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Aanwezige kinderen en inzet van medewerkers 
 

Regelgeving: Vergunningsbesluit Kinderopvang Baby’s en Peuters  

Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie?  

Art. 38  

De organisator zorgt voor een 
aanwezigheidsregister dat: 

• aanwezig is in de kinderopvanglocatie; 
• per opvangdag: de aankomst- en vertrektijd van 

elk opgevangen kind van de afgelopen 12 
maanden vermeldt.  

Ouders bevestigen schriftelijk of elektronisch de 
geregistreerde aanwezigheden van hun kind. 

• Weten hoeveel kinderen er zijn in 
verhouding tot het aantal vergunde 
opvangplaatsen in de locatie. 

• Zorgt er voor dat men op ieder moment 
snel een duidelijk zicht kan hebben over 
hoeveel kinderen er op dat moment 
aanwezig zijn in de locatie (voor de 
veiligheid). 

• Ouders en organisator zijn het eens over 
het aantal geregistreerde aanwezigheden. 

 

Staat in verband met veiligheid, beheer en 
organisatie 

Voor meer informatie over het aanwezigheidsregister,  kijk 
op de website van Kind en Gezin via de zoekfunctie:  

 

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023552&datum=&geannoteerd=false&print=false
http://www.kindengezin.be/
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Art. 39 en 40. De organisator heeft een 
verantwoordelijke die de werking aanstuurt, 
optreedt als aanspreekpersoon voor de 
toezichthouders, Opgroeien en de gezinnen en daar 
effectief voor beschikbaar is. 

• De verantwoordelijke is minstens 21 jaar oud. 
• De organisator heeft deze documenten van de 

verantwoordelijke: 
o een uittreksel uit het strafregister;  
o een attest van medische geschiktheid 

waaruit blijkt dat de persoon geen fysieke en 
psychische beperking of aandoening heeft die 
de opgevangen kinderen in gevaar kan 
brengen; 

o een attest van actieve kennis van het 
Nederlands; 

o een attest van kennis van levensreddend 
handelen bij kinderen; 

o een kwalificatiebewijs. 

Als de verantwoordelijke wijzigt, deelt de organisator 
dat onmiddellijk elektronisch of met de post mee aan 
Kind en Gezin en bezorgt hij het uittreksel uit het 
strafregister. 

• Er is een persoon aangesteld die de 
werking aanstuurt en die 
aanspreekpersoon is, en die gemakkelijk 
te contacteren is en kan ondersteunen als 
dit nodig is. 

• Gezinnen, Opgroeien en Zorginspectie 
weten wie deze aanspreekpersoon is.  

• De verantwoordelijke voldoet aan een 
aantal voorwaarden in functie van 
veiligheid, gezondheid en kwaliteit. 

Staat in verband met beheer en organisatie; 
betrokkenheid en participatie ouders 

 

Je vindt de precieze voorwaarden voor de 
verantwoordelijke en de documenten in de brochure 
‘kwalificaties en attesten’. 

 

 

 

Art 39 en 40 

Als de verantwoordelijke afwezig is, dan is er  
in de opvanglocatie een persoon die de 
aanspreekpersoon is voor de toezichthouders, 
Opgroeien en de gezinnen. Deze persoon heeft een 
attest van actieve kennis van het Nederlands. 
 

Op elk opvangmoment is er iemand aanwezig 
die kan aangesproken worden door ouders, 
Kind en Gezin en Toezichthouders en die 
voldoende kennis van het Nederlands heeft 
 
Staat in verband met beheer en organisatie; 
betrokkenheid en participatie ouders 

 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-06/kwalificaties-attesten.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-06/kwalificaties-attesten.pdf
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Art 47 
 
De organisator zorgt voor een planning en 
registratie van de aanwezigheid van de 
kinderbegeleiders: een overzicht van welke 
kinderbegeleiders op welke opvangmomenten 
ingezet worden.  
 
 
 

Zorgen dat er voldoende kinderbegeleiders 
worden ingezet volgens het aantal aanwezige 
kinderen en dit ook kunnen aantonen.  
 
Dit is belangrijk voor het organisatorisch 
management van de locatie: zie ook art. 42 
hieronder.  
 
Staat in verband met ratio, pedagogisch 
beleid en veiligheid 

 

Art 42  

De organisator zorgt ervoor dat er niet meer dan het 
volgende aantal tegelijk aanwezige kinderen 
wordt opgevangen per aanwezige 
kinderbegeleider: 

• 8 kinderen: als een kinderbegeleider alleen in de 
locatie aanwezig is; 

• 9 kinderen: als er minstens 2 kinderbegeleiders in 
de locatie aanwezig zijn; 

• 14 kinderen: op het moment dat de kinderen 
rusten, op voorwaarde dat er minstens 2 
kinderbegeleiders in de locatie aanwezig zijn, 
gedurende maximaal 2 aaneensluitende uren. 

Zorgen voor voldoende begeleiding om een 
kwaliteitsvolle opvang te realiseren. 
Internationaal onderzoek wijst uit dat dit 
sterk bepalend is voor de kwaliteit. 

Staat in verband met kwaliteit, pedagogisch 
beleid en veiligheid, documenten begeleiders 
en kwalificaties. 

Aantal kinderen en begeleiders 

Kinderen  Begeleiders  

1-8  1  

9-18  2  

19-27  3  

28-36  4  

…  …  
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De organisator van gezinsopvang levert een 
inspanning om gemiddeld maximaal 4 kinderen 
tegelijk op te vangen per aanwezige kinderbegeleider 
per kwartaal.  

De organisator van groepsopvang levert een 
inspanning om maximaal 7 kinderen tegelijk op te 
vangen per aanwezige kinderbegeleider, binnen het 
budget dat een organisator ter beschikking heeft. 

 

 

 

 

 

Tijdens de rust 

Kinderen  Begeleiders  

1-8  1  

9-28  2  

29-42  3  

…  …  

 

 

 

Art 55 

De organisator zorgt ervoor dat de kinderen worden 
opgevangen in een leefgroep van maximaal 18 
kinderen. 

Een leefgroep is een groep kinderen, gekoppeld aan 
één of meer bepaalde kinderbegeleiders en aan één 
of meer bepaalde ruimtes. 

 

• Om de kwaliteit van de opvang te 
garanderen: 
o kunnen inspelen op de individuele 

behoeften van de kinderen; 
o uitbouwen van een hechtingsrelatie; 
o er voor zorgen dat de stille kinderen 

niet vergeten worden; 
o redelijke rust garanderen. 

• Ook voor de begeleiders is het belangrijk 
dat de groep niet te groot is, zodat de 
draagkracht niet wordt overschreden.  
 

Staat in verband met pedagogisch beleid 

Voor meer informatie over de leefgroep en de 
groepsindeling,  kijk op de website van Kind en Gezin via de 
zoekfunctie:  

 

Art 43 

• De kinderbegeleider is minstens 18 jaar oud.  

Het is in het belang van de organisator dat hij 
kan vaststellen en opvolgen dat de 

Meer info over de attesten en overgangsmaatregelen vind 
je in de brochure ‘kwalificaties en attesten’. 

http://www.kindengezin.be/
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-06/kwalificaties-attesten.pdf
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• De organisator heeft deze documenten over de 
kinderbegeleider: 
o een uittreksel uit het strafregister; 
o een attest van medische geschiktheid waaruit 

blijkt dat de persoon geen fysieke en 
psychische beperking of aandoening heeft die 
de opgevangen kinderen in gevaar kan 
brengen; 

o een attest van kennis van levensreddend 
handelen bij kinderen; 

o een kwalificatiebewijs. 

 
 

kinderbegeleiders voldoen aan de minimale 
verwachtingen. 

Staat in verband met beheer en organisatie, 
veiligheid, kwalificaties, gezondheid 

 

 

 

Art.11  
De organisator gezinsopvang zorgt er voor dat elke 
kinderbegeleider gezinsopvang die start de module 
‘Kennismaken met gezinsopvang’ van 20 uur heeft 
gevolgd. 

Kinderbegeleiders in de gezinsopvang hebben een 
attest van ‘Kennismaken met gezinsopvang’ of 
kunnen als afwijkingsmaatregel een attest van 
Opgroeien voorleggen. 

• De kandidaat kinderbegeleider 
gezinsopvang inzicht geven in wat 
gezinsopvang inhoudt. 

• Dit wordt gevraagd omdat de 
kinderbegeleider gezinsopvang alleen 
werkt in zijn of haar gezinscontext. 

 
Staat in verband met kwalificaties 
(competenties), pedagogisch beleid, 
veiligheid, gezondheid, ... 

Meer informatie in de brochure ‘kwalificaties en attesten’ 

 

Art. 73 
De organisator gezinsopvang zorgt ervoor dat elke 

• De kandidaat kinderbegeleider 
gezinsopvang een minimum aan inzicht 

Meer informatie in de brochure ‘kwalificaties en attesten’ 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-06/kwalificaties-attesten.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-06/kwalificaties-attesten.pdf
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nieuwe kinderbegeleider gezinsopvang die niet 
gekwalificeerd is, de module ‘Werken in de 
kinderopvang’ van 20 uur heeft gevolgd. 

Startende kinderbegeleiders in gezinsopvang die niet 
gekwalificeerd zijn kunnen het attest van ‘Werken in 
de kinderopvang’ voorleggen. 

meegeven in het werken met kinderen en 
hun ouders.  

 
Staat in verband met kwalificaties 
(competenties), pedagogisch beleid, 
veiligheid, gezondheid, ... 

 

Art 45 
 
De organisator heeft deze documenten over de 
andere personen die in de kinderopvanglocatie 
direct contact hebben met de opgevangen 
kinderen: 
• een uittreksel uit het strafregister; 
• een attest van medische geschiktheid waaruit 

blijkt dat de meerderjarige persoon met 
regelmatig direct contact en de minderjarige 
persoon die werkt in de kinderopvang of er stage 
loopt, geen fysieke en psychische beperking of 
aandoening heeft die de opgevangen kinderen in 
gevaar kan brengen. 

Het is in het belang van de organisator dat hij 
kan vaststellen dat iedereen die regelmatig 
contact hebben met de kinderen voldoen aan 
de minimale verwachtingen. 

Staat in verband met beheer en organisatie, 
veiligheid, kwalificaties, gezondheid 

Meer info in de brochure ‘kwalificaties en attesten’ 

 

Art. 41, 44 en 57 

De organisator zorgt voor een jaarlijkse analyse van 
de vormingsbehoeften voor de 
verantwoordelijken en kinderbegeleiders en 
voorziet in een aanbod aan vorming dat 
tegemoetkomt aan de behoeften. 

Een organisator met meer dan 18 vergunde 
kinderopvangplaatsen neemt deze de 

• Continu aandacht hebben voor kwaliteit 
en competentieverhoging 

• Tekorten ondervangen en hierop inspelen  
• Nieuwe tendensen leren kennen 
• Begeleiders versterken 
• Groepscohesie tussen begeleiders 

vergroten  
 

Staat in verband met alle thema’s 

Op zoek naar vorming kinderopvang?  Meer info op de 
website van Kind en Gezin  

 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-06/kwalificaties-attesten.pdf
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken#anchored-section-3
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken#anchored-section-3
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Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie?  

vormingsanalyse en -aanbod op in het 
kwaliteitshandboek. 

Art 51. 

De organisator zorgt, binnen een cyclus van 5 jaar, 
voor een zelfevaluatie van de werking. 

Zie referentiekader kwaliteitszorg  

Art. 57:  

Organisatoren met meer dan 18 vergunde plaatsen 
hebben een kwaliteitshandboek. In het deel 
kwaliteitsmanagementsysteem staan onder meer: 

• de organisatorische structuur, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 

• de procedures voor en de processen over de 
vormingsanalyse en het vormingsaanbod; de 
evaluatie en de zelfevaluatie 

 

Zie referentiekader kwaliteitszorg  


