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Opvang vinden wordt kinderspel met  

‘Opvang. Vlaanderen’  

Dienst Onderwijs 

14|03|2022 

 

 

Mensen die gezinsuitbreiding plannen of al in blijde verwachting zijn van een kindje, wachten beter niet te 

lang met het zoeken naar een geschikte kinderopvangplek. Geen evidente klus want er zijn weinig vrije en 

betaalbare plaatsen en vele ouders weten niet goed waar hun zoektocht te beginnen.  

Gemeente Beveren kwam de ouders tegemoet met een bundeling van het aanbod in Beveren,  zowel 

online als met een brochure. Maar tot nu toe was er geen mogelijkheid om online een opvangplek aan te 

vragen via één centraal platform.   

“Daar biedt het online platform ‘Opvang. Vlaanderen’ nu een antwoord op”, zegt schepen voor 

Kinderopvang Laura Staut. “Deze website geeft een overzicht van alle opvanginitiatieven voor kinderen 

van 0 tot 3 jaar in Vlaanderen. Bovendien kan je kan er meteen een aanvraag indienen bij de opvang van je 

keuze.  

Ook ons Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente helpt toekomstige ouders, die online moeilijker hun 

weg vinden, in de zoektocht naar opvang. Je kan in het gemeentehuis in Beveren op afspraak terecht bij de 

medewerkers van dienst Kinderopvang. Samen met jou gaan ze op zoek gaan naar gepaste opvang.  

Alle kinderopvanginitiatieven in de gemeente kregen een opleiding en een startpakket om aan de slag te 

gaan met het platform. Want alle opvangaanvragen worden verzameld via dit digitaal platform.  

Het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente krijgt via dit systeem bovendien een goed beeld van het 

kinderopvanglandschap in Beveren: hoeveel vragen naar opvang zijn er? Welke kunnen beantwoord 

worden en welke niet? Zo kan het beleid rond kinderopvang beter afgestemd worden op de noden.” 

Bekendheid geven aan Opvang.Vlaanderen 

De gemeente gaat samen met vroedvrouwen, gynaecologen, huisartsen, het Sociaal Huis, het Huis van het 

Kind en andere partners aan de slag om het platform bekend te maken bij (aanstaande) ouders via een 

affiche- en flyercampagne. 
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Meer informatie 

Laura Staut 

schepen voor Kinderopvang 

T 03 750 16 05 

E laura.staut@beveren.be 
 

 


