
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap

Netwerkondersteuning
1. Mobiele begeleiding bij dagopvang
Bij deze ondersteuning worden ouders nauw
betrokken tijdens opstart en begeleidingsperiode. Er is
aandacht voor gezinswerking en regelmatig overleg
met school en andere betrokken diensten.
2. Intensieve netwerkondersteuning
Voor intensievere vraag naar thuisbegeleiding is er
samenwerking met de dienst Tussenin of 1G1P (1 gezin
1 plan).
We zoeken naar manieren om het gezinsleven meer
leefbaar te maken.
3. ’t Loket
De zoektocht naar zorg, erkenningen of extra
financiële ondersteuning is soms moeizaam. ’t Loket,
een dienstverlening vanuit het MPC, kan jullie op weg
helpen.
Outreach
Het Outreach-team kan op vraag van scholen of
voorzieningen advies verlenen en ondersteuning
bieden in de begeleiding van jongeren met een
specifieke zorgvraag. Het Outreach-team kan
ingeroepen worden om kennis te verruimen op gebied
van gedragsstoornissen en ASS.
Globale Individuele Ondersteuning (GIO)
De GIO kan ondersteuning bieden om
transitiemomenten in de inclusieve zorg (van thuis
naar kinderopvang, van kinderopvang naar
kleuterklas, van kleuterklas naar eerste leerjaar) alle
kansen te geven. De begeleider zal coachen, trainen,
stimuleren maar vooral assisteren in het werkveld.

Contact en regio
Contact
Als ons aanbod jullie aanspreekt, kan je contact 
opnemen met de zorgregisseur van het MPC 
Sint-Franciscus op 053/64.66.66 of  
zorgregie@mpc-sintfranciscus.be.

De zorgregisseur zal naar jullie vragen 
luisteren, bekijken welk aanbod jullie hierbij het 
beste kan ondersteunen en jullie in contact 
brengen met de juiste mensen.

Kernregio

 Oost-Vlaanderen (tot lijn
Geraardsbergen/Aalst)

 Vlaams-Brabant (Halle/Vilvoorde)
 Brussel

De afstand tot de campus is voor dagopvang 
een bepalende factor in opstartmogelijkheid. 
Het moet immers mogelijk zijn dagelijks naar 
huis te gaan.

Meer info

www.mpc-sintfranciscus.be

Onze contactgegevens:

Aquarel/Ginkgo
Frans Baetenstraat 57 – 1750 Eizeringen 
(Lennik)
aquarel@mpc-sintfranciscus.be
ginkgo@mpc-sintfranciscus.be

Aquarel
Ginkgo



Wie zijn we? 
Voor wie?
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Aquarel

schoolaanvullende 
dagopvang
Ouders kunnen de keuze maken tussen
 Middagbegeleiding (11u40-12u45)
 Avondbegeleiding (15u40-18u)
 Woensdagnamiddag (12u-18u)
 Vakantieopvang (8u30-17u)

• We bieden een mix van groepswerking en
individuele begeleiding met volgende accenten

 Groei naar zelfvertrouwen en rust
 Groei naar realistisch zelfbeeld
 Bevorderen van zelfvertrouwen en

weerbaarheid
 Omgaan met gevoelens van zichzelf en

anderen
 Leren inleven in wat de ander voelt
 Omgaan met waarden en normen, regels
 Conflicten leren oplossen
 Huiswerkbegeleiding

• We zoeken naar een gepaste contextwerking

 Er is aandacht voor het hele gezin.
 Er is regelmatig overleg met de school en

andere betrokken diensten.
 De frequentie en intensiteit worden onderling

afgesproken.

Ginkgo

schoolvervangende 
dagopvang
GINKGO is een samenwerkingsverband tussen BuLO 
Eizeringen en MPC Sint-Franciscus, in partnerschap 
met ouders, CLB en de leerling zelf.

• Schoolvervangende dagopvang

 Een alternatief aanbod voor kinderen of 
jongeren die tijdelijk moeten ontsnappen aan 
de drukte van elke dag.

 Een zinvolle en ontspannende invulling, 
individueel of in kleine groep.

 BuLO Sint-Franciscus krijgt ondersteuning van 
de begeleiders in klasverband. Leerlingen die in 
deze klassen terechtkomen, hebben specifieke 
noden in functie van hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling.

Re-integratie en participatie aan het klas- en 
schoolgebeuren staan voorop. We werken volgens 
modules waaraan leerlingen in functie van hun 
noden flexibel kunnen deelnemen.

Als we vermoeden dat het kind nood heeft aan een 
langdurig en intensief aanbod, vragen we de ouders 
om via het CLB een erkenning van het VAPH voor 
schoolvervangende dagopvang, mobiele begeleiding 
of verblijf aan te vragen voor opstart.

• Ondersteuning in de klas 

Op de campus in Eizeringen voorzien we 
schoolaanvullende dagopvang (AQUAREL) en 
schoolvervangende dagopvang (GINKGO) voor 
meisjes en jongens van 3 tot 12 jaar met 
opvoedingsproblemen, gedrags- en/of 
emotionele problemen. Er is een diagnose of 
vermoeden van een autismespectrumstoornis, 
ADHD,  hechtingsprobleem en/of een 
leerstoornis, … al dan niet in combinatie met 
een licht verstandelijke beperking.

Er zijn combinatiemogelijkheden met
-       Verblijf (Logeren)
-       Intensieve thuisbegeleiding.


