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Overzicht geven van het lokale
opvangaanbod in de regio

Het systeem laat toe om informatie over
opvanginitiatieven op te laden, te actualiseren en
weer te geven. Wie op zoek is naar opvang kan op
basis van zoekcriteria gericht zoeken naar een
passend aanbod.

Opvangvragen voor specifieke
opvanginitiatieven mogelijk maken en
registreren.

Het systeem voorziet de mogelijkheid voor ouders
om een formele opvangvraag voor één of
meerdere opvanginitiatieven te stellen via het
lokaal loket en deze opvangvragen te registreren.

Rapporten opvragen

Het systeem biedt de mogelijkheid om analyses uit
te voeren op de gegevens verzameld via de
registraties. Zo kan men bvb tussentijds of jaarlijks
rapporten opvragen over aantal opvangvragen,
type opvangvragen, aantal niet-ingevulde vragen
enz…

Vanden Broele geeft aan dat dit bij hen in
ontwikkeling is (november 2019).

Gebruikersprofiel ouder registreren

Het systeem voorziet de mogelijkheid om een
persoonlijke account aan te maken waarmee
informatie opgevraagd kan worden en/of vragen
gesteld/geregistreerd kunnen worden.

K&G wijst erop dat ikv de
registratieverplichting gevraagd wordt naar
unieke opvangvragen. In die zin is een
unieke identificatie belangrijk. Sommige
systemen verplichten gebruikers om een
account aan te maken om een opvangvraag
te kunnen stellen. Bij andere systemen is dit
niet nodig.

Informatie geven over vrije plaatsen

Het systeem laat toe om per opvanginitiatief weer
te geven of en hoeveel vrije plaatsen er zijn.

Het is niet omdat het systeem dit toelaat
dat dit ook steeds gebruikt wordt. Lokale
loketten kiezen er soms voor om uitsluitend
te werken met de vraagstelling.
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In de bestaande systemen is het soort
informatie configureerbaar (op vraag van
klant en in samenspraak met leverancier).
Basisinformatie die steeds vermeld wordt
zijn:
- gezinsopvang/groepsopvang
- IKT/vrije prijs
- contactgegevens en ligging
- openingsuren
Kinderopvangvinder gaat nog verder en
voorziet ook de mogelijkheden om
specifieke kenmerken van het aanbod te
vermelden bvb. houdt rekening met
speciale voedingswensen.
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Opvolging van geregistreerde vragen
t.e.m. toewijzing

Het systeem biedt de mogelijkheid om de status
van een opvangvraag op te volgen. Dit laat het
lokaal loket toe om op elk moment zicht te hebben
op de openstaande vragen en op de noodzaak om
al dan niet in te grijpen. vb. alle opvangvragen met
startdatum binnen een maand kunnen dan actief
opgevolgd worden door het lokaal loket.

Organisatoren toestaan om zelf hun
informatie over opvang in te vullen

Voor de actualisatie van de informatie over de
opvanginitiatieven hebben organisatoren
schrijfrechten in het systeem.

Derden (toeleiders) kunnen in naam van
ouders een opvangvraag stellen

Het systeem biedt de mogelijkheid aan
toeleiders/organisaties die gezinnen ondersteunen
om een formele opvangvraag voor één of
meerdere opvanginitiatieven te stellen via het
lokaal loket en deze opvangvragen te registreren.

Koppeling met andere systemen

Het systeem kan gegevens uitwisselen met
bijvoorbeeld IT-dossiersystemen die gebruikt
worden door organisatoren. Zo kan bijvoorbeeld
de informatie van de ouder bij toewijzing van een
plaats gehaald worden uit het systeem van het
lokaal loket en hoeft de organisator dit niet
opnieuw te doen.

Module om plaatsen toe te wijzen

Het systeem voorziet de mogelijkheid om een
opvangplaats toe te wijzen aan een ouder. Meestal
gaat het hier om een koppeling van het systeem
van het lokaal loket aan het beheerssysteem van
een lokaal bestuur als organisator van
kinderopvang.

Module voor inschrijving en rest van
administratief beheer organisator
(registratie van aanwezigheden,
facturatie, enz…)

Het systeem voorziet een facultatieve module voor
alle interne administratie die moet gebeuren door
een organisator. Dit heeft meestal als voordeel
voor de organisator dat er minder dubbel werk
moet gebeuren.
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Voorbeeld: in Gent is Tinkelbel (stedelijke
opvang) geïntegreerd in het systeem van
het Kinderopvangpunt. (Voor niet-stedelijke
opvang is er in Gent ook een module
voorzien).
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