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Wegwijs in de kinderopvang – wegwijs voor toeleiders 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Verschillende soorten opvang 

In het Vlaamse kinderopvanglandschap kunnen we een onderscheid maken op basis van  

• Kinderopvang van baby’s en peuters 
• Opvang van schoolkinderen (buitenschoolse opvang) 

Soms worden in dezelfde kinderopvang zowel baby’s en peuters als schoolkinderen 
opgevangen. 

• Het aantal opgevangen kinderen 
− Gezinsopvang (onthaalouders): max 8 kinderen tegelijkertijd, meestal bij de onthaalouder thuis. 
− Groepsopvang (kinderdagverblijf, crèche, kribbe): vanaf 9 opvangplaatsen. Altijd in een ruimte 

specifiek voor kinderopvang ingericht.  
• De prijs 

− Inkomenstarief: de ouders betalen een prijs afhankelijk van hun inkomen en het aantal kinderen 
ten laste. Daarvoor vragen ze een attest inkomenstarief aan via mijnkindengezin.be. 

− Vaste prijs: de opvang bepaalt zelf de prijs die de ouders moeten betalen. Dit kan een dagprijs, 
weekprijs of maandprijs zijn. 

 

 

  

• Een kinderopvang kan een waarborg vragen bij inschrijving. Maak goede afspraken over hoe en 
wanneer dat bedrag terugbetaald wordt en in welke omstandigheden het niet terugbetaald zal 
worden. 

• Wanneer ouders geen opvang kunnen betalen, wordt er soms met een derdebetalerssyteem 
gewerkt. Of dit door jouw organisatie kan opgenomen worden, kan je in je organisatie 
bespreken. 
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Hoe opvang zoeken? 

Op onze website vind je opvangadressen. Ga naar https://www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang .  
De opvangadressen zijn ingedeeld volgens opvangsoort (gezins- of groepsopvang) en prijs (vaste prijs of 
inkomenstarief). In deze lijst zie je wel de contactgegevens, maar niet of er nog plaatsen vrij zijn. 
Daarvoor contacteer je de opvang zelf.  

Een aantal steden en gemeenten hebben een Lokaal Loket Kinderopvang. Een ouder (of toeleider) kan er 
terecht met de opvangvraag. Soms is er een online zoeksysteem waarbij de vrije plaatsen zichtbaar zijn. 
Ook sommige Huizen van het Kind kunnen helpen. Dit verschilt van gemeente tot gemeente.  

DRINGENDE OF OCCASIONELE OPVANGVRAAG 

Soms hebben ouders heel snel opvang nodig.  

• Lokaal Loket Kinderopvang: Als er een Lokaal Loket Kinderopvang in de gemeente is, kan dat helpen 
bij de zoektocht naar een oplossing.  

• Occasionele en dringende opvang: Een aantal organisatoren kinderopvang zetten zich specifiek in 
voor kwetsbare gezinnen. Soms bieden ze occasionele opvang aan of houden ze plaatsen vrij voor 
dringende opvang.  

 

Wanneer kan een kind naar de kinderopvang? 

Opvangdagen en -uren worden afgesproken met de kinderopvang en in een schriftelijke overeenkomst 
gezet. In een kinderopvang met een eigen prijs zal de schriftelijke overeenkomst ook de prijs vermelden. 
Kwetsbare gezinnen zullen, mede om financiële redenen, meestal toegeleid worden naar opvang die met 
het inkomenstarief werkt.  

 

  

Tip: zoveel mogelijk samenwerken: maak je organisatie bekend bij het Lokaal Overleg 
Kinderopvang, Lokaal Loket Kinderopvang, Huis van het Kind of bij kinderopvanginitiatieven in de 
buurt. Bekijk samen wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.  

 

Tip 

Een baby of peuter mag op voorhand gaan wennen in de opvang. Zo kan het kind (en de ouders) 
rustig gewoon worden aan de nieuwe situatie.  

 

https://www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang


EXTRA ONDERSTEUNEND MATERIAAL 

Brochure Kind in Beeld Inkomenstarief 
 
In de handleiding lees je de nodige basisinformatie over:  
• het opvangplan 
• hoeveel een ouder betaalt 
• in welke situaties een ouder recht heeft op een individueel verminderd tarief  
• hoe een attest inkomenstarief aangevraagd kan worden  
• wanneer een ouder de opvangprijs moet herberekenen 
• wat er (bijkomend) op een factuur kan staan (vb. extra kosten) 

 
Bestel of download gratis 

Film ‘Wegwijs in de kinderopvang’ en ‘Een dag in de kinderopvang’ (ook Engelse en Franse versie) 
 
Uitgebreide informatie over kinderopvang kan je terugvinden op www.kindengezin.be > 
Kinderopvang en naar school   
 

Datum: 18/03/2020 

 

https://www.kindengezin.be/nl/brochures-videos
https://www.kindengezin.be/nl/brochures-videos
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/diversiteit-en-toegankelijkheid/diversiteit
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang
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