Aansluiten of werken bij een organisator kinderopvang
JE AANSLUITEN BIJ EEN ORGANISATOR (DE VROEGERE ONTHAALOUDER
AANGESLOTEN BIJ EEN DIENST)
Als je niet zelf organisator wil worden, maar toch graag kinderen wil opvangen, dan kan je je
aansluiten bij een organisator kinderopvang. Dat kan voor een gezinsopvang of een kleinere
groepsopvang.
Kies je voor een gezinsopvang, dan word je kinderbegeleider gezinsopvang met eigen statuut
(de vroegere ‘aangesloten onthaalouder’ ). Maximaal vang je 8 kinderen op, maar er wordt
gestreefd naar gemiddeld 4 kinderen.
Je kan ook samenwerken met andere kinderbegeleiders in een kleine groepsopvang. Je wordt dan
kinderbegeleider groepsopvang (de vroegere ‘samenwerkende onthaalouders’). Maximaal vang
je samen 18 kinderen op.
Het precieze aantal kinderen dat je kan opvangen, wordt samen met de organisator bepaald.
Als kinderbegeleider zorg je voor de begeleiding en de verzorging van de kinderen. Je hebt de
dagelijkse contacten met de ouders.
Je ontvangt van de organisator een vergoeding voor de opvang en bouwt via het eigen sociaal
statuut van aangesloten onthaalouders sociale zekerheidsrechten op.
De organisator waarbij je jou aansluit werd vroeger ‘dienst voor onthaalouders’ genoemd. Deze
organisator begeleidt meerdere locaties gezinsopvang en soms groepsopvang. Hij zorgt ervoor dat
de opvang aan de vergunningsvoorwaarden voldoet en neemt ook administratieve taken op zich,
zoals de aanvraag van de vergunning, het opmaken van de overeenkomsten met de ouders, het
factureren.
Als je je aansluit bij een organisator, dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Contacteer
een organisator in je buurt voor meer informatie.
Hoe vind je een organisator waarbij je kan aansluiten?
1. Ofwel informeer je bij je gemeente hoe je deze organisator (vroegere dienst voor
onthaalouders) kan vinden. Ofwel ken je misschien een persoon die ook aangesloten is bij een
organisator die jou de contactgegevens kan bezorgen.
2. Ofwel via www.kindengezin.be. Ga naar Kinderopvang > Opvang zoeken >
Opvangadressen > Opvangadressen met een vergunning van Kind en Gezin.
Daar vul je in:


opvang voor een baby of peuter



je gemeente



opvang in gezin



inkomenstarief

Druk op ‘zoek’. Klik op ‘details’ van een adres. Daar vind je de contactgegevens.
Opgelet! De meeste resultaten die je op deze manier krijgt, zijn organisatoren waarbij je jou kan
aansluiten. Voorlopig laten onze systemen helaas nog niet toe om die organisatoren uit te filteren
waarbij je niet kan aansluiten. Dat zijn er niet zoveel. Heb je dergelijke organisator toch
gecontacteerd, probeer dan een ander adres uit de lijst.

WERKEN BIJ EEN ORGANISATOR VAN KINDEROPVANG
Je kan werk zoeken bij een organisator kinderopvang, bv. als verantwoordelijke of als
kinderbegeleider.


Organisator: degene die de organisatie opneemt en een ondernemingsnummer heeft.



Verantwoordelijke: staat in voor het dagelijks regelen van de kwaliteitsvolle werking
van de kinderopvanglocatie. Hij of zij stuurt de werking aan en is beschikbaar als
aanspreekpunt voor Zorginspectie, Kind en Gezin en de ouders.



Kinderbegeleider: neemt de verzorging en begeleiding van de kinderen op.

Solliciteren kan je op 2 manieren:


kijken in de selectie van de vacatures bij de VDAB



spontaan solliciteren bij opvangadressen

VEREISTE KWALIFICATIES
Kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun ouders, als het goede kinderopvang is. De
kwalificaties van de personen die in de kinderopvang werken, leveren hierin een belangrijke
bijdrage. Ook voor de verantwoordelijken en de kinderbegeleiders zelf zijn deze kwalificaties een
goede zaak: met de kwalificaties nemen ook de kansen op een rijk gevuld professioneel leven toe.
Ten laatste in 2024 moet iedereen in de kinderopvang kwalificaties hebben, uitgezonderd personen
met voldoende ervaring. Zij kunnen afwijken van deze verplichting.
Meer weten

