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Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk:

• Ervaar je problemen bij de opvoeding, of dreigt het  
helemaal fout te lopen, dan kunnen wij u daarbij helpen. 

• Ons centrum CKG De Kleine Parachute biedt voor gezinnen 
met kinderen tussen 0 en 12 jaar de mogelijkheid van 
thuisbegeleiding of training, al dan niet gekoppeld met 
dagopvang van je kind in het centrum. 

• Samen met een begeleider zoek je als ouder(s) de training of 
begeleidingsvorm uit die voor jouw situatie het meest geschikt is. 

• Begeleiding vindt plaats bij je thuis. Training vindt plaats in het 
centrum, dit kan individueel of samen met andere ouders.

• De duur van de begeleiding aan huis of de dagopvang is      
principieel kort, maar in verhouding tot de hulpvraag.

Aanbod: 

• Ambulante opvang voor kinderen tussen 0 en 3 
jaar, steeds gekoppeld met thuisbegeleiding of 
training

• Licht mobiele begeleiding (thuisbegeleiding)
• Kort (< 3 maanden)
• Lang (3 maanden tot 1 jaar)

• Ambulante training
• Triple P level 4 en level 5 (individueel)
• Oudertraining “naar sterker ouderschap”  

(in groep)
• Training pedagogische vaardigheden  

(individueel)

Doelgroep: 
Gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar 
(zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere 
aandacht voor 0 – 6 jarigen)

Kostprijs:
• De thuisbegeleiding is gratis
• Voor ambulante opvang betaal je een   

dagprijs van €2
• De training Triple P level 4 kost €15 per gezin
• De training Triple P level 5 is gratis

Contact: 
CKG DE KLEINE PARACHUTE 
Witherenstraat 10 
1800 Vilvoorde

Tel. 02 252 61 46 
info@ckgdekleineparachute.net 
www.ckgdekleineparachute.be 

Je maakt een afspraak via:
• Tel. 02 252 61 46
• Via mail:  

info@ckgdekleineparachute.net
• Via contactformulier op de website: 

www.ckgdekleineparachute.be 
• Kom langs in de Witherenstraat 

10, 1800 Vilvoorde
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