
V.U.:  Hilde Claes (algemeen directeur) 
 Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel

Dag o pva n g
M FC

Voor meer info: neem contact met ons op, dan 
verkennen we graag samen de mogelijkheden. 

Contact
Aanmeldingen en info
 Annelies Vandepaer (zorgregisseur)
 zorgvragen@mpi-oosterlo.be

MPI Oosterlo vzw
Eindhoutseweg 25
2440 Geel
014 86 11 40
www.mpi-oosterlo.be

Dagopvang aanvragen

Kostprijs
Door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap) werd wettelijk vastgelegd hoe 
groot de persoonlijke financiële bijdrage is voor 
dagopvang.  

Voor de actuele bedragen verwijzen wij naar de 
website van het VAPH: https://www.vaph.be/
organisaties/mfc/bijdragen. 

Of scan de QR-code

Wanneer je gebruik wil maken van dagopvang, 
neem je contact op met Annelies Vandepaer.  Zij is 
onze zorgregisseur en bekijkt samen met jou wat je 
ondersteuningsvraag inhoudt. Ze gaat met jou na 
of de administratieve stappen genomen werden of 
geeft je hierbij advies.  

Indien gewenst, kan er een kennismakingsgesprek 
gepland worden. 



Dagopvang minderjarigen Ons aanbod

Voor wie

Met de functie dagopvang bieden we binnen het 
Multifunctioneel Centrum (MFC) MPI Oosterlo 
schoolaanvullende en schoolvervangende 
handicapspecifieke ondersteuning.

Ons streefdoel is om de ontwikkelingskansen en 
ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de 
jongere optimaal te stimuleren.

Wanneer is dagopvang mogelijk?
• op schooldagen
• op schoolvrije dagen

De dagopvang is er voor kinderen en jongeren tot 
21 jaar, 
• die beschikken over een toegangsticket voor 

dagopvang via de Intersectorale Toegangspoort 
of 

• die een PEC-ticket hebben via het VAPH.

De mogelijkheid bestaat ook om via Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulpverlening (RTH) gebruik te 
maken van de dagopvang.

Schoolaanvullende dagopvang 
• dagelijkse ondersteuning het hele jaar door 

tijdens de middagpauze
• op schoolvrije dagen wordt een ganse dag 

dagopvang aangeboden

Schoolvervangende dagopvang 
Binnen de schooluren bieden we school-
vervangende dagopvang waarbij een 
alternatief programma wordt aangeboden. 
Deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk 
in samenwerking en afstemming met een 
onderwijsinstelling aangeboden. 

Het Begeleidingsteam

De begeleiding gebeurt door een team van 
begeleiders die mee ondersteund worden door een 
pedagoog/psycholoog en maatschappelijk werker.  

Er kan ook beroep gedaan worden op een 
deskundige groep van therapeuten zodat ook het 
volgen van kinesitherapie en logopedie tot de 
mogelijkheden behoren.

Voorbeelden 
activiteiten tijdens schoolvrije dagen

Voorbeelden 
dagelijkse ondersteuning


