
Kinderopvangpunt Gent 
Alle opvang in Gent
voor je baby of peuter
www.kinderopvang.gent



Opvang voor je baby of peuter
Op de website van Kinderopvangpunt Gent www.kinderopvang.gent krijg je een overzicht 
van alle kinderdagverblijven en onthaalouders in Gent. Dit maakt je zoektocht naar 
een geschikte opvangplaats veel eenvoudiger.

De online kaart toont de opvangplaatsen in je buurt. Filter zelf op:
 • tarieftype
 • leeftijd van je kind
 • soort opvang

Alleen maar voordelen
 Alle opvanginitiatieven op 1 plek verzameld.
 Inschrijven op diverse wachtlijsten is niet meer nodig.
 Bemiddeling met opvanglocaties als je 3 maanden voor de geplande startdatum 
  nog geen opvang hebt.

De vraag naar kinderopvang in Gent is groot. Een opvangplek op je droomlocatie 
garanderen we dus niet. Wél dat we ons uiterste best voor je doen.

Tarieven voor opvang?
6 op de 10 opvanglocaties in Gent vragen een prijs op basis van je inkomen. Hoeveel je 
moet betalen wordt berekend door Kind & Gezin. De prijs ligt tussen de 5 en
28 euro per dag.
Is dit tarief moeilijk betaalbaar voor jou? Ga langs bij een welzijnsbureau van het OCMW 
om te kijken of een tariefvermindering mogelijk is.

Soorten opvang?
• Gezinsopvang: opvang in de woning van de onthaalouder. 
 Er zijn maximaal 8 kinderen tegelijk aanwezig.
• Groepsopvang: opvang in een kinderdagverblijf (0-3 jaar) of 
 peutertuin (18 maanden-3 jaar), meestal in verschillende leefgroepen verdeeld, 
 met meerdere kinderbegeleiders. 
 Er zijn maximaal 9 kinderen per begeleider.



Opvang aanvragen?
 1. Meld je aan op www.kinderopvang.gent en registreer je.
 2. Bekijk het overzicht. Voeg de gewenste locaties toe aan je lijst.
 3. Start dan je aanvraag.
 4. Vul het aanvraagformulier volledig in en dien in.
 5. Je krijgt een bevestigingsmail.

Wat na je aanvraag?
Elke organisator van kinderopvang beslist op basis van zijn eigen visie welke kinderen 
kunnen ingeschreven worden. Je weet niet meteen of er plaats vrij is in de locaties van 
je voorkeur. 9 maanden voor de gevraagde startdatum laten je voorkeurlocaties je per 
mail of brief weten of er een opvangplaats vrij is.

Er is plaats?
Je krijgt een voorstel van een opvanglocatie. Je hebt 14 dagen tijd om te beslissen 
of je akkoord gaat én om een afspraak te maken met deze locatie.

Wat als er geen plaats is op de gevraagde startdatum?
Als je van al je voorkeurlocaties verneemt dat er geen plaats vrij is, heb je 2 keuzes:
  1. Je verandert je aanvraag op www.kinderopvang.gent en geeft nieuwe   
   voorkeurlocaties in. Dit kan éénmalig. Doe dit binnen de 14 kalenderdagen na  
  ontvangst van het bericht.

  2. Je beslist om af te wachten. Je aanvraag komt dan op een wachtlijst die alle  
  opvanglocaties kunnen raadplegen. Als een opvanglocatie een plaats vrij heeft,  
  neemt ze zelf contact met je op. Door een verandering in de woon- of werksituatie  
  van een gezin dat een kind had ingeschreven, komen er soms plots plekjes vrij.

   Heb je 3 maanden voordat de opvang moet starten nog geen plaats? 
   Contacteer het Kinderopvangpunt. We zoeken samen een oplossing.
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Hulp nodig bij je aanvraag of vragen?
Bel naar Gentinfo. Een aanvraag opmaken duurt ongeveer een kwartier. Bepaal 
voor je telefoontje alvast je voorkeuren. Of maak een afspraak om langs te komen 
bij het loket Kinderopvangpunt. 
Heb je al een ingevulde aanvraag? Bel het Kinderopvangpunt. Hou het 
nummer van je aanvraag bij de hand, zo helpen we je snel verder.

Contactgegevens en openingsuren

Kinderopvangpunt Gent
www.kinderopvang.gent
kinderopvangpunt@stad.gent
09 268 20 86, bereikbaar op maandag van 14-17 uur, dinsdag van 9-12 uur en vrijdag 
van 9-12 uur

Loket Kinderopvangpunt Gent
AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag van 14-17 uur.
Langskomen kan na afspraak via mail, telefoon of de website.
Meld je aan bij de balie op de gelijkvloerse verdieping.

Gentinfo
09 210 10 10
Hier kun je terecht van maandag t.e.m. zaterdag van 8-19 uur.

KINDEROPVANGPUNT 


