
BEGELEIDING EN DAGOPVANG VOOR KINDEREN  
VAN 0 TOT 6 JAAR MET EEN BEPERKING  
OF EEN VERMOEDEN VAN
NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

SAMEN IN ZORG 
GROEIEN
Als ouder van een jong kind met (een 
vermoeden van) een beperking sta 
je voor heel wat uitdagingen. Samen 
met jou wil Merlijn op weg gaan om je 
kind optimale groeikansen te bieden. 
De eigen kwaliteiten, zorgbehoeften 
en ondersteuningsnoden zijn het 
vertrekpunt voor ons hulpaanbod.

Ieder kind is uniek en vanuit de unieke 
behoeften van jouw kind gaan we 
hen stimuleren en ondersteunen. We 
bekijken vooral wat jouw kind wel kan.

Zowel op pedagogisch, therapeutisch als 
medisch vlak bieden we intensieve hulp.

Merlijn is een hartelijke en warme 
voorziening. We hechten veel belang 
aan gelijkwaardigheid en respect voor 
iedereen.

ONZE WERKING
Onze dagopvang organiseren we in 
leefgroepen van maximum 7 kinderen. Elke 
leefgroep heeft 2 begeleiders die voor een 
veilige en geborgen sfeer zorgen. Zo 
kan jouw kind zich thuisvoelen en 
op eigen tempo groeien.
Logopedisten, kinesisten 
en een ergotherpeut geven 
jouw kind individuele- of 
groepstherapie. Een 
kinderneurloog geeft 
bijkomende medische 
ondersteuning en 
neemt contact op met de 
behandelende artsen.

KINDEREN MET MEERVOUDIGE BEPERKING

Als je kind een meervoudige beperking 
heeft, heeft het vooral nood aan lichamelijk 
comfort en emotioneel welzijn. We 
bieden dan eenvoudige, gestructureerde 
waarnemingen aan (basale stimulatie) en we 
werken aan de functionele vaardigheden en 
sociale zelfredzaamheid. Zo creëren we een 
structuur met pedagogische activiteiten, 
therapie, spel en verzorging

KINDEREN MET 

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Voorspelbaarheid en structuur bevordert 
de leer- en speelkansen bij je kind met 
een autismespectrumstoornis. We zetten 

vooral in op sociale en communicatieve 
vaardigheden en algemene ontwikkeling. 
We oefenen op samen én apart leren spelen.

ADMINISTRATIEVE EN 

ANDERE HULP

Bijkomend kunnen we 
je nog ondersteunen bij 
bijvoorbeeld een bezoek 
aan de controlearts van de 

verhoogde kinderbijslag of 
een bezoek aan een school. 

De maatschappelijk assistent 
staat je bij met je sociale administratie. 
Wanneer het tijd is voor je kind om Merlijn 
te verlaten, helpen we je om een geschikte 
vervolgopvang te vinden

OUDERWERKING

Zowel jij als het ruime netwerk van jouw 
kind zijn onze belangrijke partners tijdens 
de intensieve begeleiding van jouw kind 
op Merlijn. We betrekken je graag bij onze 
eerste kijk op jouw kind en bij de opmaak en 
het bijsturen van een handelingsplan. 
Je kan nog meer betrokken zijn en de 
belangen van je kind behartigen in onze 
ouderraad.
Als ouder kan je deelnemen aan trainingen 
voor ouders en themagroepen.

MEER 
INFORMATIE
LIJKT MERLIJN GESCHIKT VOOR JOUW 

KIND,  NEEM DAN ZEKER CONTACT OP

Merlijn vzw
Schotensesteenweg 258
2100 Deurne
03/218 99 60

info@merlijnvzw.be
www.merlijnvzw.be

Maatschappelijk assistent
Inge Huybrechts
03/328 10 93
inge.huybrechts@merlijnvzw.be



PRAKTISCH
HOE START JE EEN AANVRAAG DAGOPVANG 

IN MERLIJN OP?

Hiervoor heb je een indicatiestellingsverslag 
nodig. Daarvoor ga je eerst langs bij een 
erkend Multidisciplinair Team (MDT). Dit kan 
een centrum voor ontwikkelingsstoornissen, 
een afdeling van een universitair kinder- en 
jeugdpsychiatrie, jouw eigen mutualiteit of 
een CLB zijn.
Dit MDT zal je dan verder informeren over 
welke stappen je nog moet ondernemen.
Daarna zal de maatschappelijk assistent van 
Merlijn, in overleg met de orthopedagogen 
onderzoeken in welke leefgroep jouw kind 
het beste past.
Van zodra er een open plaats is en je staat 
bovenaan de wachtlijst dan neemt de 
maatschappelijk assistent contact op om 
concrete afspraken te maken.

GESTART IN MERLIJN?

• Merlijn is alle weekdagen geopend van 
7u30 tot 17u30.

• 1 week in de paasvakantie, 2 weken 
in de zomervakantie en 1 week in de 
kerstvakantie is Merlijn gesloten.

• Ouders zorgen zelf voor vervoer van en 
naar Merlijn.

• Bij afwezigheden door ziekte is een 
afwezigheidsattest nodig.

• Vakantie wordt gepland in onderling 
overleg.

• Jouw kind krijgt 2 lichte en 1 warme 
maaltijd per voltijdse dag.

• De dagprijs is maximaal 12,89 euro, 
dit kan minder zijn afhankelijk van de 
kinderbijslag.  Dit maximumbedrag 
wordt door het VAPH vastgelegd en is 
indexeerbaar. 


