
InclusIeve kInderopvang  
bij de Bengelbende

Centrum Inclusieve Kinderopvang 
(CIK) De Bengelbende
Naast het aanbod van inclusieve opvang 
in onze opvanglocaties zijn wij ook erkend 
als CIK. Zo kunnen wij je in contact brengen 
met andere opvangvoorzieningen die inclu-
sieve kinderopvang aanbieden (gezins-
opvang, groepsopvang, buitenschoolse 
kinderopvang).
Daarnaast ondersteunt onze inclusiecoach, 
Elke Dehouwer, deze opvangvoorzieningen 
binnen onze zorgregio. Wij zijn actief in de 
zorgregio Geel: Geel, Meerhout, Laakdal, 
Westerlo, Hulshout en Herselt. Alle opvang-
voorzieningen in deze zorgregio kunnen op 
Elke beroep doen indien nodig.

Voor vragen of inlichtingen kan je terecht bij 
onze inclusiecoach, Elke Dehouwer.

Elke Dehouwer 
Inclusiecoach De Bengelbende
Burgstraat 25 - 2440 Geel
014 56 73 48
0492 90 10 35
elke.dehouwer@geel.be

Gewoon waar het kan,  
speciaal als het moet



Voor wie?
Alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar met specifieke zorgbehoeften kunnen 
komen meespelen.

Hoe?
De Bengelbende wil graag weten welke behoeften en wensen ouders hebben 
in verband met de inclusieve opvang van hun kind. Daarom nodigen we jou 
graag uit voor een gesprek. Tijdens dit verkennend gesprek nemen we ruim 
de tijd om je kind te leren kennen en luisteren we aandachtig naar jouw 
verhaal over de extra zorg die het nodig heeft. Zo proberen we de noden 
en wensen af te stemmen op de mogelijkheden van de opvang, steeds in 
functie van het welbevinden van je kind, het beschikbare personeel en de 
samenstelling van de groep. 

Samenwerking met deskundigen?
Jij bent de ervaringsdeskundige en spil in het zorgnetwerk van je kind.
Onze begeleiding wil leren van jouw ervaringen en wisselt dit dagelijks met 
jou uit tijdens de breng- en haalmomenten van je kind.
Daarnaast staan wij open voor andere dienstverleners die je kind begeleiden 
(therapeuten, thuisbegeleiders, kinesisten, logopedisten, artsen, verpleeg-
kundigen,...). Zij zijn welkom in onze opvang om de noden en zorg die jouw 
kind nodig heeft te bespreken en onze opvang te optimaliseren. 
Het gebeurt dat pas na verloop van tijd duidelijk wordt dat een kind extra 
zorgen nodig heeft. Ook dan zoeken we samen naar een geschikte oplossing.

Het zorgdossier?
Om een kwaliteitsvolle opvang te kunnen garanderen maken we gebruik van 
de subsidie van Kind & Gezin voor inclusieve opvang.
Dit is een vergoeding voor de opvang van kinderen met een specifieke zorg-
behoefte. Met deze vergoeding kunnen wij kleine aanpassingen doen in onze 
ruimte, het materiaal en kunnen we eventueel een extra vorming volgen. 
Daarnaast kunnen we beroep doen op extra pedagogische ondersteuning 
om ons handelen nog beter af te stemmen op de zorg die jouw kind nodig 
heeft. 
Wij vragen steeds vooraf je toestemming om deze subsidie aan te vragen en 
de nodige formulieren in orde te mogen maken.

Wat is inclusieve 
kinderopvang?
De Bengelbende is een erkende 
buitenschoolse kinderopvang in 
Geel met een jarenlange ervaring in 
zowel voor- en naschoolse opvang 
als op woensdagnamiddag en 
tijdens de schoolvakanties. 
Kinderen beleven er een leuke 
tijd terwijl hun ouders werken, een 
opleiding volgen of gezinstaken 
uitvoeren.
In De Bengelbende zijn ook kinderen 
met specifieke zorgbehoeften 
welkom. Deze kinderen hebben 
door medische en/of psychoso-
ciale problemen extra zorgen nodig. 
Hierdoor krijgen ze de kans om met 
leeftijdsgenootjes en vriendjes te 
spelen in een gewone opvangsitu-
atie in Geel.

Waarom inclusieve 
opvang?
Niet alle kinderen zijn gelijk. Het 
ene kind groeit wat sneller dan 
het andere, sommige kinderen 
hebben meer moeite met bepaalde 
vaardigheden. 
De Bengelbende wil opvang bieden 
voor alle kinderen.
Het moet een plek zijn waar iedereen 
zich thuis voelt, rekening houdend 
met de onderlinge verschillen en 
met respect voor de ontwikkeling en 
mogelijkheden van ieder kind. 


