Passende Opvang
Aanmelding en contact
Voor aanmelding en/of aanvullende informatie kunt u contact
opnemen met een van de procesbegeleiders.

passende opvang nijmegen-noord
Opvang+ is op dit moment mogelijk bij diverse locaties
van KION en  bij Kinderopvang de Klompjes.
 Judith Bremer procesbegeleider
 j.bremer@passendeopvang.nl
 06 45 84 17 49

passende opvang heyendael



Susan Raedts procesbegeleider
s.raedts@passendeopvang.nl



06 22 41 39 76

passende opvang groesbeek
Opvang+ is op dit moment
mogelijk bij diverse locaties van
Kindercentrum Domino.
 Gillis Geschiere procesbegeleider
 g.geschiere@maartenschool.nl
 06 50 68 25 49
Meer informatie?
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Informatie Passende Opvang
gericht op de ontwikkeling van het jonge kind

Binnen Passende Opvang regio Nijmegen werken verschillende
partners samen aan een passende vorm van opvang voor ieder
kind. Hierbij staan het welbevinden, de ontwikkelingsbehoeften
en de mogelijkheden van het kind voorop.
Bij dit project zijn betrokken Sint Maartenschool, Sint Maartens
kliniek, Stichting Driestroom, KION kinderopvang, Kinderopvang Heyendael, Kinderopvang de Klompjes, Entréa, Kleur Kinder- en Jeugdzorg, THOM kinderfysiotherapie en Integrale Vroeghulp. Daarnaast
zijn er mogelijkheden voor inzet van eerstelijnsbehandelaars voor
ergotherapie, fysiotherapie en logopedie.

Wat vinden wij belangrijk!


Opvang op maat voor ieder kind



Opvang in een zo gewoon mogelijke omgeving dicht bij huis
Werken op basis van partnerschap
Flexibel aanbod
Gewoon waar mogelijk, speciaal waar het moet
Denken vanuit oplossingen en werken vanuit mogelijkheden
Geïntegreerd samenwerken







Ons aanbod
Vanuit een veilige, uitdagende omgeving bieden we een compleet
aanbod op het gebied van dagopvang. Van 7.30 tot 18.00 uur voor
kinderen in de leeftijd van nul tot en met vier jaar (kinderdagverblijven) en van 9.00 - 12.00 uur voor kinderen van twee jaar en vier
maanden tot en met vier jaar (peutergroepen).
Voor ieder kind realiseren we opvang op maat, dat wil zeggen: afgestemd op de ondersteunings- en ontwikkelingsbehoeften van het
kind en de persoonlijke interesses en voorkeuren van ouders. We
noemen dit opvang+.
Bij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, denken wij aan
kinderen met een lichamelijke beperking, kinderen met een verstandelijke
beperking of ontwikkelingsachterstand, kinderen met sociaal-emotionele
problematiek, kinderen met een chronische ziekte of kinderen in een problematische gezins- of crisissituatie.

De ondersteunende activiteiten zoals medische zorg, therapie,
ontwikkelingsstimulering en voorbereiding op (speciaal) onderwijs
integreren we in de dagopvang. Het ritme van het kind en de dagindeling bij het kinderdagverblijf of de peutergroep vormen de basis.
De behandelaars en begeleiders van de verschillende organisaties
werken intensief samen, waardoor we voor ieder kind passende opvang binnen de reguliere kinderopvang kunnen bieden. We werken
vanuit het principe dat op iedere vraag een antwoord mogelijk is.
Binnen ons aanbod voor kinderen die extra zorg nodig hebben vinden we het van essentieel belang dat zij kunnen spelen met leeftijdsgenootjes en van elkaar kunnen leren.

Kosten
Ouders betalen voor Passende Opvang de reguliere prijs voor opvang zoals vermeld op de websites van KION en Kinderopvang Heyendaal. De meerkosten voor geïndiceerde zorg, begeleiding en ondersteuning worden gefinancierd uit de persoonlijke zorgbudgetten
of ziektekostenverzekering en leveren dus voor ouders geen extra
kosten op.

