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Ferm Kinderopvang staat in voor de begeleiding van je 
kind voor en na school, op woensdagnamiddag en op 
schoolvrije- en vakantiedagen.
Gericht op schoolgaande kinderen van de basisschool, 
met aandacht voor inclusie.
We voorzien leuke activiteiten en ondersteunen 
tijdens vrij spel. 

Elk kind hoort erbij
Bij Ferm Kinderopvang zijn kinderen met een specifieke 
zorgbehoefte omwille van medische of psychosociale 
problemen welkom. Want verschillen geven rijkdom.

In onze opvang mogen verschillen gelijkwaardig naast 
elkaar bestaan. We zien dat door rekening te houden 
met die verschillen wijzelf, de kinderen en de ouders 
meer open bloeien en we het beste van onszelf kunnen 
geven. We beseffen hoe verrassend we zijn voor elkaar.



Focus op zorg die je 
kind nodig heeft
De inclusiecoach, de verantwoordelijke van de opvang 
en (zorg)begeleiders onderzoeken samen met de 
ouders de zorgbehoefte en wat dit voor de opvang 
betekent. We bekijken hoe elk kind functioneert in de 
groep en welke aanpassingen nodig zijn.



In dialoog met ouders
De zorg van het kind, maar ook de ondersteunings-
behoeften van de ouders staan centraal. Zij blijven 
de eerste opvoeders en zijn partners in onze werking. 
We werken samen in alle openheid, met ruimte voor 
feedback. Zo ontstaat een vertrouwensband tussen 
de ouders en de begeleiders. Elke ouder moet zich 
veilig en betrokken voelen.

We werken samen 
met deskundigen
Ouders zijn de spil in het zorgnetwerk van hun kind. 
Onze teams willen ook leren van de therapeuten, 
thuisbegeleiders, artsen, kinesisten ... die het 
kind begeleiden. Deze begeleiders zijn welkom 
in de opvang om de nodige zorg en eventuele 
aanpassingen te bespreken.



“ Ferm Kinderopvang 
bouwt aan een inclusieve 

samenleving waar ‘bijzonder’ 
ook heel gewoon mag zijn...



Contacteer ons 
Inclusiecoach Karin Smout
ksmout@samenferm.be

Infolijn Ferm Kinderopvang
070/24 60 41 (elke werkdag tussen 9u en 14u)
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https://www.facebook.com/FermKinderopvang/

