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Samenwerking 
 

Regelgeving:  Vergunningsbesluit Kinderopvang Baby’s en Peuters 

Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

Art. 60 

De organisator bezorgt deze gegevens 
elektronisch aan Opgroeien volgens de 
administratieve richtlijnen: 
• 1 keer per jaar gedurende een maand die 

Opgroeien bepaalt: de gegevens over het aantal 
unieke kinderen die dagelijks gebruikmaken van 
de kinderopvang per opvanglocatie 

• jaarlijks elektronisch: het aantal kinderbegeleiders 
groepsopvang, verantwoordelijken en 
medewerkers die in de locatie de 
verantwoordelijke systematisch ondersteunen (op 
basis van hun rijksregisternummer of het 
vreemdelingennummer ) plus hun geboortedatum, 
geslacht, functie, werkregeling, kennis van het 
Nederlands, tewerkstellingsstatuut en 
kwalificaties  

• info voor ad-hocbevragingen door Opgroeien 
over de werking, de personen die in de 
opvanglocatie werken, het gebruik van 
kinderopvang, het aanbod van en de vraag naar 
kinderopvang en de ontvangen subsidies. 

Deze info wordt gebruikt voor beleidsdoeleinden, 
bijvoorbeeld: het in kaart brengen van: 
• het gebruik van en het aanbod aan 

kinderopvang; 
• personen die in de kinderopvang werken. 
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Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

Art. 60 

Op verzoek van Opgroeien: de adresgegevens van de 
ouders 

Wanneer dit nodig is in het kader van handhaving 
van de regelgeving: ouders informeren, 
ondersteunen, … 

Meer info over opvolging en handhaving  

 

Art. 61 
De organisator werkt samen met het Lokaal Loket 
Kinderopvang: 
• onderzoeken of openstaande kinderopvangvragen 

van het Lokaal Loket Kinderopvang beantwoord 
kunnen worden en het loket daarover informeren 

• alle relevante info bezorgen die het Lokaal Loket 
Kinderopvang nodig heeft voor zijn opdrachten 

Zodat ouders in hun zoektocht naar kinderopvang 
ondersteund worden 

Meer info over de samenwerking met het lokaal 
loket Kinderopvang  

De organisator informeert zich over het lokaal 
beleid kinderopvang. 

Vergroten van de betrokkenheid van de opvang bij 
het gemeentelijk beleid rond kinderopvang. 
 
Als je weet wie de kinderopvang in de gemeente 
vertegenwoordigt of waar het Lokaal Overleg 
Kinderopvang mee bezig is, dan kan je ook 
gemakkelijker contacten leggen wanneer dat nodig 
zou zijn 

Meer info over het lokaal beleid 
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