
.

In welk kinderdagverblijf kan elk kind terecht, ongeacht extra (ernstige) 

beperkingen en/of sociaaleconomische achtergrond?

Streven naar groei en 

verandering.

Met verwondering en 

aandacht kijken 

naar elk kind, elk 

mens, met een open, 

niet-veroordelende 

blik.

Ontwikkeling stimuleren via 

inclusieve kinderopvang

Opvang van 25 kinderen per dag:

- 17 kinderen (0-2,5 jaar) normale 

ontwikkeling

- 8 kinderen (0-6 jaar) met extra zorgnoden

- In totaal 40 kinderen, waarvan 15 met 

extra zorgnoden

- Brede ontwikkelingsstimulering

- Huiselijke omgeving

- Ruim aanbod aan 

binnen en buiten activiteiten

Deskundigheid bieden 

door divers team

van personeel en vrijwilligers

Interprofessionele aanpak:

- Medische en orthopedagogische omkadering

- Kinderverzorgers en opvoeders

- Verpleegkundige

- Kinesist

- Logopedist

- Leerkracht

- Vrijwilligers

- Jongvolwassenen met een 

beperking werken als vrijwilliger

- Vrijwilligers uit integratie- en 

armoedeprojecten

- Inclusieve vakantiekampen

- Samenwerking begeleid 

zelfstandig wonen

Brede open kijk creëren 

op inclusie/diversiteit

Ouders ondersteunen

- Ouders tijd geven om te wennen aan de 

nieuwe situatie

- Ouders tijd geven voor zelfontplooiing

- Kans bieden dat ouders elkaar ontmoeten

- Er zijn voor ouders wanneer dit nodig is

- Brede kijk op ontwikkeling van hun kind geven

- Recht op onderwijs

- Voor kinderen met beperking tussen 

2,5 jaar en 6 jaar

- Onderwijs op maat

- Samenwerking scholen buitengewoon 

en gewoon onderwijs

- Begeleiding van de 

geleidelijke overgang naar school

- Verscheidene evenementen en activiteiten  ter 

financiële ondersteuning

- Verdienmodel:

25% facturatie ouders

50 % subsidies

25% sociaal ondernemerschap

Financieel onafhankelijk(er) 

via sociaal ondernemerschap

IMPACT?

Anderen inspireren als 

Centrum voor Inclusieve 

Kinderopvang (CIK)

- Zorgregio Vilvoorde

- Andere kinderdagverblijven en onthaalouders 

inspireren en begeleiden om inclusie mogelijk te 

maken

Focus: Wat is de (meer)waarde van Villa Clementina voor 

de kinderen met en zonder extra zorgnoden, hun broers en zussen, de ouders van de kinderen met en zonder extra 

zorgnoden, het personeel, de vrijwilligers, inhoudelijk en/of financieel betrokken partners, …?

Aanpak: via bevragingen en groepsbijeenkomsten in kaart brengen 

welke impact Villa Clementina heeft op verschillende betrokkenen en op de maatschappij.

http://www.villaclementina.be

Met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij

Een veilig nest waar élk kind kan zijn en bloeien.

Een warm huis waar élk mens kan zijn en groeien.

Een bron van inspiratie.

WANT HET KAN !

ONZE

DOELEN

te Zemst

Stappen zetten binnen

onderwijs via onderwijsproject

http://www.villaclementina.be/

