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Preventie veiligheid, toezicht, gezondheid en hygiëne 
Regelgeving: Vergunningsbesluit Kinderopvang Baby’s en Peuters 
 
Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

Art. 30 

• De organisator voldoet voor zijn 
kinderopvanglocatie minstens aan alle 
voorwaarden voor de omgang met de kinderen 
en de gezinnen waaronder minstens 
o het respecteren van de fysieke en 

psychische integriteit van elk kind 
o het niet discrimineren van kinderen en 

gezinnen. 
• Er mogen geen voorwerpen of tekenen in de 

opvang aanwezig zijn die blijk geven van 
discriminatie of die racistisch, xenofoob of 
onwettig zijn, als de aanwezige voorwerpen of 
tekenen een nadelige invloed kunnen hebben op 
de kinderen (decreet). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op dit artikel kan teruggevallen worden wanneer de 
integriteit van kinderen in het gedrang komt maar dit 
niet elders in het Vergunningsbesluit gevat wordt.   
 
Staat in verband met procedures 
grensoverschrijdend gedrag en crisissituaties, 
risicoanalyse, pedagogische werking, … 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023552&datum=&geannoteerd=false&print=false
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Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

Art. 24 

De organisator zorgt voor een veilige en gezonde 
omgeving. Daarvoor maakt de organisator een 
risicoanalyse, met inbegrip van een plan van 
aanpak met tijdspad om de risico's te beheersen. 

De risicoanalyse wordt uitgevoerd binnen een 
cyclus van maximaal 2 jaar en gaat minimaal over: 
• de veiligheid en het voorkomen van 

verwondingen, ongevallen, levensbedreigende 
situaties en het verdwijnen van kinderen; 

• de gezondheid en het voorkomen van ziekte, 
besmetting en verontreiniging. 

• Risico's beheersen op het vlak van gezondheid.  
• Voorkomen van ziekte, besmetting en 

verontreiniging in elke locatie.  
 
Staat in verband met veiligheid, gezondheid, 
infrastructuur, inzet medewerkers, … 
 

• Meer info en instrumenten om een risicoanalyse op 
te maken  

• Je kan ook zoeken op ziekte en hygiëne.  

 

Art. 21 

In de kinderopvanglocatie is er: 
• voldoende natuurlijk daglicht in de leefruimte; 
• voldoende ventilatie in de leef- en rustruimtes; 
• een goed evenwicht tussen de 

omgevingstemperatuur, het bedmateriaal en 
de kleding van de kinderen; 

• een zodanige plaatsing van de bedden dat er 
vrije circulatie mogelijk is aan minstens één 
lange kant van het bed. 

 
 
 
 
 

 Zie referentiekader ‘Infrastructuur’ 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/veiligheid-de-opvang#anchored-section-2
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/ziekte-en-hygiene


Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

Art. 25  
 
De kinderen krijgen gezonde, gevarieerde en 
hygiënisch bereide voeding en drank. 

Als er loden waterleidingen aanwezig zijn in de 
kinderopvanglocatie of bij twijfel daarover, wordt 
alleen flessenwater gebruikt voor elke bereiding van 
voeding of drank. 

 

Belangrijk voor: 

• de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen; 
• het voorkomen van besmetting.  
 
Staat in verband met gezondheid, veiligheid, 
pedagogisch beleid. 

Je vindt heel wat nuttige info en instrumenten over 
voeding op de website van Kind en Gezin: 

• Gezonde voeding en voedselveiligheid 

• Inspiratie voor een gezond weekmenu  

• voor gezinsopvang volstaat het om eenvoudige 
hygiëneregels toe te passen. Meer info zie checklist 
voedselveiligheid gezinsopvang. 

• De groepsopvang moet voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen van het FAVV. 

Art. 34 
 
In het huishoudelijk reglement is het beleid 
opgenomen rond: 
• ziekte of ongeval van een kind; 
• gebruik van medicatie. 

• De organisator heeft een beleid zodat men de 
aanpak kent als: 

o er een kind ziek is of ziek wordt in de 
opvang 

o er zich een ongeval voordoet met een 
kind. 

• Het beleid zorgt er ook voor dat besmetting 
vermeden wordt. 

 
• Staat in verband met gezondheid. 

Meer info over ziekte en hygiëne: 

• Flowchart koorts  
• Schema ziektesymptomen: wanneer kan een kind 

naar de opvang komen of blijft het beter thuis? 
 

Art. 17 
 
Er is voldoende, vlot en veilig bereikbare 
buitenspelmogelijkheid die afgestemd is op: 
• het aantal vergunde kinderopvangplaatsen 
• de leeftijd van de kinderen 

 
 
 
 
 

De opgevangen kinderen moeten kunnen buiten 
spelen. 

• Buitenspelen maakt deel uit van de dagelijkse 
werking van de kinderopvang.  

• Kinderen (ook baby’s) krijgen kansen om de 
fysieke wereld te exploreren en in contact komen 
met de natuur en het weer. 

• Kinderen worden uitgedaagd om ook andere 
vaardigheden te ontwikkelen dan ze wat ze bij 
binnen spel nodig hebben: snellere bewegingen, 
grovere motoriek, … 

• Zie referentiekader ‘Infrastructuur’ 

• Meer informatie over buiten spelen 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/gezonde-voeding-en-voedselveiligheid
https://www.kindengezin.be/nl/thema/voeding/koken-voor-kinderen/recepten
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/voedselveiligheid-gezinsopvang-checklist.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/voedselveiligheid-gezinsopvang-checklist.pdf
https://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf
https://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/ziekte-en-hygiene
https://www.kindengezin.be/nl/thema/spelen-en-bewegen/buitenspelen/hoe-zit-dat-mijn-opvang


december 2021 pagina 4 van 5 

Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

Gezonde buitenlucht en daglicht zijn goed voor de 
gezondheid. 

Art. 22 
 
De organisator van gezinsopvang zorgt voor: 
• een veilige evacuatie van de opgevangen 

kinderen; 
• maatregelen voor brandpreventie. 

• Brand voorkomen.  
• Als evacuatie nodig is, ervoor zorgen dat die op 

een veilige manier kan gebeuren. 
 

Staat in verband met crisisprocedure. 

• Info over brandveiligheid 

• Check of je woning brandveilig is 

• Groepsopvang: zie referentiekader ‘Infrastructuur’ 

 

Art 24 
 
Een kind dat jonger is dan 1 jaar, wordt op de rug 
te slapen gelegd.  
De organisator kan een uitzondering daarop 
toestaan op basis van een attest van: 
• een arts vanwege medische tegenindicatie; 
• de ouder. 
Een kind dat jonger is dan één jaar, krijgt in bed 
geen kussens of dekbed. 
 

Voorkomen van overlijdens tijdens de slaap 

 

• Info over veilig slapen 

Art. 31 
 
Er is een actief, auditief en visueel toezicht, ook 
tijdens de slaapsituatie, en een permanente 
begeleiding van de kinderen. 
 
 
 

• Veiligheid garanderen in iedere situatie 
• Kunnen inspelen op noden en behoeften van 

kinderen  
• Voorkomen van ongevallen en overlijdens tijdens 

de slaap 
 
 
 
 
 
 
 

Zie ook Referentiekader ‘Pedagogisch beleid’ 
 
Toezicht komt ook aan bod in de risicoanalyse 
 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/veiligheid-de-opvang#anchored-section-6
https://www.ismijnwoningbrandveilig.be/
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/veiligheid-de-opvang#anchored-section-1
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/veiligheid-de-opvang#anchored-section-2


Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

Art. 27 

De organisator heeft een crisisprocedure en meldt 
elke crisis zo snel mogelijk aan Kind en Gezin. 

Zie Referentiekader kwaliteitszorg  

Art. 28 

De organisator heeft een procedure 
grensoverschrijdend gedrag en meldt elke situatie 
van grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk 
aan Kind en Gezin. 

Zie Referentiekader kwaliteitszorg  

Art. 38 

De organisator zorgt voor een 
aanwezigheidsregister. 

Zie Referentiekader aanwezige kinderen  

Art. 37 

De organisator heeft voor de veiligheid van de 
kinderen, voor elk opgevangen kind een actuele 
inlichtingenfiche. 
 

Zie Referentiekader ouderparticipatie  

 


