
 02 420 22 44 
 (op werkdagen 
 8.30-12.30 uur en 13-16.30 uur)

 gio@resonansvzw.be
 www.resonansvzw.be

 Sterrenveld 27
 1970 Wezembeek-Oppem
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MEER INFO

Interesse in ons aanbod? Contacteer ons voor 
meer informatie.

Resonans vzw is erkend en 
vergund door het VAPH (Vlaams 
Agentschap voor Personen met 
een Handicap).

GIO
Globale individuele ondersteuning 

binnen de kinderopvang en op school



Ondersteuning van 
jonge kinderen met 
een (vermoeden van) 
ontwikkelingsstoornis 
in de (naschoolse) 
kinderopvang of op 
school

Vanaf september 2019 bieden wij ondersteu-
ning binnen de inclusieve context van het 
kind. Onze GIO-medewerkers komen naar de 
school, het kinderdagverblijf of de naschoolse 
opvang om het inclusief traject dat het kind 
loopt of gaat opstarten maximale slaagkansen 
te geven. Dit is een aanbod aanvullend op 
onze thuisbegeleiding, maar is net zo goed 
toegankelijk voor nieuwe kindjes.
 

Wat doen we?

We bieden laagdrempelige, soepel inzetbare 
hulp die in afstemming met de ouders en an-
dere partners vorm krijgt. We gaan samen op 
zoek naar wat het kind nodig heeft om mee te 
draaien in de opvang, de klas of op school.

Deze ondersteuning is een combinatie van 
praktische hulp en begeleiding.

Bv: uitdenken van structuur of specifieke aan-
passingen, oplossingen praktisch uitwerken 
en uitproberen in de inclusieve context, on-
dersteunen bij sociale interacties, mee den-
ken over oplossingen voor knelpunten zoals 
aandacht, zindelijkheid … 

Praktisch

De ondersteuning wordt geboden in de 
kinderopvang, de school of de buitenschoolse 
opvang voor kinderen tussen 0 en 7 jaar (tot en 
met het eerste leerjaar).

Dit voor kinderen met:

·  een vertraagde ontwikkeling
·  een mentale, motorische of meervoudige  

beperking
·  een gedrags- en/of emotionele stoornis
·  een voedingsprobleem kaderend in een 
 syndroom of ontwikkelingsstoornis

Regio: Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdste-
delijk Gewest

GIO kan maximaal 30 u per kind per kalender-
jaar, eventueel bovenop de al lopende thuisbe-
geleiding.  
 

Kostprijs

GIO is gratis en kan ingezet worden in blokken 
van 3 à 4u, of meer flexibel na overleg.


