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kinderen met een risico op of vermoeden van een 
motorische beperking of voor kinderen bij wie een 

motorische beperking al werd vastgesteld.

Vanuit Dominiek Savio zetten we in op  
het versterken van mogelijkheden of  

het creëren van kansen in inclusieve trajecten.

WIJ ZIJN ER VOOR ...

MOBIEL AANBOD VOOR KINDEREN
Een kind moet glunderen, moet genieten, moet bewegen, moet spelen, moet, 
moet, moet ... ?! Veel moet in onze maatschappij, maar wij vertrekken liever 
vanuit 'het kunnen' en 'het mogen' iets doen. 

Elk kind verdient het om kind te zijn, maar leren en spelen is niet 
vanzelfsprekend voor een kind met een (risico op) een motorische beperking.
Voor hun ouders en voor al wie met deze kinderen werkt in kinderopvang, vrije 
tijd of school is het vaak zoeken. Ook voor hen willen we er zijn.

We zijn geen tovenaars of feeën maar engageren ons wel om samen te zoeken 
naar die dingen die een verschil kunnen maken.
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THUISBEGELEIDING
‘t Spoor-thuisbegeleiding wil ouders versterken in hun omgang met  
de problematiek van hun kind. De specifieke werking ‘Andere Start’ ondersteunt 
ouders van een baby na een verblijf op neonatologie. 

THEMA’S IN DE BEGELEIDING
• De emotionele beleving van ouders rond de risico-ontwikkeling of de  

beperking. 

• Wat is eigen aan de ontwikkeling van hun kind: motorisch en ruimer.

• Samen zoeken naar de best passende opties voor ouders en kind in het  
traject van de zorg of de juiste hulpmiddelen. 

• Aandacht voor de balans zorg-werk-leven.
• Sociaal-administratieve ondersteuning.

EEN WAAIER AAN MOGELIJKHEDEN
• De ouders van een baby met een risico-ontwikkeling geven aan dat ze zich heel 

onzeker en bang voelen. We kunnen stilstaan rond dit gevoel en hoe ze hier  
mee kunnen omgaan ...

• Ouders van een peuter met een motorisch probleem, ten gevolge van 
hersenschade bij de geboorte, willen dat hun peuter tot stappen komt. We 
kijken wat hun kind nu al kan en wat ze kunnen doen om het in zijn motorische 
ontwikkeling te ondersteunen …  
We stemmen af met de privé-kinesitherapeut. 

• Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen signaleert dat hun peuter  
ook cognitieve problemen heeft. De ouders delen hun bezorgdheid rond de 
toekomst en de instap in het gewoon kleuteronderwijs. Wij gaan met hen  
in gesprek om te zien wat voor hen belangrijk is in die keuze: gesprek met 
school, ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam Type 4, contact met CLB.

• Ook andere vragen komen aan bod: op welke extra sociale voorzieningen kan 
ik beroep doen? Hoe krijg ik alle zorg georganiseerd? Kan ik als ouder mijn 
ervaringen delen? Wat of wie is voor mij een bron van steun? ...

JOUW PARTNER: ‘T SPOOR
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MOBIEL TEAM
't Spoor-mobiel team zet in op het aanleren van vaardigheden in de context, 
thuis, op school … Het accent ligt op werken met het kind. Om dit optimaal te 
laten verlopen is afstemming en samenwerking met de context heel belangrijk. 

THEMA’S IN DE BEGELEIDING
• Ergotherapeutisch:

• aanleren van verschillende vaardigheden die voor kinderen met een 
motorische beperking een bijzondere uitdaging vormen (Activiteiten 
Dagelijks Leven zoals aankleden, toiletbezoek ...)

• oefenen fijn motorische vaardigheden
• oefenen visuo-motoriek
• aanleren gebruik digitale hulpmiddelen en leren typen
• aanleren vaardigheden in functie van de mobiliteit: fietsen, gebruik 

openbaar vervoer ...

• Logopedisch: ondersteuning bij voedings- en communicatieproblemen.  
De logopedische ondersteuning is heel erg ingebed in het dagdagelijks 
handelen door ouders en verzorgers. De logopedische ondersteuning sluit 
daarom heel erg aan bij de thuisbegeleiding. 

EEN WAAIER AAN MOGELIJKHEDEN
• Een kleuter met hemiparese leert om zijn jasje zelfstandig aan en  

uit te doen. Ook de ouders en de kleuterjuf maken kennis met deze 
methodiek zodat ook zij kunnen oefenen als de ergotherapeut van het 
mobiel team er niet is. 
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• Janne zit in een rolstoel en tot nu toe plaatst de kleuterjuf haar op het 
toilet. Als Janne naar het eerste leerjaar gaat, is het aangewezen dat ze 
dit zelfstandig kan. De onderwijsondersteuner ziet niet onmiddellijk een 
oplossing. Een ergotherapeut van het mobiel team gaat langs, kijkt na 
waar handvatten kunnen worden geplaatst en oefent met Janne hoe ze de 
transfer rolstoel-toilet zelfstandig kan uitvoeren. 

• De ondersteuner Type 4 stelt vast dat Pieter (5de leerjaar) het schrijftempo 
in de klas onmogelijk kan volgen. Ze stelt de ouders voor Pieter aan te 
melden bij het mobiel team. Zij kunnen Pieter leren typen en leren werken 
met digitale handboeken. De ondersteuner Type 4 kijkt in afstemming met 
de leerkacht om het gebruik van de digitale handboeken in de klaspraktijk 
te integreren. 

• Een baby heeft problemen met zijn motorische coördinatie bij het drinken. 
Een logopedist van het mobiel team gaat langs in het kinderdagverblijf en 
evalueert samen met de kindbegeleider hoe ze de baby veilig kan laten 
drinken. Ze proberen een drinkbeker met uitsnijding.  

• Een kleuter met motorische beperking spreekt niet wanneer hij instapt 
in het gewone onderwijs. Hoe kunnen de ouders en de juf met de kleuter 
omgaan, zodat de communicatieve ontwikkeling wordt ondersteund?  

JOUW PARTNER: ‘T SPOOR
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De opdracht van Centrum Consult wordt getypeerd door een hoge mate van 
specialisatie. Het gaat over vragen die doelgroepspecifieke expertise vragen. 
Het kan dat na de kortdurende interventie van Centrum Consult een langer 
durend traject via het mobiel team van 't Spoor nodig is. 

EEN WAAIER AAN MOGELIJKHEDEN
• Hulpmiddelen

• Advies geven rond een specifiek hulpmiddel.
• Informeren over de verschillende mobiliteitshulpmiddelen 

bruikbaar in schoolcontext, thuis of op reis.
• Zoeken naar het geschikte communicatiehulpmiddel.
• Adviseren van digitale hulpmiddelen voor school of thuis.
• ...

• Informeren over aanwezige hulpmiddelen zoals een sta- of zitorthese.
• Zoeken naar geschikte en specifieke digitale hulpmiddelen of apps ...

We helpen als een doelgroepspecifieke insteek nodig is en als de betrokken 
diensten, personen die op dat moment al ondersteuning bieden, de vraag 
niet kunnen opnemen.

• Advies bij woningaanpassing.

• Handelingsgerichte beeldvorming: beeldvorming van het motorisch 
functioneren van een kind en de implicaties ervan.

• Evaluatie van de mogelijkheden van het bovenste lidmaat in functie van het 
al of niet inschakelen van de aangedane arm en hand.

• Opsporen van visuele problemen gelinkt aan een hersenletsel.

• ...

BEELDVORMING & ADVIES

JOUW PARTNER: CENTRUM CONSULT







ONDERWIJSONDERSTEUNING
Vanuit onderwijs focussen we op het onderwijsleerproces.  
De opdracht van het ondersteuningsteam is drieledig: kindgericht,  
leerkracht- en schoolgericht, oudergericht.
De ondersteuning van de ouders gaat over het onderwijsleerproces en is in die 
zin heel verschillend van het aanbod vanuit de thuisbegeleiding van 't Spoor.

EEN WAAIER AAN MOGELIJKHEDEN
• Kindgericht

• Individueel of in de klas, klasondersteunend (co-teaching met  
methodes die ten goede komen aan het kind, pre-teaching … ). 

• Werken rond de sociaal-emotionele context: leren omgaan met de  
beperking en creëren van een inclusief klimaat binnen klas en school, 
talentgericht werken, toekomstverwachtingen ...

• Leerkracht- en schoolgericht 
• Aanreiken van specifieke methodieken.
• Aanpassingen van materialen (advies naar inzetten en gebruik van 

technologische en digitale hulpmiddelen ...). 
• Toepassen van redicodi*-maatregelen, ondersteunen bij het informeren 

over en omgaan met de impact van de beperking op het  
onderwijsleerproces en op het volledig schoolgebeuren. 

• Oudergericht
Tips voor ouders: hoe kunnen zij het leerproces van hun kind goed  
begeleiden? 

*  ReDiCoDi staat voor Remediëren, Differentiëren, Compenseren en Dispenseren.

JOUW PARTNER: ONDERSTEUNINGSTEAM TYPE 4
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HOE KAN JE OP ONS BEROEP DOEN?
RTH | RECHTSREEKS TOEGANKELIJKE HULP
RTH is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, 
dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. 
• Een aanvraag bij het VAPH is niet nodig.
• Je stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder. 
• RTH kan je nooit combineren met MFC of PAB.

De mobiele ondersteuning vanuit Dominiek Savio is hoofdzakelijk rechtstreeks 
toegankelijk. 
• Elk kind heeft recht op 8 punten. 
• 1 mobiele begeleiding (een huisbezoek) kost 0,22 punt. 
• Voor 1 kind kunnen we maximaal 36 mobiele begeleidingen presteren door 

‘t Spoor en/of Centrum Consult.
• Ouders betalen 5,34 euro per begeleiding.

Vanuit ’t Spoor worden meer dan 95% van de kinderen via RTH begeleid.

RTH FLEX VOOR GLOBALE INDIVIDUELE ONDERSTEUNING (GIO)
Via RTH flex kunnen jonge kinderen beroep doen op GIO.
• Bovenop de 8 punten kunnen ze 4 extra punten RTH inzetten.
• GIO wordt gerekend in uren: 0,13 punten per uur. 
• De ouders betalen geen bijdrage. 
• RTH flex is niet combineerbaar met MFC of PAB.

Globaal Individuele Ondersteuning (GIO)
• Het VAPH werkte deze vorm uit in samenwerking met Kind & Gezin en  

het departement Onderwijs.
• Via GIO zetten we specifiek in op jonge kinderen met (een vermoeden van) 

een beperking tot en met het eerste leerjaar. 
• GIO ondersteunt bij overgangsmomenten: de eerste stap naar de  

kinderopvang, overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de 
kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de 
buitenschoolse opvang ...



13

MFC | MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
Een MFC richt zich tot personen met een beperking tot en met 21 jaar  
(uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan  
specifieke ondersteuning. 
Een MFC biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Om beroep te kunnen doen  
op begeleiding vanuit een MFC doorloop je een procedure bij de 
intersectorale toegangspoort. 
Vanuit ‘t Spoor worden heel weinig kinderen mobiel onder MFC begeleid.

PAB | PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET
PAB is een budget dat het VAPH aan ouders geeft om de assistentie voor hun kind 
te organiseren en te financieren voor thuis of in school.  
De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort.  
Ouders kunnen ook begeleiding of assistentie inkopen met PAB .

OUTREACH
Outreach is het delen van handicapspecifieke expertise met minstens  
drie mantelzorgers of ondersteuners. 
• Outreach is niet gebonden aan een specifieke cliënt, is geen casusbespreking,  

maar de concrete vraag is er vaak wel naar aanleiding van een casus. 

• Voor outreach wordt een bijdrage van de aanvrager en een  
vergoeding van kosten voor administratie en verplaatsing gevraagd. 

• Outreach is voor een kleine groep en gaat over het delen van kennis die  
zonder ruime voorbereiding beschikbaar is. Outreach verschilt hierin van  
vorming.



THUISBEGELEIDING

Begeleiden van ouders door  
pedagoog-thuisbegeleider  
en/of kine-thuisbegeleider.

‘t Spoor
Hilde Callewaert

051 230 605
hilde.callewaert@tspoor.net

RTH - GIO - MFC
PAB - OUTREACH

MOBIEL TEAM

Aanleren vaardigheden bij kind door  
ergotherapeut of logopedist.

‘t Spoor
Janique Vandewiele

051 230 653
janique.vandewiele@dominiek-savio.be

RTH - GIO - MFC
PAB - OUTREACH

CONTACT | INFO
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ONDERWIJSONDERSTEUNING

Ondersteunen in functie van 
het leerproces aan kind, leerkracht 

en school, en ouders.

Ondersteuningsteam Type 4
Machteld Boone

0476 86 58 56
machteldboone@dominieksavio.be 

BEELDVORMING & ADVIES

Beeldvorming, evaluatie en advies 
die een hoge graad van specialisatie 

rond de doelgroep vraagt.

Centrum Consult
Janique Vandewiele

051 230 653
janique.vandewiele@dominiek-savio.be

RTH - GIO - MFC
PAB - OUTREACH
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DOMINIEK SAVIO vzw
Koolskampstraat 24
8830 Hooglede-Gits
051 230 611
dominiek-savio.be
info@dominiek-savio.be

MOBIEL AANBOD 
KINDEREN


