebenamingte opteren.
Het comitébektemtoonthet betangvaneen adequatemonitoringom een
juist zicht te krijgenop het gebruikdat vande inclusieveopvangvan
kinderenmët specifiekezorgbehoeftewordt gemaakt.Het comité btijft
eroverbezorgddat de extra middetenook effectief wordenbesteedom de
vooropgetelde
doeten(meeren kwatitatiefverantwoorde
opvangmogetijkheden
voorkinderenmet een handicapin de regutiere
kinderopvang)
te bereiken.Er bl.ijft een zekerevreesvoor verdringings-of
recuperatie-effectenwaarbij de ingezettemiddetenvoor andere
dgetgroepen
of bestaandctiënteetwordeningezet.Daaromis het absotuut
nodigdat er goedeindicatorenontwikketdwordenen er een hetdere
procedureis om kinderenmet specifiekezorgbehoeften
op eencorrecte
manierte detecteren.
Eencoherentsysteemvanopvotging
om te
en evaluatieis aangewezen,
gereatiseerd
kunnennagaanof de vooropgestetde
doetstettingen
worden.
Het comitévraagtuitdrukketijkdat het VAPHstructureelin dit systeem
zouwordenbetrokken.
Ookop het vlak van de concretedienstvertening
zijn structurelelinks
tussênVAPHen Kinden Gezinbetangrijk.Het Comitévestigter ookde
aandachtop dat de VÁPH-voorzieningen
in het kadervan de rechtstreeks
toeganketijke
hulpvertening
kunnenwerkenen zo hun
outreachend
expertisekunnenter beschÍkking
stettenvan de sectorvan kinderopvang.
Het comité vindt bijzonderpositiefdat Kinden Gezinách voomeemtom
het VAPHte tatenpafticiperenin de jury voorde setectievande centra
voorinclusievekinderopvang,
de samenwerking
met het VAPHen het SEN
in het kadervan het begeteidingstraject,
en de deetnamevanhet VAPH
aande resonansgroep.
Het comitéwijst tevensop het crucialebetangvanaangepaste
vorming
personeet
vooren ondersteuning
van het begeteidend
dat wordt ingezet
voorde kinderenmet specifiekezorgbehoefte.
Het comitéwaardeertde
inspanningen
en vormingstrajecten
die nu reedsdoorKinden Gezinzijn
uitgewerkt.
Desensibitisering
en de actiesrondinctusieve
kinderopvang
zulten,indien
goeduitgewerkt,een ruimeredoetgroepaantrekkenin de kinderopvang.
Dezepositieveontwikketingen
mogenniet vasttopenin eentekort aan
middelen.Het is danookwensetijktijdig te reftecterenoverde wijze
waaropeen groeipadvoor de toekomstkanwordenuitgetekend.

lk danku bij voorbaatom dit adviestevenste wittenovermaken
aande Vtaamse
ministervanWelzijn,VolksgezondheidenGezin.
Met de meestehoogachting
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MarteenDurnez
Voorzittervan het Raadgevend
Comité

