
Hoe ondersteuning aanvragen?

Ondersteuning kan aangevraagd worden door:
 ▪ ouders, 
 ▪ scholen,
 ▪ kinderopvang, 
 ▪ CLB, … 

Ouders moeten steeds hun toestemming 
geven.

Contact

Samen met Kind en Gezin en 
het departement Onderwijs 
werkte het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een 
Handicap (VAPH) deze vorm van 
ondersteuning uit.

Onze werkwijze

Heb je een ondersteuningsvraag of wens je 
meer informatie, neem dan contact op met 
één van onze medewerkers (zie contact).

1. Starten doen we steeds met een 
kennismakingsgesprek met alle betrokkenen:

 ▪ Uitleggen van de werking GIO.
 ▪ Bespreken van de bezorgdheden en 

verwachtingen.
 ▪ Beslissen of GIO wordt opgestart.

2. Onze GIO-medewerker communiceert met  
één centrale aanspreekfiguur. Deze persoon 
is de spilfiguur in de communicatie tussen alle 
betrokkenen.  

3. Na elk begeleidingsmoment maakt onze GIO-
medewerker een verslag. Hierin staan alle 
adviezen, genomen acties, wat nog bekeken 
moet worden, afspraken,… De aanspreekfiguur 
stuurt dit verslag door naar alle betrokkenen.  

Een GIO-traject bestaat uit:

 ▪ Observaties

 ▪ Exploreren binnen de verschillende 
ontwikkelingsdomeinen

 ▪ Gesprekken met de zorgfiguren

 ▪ Evaluatiegesprekken

GIO-begeleiders
 Ann Roodhooft
 ann.roodhooft@mpi-oosterlo.be
 0499 05 91 44

 Pegie Van den Broeck
 pegie.vandenbroeck@mpi-oosterlo.be
 0493 25 33 76

Els Goovaerts
els.goovaerts@mpi-oosterlo.be
0473 37 11 21

Info en aanmeldingen
 Ellen Coudron
 zorgvragen@mpi-oosterlo.be
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Wat is  GIO?

GIO staat voor Globale Individuele Ondersteuning.

 ▪ Het is laagdrempelige en snel inzetbare hulp 
voor jonge kinderen. 

 ▪ Samen met alle betrokkenen bouwen we aan 
een duurzaam inclusief traject. 

 ▪ GIO richt zich op de overgangsmomenten in 
het leven van het jonge kind: 

 9 van thuis naar kinderopvang of school, 
 9 van kinderopvang naar school,
 9 van de ene kleuterklas naar de andere,
 9 van kleuterschool naar lagere school. 

Ook doorheen het jaar kan GIO ingezet worden 
bij nood aan ondersteuning.

Ons aanbod

Een GIO-traject geeft recht 
op  30 uren ondersteuning per 
kalenderjaar. 

Dit is niet betalend, maar dient 
wel geregistreerd te worden.

Globale individuele ondersteuning (GIO) richt 
zich specifiek op kinderen met een specifieke 
zorgbehoefte tot en met het eerste leerjaar (0 tot 
6 jaar).

Kinderen die een kleuterjaar gedubbeld hebben, 
kunnen ondersteund worden tot en met het eerste 
trimester van het eerste leerjaar (uitzonderlijk tot 
7 jaar).

 9 We schetsen een beeld van het kind en wat 
zijn/haar ondersteuningsnoden zijn.

 9 We geven adviezen aan de zorgfiguren. We 
zetten in op het trainen, stimuleren en coachen 
om de adviezen in de praktijk te realiseren. 
We streven ernaar dat de zorgfiguren ook na 
de GIO-ondersteuning hiermee aan de slag 
kunnen blijven.

 9 Onze adviezen zijn gebaseerd op onze 
handicapspecifieke kennis van onder andere 
ASS, ADHD, ontwikkelingsachterstand en 
sociaal-emotioneel functioneren.

 9 De afstemming tussen de verschillende 
betrokkenen vinden we enorm belangrijk. 
Samen bekijken we de nood aan ondersteuning. 
We zijn experten naast andere experten.

Wat doen we niet:

 8 Individuele therapie, testing of diagnosticering.

 8 30 uren systematisch inzetten, bv. wekelijks 
een begeleidingsmoment voorzien.  

 8 Het aanleren en inoefenen van schoolse 
vaardigheden. Hiervoor verwijzen we 
door naar de zorg binnen de school, 
ondersteuningsnetwerk, …

Voor wie?

Waar?
De ondersteuning vindt plaats in de reguliere 
kinderopvang of in de school van het kind. 


