
Een attentie voor alle kinderbegeleiders en
onthaalouders van de Stad Gent

Alle kinderbegeleiders en onthaalouders van de Stad Gent ontvangen een kleine
attentie op 12 oktober, de nationale dag van de kinderbegeleider en de
onthaalouder.

Anno 2016 is de pedagogische functie van een kinderbegeleider enorm gegroeid.
Zijn/haar rol is veel breder dan die van louter babysit. Om hen daarvoor te bedanken,
geeft de Stad Gent hen op 12 oktober, de nationale dag van de kinderbegeleider en de
onthaalouder, een kleine attentie.

Welkom in de tuin

De kinderbegeleiders van kinderdagverblijf Nieuwland ontvangen hun attentie zelfs
rechtstreeks van Elke Decruynaere, schepen voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. Het
kinderdagverblijf zal later dit jaar immers als eerste opvanglocatie in Gent zijn
heringerichte tuin openstellen voor buurtbewoners en ouders van ingeschreven kindjes.



Vorig jaar werd de tuin van kinderdagverblijf Nieuwland al voor een deel aangepakt met
ouders uit de buurt en werd o.a. een wilgenhut gebouwd. Later staan nog grotere
ingrepen gepland om de tuin nog kindvriendelijker in te richten. Zo zijn er plannen voor
eetbare planten, planten met speciale geuren en een blotevoetenparcours.
Buurtbewoners en ouders van de ingeschreven kinderen zouden de tuin kunnen
reserveren in het weekend en wanneer de opvanglocatie gesloten is.

Verticale werking

Verder startte kinderdagverblijf Nieuwland op 1 september met een verticale werking. In
één leefgroep zitten daardoor nu kindjes van 0 tot 2,5 jaar door elkaar. Dat systeem biedt
een aantal voordelen voor de kindjes en de begeleiders. Jonge kindjes kunnen van de
groten leren, en de groten dragen mee zorg voor de kleintjes. Elk kindje kan ook een
betere band opbouwen met een vaste begeleider waardoor het zich veiliger en meer
geborgen voelt.

In kinderdagverblijf Nieuwland zijn op dit moment 112 kindjes ingeschreven, die verzorgd
worden door 23 begeleidsters. De zeven leefgroepen hebben telkens twee begeleidsters,
per leefgroep zijn 16 kindjes ingeschreven.

Kinderopvang in Gent

De Stad Gent coördineert 70 opvanglocaties waarvan 41 voor buitenschoolse opvang (3-
12 jaar) en 30 kinderdagverblijven en peutertuinen (0-3 jaar). Ongeveer 4.500 kinderen
van 0 tot en met 12 jaar oud zijn ingeschreven. Met 650 medewerkers
(verantwoordelijken, huishoudhulpen, kinderbegeleiders, ...) is Dienst Kinderopvang bijna
de grootste dienst binnen de Stad Gent. De Stad Gent voorziet in ongeveer 1/4e van het
totaal aantal opvangplaatsen in Gent naast verschillende privé-initiatieven.

De kinderopvang van de Stad Gent wil de totale ontwikkeling van kinderen bevorderen
en zet daarom zwaar in op bijscholingen en teamwerking. De professionele begeleiders
blijven zo op de hoogte van nieuwe inzichten over groepsopvoeding, inclusie,
kindportretten...

Informatie
Hilde Van de Putte, consulent communicatie Dienst Kinderopvang, gsm 0485 85 30 34,
e-mail hilde.vandeputte@stad.gent

Bevoegd

mailto:hilde.vandeputte@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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