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Vernieuwd luik kinderopvang op website
Wie vanaf vandaag naar www.kindengezin.be/kinderopvang/ surft, zal merken
dat de website een kleine transformatie onderging. Het luik kinderopvang
bevatte heel wat verouderde informatie, daarom deden we een grondige
schoonmaak. De inhoud werd geüpdatet en kreeg een betere indeling, ook
maakten we het visueler met ‘in de kijkers’, foto’s, films en brochures. Dit alles
moet ervoor zorgen dat je makkelijker de weg vindt op de website. Hieronder
vind je kort samengevat de belangrijkste wijzigingen.
HOE ZIT DE NIEUWE WEBSITE IN ELKAAR?
Belangrijke items op de homepage
Op de homepage kinderopvang vind je een aantal belangrijke zaken zoals de brochures
inkomenstarief, Kind in Beeld, de Infomap Kinderopvang en een link naar ‘Mijn Kind en Gezin’ voor
het attest inkomenstarief. We hebben ze ‘in de kijker’ geplaatst zodat ze meer opvallen. Op die
manier heb je sneller toegang tot deze items.
Indeling op maat van de doelgroep

We kozen voor een indeling meer op maat van de doelgroep. Je zal zien dat het luik ‘Nieuw
decreet’ weg is. De inhoud ervan werd meegenomen in de nieuwe indeling. Er is wel nog een
plaats voor specifieke info over de transitie.

Thematische indeling voor de sector
Het luik voor de sector werd thematisch ingedeeld, gebaseerd op de indeling van de nieuwe
regelgeving en Starterswijzer. Waar nodig linken we naar andere thema’s zowel rond
kinderopvang als preventieve gezinsondersteuning of naar externe sites. Onder de andere
thema’s op de website (zoals gezondheid, veiligheid, opvoeding, …) vond je vroeger ook
specifieke informatie voor de opvang. Deze info hebben we verplaatst naar het luik kinderopvang.
Je vindt er wel nog info over kinderopvang gericht naar ouders (vb. bij thema gezondheid: info
over ‘mijn ziek kind in de opvang’).

Nieuw is een plaats voor de
snelinfo’s, oproepen en
We verzamelden alle

beslissingen.

procedures en formulieren
op één centrale plaats.

De werkinstrumenten vind je
onder de inhoudelijke thema’s.
Voorbeeld: risicoanalyse vind je
bij ‘Veiligheid en gezondheid’. Je
vindt er uiteraard ook de nodige
inhoudelijke info en brochures.

Een apart luik voor schoolkinderen
Zowel bij starter als sector kreeg de opvang van schoolkinderen een apart luik. De indeling is
anders dan bij baby’s en peuters.

We splitsten de info op in gezins-, groeps- en
vakantieopvang.

Hier vind je wel nog een apart luik met
werkinstrumenten. We verwijzen daar ook naar
‘Sector baby’s en peuters’ voor inspiratie.

GA OP ONTDEKKING
De nieuwe webstructuur zal zoals elke verandering nog even wennen worden, maar laat dat jullie
vooral niet tegenhouden om onze nieuwe website te ontdekken.

