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De tijd vliegt als je je amuseert. Dit jaar organiseren we als Stad Hasselt 25 jaar 
buitenschoolse opvang voor kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Voor en 
na de schooluren, op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen. Niet omdat het 
moet, want opvang is geen verplichte taak van een lokale overheid. Wel omdat 
we er zelf een prioriteit van maken. We doen het in de eerste plaats voor alle 
Hasseltse kinderen. We willen dat ze gelukkig zijn en zich veilig voelen. Al spelend 
laten we hen talenten ontdekken en ontwikkelen. Maar we doen het ook voor alle 
ouders. Zodat ze werk en gezin kwaliteitsvol kunnen combineren. Nationaliteit, 
afkomst, geslacht of geloof? Iedereen is welkom. 

We groeiden en groeiden… Spelenderwijs, zoals onze kinderen. Vandaag vangen 
we jaarlijks zo’n 3000 kinderen van 2,5 tot 12 jaar op. Tien (!) keer zoveel als bij 
onze start in 1996. Samen met de vzw De Ukkies en de vzw De Hummeltjes staan 
we in de top 5 van grootste projecten in Vlaanderen. Daar zijn we trots op. Daarom 
blikken we graag terug met dit unieke magazine. Een ‘collector’s item’ vol feiten, 
weetjes, verhalen en anekdotes naar aanleiding van ons jubileum. We doen het op 
‘onze’ manier. Vóór onze kinderen en ouders, en graag ook samen met hen.

Spelenderwijs gegroeid,
zoals onze kinderen 
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Hasselt is een kindvriendelijke stad. En zoals 
dat in zo’n stad hoort, beschikken we over een 
buitenschoolse kinderopvang van het hoogste 
niveau. Dankzij het enthousiasme en de bezieling 
van de 87 begeleiders – gespreid over 11 locaties 
– behoort onze kinderopvang tot de top van 
Vlaanderen. Bij het krieken van de dag of wanneer de 
avond valt, op een schooldag of tijdens de vakantie: 
ze staan altijd klaar voor onze kinderen.

Ik ben zelf vader dus ik besef heel goed: als jij als 
ouder gaat werken, is het belangrijk dat je zoon 
en/of dochter opgevangen wordt in een warm en 
geborgen nest, omringd met liefde en zorg. Maar 
evengoed een omgeving waar onze oogappels iets 
kunnen opsteken. En de kinderen voelen zich goed 
in onze kinderopvang, dat blijkt uit de openhartige 
uitspraken verderop in dit magazine. Die waardering 
is hartverwarmend voor onze begeleiders. Tegelijk 

motiveert ze ons ook om een stapje 
extra te zetten: we blijven 

structureel bijkomende 
plaatsen creëren, met extra 
aandacht voor opvang voor 
kinderen met een  beperking.

Habib El Ouakili
Schepen Onderwijs & Gezin

Een warm nest



De stad Hasselt start het project 
‘buitenschoolse kinderopvang’ op, in 
samenwerking met de vzw Provinciale 
commissie buitenschoolse opvang. 
We stellen een coördinator en een 
administratief medewerker aan 
(hun verhaal lees je op pagina 6). 
Kind & Gezin adviseert en subsidieert. 

Van een tewerkstellingsproject via de VDAB gaan 
we over naar personeel met een diploma kinder-
verzorg(st)er of opvoed(st)er. De oorspronkelijke 
opvangmoeders kunnen een opleiding volgen, sta-
ge lopen en verder aan de slag blijven. Er verschijnt 
een eigen kwaliteitshandboek waarin de pedago-
gische werking, de veiligheid en gezondheid, de 
ouder- en kinderparticipatie en de permanente 
evaluatie en bijsturing beschreven staan.

Drie Hasseltse basisscholen reageren 
enthousiast en bijten mee de spits af.’t Superhuis 
in Spalbeek, ’t Noppertje in Stevoort en De 
Speelclub in Kuringen (later opgesplitst in Mini 
en Maxi) zien het levenslicht. Nog hetzelfde jaar 
vinden we een samenwerking met Ons Kind in 
Kiewit (voor kinderen van het buitengewoon 
onderwijs) en start ook De Regenboog in Runkst 
op woensdagnamiddag.  

Met de verhuis van ’t Ravotje in 
Rapertingen naar een geschikter pand 
in dezelfde straat start een reeks 
verhuisbewegingen. In de volgende 
jaren krijgen ook ’t Superhuis in Spalbeek 
(2010), De Maxi’s van De Speelclub in
Kuringen (2011 en 2015) en De Kleurdoos in 
Stokrooie (2018) een nieuwe thuis.

Andere scholen zien de meerwaarde 
in van een externe partner. Vier 
nieuwe locaties openen de deuren: 
‘t Schabolleke in Sint-Lambrechts-
Herk (1998), De Kleurdoos in Stokrooie 
(1999), ’t Ravotje in Rapertingen (2001) 
en Holderdebolder in Kiewit (2002). 

De nieuwe opvang Okido opent in 
Kermt, in de oude bibliotheek. Een 
opvanglocatie die de stad Hasselt 
volledig zelf financiert en waar we 
leerlingen uit de vrije basisschool 
’t Kabaske en van de stedelijke 
basisschool in Kermt opvangen. 
Zo tonen we weer aan dat we 
netoverschrijdend werken. 

Aanvankelijk vangen we 
de kinderen letterlijk op in 
‘huiselijke sfeer’. Vanaf 2003  
vangen we kinderen op in 
grotere huizen, sporthallen, 
refters van scholen… én 
bouwen we als stad ook 
onze eerste nieuwbouw 
specifiek voor kinderopvang. 
De Regenboog in Runkst kan 
voortaan 92 kinderen opvangen.   

’t Noppertje is de tweede opvang 
die zijn intrek neemt in een 
splinternieuw gebouw in Stevoort. 
In de Oppenstraat kunnen tot 124 
kinderen terecht. In 2021 verhuist 
’t Ravotje in Rapertingen naar een 
prefabgebouw aan de schoolsite. 
Een nieuwe mijlpaal in ons 
feestjaar. Hoera!
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“Elke dag is anders” 
Acht begeleidsters 25 jaar actief 

Annick Pollaris, Josepha Claes en Véronique Timmermans (die je nog beter leert kennen op 
pagina 8) stonden als begeleidsters mee aan de wieg van de BKO in februari 1996. “Ik was al 
een tijdje werkzoekend en vond het best spannend”, blikt Josepha terug. “Gelukkig trof ik in 
Spalbeek mijn collega Annick. Samen konden we heel wat realiseren. Het was een periode 
waarin we zelfstandig naar oplossingen zochten en de opvang zelf mee vormgaven.” En dat 
ging vlot. Het duo begon met een tiental kinderen, maar zag dat aantal snel groeien. Het 
team volgde. Begeleidsters Petra Louis, Nadia Huybrechts, Marie-Claire Martens, Brigitte 
Billen en Linda Souvereyns begonnen nog datzelfde jaar.

“Er kwam steeds meer structuur”, vult Annick aan. “Die werd versterkt door de digitalisering. 
Maar ook de gezinsstructuur en de maatschappelijke rol van ouders is vandaag anders, en 
dat mag ook. Wat zeker niet verandert, is onze passie voor het welzijn van de kinderen. Zij 
staan voorop.” Beide dames geven graag hun kennis door aan de jongere teamleden. “Als be-
geleider zijn er veel situaties waar je van leert”, zegt Annick. “En die lessen kun je meenemen 
om een nog fijnere plek te creëren voor de kinderen. Elke dag is anders, voor de kinderen én 
voor ons. Ook na 25 jaar.”
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“We werkten mee 
aan iets groots”

En die hulp kwam er in juli 1996, in de vorm 
van Claudia Courtois. Samen werkten ze 
vanuit een kantoor in de opvanglocatie in 
Stevoort. “Het was een spannende, maar 
ook een fijne tijd”, zegt Claudia. “Je had 
meteen het gevoel dat je aan iets groots 
meewerkte. Door het directe succes 
waren we genoodzaakt om elk jaar meer 
en meer mensen aan te nemen. Zo zijn we 
op 25 jaar van 10 naar naar meer dan 80 
begeleiders gegaan.”

Bij de pinken
Maar coördinator zijn van een drukke 
kinderopvang is geen sinecure. Hilde: “Je 
moet echt bij de pinken zijn, want er komt 
van alles bij kijken. Ik weet nog goed dat 
wij als twintigers zelf de eerste gebouwen 
moesten inrichten en materialen voorzien. 
En dat onder de strikte richtlijnen van 
Kind&Gezin… Er rustte heel wat op onze 
schouders.” Terugblikkend wordt dan ook 
duidelijk hoezeer de organisatie veranderd 

is. Claudia: “In het begin kon elk kind dat te 
vroeg was voor school, eerst nog naar de 
opvang komen. Maar per begeleider kun je 
maar veertien kinderen opvangen, dus op 
den duur barstte zo’n gebouw uit zijn voe-
gen en moesten wij zelf inspringen. Daar is 
uiteindelijk meer structuur in gekomen met 
een inschrijvingssysteem.”

Trots
Na respectievelijk 17 en 20 jaar opvang- 
succes stapten Hilde en Claudia uiteinde-
lijk allebei over naar een andere functie 
binnen Stad Hasselt. Maar ze blijven trots 
op wat zij en het BKO-team bereikt hebben. 
“Ik ben vooral dankbaar voor de gedreven-
heid van de begeleiders”, vertelt Claudia, 
“voor hun enthousiasme om er dag na dag 
voor de kinderen te zijn.” Hilde beaamt 
dat. “En we zijn ook heel blij met de hoge 
klantentevredenheid”, vult ze aan. “De 
relatie die we zo hebben opgebouwd met 
de Hasseltse ouders is goud waard.”
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Tientallen begeleidsters hielpen de Buitenschoolse Kinderopvang mee groot maken. 
Maar acht onder hen verdienen een speciale vermelding. Zij waren er al bij in 1996 en zijn 
samen goed voor maar liefst 200 jaar aan ervaring.

25 jaar Buitenschoolse Kinderopvang vieren, dat betekent 
ook onze pioniers vieren. Zoals Hilde Reynders, die in 1995 
begon als BKO-coördinator voor Stad Hasselt. “We startten 
op drie locaties en het concept sloeg meteen aan”, vertelt 

ze. “Er was immers al langer vraag naar buitenschoolse 
opvang. Vrij vlot waren alle plaatsen bezet. Ik kreeg het 

zelfs zo druk, dat ik snel vroeg naar extra hulp.”

Hilde en Claudia zijn trotse pioniers



“Zo bijzonder om kinderen 
te zien opgroeien” 

Véronique begon in 1996 haar carrière als 
begeleidster in Spalbeek. Ze stond er mee 
aan de wieg van de buitenschoolse kin-
deropvang in Hasselt. Enkele weken later 
ging ze voor de buitenschoolse opvang in 
Kuringen aan de slag, en negen jaar later 
in Runkst. “Ik vind het heerlijk om met de 
kinderen te werken”, vertelt ze, “en ook 
de band met mijn collega’s is heel sterk.” 
Zeven jaar geleden kreeg ze verrassend 
nieuws: zoon Kenny had voor dezelfde job 
gekozen. “De meeste familieleden dachten 
dat ik in de IT zou gaan werken”, lacht 
Kenny. “Maar het menselijke aspect is wat 
mij naar deze sector bracht. Voorheen heb 
ik jarenlang met kinderen gewerkt om met 
pallets kampen te bouwen. Daar heb ik 
gemerkt dat ik het leuk vond om kinderen 
te begeleiden.”

Ander perspectief
Doordat Kenny in Sint-Lambrechts-Herk 
werkt, functioneren hij en Véronique niet 
binnen hetzelfde team. Dat is juist fijn, 

vinden ze beide. “Soms bespreken we 
bepaalde situaties en geven we elkaar 
advies”, zegt Kenny. “Doordat we allebei 
andere dingen meemaken, kun je ook 
steeds met een ander perspectief naar  
je werk kijken.”

Wat ze wel gemeen hebben, is hun passie 
voor het vak. Véronique: “Ik denk dat we al-
lebei inzien hoe bijzonder het is. Je maakt 
deel uit van hun leven en kunt tijd en aan-
dacht in ze investeren.” Ook Kenny heeft 
daarin zijn plek gevonden. “Elke dag is 
anders, want de kinderen zijn ook elke dag 
anders. Ze zijn oprecht, en als begeleider 
kun je een positieve impact hebben op hun 
leven.” Dat Kenny maar een van de weinige 
mannen is binnen het team, is juist een 
toegevoegde waarde. Véronique is dan ook 
trots op hem. “Als ik tegen collega’s zeg dat 
mijn zoon ook in de opvang werkt, zeggen 
ze: ‘O ja, Kenny! Die doet het heel goed en 
de kinderen zien hem graag’.” Ze lacht. “En 
zo is de cirkel rond.”
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Al sinds het prille begin werkt Véronique met veel plezier en gedrevenheid in de buiten-
schoolse opvang. Dat maakt haar dus tot één van onze grondleggers. Maar nooit had ze 
verwacht dat haar zoon Kenny in haar voetsporen zou treden. Samen vertellen ze hoe zij 
hun werk ervaren en waarom het leuk is om als familieleden dezelfde job te hebben.

Moeder Véronique en zoon Kenny 
werken allebei als begeleider



Wat is de tijd 
weer snel 
gegaan!

Goeiemorgen! Wanneer de eerste kindjes 
in de opvang arriveren, is het nog heerlijk 
rustig. Sommige moeten nog een beetje 
wakker worden. Maar er zijn ook vroege 
vogels die meteen aan het knutselen of 
spelen slaan. Ieder heeft zo zijn ochtend-
ritueel, toch? Tijd om naar school te gaan. 
De kinderen vertrekken samen met de be-
geleiding. Als de kindjes veilig zijn afgezet 
aan de schoolpoort, geven de begeleiders 
nog wat extra informatie aan de juffen of 
meesters, mocht dat nodig zijn.
De schoolbel. De dag loopt al ten einde. 

De kindjes die niet meteen naar huis gaan, 
worden opgehaald om mee te wande-
len naar de opvang. Eens aangekomen, 
kunnen de kinderen kiezen om huiswerk 
te maken, (buiten) te spelen of een boekje 
te lezen. De begeleiders vervullen daarbij 
een actieve rol, want ze worden regelma-
tig opgeleid over verschillende pedago-
gische onderwerpen, die ze vervolgens 
toepassen in de praktijk. Ook bespreken 
ze tweewekelijks hoe ze de kinderen 
het beste groepsgewijs én individueel 
kunnen helpen groeien. Met die kennis en 

inspiratie zetten onze duizendpoten zich 
vandaag honderd procent in voor de kin-
deren en helpen ze hen met de huistaken 
of hun spel, terwijl ze erop letten dat ie-
dereen plezier heeft en zich prettig voelt. 
Met die instelling wordt er geknutseld, 
poppenkast gespeeld, geleerd, getroost 
en heerlijk gek gedaan.

Oei, mama is er al! Wat is de tijd snel 
gegaan! Gelukkig is er morgen weer een 
nieuwe dag om te spelen.
Tot morgen iedereen! 

Huis van het Kind
In het Huis van het Kind van de stad 
Hasselt kunnen ouders en kinderen te-
recht met al hun vragen over opvoeden 
en opgroeien. Er vinden regelmatig 
interessante workshops plaats. 
hasselt.be/huisvanhetkind

Peuternestje
Hier zijn peuters en (groot)ouders 
welkom om te ontmoeten. Terwijl de 
kinderen spelen, kunnen de volwasse-
nen genieten van een gezellige babbel 
en ervaringen uitwisselen. 
hasselt.be/peuternestje

Lokaal loket Kinderopvang
Een compleet overzicht van alle crè-
ches, onthaalouders en buitenschoolse 
kinderopvanglocaties in Hasselt. 
kinderopvangwijzer.be

Limburgs steunpunt Kinderopvang
Het Steunpunt Kinderopvang verdedigt 
de belangen van de lokale besturen in-
zake kinderopvang en maakt ervarings-
uitwisseling mogelijk.
limburg.be/kinderopvang

STOP 4-7
STOP staat voor ‘Samen sterker Terug 
Op Pad’. STOP is er voor jonge kinderen 
(van 4 tot 8 jaar) met gedragsproblemen 
en biedt hulp en ondersteuning. Het 
STOP 4-7-programma richt zich op het 
kind, de ouders en de school.
stop4-7.be
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Zij maken mee 
het verschil

Wist je dat er vroeger in de opvang 
vaak één juf tot wel vijftig kindjes 
alleen in de gaten moest houden? 
Gelukkig liggen die tijden ver achter 
ons. Tegenwoordig ligt de klemtoon 
op een veel persoonlijkere opvol-
ging van de kinderen. We schetsen 
het verloop van zo’n dagje buiten-
schoolse kinderopvang.

WELKOM IN DE OPVANG
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“Zorgen zit ons 
in het bloed”

Yvette: “We werkten voordien samen in een 
rusthuis, daarna startten we samen een 
crèche op. En toen kwam de BKO op ons 
pad. Voor ons was het niet meer dan logisch 
dat we opnieuw samen aan de slag gingen. 
Dit is wel de eerste keer in ons leven dat we 
niet op dezelfde werkvloer staan.”

Marie-Claire: “Heel soms zorgen we samen 
voor een groep kinderen. Dat leidt dikwijls 
tot hilarische situaties. Zo herinner ik me 
dat ik de kindjes de weg hielp oversteken 
met een veiligheidslampje in de hand. Een 
kindje vroegen me waarvoor dat diende. 
Ik zei dat het me zichtbaar maakte, zodat 
mensen me niet omver zouden rijden. 
Waarop zij zei: ‘Oh, dat is toch niet zo erg. 
Er is er nóg eentje zoals jij!’”

Op de vraag of ze hun job graag doen, 
antwoorden de zussen — hoe kan het ook 
anders — ‘ja’. Yvette: “Zorgen zit ons simpel-
weg in het bloed. Natuurlijk is voor kinderen 
zorgen wat anders dan voor bejaarden, zoals 
we vroeger deden. Maar een goede portie 
geduld heb je voor beiden nodig!” (lacht)

Marie-Claire: “Het moet je ding zijn en dat 
is bij ons absoluut het geval. We zetten ons 
dagelijks honderd procent in en zijn zelfs 
geen dag gestopt tijdens de lockdown.” 
Yvette: “We worden ook goed begeleid 
door de dienst Kinderopvang, en onze me-
ning doet ertoe. Ja, ik duim dat mijn zus en 
ik deze fijne job mogen behouden tot aan 
ons pensioen. Nog negen leuke jaren voor 
de boeg dus!”

Als begeleider in de buitenschoolse 
kinderopvang heb je een bijzonder werk- 
rooster. Logisch, je werkt op momenten 
dat kinderen niet in de kleuterklas of 
op de schoolbanken zitten. De meeste 
begeleiders zijn hierdoor halftijds aan de 
slag, terwijl sommigen zeker graag meer 
willen werken. De stad Hasselt denkt graag 
mee en al enkele jaren vullen heel wat 
begeleiders hun deeltijdse opdracht aan 
met middagtoezicht in de scholen. Daar 
houdt het niet op, sinds kort zijn enkele 
begeleiders ook in de zorgcentra van 
HOGEVIJF aan de slag. “Tijdens de eerste 

lockdown kwamen ze bij HOGEVIJF handen 
tekort, terwijl het in de kinderopvang net 
minder druk was”, vertelt begeleidster 
Marijke Lambrighs. “Ik ben er met een 
klein hartje aan begonnen, maar ik voelde 
me snel thuis in mijn nieuwe functie. 
Ik krijg zoveel terug van de bewoners 
en omdat het een win-winsituatie was 
voor alle partijen werd het succesvolle 
proefproject verlengd. Vandaag ben 
ik — net als drie collega’s -- nog steeds 
leefgroepassistent. Ik ben dankbaar voor 
deze kans. Ik vind de afwisseling tussen 
kinderen en ouderen ideaal!”  

Bijna 14 jaar geleden begon Mike als begelei-
der in de buitenschoolse opvang in Runkst. 
Dat beviel hem meteen heel goed. “Waarom? 
De omgang met de collega’s, maar ook het 
zien opgroeien van de kinderen”, vertelt hij. 
En, niet onbelangrijk: Mike leerde zelfs zijn 
partner kennen bij de BKO.

Toen Mike 10 jaar geleden bij zijn team polste 
hoe ‘die nieuwe collega’ haar dag had beleefd, 
kreeg hij het antwoord: “Goed… en we vinden 
dat nu echt een meisje voor jou.” Enkele 
weken later kon Mike de feiten niet ontken-
nen: hij en ‘nieuwe collega’ Ineke waren een 

koppeltje geworden. “Dat was heel speciaal”, 
vertelt hij. “Onze collega’s wisten natuurlijk 
van onze relatie, maar heel wat kinderen niet. 
En dat hielden we ook graag zo. Op het werk 
waren we collega’s, thuis waren we een stel.” 

Na een aantal jaar ging Ineke terug studeren 
om later verpleegster te worden. Mike stapte 
over naar het team in Kuringen. Inmiddels 
zijn Mike en Ineke 10 jaar samen en verhui-
zen ze — hopelijk — eind dit jaar naar hun 
nieuwbouwhuis in Zolder. “Een mooi moment 
om te vieren dat we elkaar ontmoet hebben”, 
glimlacht Mike. 

MARIJKE combineert job
in opvang met HOGEVIJF

MIKE leerde zijn 
vriendin kennen in de BKO

12 13

Een verhaal zoals dat van Marie-Claire en 
Yvette Vandeput, dat hoor je niet vaak. Deze 

twee enthousiaste tweelingzussen solliciteer-
den namelijk in 2013 sámen voor de Buiten-

schoolse Kinderopvang en… ze kregen er 
allebei een job! Yvette werkt nu in de opvang 
in Stokrooie, Marie-Claire in Kiewit, maar hun 

engagement is hetzelfde.

Tweeling Marie-Claire en Yvette
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“De opvang is speels 
als een hond”
Natuurlijk mogen de echte hoofdrolspelers 
niet ontbreken in dit magazine. Wat vinden 
de kinderen zelf van hun tijd in de opvang? 
Oef, ze vinden het helemaal te gek! Maar… 
ze verwoorden het ietsjepietsje anders. 
Zeker als je de vraag zo stelt: 

Met welk dier zou je de opvang 
of de begeleiders vergelijken?
  zebra, ik vind een zebra lief, dus de 

opvang ook (Alexander, Maxi’s Kuringen)
  luipaard, ze zijn er rap als het nodig is 
 (Ella H, Maxi’s)
  aap, omdat het hier een gekkenhuis is 

(Maysa, Maxi’s)
  kip, met al dat lawaai (Yulka, Maxi’s)
  hond, want het is hier zo speels 
 (Alix, Maxi’s)
  tarantoela (Marta, Stokrooie)
  puppy, zo schattig (Abbay, Kermt)
  scorpiusrex 2.0 (Lars, Kermt)
              
Wat maakt de begeleiders zo leuk?
  ze helpen veel (Wolke, Maxi’s)
  ze hebben mooie kleren, mondmaskers 
 en haren (Lisa L, Maxi’s)
  alles, ze zijn grappig, attent, lief en 
 heel raar, superprettig (Alix, Maxi’s)
  veel activiteiten (Marta, Stokrooie)
  lief (Marie, Stokrooie)

Wat is het gekste dat 
je deed in de opvang?
  schoen van begeleiding verstoppen 
 (Ella, Maxi’s)
  met mijn poep shaken (Lisa L, Maxi’s)
  in de zetel slapen (Marie Julie, Maxi’s)
  mijn tand uittrekken (Jasper, Stokrooie)
  begeleidster Linda plagen (Zoë, Kermt)

“Ik kan mijn dochter met 
een gerust hart brengen”

Toen ze 18 maanden was, werd bij Jill (7) diabetes 
geconstateerd. Gelukkig maakt ’t Superhuis in 
Spalbeek zijn naam meer dan waar. “De begelei-
ders meten ‘s morgens al haar bloedwaardes en 
geven haar een beetje frisdrank als dat nodig is”, 
vertelt mama Anja. “Als ik haar ophaal, geven ze 
uitleg over hoe het ging.” Op de dagen dat Jill later 
in de opvang blijft, kan er zelfs een verpleegster 
van het Wit-Gele Kruis langskomen om een insuli-
nespuit te zetten. Anja: “Fantastisch dat kinderen 
die niet vanzelfsprekend gezond zijn, zo ook naar 
de juiste opvang kunnen. Dat maakt een wereld 
van verschil voor kinderen én hun ouders. Ik kan 
Jill met een gerust hart naar de opvang brengen.”

Tom Nijsen brengt dagelijks zoon Abdelhak (10) naar bui-
tenschoolse opvang Okido in Kermt. Daar staan een goede 
begeleiding en een prikkelende omgeving op Abdelhak te 
wachten. “Veel mensen zien de opvang als een middel om 
ouders te ontlasten”, vertelt Tom. “Maar vaak zijn het juist 
de kinderen die er het meeste profijt van hebben. In het ge-
val van Abdelhak alvast wel, want hij vindt het er fijn. Okido 
biedt hem uitdaging en de kans om andere kinderen te ont-
moeten. Daarom brengen we hem in de vakantie ook enkele 
dagen. Zelfs onze dochter van veertien zegt regelmatig dat 
ze graag ook nog eens een keertje zou willen gaan (lacht).” 

ANJA Mama van Jill

“Kinderen hebben 
meeste profijt”

TOM papa van Abdelhak

Kims werkdag als thuisverpleegkundige begint 
al voor dag en dauw. Haar zoontje Liewe (5) is dat 
gewoon en gaat vaak al om kwart voor zeven naar 
de opvang. “Wij wonen in Herk-de-Stad”, vertelt 
Kim, “maar we brengen Liewe naar ‘t Noppertje 
in Stevoort. Dat heeft te maken met hun flexibi-
liteit: je kunt er aanvragen om je kindje al rond 
half zeven te brengen. Voor mensen zoals ik is dat 
een welgekomen oplossing.” Daarnaast heeft Kim 
nog meer redenen om Liewe naar ’t Noppertje te 
blijven brengen: “Hij gaat er heel graag naartoe en 
mag gezellig met de begeleidsters ontbijten. Zo 
beginnen we onze dag allebei met een fijn gevoel.”

“Ontbijten met de 
begeleidsters”

KIM Mama van Liewe



ACHTER 
DE SCHERMEN 

DE LOCATIES

De Buitenschoolse Kinderopvang is een 
geolied team. De 87 begeleiders vormen 
de gezichten van de Buitenschoolse 
Kinderopvang voor alle kinderen en hun 
ouders. Achter de schermen staat dit 
straffe team hen bij met raad en daad. De 
dienst Kinderopvang zorgt voor planning, 
communicatie met ouders, financiën, 
didactische ondersteuning, huisvesting, 
toekomstplannen… Voor opvang in alle 
betekenissen van het woord.   

Dominique Corthouts: administratief medewerker 

Anna Khamidova: administratief medewerker 

Cindy Ferson: coördinator 

Ramona Lemmens: coördinator 

Sofie Paps: coördinator 

Amy Rogiers: coördinator 

Eveline Vrancken: coördinator 

Christel Van Eygen: diensthoofd Kinderopvang 

Carolien Ackaert: afdelingshoofd Onderwijs en Gezin 

Peter Vanaken: directeur Onderwijs en Gezin 

Kermt: Okido
Belgiëplein 1 – 011 78 10 98 

Kiewit: Holderdebolder
Vijversstraat 149 – 011 22 95 77 

Kiewit: Ons Kind (buitengewoon onderwijs) 
Borggravevijverstraat 7A - 011 26 09 33  

Kuringen: De Speelclub Mini
Diepstraat 56 - 011 87 22 26  

Kuringen: De Speelclub Maxi
Joris van Oostenrijkstraat 30 - 0470 18 20 06 

Rapertingen: ’t Ravotje
Bieststraat 39 – 011 75 61 68 

Runkst: De Regenboog
Boomkensstraat 75 – 011 28 39 26  

Sint-Lambrechts-Herk: ‘t Schabolleke
Billingenstraat 61 - 011 59 65 98 

Spalbeek: ’t Superhuis
Molenstraat 129 - 011 87 11 19  

Stevoort: ’t Noppertje
Oppenstraat 1 - 011 23 90 14 

Stokrooie: De Kleurdoos
Waterstraat 30 – 0471 99 85 70  

Woon of werk je in Hasselt en ben 
je nog op zoek naar opvang voor je 
bengel(s) op schoolvrije momenten? 
Mail of bel ons gerust bij vragen.
 
Dienst Kinderopvang 
afdeling Onderwijs en Gezin  
Limburgplein, 3500 Hasselt 
buitenschoolseopvang@hasselt.be  
011 23 93 36 
hasselt.be/25jaarbko 

OP ZOEK NAAR OPVANG? 
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