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Deze brochure geeft je een handig overzicht 
van het opvangaanbod voor baby’s en peuters 

van 0 tot 3 jaar in Aarschot.



Goed om te weten:
 Voor de geboorte? Schrijf je kind nu al in voor kinderopvang!

Je start best zo snel mogelijk met zoeken naar kinderopvang. Zodra je zwanger bent ga je op 
zoek naar de opvang waar jij je als ouder het beste bij voelt. Hou zeker rekening met wachtlijsten! 
Vooraleer je opvanginitiatieven contacteert, bepaal je voor welke dagen je opvang zoekt, hoe lang 
en bekijk zeker eens of je in aanmerking komt voor het vermindert tarief kinderopvang (zie laatste 
pagina). 

 Wat is het verschil tussen gezinsopvang en groepsopvang? 
Een groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. 
Groepsopvang start vanaf minimaal 9 opvangplaatsen. Dit betekent dat er minimaal 9 kinderen 
tegelijkertijd aanwezig zijn. De kinderen worden opgevangen in een leefgroep van maximaal 18 
kinderen. Elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes. In sommige groepsopvang betaal je een 
inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen). Er is ook groepsopvang waar de prijs niet 
afhangt van je inkomen. Groepsopvang werd vroeger ‘kinderdagverblijf’ genoemd. 

Een gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal 1 kinderbegeleider. De gezinsopvang 
streeft ernaar om gemiddeld 4 kinderen op te vangen. Op piekmomenten kunnen dat er meer 
zijn. Dit aantal ligt vast op de vergunning van de opvang en is nooit meer dan 8. De opvang vindt 
meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider. In heel wat gezinsopvang betaal je 
een inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen). Er is ook gezinsopvang waar de prijs niet 
afhangt van je inkomen. Gezinsopvang werd vroeger ‘onthaalouder’ genoemd. 

 Wat is het verschil tussen opvang met inkomenstarief en opvang met vrije prijs? 
Inkomenstarief: In heel wat opvang wordt een prijs gevraagd op basis van je inkomen: het 
inkomenstarief. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig dat je hier kan aanvragen. Bezorg 
jouw attest inkomenstarief voor de eerste opvangdag aan je opvang.

Opvang met vrije prijs: In sommige opvangvoorzieningen 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 opvangvoorziening. 

Voor meer informatie contacteer Huis van het Kind: huisvanhetkind@aarschot.be, 016 63 94 65. 

V.U. Geert Schellens, Schepen van Welzijn, 016 550 350

Beste ouder

Heb je een baby of ben je in blijde verwachting en op zoek naar kinderopvang in Aarschot? 

In deze eerste editie van de brochure ‘Kinderopvang in Aarschot’ vind je een overzicht 
van de opvangmogelijkheden voor baby’s en kinderen van 0 tot 3 jaar in Aarschot. 

In de toekomst willen we nog meer nuttige informatie bundelen voor (toekomstige) 
ouders. Andere verenigingen en diensten zijn daarom absoluut welkom om hun aanbod 
mee bekend te maken. Omdat het opvanglandschap en het opvoedingsaanbod voor 
gezinnen steeds evolueert, willen we met het Huis van het Kind Aarschot streven naar 
een brochure die een echte meerwaarde betekent in de ontwikkeling en opvoeding van 
jouw kind, van geboorte tot jongvolwassene. 

Wij hopen je met deze brochure alvast een stapje verder te helpen in de zoektocht naar 
geschikte kinderopvang. Het is immers een eerste belangrijke keuze die je zal maken in 
het leven van jouw kind. 

Schepen van Welzijn                                                          Burgemeester

Geert Schellens                                                                 André Peeters



A |    DIENST VOOR ONTHAALOUDERS – LANDELIJKE KINDEROPVANG VZW

Landelijke Kinderopvang organiseert opvang in de familiale sfeer bij een twintigtal onthaalouders, 
ook zijn er samenwerkende onthaalouders die groepsopvang aanbieden. Het gaat hierbij vooral 
om dagopvang voor kinderen die nog niet naar school gaan. Soms is ook buitenschoolse 
kinderopvang voor kinderen uit het basisonderwijs mogelijk. Kinderen met specifieke 
zorgbehoeften kunnen hier ook terecht. 

Wat
Dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. In sommige gevallen is ook buitenschoolse opvang 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar mogelijk. 

Wanneer
Minimum 2 dagen per week. 

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

Meer info
Landelijke kinderopvang vzw
Hilde Bamps 
Bogaardenlaan 8
3200 Aarschot
Infolijn Landelijke Kinderopvang 070 24 60 41 (bereikbaar tussen 9u00 en 14u00)
LKOaarschot@landelijkekinderopvang.be 
www.landelijkekinderopvang.be 

A |    DE LIEVE BEESJES

Wat
Gemengde groepsopvang voor lieve beesjes van 0 - 3 jaar. 

Wanneer
Van  maandag tem vrijdag van 7.30 tot 17.50. 
Op feestdagen gesloten, jaarlijks verlof wordt tijdig meegegeven. 

Kostprijs
24 euro/dag (alles in behalve luiers).

Meer info
Verantwoordelijke Ann Schellens
Buikpoelstraat 1A 
3201 Langdorp ( Aarschot ) 
0495 26 63 72 
info@lievebeesjes.be 

1. Gezinsopvang 
met inkomenstarief

2. Gezinsopvang 
vrije prijs



A |    KINDERDAGVERBLIJF DE TRAPPERKES

Kinderdagverblijf “de Trapperkes” is een kinderdagverblijf van Landelijke Kinderopvang vzw en 
is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf biedt opvang voor 55 
(voltijdse) kinderen van 0 weken tot 3 jaar. Hiermee tracht het kinderdagverblijf tegemoet te komen 
aan vragen van ouders die wegens hun werksituatie of leefomstandigheden nood hebben aan 
kinderopvang gedurende de dag. Wij kunnen opvang voorzien voor kinderen met specifieke 
opvangbehoefte. Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder 
toezicht van Kind en Gezin. Wij zijn professioneel uitgerust en beschikken over medewerkers die 
optimale ontplooiingskansen willen bieden aan de kinderen. Wij voorzien dagelijks verse maaltijden 
die in onze eigen keuken worden bereid.

Wat
Dagopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar, er gelden voorrangsregels. 

Wanneer
Alle weekdagen van 7u00 tot 18u15.

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

Meer info
Verantwoordelijke Els Vandewijngaarden
Langdorpsesteenweg 129
3200 Aarschot 
016 49 97 50 (Voor aanvragen dien je contact te nemen met de Helpdesk: 070 24 60 41) 
trapperkes@LandelijkeKinderopvang.be  
www.landelijkekinderopvang.be

B |    KINDERDAGVERBLIJF STEKELBEES

Landelijke Kinderopvang organiseert in het kinderdagverblijf dagopvang voor kinderen van 
0 tot 3 jaar. Wij kunnen ook opvang voorzien voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte 
(inclusieve opvang). Dit wordt steeds individueel bekeken in functie van de mogelijkheden. 
Het kinderdagverblijf is een voorziening onder bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. 
De Vlaamse overheid bepaalt de regelgeving en financiert de werking. De werking in het 
kinderdagverblijf is Nederlandstalig.

Wat
Dagopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar, er gelden voorrangsregels.

Wanneer
Alle weekdagen van 7u tot 18u.

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

Meer info
Verantwoordelijke Ann Vanvelk
Bogaardenlaan 8
3200 Aarschot
016 44 13 30 (Voor aanvragen dien je contact te nemen met de Helpdesk: 070 24 60 41) 
lkdvaarschot@landelijkekinderopvang.be 
www.landelijkekinderopvang.be 

3. groepsopvang 
met inkomenstarief



C |    WINNIE KIDS

Kinderdagverblijf De Winnie Kids biedt opvang aan 25 kindjes tussen 0 en 3 jaar.  

Wat 
Opvangmogelijkheden: een baby of peuter schoolgaande kinderen opvang in groep, 
gespecialiseerd in dringende opvang of occasionele opvang. Wij zijn ook bereid om 
kinderen op te vangen die specifieke zorgen nodig hebben. 

Wanneer
Elke werkdag van 5u00 tot 18u00. 

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

Meer info
Verantwoordelijke Hilde Caron 
Kapitein Gilsonplein 5
3200 Aarschot
0475 31 05 53 
winnie.kids@hotmail.com 

D |    KINDERDAGVERBLIJF UKKEPUK 

Kinderdagverblijf Ukkepuk heeft toffe en deskundige kinderverzorgsters die de kindjes begeleiden.  
Alle dagen organiseren we leuke activiteiten en we voorzien dagelijks verse maaltijden die in de 
eigen keuken van Ukkepuk worden bereid. We beschikken over een goed afgeschermde tuin met 
speel toestellen. 

Wat 
Dagopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar. Er zijn 28 plaatsen in twee leeftijdsgroepen voorzien. 

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

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

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

3. groepsopvang 
met inkomenstarief



A |    KINDERDAGVERBLIJF PICCOLINI 

Wij zijn een kinderdagverblijf onder toezicht van Kind en Gezin, met een vergunning voor 35 
kindjes. Ons kinderdagverblijf wil kinderen een opvang bieden die, ongeacht achtergrond of 
situatie, de nodige ontplooiingskansen biedt zodat elk kind kan schitteren. 

Wat
Dagopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar. 

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

Waar 
Wij werken met 3 formules: 
* flexibele formule 
* onderwijs formule 
* standaard formule 

Elke formule heeft een verschillende prijs. 
Voor meer informatie hierover kan u contact met ons opnemen. 

Meer info 
Verantwoordelijke Maaike Geeraerts
Herseltsesteenweg 269
3200 Aarschot (Ourodenberg) 
016 88 78 89
verantwoordelijke@kdvpiccolini.be 
www.kdvpiccolini.be  

VERMINDERD TARIEF

Gezinnen die het financieel moeilijker hebben kunnen aan een goedkoper tarief gebruik maken van 
kinderopvang bij opvangvoorzieningen die werken inkomenstarief. 

Om te bepalen wie recht heeft op een verminderd tarief voor kinderopvang wordt er gekeken naar de 
situatie van de ouders. Wat is je (gezamenlijk) belastbaar beroepsinkomen en hoeveel kinderen zijn er 
ten laste. Als het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief (dat Kind & Gezin 
hanteert) te betalen, dan kan het OCMW van Aarschot na onderzoek een lager tarief toekennen. 

Het OCMW beslist na onderzoek welk tarief zal worden aangerekend: 
• 50% korting op het inkomenstarief verrekend door Kind & Gezin
• 5,15 EUR per dag
• 1,62 EUR per dag

Heb je vragen over het verminderd tarief of denk je er recht op te hebben? 
Neem zeker eens contact op met de Sociale Dienst van het OCMW. 

Contact
OCMW – Sociale Dienst
Bekaflaan 31A
3200 Aarschot
016 55 07 09

Open elke voormiddag van 8u45 tot 11u45, namiddag enkel op afspraak. 

4. Groepsopvang 
vrije prijs

Verminderd tarief 
kinderopvang



www.Facebook.com/Huisvanhetkindaarschot


