
Deze brochure geeft  je 
een handig overz icht  van het 

OPVANGAANBOD 
voor baby’s en peuters van 0-2,5 jaar & 
voor schoolgaande kinderen van 2,5-12 jaar
in Aarschot.

O P G R O E I E N  I N  A A R S C H O T

kinderopvang 
in Aarschot



Beste ouder,
 
Heb je een baby of ben je in blijde verwachting en op zoek naar kinderopvang 
voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar in Aarschot? Of ben je op zoek naar opvang 
voor jouw schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar?
 
In dit opvangboekje vind je een handig overzicht van de verschillende opvang-
mogelijkheden in Aarschot. Het opvangaanbod is niet altijd even duidelijk voor 
jou als ouder, dus hopen we dat deze brochure een meerwaarde kan zijn.
 
We beseffen dat het opvangaanbod voortdurend evolueert. 
Ken jij een nieuw opvanginitiatief? Laat het ons zeker weten, zodat wij hun 
aanbod mee bekend kunnen maken.
 
Heb je nog vragen over opvang in Aarschot? Of heb je misschien een vraag 
over de opvoeding van je kind of wil je graag meer informatie over work-
shops en andere activiteiten voor kinderen? Dan kan je hiervoor terecht bij 
het Huis van het Kind in Aarschot. Via een samenwerking met verschillende 
organisaties zorgen zij ervoor dat het aanbod voor gezinnen en kinderen 
gebundeld wordt. Op die manier kan jij als ouder contact opnemen met het 
Huis van het Kind en zullen zij jou steeds naar de juiste organisatie doorver-
wijzen.
 
Het Huis van het Kind heeft ook een overzichtelijke website waar je het 
volledige aanbod kan terugvinden. Neem zeker eens een kijkje op 
www.huisvanhetkindaarschot.be.
 
Wij wensen jou alvast heel veel succes met jouw zoektocht naar opvang.
 

Gwendolyn Rutten  Nicole Van Emelen
Burgemeester   Schepen van Welzijn

    Geert Schellens
    Schepen van Jeugd en Gezin

Verantwoordelijke uitgever: 
Gwendolyn Rutten, Nicole Van Emelen, Geert Schellens 

Bekaflaan 31 a  ∙  3200 Aarschot

Druk & ontwerp: 
Tuerlinckx Fine Papers  ∙  3200 Aarschot
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GOED OM TE WETEN

Hoe pak je de zoektocht naar kinderopvang aan? 

◆ Van zodra je weet dat je zwanger bent start je jouw zoektocht naar  
 kinderopvang. 
◆ Je schrijft je in voor kinderopvang in Aarschot door de verschillende  
 opvangplaatsen te contacteren. 
 Elke opvangplaats heeft namelijk een ander inschrijvingssysteem.  
 Een overzicht van de verschillende opvangplaatsen kan je in deze  
 brochure vinden of op de website www.loketkinderopvangaarschot.be
◆ Houd zeker rekening met wachtlijsten! Indien er plaats is zal de opvang- 
 plaats contact met jou opnemen.

Wat is het verschil tussen gezinsopvang en groepsopvang?

Gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal maar één kinderbege-
leider. Vroeger werd dit een 'onthaalmoeder' genoemd. In een gezinsopvang 
zijn er gemiddeld 4 kinderen tegelijk aanwezig. Op piekmomenten kunnen 
dat er ook meer zijn. Dit aantal ligt vast op basis van de vergunning en zal 
nooit meer dan 8 zijn. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning van 
de kinderbegeleider.  

Groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. 
Vroeger werd dit een 'kinderdagverblijf' genoemd. In een groepsopvang zijn 
er minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig. Ze worden opgevangen in een 
leefgroep van maximaal 18 kinderen. Elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes 
onder zijn hoede.

Wat is het verschil tussen opvang met vrije prijs en inkomenstarief?

Opvang met vrije prijs: In sommige opvanginitiatieven bepaalt de opvang 
zelf welke prijs ze vraagt. Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen. Deze 
informatie wordt meegegeven als je contact opneemt met de opvang zelf.

Inkomenstarief: In heel wat opvanginitiatieven wordt een prijs gevraagd op 
basis van je inkomen: het inkomenstarief (IKG-systeem). Je hebt hiervoor 
een attest inkomenstarief nodig dat je kan aanvragen bij Kind en Gezin.

KINDEROPVANG 
VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 2,5 JAAR

4
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GOED OM TE WETEN

Verminderd tarief:

Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, kunnen aan een goedkoper 
tarief gebruik maken van kinderopvang maar enkel bij opvanginitiatieven 
die werken met het inkomenstarief. 

★ Opgelet ★ Dit verminderd tarief wordt enkel toegekend na een finan-
cieel onderzoek door het OCMW en als blijkt dat het inkomenstarief van 
Kind en Gezin niet voldoende is. Heb jij een vraag over het verminderd 
tarief kinderopvang of denk je hier recht op te hebben? 
Neem dan contact op met de Sociale Dienst van het OCMW.  

OCMW - Sociale Dienst
Bekaflaan 31A  ∙  3200 Aarschot 
✆ 016 55 07 09  ∙  sociaalhuis@ocmw-aarschot.be

Het Loket Kinderopvang

Heb je een vraag, verloopt de zoektocht naar kinderopvang niet zo vlot 
of vind je helemaal geen opvang? Neem dan contact op met het Loket 
Kinderopvang in Aarschot 

✆ 0479 15 46 70  ∙  loketkinderopvangaarschot@gmail.com

Om je afspraak te vergemakkelijken en je vraag te verduidelijken 
vul je best op voorhand het online formulier in via de website: 
https://uwhuisvanhetkind.be/loket/aarschot/aanvraag-kinderopvang/
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GEZINSOPVANG MET INKOMENSTARIEF
Ferm Kinderopvang - Dienst voor onthaalouders 

Wat?

Ferm Kinderopvang organiseert opvang bij onthaalouders thuis in een 
familiale sfeer. Het gaat hierbij vooral om dagopvang voor kinderen van 
0 tot 3 jaar, maar ook kinderen in buitenschoolse opvang kunnen bij ont-
haalouders terecht (gezinsopvang en groepsopvang). Er zijn 130 plaatsen, 
verspreid over het grondgebied van Aarschot. 

Via de link https://www.samenferm.be/diensten/kinderopvang/onthaal-
ouder-kinderdagverblijf#waar-in-mijn-buurt kan je zien waar onze locaties 
gelegen zijn. Kinderen met specifieke zorgbehoeften kunnen hier ook terecht. 

Wanneer?

De openingsuren zijn verschillend per onthaalouder (meestal tussen 7u-18u).

Kostprijs?

De dagprijs hangt af van het inkomen (IKG-systeem) en wordt jaarlijks her-
rekend. 

Meer info?

Ferm Kinderopvang DVO  ∙  Verantwoordelijke Hilde Bamps 
Bogaardenlaan 8  ∙  3200 Aarschot
dvo.aarschot@samenferm.be 

Indien je een plaats wil aanvragen, dien je contact op te 
nemen via de Infolijn van Ferm Kinderopvang ✆ 070 24 60 41
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GEZINSOPVANG MET VRIJE PRIJS
De Lieve Beesjes

Wat?

De lieve Beesjes is een gezellige en warme opvang voor kindjes van 0-3 jaar. 
Er is plaats voor maximum 8 kindjes. 

Wanneer?

Van  maandag tem vrijdag van 7.30 tot 17.45. 
Op feestdagen gesloten, jaarlijks verlof wordt tijdig meegegeven. 

Kostprijs?

Gelieve contact op te nemen voor meer info.

Meer info?

Verantwoordelijke Ann Schellens
Rhodestraat 50  ∙  3201 Langdorp
✆ 0495 266 372  ∙  Schellensann80@gmail.com
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GROEPSOPVANG MET INKOMENSTARIEF
Ferm Kinderopvang KDV Aarschot

Wat?

KDV Aarschot biedt dagopvang aan 55 kinderen van 0 tot 3 jaar. 
Er kan opvang geboden worden aan kinderen met specifieke zorgbehoeften, 
want het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en 
werkt onder toezicht van Kind en Gezin. 
KDV Aarschot voorziet elke dag verse maaltijden voor de kinderen die in 
hun eigen keuken bereid worden. In deze opvang gelden voorrangsregels. 

Wanneer?

Alle weekdagen van 7u00 tot 18u15.

Kostprijs?

De dagprijs hangt af van het inkomen (IKG-systeem) en wordt jaarlijks her-
rekend.

Meer info?

Ferm Kinderopvang KDV Aarschot 
Verantwoordelijke Els Vandewijngaerden
Langdorpsesteenweg 129  ∙  3200 Aarschot 
kdv.aarschot@samenferm.be  ∙  www.samenferm.be

Indien je een plaats wil aanvragen, dien je contact op te 
nemen via de Infolijn van Ferm Kinderopvang ✆ 070 24 60 41
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Ferm Kinderopvang KDV Aarschot centrum 

Wat?

KDV Aarschot centrum biedt dagopvang aan 46 kinderen van 0 tot 3 jaar. 
Er kan opvang geboden worden aan kinderen met specifieke zorg-
behoeften, want het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid 
stelt en werkt onder toezicht van Kind en Gezin. In deze opvang gelden 
voorrangsregels. 

Wanneer?

Alle weekdagen van 7u tot 18u.

Kostprijs?

De dagprijs hangt af van het inkomen (IKG-systeem) en wordt jaarlijks her-
rekend.

Meer info?

Ferm Kinderopvang KDV Aarschot centrum 
Verantwoordelijke Lies Elsen
Bogaardenlaan 8 ∙  3200 Aarschot
kdv.aarschotcentrum@samenferm.be ∙  www.samenferm.be

Indien je een plaats wil aanvragen, dien je contact op te 
nemen via de Infolijn van Ferm Kinderopvang ✆ 070 24 60 41
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Winnie Kids

Wat?

Kinderdagverblijf Winnie Kids biedt opvang aan 25 kindjes tussen 0 en 3 
jaar. Ze zijn gespecialiseerd in dringende opvang of occasionele opvang en 
zijn daarnaast ook bereid om kinderen op te vangen die specifieke zorgen 
nodig hebben. Ze hebben 3 leeftijdsgroepen, waar in elke groep specifieke 
vaardigheden en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Ze beschikken over 
een afgeschermde tuin met een terras en aangepast speelgoed. 
 
Wanneer?

Elke werkdag van 7u00 tot 18u00. Er is een mogelijkheid om vanaf 5u00 
opvang aan te vragen mits extra vergoeding per dag.
 
Kostprijs?

De dagprijs hangt af van het inkomen (IKG-systeem) en wordt jaarlijks 
herrekend. Bij de inschrijving vragen ze een vast bedrag te betalen, dit om 
extra kosten te dekken en de inschrijving te bevestigen. 
 
Meer info?

Verantwoordelijke Hilde Caron 
Kapitein Gilsonplein 5 ∙  3200 Aarschot
✆ 0475 310 553  ∙  winnie.kids@hotmail.com 
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Ukkepuk

Wat? 

Kinderdagverblijf Ukkepuk biedt opvang aan 28 kindjes, verdeeld in 2 leef-
tijdsgroepen, tussen 0 en 3 jaar. Elke dag bieden zij verse maaltijden aan 
die bezorgd worden door een traiteur. Daarnaast beschikt het kinderdag-
verblijf over een goed afgeschermde tuin met speeltoestellen. 

Wanneer?

Elke weekdag geopend van 7u00 uur tot 18u30. 
Sluitingsdagen kan je vinden op de website. 

Kostprijs?

De dagprijs hangt af van het inkomen (IKG-systeem) en wordt jaarlijks her-
rekend.

Meer info?

Verantwoordelijke Carmen Storms
Herseltsesteenweg 221  ∙  3200 aarschot (Ourodenberg)
✆ 016 56 16 99  ∙  info@ukkepuk-aarschot.be
www.kdv-ukkepuk-ourodenberg.be 



12

GROEPSOPVANG MET VRIJE PRIJS
Piccolini

Wat?

Kinderdagverblijf Piccolini staat onder toezicht van Kind en Gezin en heeft 
een vergunning om 35 kindjes tussen 0 en 3 jaar op te vangen. In hun 
opvang zorgen ze ervoor dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of 
situatie, de juiste ontplooiingskansen krijgen zodat alle kinderen kunnen 
schitteren. 

Wanneer? 

Kinderdagverblijf Piccolini is elke dag geopend van 7u00 tot 19u00 uur. 
Met een mogelijkheid vanaf 06.30 uur. 

Kostprijs? 

Er wordt gewerkt met 3 formules: 
♦ flexibele formule 
♦ onderwijs formule 
♦ standaard formule 

Elke formule heeft een verschillende prijs en verschillende openingstijden. 
Voor meer informatie hierover dien je contact op te nemen met Piccolini. 

Meer info? 

Verantwoordelijke Maaike Geeraerts
Herseltsesteenweg 269  ∙  3200 Aarschot (Ourodenberg)   
✆ 016 88 78 89  ∙  verantwoordelijke@kdvpiccolini.be
www.kdvpiccolini.be  
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In Aarschot zetten we maximaal in op buitenschoolse kinderopvang voor 
schoolgaande kinderen. Hiervoor werken we samen met Ferm Kinderop-
vang die op verschillende plaatsen in groot Aarschot professionele opvang 
aan de school aanbiedt. 

HOE INSCHRIJVEN? 
Indien je gebruik wil maken van opvang voor of na school, dan dien je 
jouw kind hiervoor in te schrijven. 
Neem contact op met het secretariaat van Ferm Kinderopvang om je 
inschrijving in orde te maken.

Ferm Kinderopvang BKO Secretariaat Aarschot 
Bogaardenlaan 8  ∙  3200 Aarschot  ∙  ✆ 016 44 13 35
adm.bko.aarschotbegijnendijk@samenferm.be  
www.samenferm.be

Wanneer?

De voorschoolse opvang start vanaf 7u tot een kwartier voor de start van 
de school. De naschoolse opvang start een kwartier na schooltijd en eindigt 
om 18u30. 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende buitenschoolse opvanglocaties: 

Ferm Kinderopvang BKO Bekaf 
Bekaflaan 65  ∙  3200 Aarschot

Ferm Kinderopvang BKO Gelrode 
Pastoor Dergentstraat 105  ∙  3200 Gelrode  

Ferm Kinderopvang BKO Gijmel
Hombergstraat 4  ∙  3201 Langdorp   

Ferm Kinderopvang BKO Langdorp
Testeltsesteenweg 29  ∙  3201 Langdorp

Ferm Kinderopvang BKO Ourodenberg
Kerstraat 14  ∙  3200 Aarschot 

Ferm Kinderopvang BKO Rillaar 
Ebdries 11  ∙  3202 Rillaar

Ferm Kinderopvang BKO Sancta Maria
Kard. Mercierstraat 10  ∙  3200 Aarschot

Ferm Kinderopvang BKO Wolfsdonk
Veerlestraat 7B  ∙  3201 Langdorp

Ferm Kinderopvang BKO Zonnedorp

Bogaardenlaan 8  ∙  3200 Aarschot

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 12 JAAR

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 12 JAAR
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Voor opvang tijdens schoolvakanties of schoolvrije dagen dien je op 
voorhand in te schrijven. Je kan gebruik maken van het opvangaanbod 
van Ferm Kinderopvang, JC De Klinker en sportdienst Aarschot. 

FERM KINDEROPVANG VAKANTIEOPVANG 
★ Opgelet ★ De vraag naar opvang tijdens schoolvakanties is heel groot. 
Je dient dus op voorhand je kind in te schrijven. Je kan enkel opvang 
reserveren als jouw kind al bij Ferm Kinderopvang ingeschreven is. 
De vakantielocaties van Ferm Kinderopvang zijn open van 7u tot 18u30.
Indien je nog niet ingeschreven bent of vragen hebt over de kostprijs van 
de opvang, neem je best zo snel mogelijk contact op met het secretariaat 
van Ferm Kinderopvang:

Ferm Kinderopvang BKO Secretariaat Aarschot 
Bogaardenlaan 8  ∙  3200 Aarschot  ∙  ✆ 016 44 13 35
adm.bko.aarschotbegijnendijk@samenferm.be
www.samenferm.be

Opvang reserveren 

Vakantieopvang reserveren gebeurt online in 4 stappen. We overlopen de 
stappen hierna. Heb je geen computer of internet? Neem dan contact op 
met het secretariaat van Ferm Kinderopvang BKO Aarschot en zij helpen 
jou verder. 

Stap 1 ➤ Registreren
Je moet je eerst registreren. Daarna kan je opvang reserveren. 
Registreren gebeurt via de website:
♦ Ga naar www.samenferm.be
♦ Ga rechtsbovenaan naar ‘login’ en kies voor ‘buitenschoolse  
 opvang’.
♦ Klik op ‘nog geen account? Registreer je nu!’
♦ Vul je klantnummer (8 cijfers, begint met 10…), de geboorte 
 datum van jouw ingeschreven kind, jouw e-mailadres en de  
 herhaling van jouw e-mailadres in. 
♦ Kies een gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord.
♦ Klik op ‘registreer’

VAKANTIEOPVANG 
VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 12 JAAR
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Stap 2 ➤ Reserveren
Vanaf een bepaalde datum kan je opvang reserveren voor 
een schoolvakantie of schoolvrije dag. 
♦ Log in op de website: www.samenferm.be
♦ Klik op ‘online reserveren’
♦ Log in met je zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. 
♦ Daarna kan je de gewenste dagen reserveren.

Stap 3 ➤ Antwoord
De verantwoordelijke verwerkt jouw aanvraag. 
♦ Je krijg een bevestigingsmail met een overzicht van de  
 goedgekeurde en geweigerde dagen. 
♦ Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met 
 het secretariaat. 

Stap 4 ➤ Wijzigen 
Na de verwerkingsfase vind je een overzichtskalender op de 
website. Je ziet voor welke dagen je reserveerde, op welke 
dagen we volzet zijn en welke dagen we nog plaats hebben. 
Je kan extra reserveren, wijzigen en annuleren. 

Indien je ingeschreven bent voor de vakantieopvang 
ontvang je een nieuwsbrief met informatie over de 
werking van de vakantie. 

oepie, vakantie!
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VAKANTIEOPVANG VAN JC DE KLINKER 

Tijdens de schoolvakanties (met uitzondering van de kerstvakantie) 
kan je jouw kind inschrijven voor de Vakantieclub van JC De Klinker. 

De Vakantieclub is het speelplein van de stad Aarschot voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar. De kinderen zijn welkom in Huis Verdonck en worden 
vervolgens per leeftijd onderverdeeld in groepjes. De monitoren werken 
steeds een leuk programma uit rond één bepaald thema om volop te 
ravotten tijdens de vakantie. 

Het speelplein is steeds open van 7u30 tot 18u. Er wordt niet gewerkt 
met halve dagen. Wil je graag meer informatie over de kostprijs van de 
vakantieclub? Neem dan contact op met JC De Klinker. 

Kinderen vanaf 6 tot 16 jaar kunnen ook ingeschreven worden voor de 
Grabbelpas. Tijdens de schoolvakanties (met uitzondering van de kerst-
vakantie) biedt de Grabbelpas elke dag andere activiteiten aan. 
De locaties en de uren kunnen variëren van dag tot dag. Lees dus zeker 
het programmaboekje goed na. Dit is te verkrijgen aan de balie van 
JC De Klinker of online via de website. 

★ Opgelet ★ Je dient steeds op voorhand in te schrijven voor de 
vakantieclub en de Grabbelpas. Dit kan met een online account via: 
http://inschrijvingen.jcdeklinker.be/ of aan de balie van JC De Klinker. 
Er worden geen telefonische inschrijvingen aanvaard. 

JC De Klinker
Demervallei 14  ∙  3200 Aarschot  ∙  ✆ 016 56 62 24
info@jcdeklinker.be  ∙  www.jcdeklinker.be 
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VAKANTIEOPVANG VAN DE SPORTDIENST AARSCHOT  
 
Tijdens de schoolvakanties kan je jouw kind inschrijven voor de sport-
kampen van de Sportdienst Aarschot (Sportpromotie Aarschot vzw). 

Er worden sportkampen georganiseerd voor kinderen van 3 tot 18 jaar in 
verschillende sporttakken, in samenwerking met Aarschotse sportclubs of 
organisaties. Het aanbod bestaat o.a. uit omnisport, zwemmen, paardrijden, 
tennis, kleutersport, sport en spel, basketbal, tafeltennis en zelfs taal-
kampen.

De sportkampen gaan door op verschillende locaties in Aarschot, bv. sport-
centrum Demervallei, sporthal Bekaf, manège Ruitershof,  TC De Zavel, de 
voetbalclubs, …

Inschrijven doe je steeds voor de volledige periode van het sportkamp, bij 
bepaalde kampen wordt er voor en/of na het sportkamp opvang voorzien.

Wil je graag meer informatie over de sportkampen? Neem dan contact op 
met de sportdienst of bekijk de info op de website www.sportinaarschot.be.

★ Opgelet ★ Je dient steeds op voorhand in te schrijven voor de sport-
kampen. Dit kan met een online account via www.sportinaarschot.be

Sportdienst Aarschot (Sportpromotie Aarschot vzw)
Demervallei 8  ∙  3200 Aarschot  ∙  ✆ 016 56 20 15
sportdienst@aarschot.be  ∙   www.sportinaarschot.be 



19

Heb je graag eens een avondje helemaal voor jezelf? Je volgt avond-
onderwijs of je hebt dringend even een babysit nodig? 
Dan kan je hiervoor terecht bij de kinderoppasdienst van de Gezinsbond. 

3 voordelen:

♦ De Gezinsbond kent alle babysitters. Elk van hen heeft een  
 gesprek gehad met de plaatselijke kinderoppascoördinator. 
♦ Via het vaste tarief van 5 euro per uur zijn zowel de baby-
 sitter als de kinderen verzekerd voor burgerlijke aansprake 
 lijkheid. Daarnaast is de babysitter ook verzekerd voor de  
 verplaatsing. 
♦ Je kan altijd bij de plaatselijke kinderoppascoördinator 
 terecht met vragen of opmerkingen. 

Hoe werkt het?

♦ Om gebruik te maken van de kinderoppasdienst van de  
 Gezinsbond, dien je eerst lid te worden. Dit kan heel gemak- 
 kelijk via de website: www.gezinsbond.be en klik op: “lid  
 worden”
➤ Een lidmaatschap kost 42 euro per jaar.
➤ Er kan een sociaal tarief toegepast worden. 
 Neem hiervoor contact op met de plaatselijke Gezinsbond. 
♦ Ga vervolgens naar de website: www.kinderoppasdienst.be  
 en registreer je als ouder. 
♦ Heb je reeds een account aangemaakt? Klik dan op “login  
 als ouder” en reserveer een babysit. 

Heb je vragen of hulp nodig? 
Twijfel niet en neem contact op met de plaatselijke Gezinsbond.

Gezinsbond Aarschot
✆ 0485 359 152  ∙  infogezinsbondaarschot@gmail.com  
kinderoppas.aarschot@gmail.com

DE KINDEROPPASDIENST 
VAN DE GEZINSBOND



Huis van het Kind Aarschot   ∙   Bekaflaan 31A   ∙   3200 Aarschot
✆ 016 63 94 65   ∙   huisvanhetkind@aarschot.be

O P G R O E I E N  I N  A A R S C H O T


