
Kinderopvangpunt Gent vergemakkelijkt de
zoektocht naar opvang voor baby's en peuters

Stad Gent lanceert Kinderopvangpunt Gent. Het platform bundelt alle
opvanginitiatieven voor kinderen van 0 t.e.m. 3 jaar in Gent. In een keer kunnen
(toekomstige) ouders een aanvraag indienen voor vijf verschillende
kinderdagverblijven en/of onthaalouders. Dat maakt de zoektocht naar een
geschikte opvangplaats veel eenvoudiger.

Tot nu toe konden (toekomstige) ouders zich via Tinkelbel al inschrijven voor de 30
kinderdagverblijven en peutertuinen van Stad Gent. Voor niet-stedelijke
kinderdagverblijven en onthaalouders moesten ze ieder opvanginitiatief zelf contacteren.
Dat betekende heel wat rondbellen. Met Kinderopvangpunt Gent is dat niet meer nodig.

Eenvoudig

Op www.kinderopvang.gent kunnen (toekomstige) ouders zich ook voor de overige 126
private kinderdagverblijven in Gent en de 155 onthaalouders die thuis baby’s en peuters
opvangen, inschrijven. Ze krijgen een duidelijk overzicht van alle opvanginitiatieven in
Gent. Op basis van eenvoudige filters kunnen ze snel de gewenste opvang voor hun kind
vinden. Wie geregistreerd is, kan in een keer een aanvraag indienen voor vijf
verschillende kinderdagverblijven en/of onthaalouders, zowel stedelijk als niet-stedelijk.
Telefonisch registreren via Gentinfo (09 210 10 10) kan ook.

http://www.kinderopvang.gent/


Ouders hoeven zich hierdoor niet meer op diverse wachtlijsten te plaatsen. Het platform
garandeert evenwel geen opvangplek. Voor ouders die zes maanden voor de geplande
opvangdatum nog geen opvang hebben, wordt door het Kinderopvangpunt Gent
bemiddeld met de opvanginitiatieven.

Aanmelden op Kinderopvangpunt Gent? Dat doet u zo:

Coördinator

De Stad Gent investeerde in 2016 in bijkomende middelen om zijn regisseursfunctie voor
kinderopvang 0-3-jarigen te kunnen uitbouwen. Naast het online platform
Kinderopvangpunt Gent werd budget voorzien om een coördinator Kinderopvangpunt
Gent aan te werven. Die opereert voor alle opvanglocaties in Gent en staat los van de
organisatie van de Stedelijke Kinderopvang. De Stad Gent zal ook een fysiek loket
uitbouwen om ouders rechtstreeks te woord te staan.

'Met Kinderopvangpunt Gent willen we de zoektocht naar een opvangplaats
vergemakkelijken. We brengen ook de vraag naar kinderopvang beter in kaart. Dat
is zowel voor de Stad Gent als voor Vlaanderen als de subsidiërende overheid
belangrijke informatie in het streven naar voldoende opvangplaatsen in onze stad.'

— Schepen van Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere

 
Meer info

Informatie
Danny Verdonck, coördinator Kinderopvang Punt Gent, gsm 0474 94 05 67, e-mail
danny.verdonck@stad.gent

Bevoegd

mailto:danny.verdonck@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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