
Welkom vrijwilliger.

SamenFerm.be/jobs

in onze inclusieve buitenschoolse 
kinderopvang



Ferm Kinderopvang staat in voor de begeleiding van 
kinderen 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.



Wij zoeken jou
Ferm Kinderopvang zoekt helpende handen om extra 
groeikansen te bieden voor kinderen met specifieke 
zorgen zodat élk kind zichzelf kan zijn in de groep. 

Heb je een warm hart voor kinderen, een beetje tijd en 
véél goesting om mee een verschil te maken?  
Dan zoeken wij jou! 



Wat beteken jij als 
vrijwilliger bij ons?
Je helpt ons volgens jouw eigen mogelijkheden.  
Je helpt mee in de opvanglocatie terwijl de kinderen 
eten of spelen. 
Concreet kan dit zijn: Je speelt mee spelletjes, leest 
voor, zoekt samen de buitenruimte op, begeleidt 
kinderen onderweg van school of bushalte naar de 
opvang, helpt tijdens het eetmoment of geeft andere 
praktische ondersteuning … 

Wat bieden we jou? 
Je maakt bij Ferm Kinderopvang deel uit van een zorg-
zaam team, je krijgt ondersteuning van het team kinder-
begeleiders en de verantwoordelijke van de locatie. 
Je ontvangt een onkostenvergoeding voor de 
momenten dat je mee komt helpen.

Wat zouden wij dankbaar 
zijn met jou erbij.



“ Ferm Kinderopvang 
bouwt aan een inclusieve 

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



Interesse?
Maakt je hart een sprongetje bij het lezen van deze 
uitdaging en wil jij je graag inzetten als vrijwilliger in 
onze organisatie?  

Solliciteer op SamenFerm.be/jobs of neem contact op 
met Karin Smout, inclusiecoach Provincie Antwerpen 

ksmout@samenferm.be
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