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Sinds 1 april 2014 is het decreet Kinderopvang van Baby’s 
en Peuters van kracht. Dit decreet wil de kinderopvang in 
Vlaanderen en Brussel toegankelijker, meer kwaliteitsvol en 
duurzamer maken.

Een goed organisatorisch beheer is daarbij een essentiële 
factor: een goed financieel beleid gaat immers hand in 
hand met een goed pedagogisch beleid.

Als organisator van groepsopvang heb je verschillende 
rollen te vervullen: je bent opvoedingspartner van de 
ouders, je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en de 
gezondheid van de kinderen, je bent netwerker, maar je 
bent net zo goed de manager van een onderneming en de 
coach van je medewerkers.

Het nieuwe decreet bepaalt dat wie wil starten als 
organisator van meer dan 18 plaatsen vanaf 2015, een 
attest kennis organisatorisch beheer kinderopvang moet 
kunnen voorleggen. De leerinhouden werden zorgvuldig 
afgewogen en afgestemd op de eigenheden van de 
kinderopvang.

Via deze opleiding kom je beter voorbereid aan de start en 
loop je minder risico op falen. Je leert onder meer hoe je een 
goed ondernemingsplan opstelt, welke boekhoudkundige 
verplichtingen er zijn, welke de voor- en de nadelen zijn van 
de meest gangbare ondernemingsvormen, maar ook hoe je 
schijnzelfstandigheid vermijdt en hoe het subsidiesysteem 
in de kinderopvang werkt. 

De opleiding kan ook een opstap zijn naar verdere 
deskundige begeleiding op vlak van ondernemen in de 
kinderopvang.

SYNTRA helpt je succesvol starten!

Programma

De opleiding Organisatorisch beheer kinderopvang bestaat 
uit 11 opeenvolgende sessies: 1 sessie bestaat uit 4 uren 
per week.

Modules

•	 Zelfstandig een ondernemingsplan opmaken (16 uren)
•	 Basisprincipes Boekhouding (16 uren) 

 - Prijszetting 
	 -	Steun	en	financieringsmaatregelen 
 - Fiscaliteit

•	Ondernemingsvormen (met sociaal oogmerk) en 
basisprincipes sociaal recht (8 uren)

•	 Presentatie en verdediging (4 uren)

Het	 Startkompas,	 dat	 Agentschap	Ondernemen	 specifiek	
voor zelfstandige ondernemers in de kinderopvang 
ontwikkelde, vormt de rode draad doorheen alle sessies.

Het dient als werkinstrument om de haalbaarheid van jouw 
zaak te onderzoeken. Ook thuis zal je met het Startkompas 
aan de slag moeten.

Wie	slaagt,	ontvangt	een	officieel	attest.	

Info en inschrijvingen

De opleiding wordt georganiseerd door SYNTRA Vlaanderen 
en wordt aangeboden in de verschillende SYNTRA. De 
startdata vind je op de SYNTRA websites.

De contactpersonen en bijhorende gegevens per SYNTRA 
vind je op de achterzijde.
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