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Starten met kinderopvang  

 Hoe begin je eraan? 
Starten met je eigen kinderopvang is als een huis bouwen.  
Je doet dit niet alle dagen en wellicht ook maar één keer in 
je hele leven. Daarom is het van belang om je vooraf zo goed 
mogelijk in te lichten: welke soorten kinderopvang zijn er? 
Moet ik eerst een diploma behalen? Op welke plaats is er 
nood aan nieuwe opvang en waar minder?

Waar vind ik al deze info, en hoe krijg ik het allemaal 
gelezen? We helpen je graag door het bos en wijzen je de 
belangrijkste bomen aan.

We zetten je af en toe aan het werk en stellen je bij het 
einde van elk hoofdstuk een paar vragen. Kan je die vragen 
vlot en correct beantwoorden, dan ben je klaar voor een 
volgend hoofdstuk in jouw kinderopvang verhaal. Lukt 
dit nog niet zo best, dan neem je het hoofdstuk nog even 
opnieuw door. Loop je ergens echt vast? Dan kan je altijd 
terecht bij Mentes.

De brochure is opgebouwd uit 4 delen of stappen die je,  
net als bij het bouwen van een huis, chronologisch volgt: 
eerst informeer je jezelf uitgebreid en ga je op verkenning, 
daarna ontwerp je je eigen kinderopvang en bereid je je 
start voor. Tenslotte ga je écht van start. Spannend! Je 
vindt deze stappen ook terug op de affiche “Mijn eigen 
kinder opvang: van droom tot start”. Hang die op een zicht-
bare plek. 

We wensen je alle geluk en succes met je plannen!
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Vóór je aan kinderopvang begint, moet je jezelf zo ruim mogelijk  
informeren: welke soorten kinderopvang bestaan er? Welke opleiding 
moet ik gevolgd hebben? Aan welke vereisten moet mijn infrastruc-
tuur voldoen? Kan ik subsidies krijgen?

Pas nadat je voldoende antwoorden hebt op al je vragen, kan je de 
juiste keuze maken en je droom concreet maken. Het kan ook betekenen 
dat je er liever (nog) niet aan begint of dat je beter als begeleider aan 
de slag gaat in een bestaande opvang.

Het enige juiste antwoord hier was C. Want stel: je koopt het pand, 
maar het voldoet niet aan de vereisten. Of het is op een plek gelegen 
waar al voldoende kinderopvang is. Of je beslist later om als onthaal-
ouder in je eigen huis te starten omdat dat beter bij jouw visie of  
mogelijkheden past. Beslis niet impulsief maar zorg eerst dat je een 
goed zicht hebt op alles en een plan voor ogen hebt.

Laat ons even beginnen met een dilemma: op je tocht 
door je buurt, zie je een pand te koop staan. Je denkt: 
dit zou een ideaal pand zijn om mijn kinderopvang in te 
richten. Wat doe je?

A. Je belt onmiddellijk naar het immobiliënkantoor want je wil dit 
mooie pand zo snel mogelijk kopen.

B. Je zegt al je vriendinnen die een kindje verwachten dat je binnenkort 
met kinderopvang gaat starten. 

C. Je probeert een goed zicht krijgen op wat er allemaal bij komt kijken

D. Je gaat alvast subsidies aanvragen.
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Stap 1 

Op verkenning



Kijk eerst eens op de website van Kind en Gezin op de pagina voor  
starters. Daar vind je al heel wat informatie en inspiratie:

 > Om te weten wat er allemaal komt kijken bij het starten met kinder-
opvang, open je de Starterswijzer. Bekijk het filmpje, maak een login 
aan en bekijk de acht huisjes. Je zal zien: kinderopvang is meer dan 
enkel luiers verversen en spelen met de kinderen. Eigenlijk moet je 
een duizendpoot zijn!

 > Om met kinderopvang te starten, moet je een vergunning  
aanvragen. Lees goed wat de start- en werkingsvoorwaarden zijn.  
En subsidies? Die kan je pas krijgen, als je aan bepaalde voorwaar-
den voldoet. 

 > Wil je weten hoe anderen het deden? Bestel je gratis Spruit, het 
magazine voor starters in de kinderopvang. Hier krijg je heel wat 
tips en tricks van andere starters en van experten, antwoorden op 
veelgestelde vragen, leestips en nog veel meer.

 > Kinderopvang is sociaal ondernemen. In de film ‘Meer dan opvang  
alleen’ volg je het verhaal van zeven vernieuwende ondernemers 
in de kinderopvang. Je krijgt een verfrissende inkijk in hun kinder-
opvang. Hoor en zie wat deze ondernemers heeft gedreven en welke, 
soms originele, ideeën zij hebben gerealiseerd. Je kan er ongetwijfeld 
inspiratie uit putten. Maar maak er vooral je eigen ding van.

Erg belangrijk is de pedagogische kwaliteit. Dat heb je zonder twijfel  
gelezen. We staan hier graag wat langer bij stil. De pedagogische 
werking, de manier waarop je met de kinderen en hun ouders omgaat, 
is de ruggengraat van je opvang. MeMoQ biedt een bundel instrumen-
ten waarmee je aan de slag kan gaan. Lees grondig het pedagogisch 
raamwerk door. Het geeft je een idee van wat pedagogische kwaliteit in 
de kinderopvang precies inhoudt en waarom dit zo belangrijk is. Ben je 
hier mee van overtuigd?
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https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/pedagogische-raamwerk.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/pedagogische-raamwerk.pdf


Vragen? 

Heb je vragen of is iets niet  
volledig duidelijk? Dan vind je 
een (gratis) luisterend oor en een 
antwoord bij Kind en Gezin of 
Mentes.

 > Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 
of via mail of chat

 > Infopunt Mentes: 02 757 96 90 
of infopunt@mentesvzw.be

Je zag het al bij het dilemma waarmee we dit hoofdstuk begonnen: je 
schat het best vooraf goed in waar er nood is aan kinderopvang en 
wat die nood precies is. Zo kan je in de volgende fase de plek bepalen 
waar je wil starten, wie je doelpubliek is en voor hoeveel kinderen en 
op welke momenten je opvang zal aanbieden. Maar hoe schat je die 
nood nu zo nauwkeurig mogelijk in? Op de website van VoorZet (part-
ner in het ondersteuningsnetwerk Mentes) vind je een overzicht van 
hoe je dit kan doen. 

En last, but not least:  
je eigen kinderopvang starten is ondernemen. Er komen heel wat 
zaken bij kijken die ook van andere ondernemers worden verwacht: 
een ondernemingsvorm kiezen, een ondernemingsnummer aanvragen, 
een ondernemingsplan en een financieel plan maken, contracten met 
ouders sluiten, je boekhouding opvolgen,.. Unizo maakt deel uit van het 
ondersteuningsnetwerk Mentes en kan je hierbij helpen. Op hun pagina 
voor starters in de kinderopvang vind je de brochure ‘Mijn eigen zaak: 
kinder opvang’. Lees deze grondig door.
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https://www.kindengezin.be/nl/contactformulier
https://opgroeien.sittool.net/
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https://www.unizo.be/kinderopvang/starten
https://www.unizo.be/kinderopvang/starten
https:/www.unizo.be/sites/default/files/uzo-6142-brochure-kinderopvang-220617_finale_versie.pdf
https:/www.unizo.be/sites/default/files/uzo-6142-brochure-kinderopvang-220617_finale_versie.pdf


Als je wil starten met kinderopvang:
A.^krijg je subsidies van Opgroeien
B.^moet je een vergunning aanvragen bij Opgroeien

 
Je kan kiezen voor gezins- of voor groepsopvang.  
Je bent een groepsopvang zodra je
A.^6 kinderen opvangt
B.^9 kinderen opvangt
C.^12 kinderen opvangt

Als verantwoordelijke in een kinderdagverblijf met meer dan 
18 plaatsen
A.^moet ik geen diploma hebben, enkel een uittreksel uit het straf register 
B.^moet ik een diploma 7de jaar kinderzorg hebben
C.^moet ik een bachelordiploma hebben van een bepaalde studierichting

Welke gouden raad komt er tevoorschijn als je het kruis-
woordraadsel correct invult op bladzijde 27 van Spruit?
A.^Wees nu mee
B.^Neem je tijd
C.^Volg de wet

Heb je alles grondig doorgenomen? Is alles duidelijk? 
Test jezelf door deze 10 vragen te beantwoorden.

Een gouden raad voor 
elke starter

Heb je alle artikels aandachtig doorgenomen? Dan is het vast niet moeilijk om deze 
kruiswoordpuzzel in te vullen. Volledig ingevuld? Dan verschijnt er een gouden raad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Kinderopvang heeft drie functies: een 
pedagogische, een sociale en een ... 

2. Hoe heet het ondersteuningsnetwerk waar je 
als starter gratis een beroep op kan doen? 

3. Wie is een belangrijkste partner in je 
kinderopvang? 

4. Hoe heet het instrument waarmee de 
kwaliteit in de kinderopvang wordt gemeten? 

5. Hiermee voorkom je dat kinderen eten op hun 
kleding morsen: ... 

6. Blijf als kinderopvang niet op je eiland zitten! 
Omring je met een stevig ...

7. Dit is de tool die je kan gebruiken om je 
fi nancieel plan op te maken.

8. De digitale tool die je doorheen het hele 
startproces loodst. 

9. Als organisator van kinderopvang ben je een 
sociaal … 

De gouden tip:

Antwoord: 1. Economische 2. Mentes 3. Ouders 4. Memoq

 5. Slabbetje 6. Netwerk 7. Startkompas 8. Starterswijzer

 9. Ondernemer

Gouden tip: Neem je tijd

- 27 -

S P RU I T
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In de kinderopvang mag meer dan je denkt. Wat mag er niet?
A.^Met de kinderen buiten spelen in de modder 
B.^Kinderen in bomen laten klimmen terwijl jij binnen aan het koken bent
C.^Samen met de kinderen voor een konijn zorgen

 
De Starterswijzer is opgebouwd rond 8 thema’s. Die thema’s 
behelzen alle aspecten waar je als starter aan moet denken. 
Welk thema staat er niet tussen?
A.^je infrastructuur
B.^jijzelf en ouders
C.^je administratie
D.^je netwerk

Je kinderopvang moet financieel haalbaar zijn. Dat is een hele 
evenwichtsoefening. Welk van de vier volgende factoren speelt 
hierbij een rol (meerdere antwoorden zijn mogelijk)?
A.^Het inkomen van je ouders
B.^Je vaste kosten zoals verwarming en huur
C.^Je variabele kosten zoals voeding en verzorgingsproducten
D.^Het ondernemersloon dat je zelf wil overhouden
E.^Werken met of zonder subsidie
F.^De keuze van je ondernemingsvorm

Als je een opvang wil starten, heb je, naast de vergunning van 
Opgroeien, nog meer toelatingen en documenten nodig. Welke 
heb je niet nodig?
A.^Wanneer je huis aan huis flyers wil bedelen: een toelating van je  

gemeente om dit te doen 
B.^Een ondernemingsnummer
C.^Een verklaring op eer dat je de rechten van het kind onderschrijft
D.^Een uittreksel uit het strafregister voor elke medewerker
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Hoe deed jij het?
Heb je alle vragen goed beantwoord? Proficiat! Je bent nu 
klaar om je eigen opvang te gaan ontwerpen.

Lukte het nog niet zo goed? Neem dan nog eens opnieuw  
de info door over die onderwerpen waar je je nog niet zeker 
genoeg in voelt. Of vraag meer uitleg aan Opgroeien of  
Mentes.

Om tegemoet te komen aan de nood aan kinderopvang, stelde 
de Europese Unie een norm voorop. Dit is het  
percentage van de kinderen uit de doelgroep dat in de  
opvang zou moeten terecht kunnen in elke lidstaat. Ken je dat 
percentage?
A.^25%
B.^33%
C.^50%

Het pedagogisch raamwerk stelt dat medewerkers in de  
kinderopvang handelen vanuit een ‘holistische aanpak’.  
Wat wil dit zeggen?
A.^Medewerkers zijn op de hoogte van de achtergrond van elk kind.
B.^Medewerkers zijn te allen tijde voor ouders beschikbaar.
C.^Zorgactiviteiten en pedagogische activiteiten zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Het ene kan niet zonder het ander. 

Oplossing: 
1B, 2B, 3C, 4B, 5B, 6C, 7ABCDEF, 8C, 9B, 10C
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Nu je goed bent geïnformeerd over alles wat bij het organiseren van 
kinderopvang komt kijken, kan je je eigen kinderopvang als een echte 
architect beginnen uittekenen. 

Aan de hand van de ingewonnen info en je eigen inzichten, denk je 
grondig na over hoe je alle aspecten van je opvang vorm zal geven. 
Je toetst dit af bij je omgeving of bij mensen die er iets van afweten 
en stuurt je plannen waar nodig bij. Neem je potlood, je meetlat en je 
gom alvast bij de hand! Ook in dit hoofdstuk wijzen we je de weg naar 
interessante informatie en hulpmiddelen.

Tijdens deze fase kan je deelnemen aan een interactieve sessie  
georganiseerd door Mentes en Opgroeien. Om deze sessies te volgen 
moet je stap 1 (‘op verkenning’) succesvol hebben doorlopen. Deze 
sessies geven je de kans je ideeën en plannen af te toetsen bij andere 
starters en experten. Een aanrader! 

Meer info over deze sessies (data, plaatsen, inschrijven ...) vind je op  
de pagina voor starters op de website van Kind en Gezin.

Stap 2 

Ontwerp je kinderopvang
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We leggen je graag opnieuw een dilemma voor.  
Wat is het allereerste waarmee je begint nu je je eigen 
opvang vorm gaat geven?

A. Je koopt of huurt een pand.

B. Je vraagt een ondernemingsnummer aan.

C. Je denkt na over je visie en schrijft die uit.

D. Je kondigt op sociale media alvast aan dat je zal starten met kinder-
opvang.

Het juiste antwoord is alweer antwoord C. In deze fase ga je nog niet 
tastbaar van start. Dit is vooral een denkfase, met trial en error, met 
vallen en opstaan. Bedoeling is dat je op het einde een realistisch plan 
hebt voor je opvang, een plan waarmee je een stevig huis kan bouwen, 
eentje dat niet omvalt bij het minste zuchtje tegenwind. Je visie is 
waar je hele plan aan ophangt. In je visie geef je aan waar jij met je 
opvang naartoe wil, waar je voor wil staan. Het is als het ware de fun-
dering waarop je kinderopvang is gebouwd.

Op bladzijde 16 van het magazine Spruit lees je wat een visie precies 
is en hoe je eraan begint. Het pedagogisch raamwerk kan je hierbij 
inspireren.
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https://www.vlaanderen.be/publicaties/spruit-spring-eruit-met-je-opvang-magazine-voor-starters-in-de-kinderopvang


Log in bij de Starterswijzer en ga naar het deel “Je project”. Je vindt 
hier een aantal vragen die je plannen richting geven:

 >  Ben je zeker dat je zelf opvang wil organiseren of ga je toch liever 
(eerst) werken voor een andere organisator?

 >  Waar wil je met je opvang naartoe? Wie is je doelgroep en welke 
visie heb je? 

 >  Wordt het een groepsopvang of een gezinsopvang? Hoeveel plaatsen 
wil je aanbieden?

 >  Wanneer en waar wil je starten?

 >  Heb je al een naam voor je opvang?

De antwoorden op deze vragen zijn bepalend voor de verdere uitwer-
king van je project.

Nu kan je inschatten of je plan ook financieel haalbaar is. Het Start-
kompas van Unizo is dé leidraad om dit na te gaan. Je zal hier even 
zoet mee zijn. Je maakt eerst een organisatieplan (projectvoorstelling, 
omgevings analyse en commercieel plan) op. Op basis daarvan maak je 
dan je financieel plan (investeringen, financiering, kosten). 
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Is je plan financieel haalbaar? Dan kan je een timing opmaken. Wees 
hierbij realistisch. Volgende vragen kunnen je helpen:

 >  Ga ik een pand kopen of huren? Welke aanpassingen moeten hier 
nog gebeuren?

 >  Moet ik nog opleidingen volgen?

 >  Welke formaliteiten moet ik nog in orde brengen en wat zijn hier  
de procedures?

 >  Moet ik medewerkers zoeken?

 >  Moet ik op zoek naar middelen?

Op de website van VoorZet vind je handige checklists en een tijdlijn, 
zowel voor gezins- als voor groepsopvang. 

Een goed netwerk is onmisbaar. Wie kan je helpen om van je kinder-
opvang een succes te maken? Denk aan:

 >  het team klantenbeheerders bij Opgroeien

 >  het ondersteuningsnetwerk Mentes

 >  het Lokaal Loket en het Lokaal Overleg Kinderopvang in je stad of 
gemeente

 >  andere kinderopvang en bedrijven in je buurt

 >  het ondernemersloket

Kijk onder het luik ‘Je netwerk’ in de Starterswijzer en lees de tips van 
andere starters en experten in Spruit. Het boek “Let’s connect” van Jan 
Vermeiren is een goede leestip voor wie meer wil weten over het hoe 
en waarom van netwerken.

Een goed netwerk 
is onmisbaar
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Heb je een duidelijke visie voor je kinderopvang? 

Is het duidelijk hoe je jouw kinderopvang op een  
kwaliteitsvolle, veilige en gezonde manier zal kunnen 
organiseren?

Zal je opvang toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk  
gezinnen? 

Ga je voor een gezins- of een groepsopvang? Hoeveel 
kinderen wil je opvangen?

Heb je zicht op je organisatiemodel? Hoeveel  
medewerkers zal je nodig hebben? Hoe ga je die  
werven? Zie je jezelf als coach voor een team? 

Weet je waar en wanneer je wil starten? Heb je een 
(ruwe) timing gemaakt?

Heb je het startkompas van Unizo zorgvuldig ingevuld? 
Is je plan financieel haalbaar?

Heb je zicht op het netwerk dat je nodig hebt om je 
plannen te realiseren? Heb je de eerste contacten al 
gelegd?

Wanneer je onderstaande vragen positief en vlot  
kan beantwoorden, ben je klaar om je project  
te gaan uitbouwen:
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Nog vragen of twijfels? 

Heb je nog geen helder antwoord op al 
deze vragen? Is iets nog niet duidelijk? 
Twijfel je nog? Vraag dan advies aan een 
ondersteuner bij Mentes of schrijf je in 
voor een interactieve sessie georganiseerd 
door Mentes en Opgroeien.
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Je plannen zijn zorgvuldig uitgewerkt: je hebt een visie, een realistisch 
ondernemingsplan en een timing. Nu kan je als een bouwvakker aan het 
werk om je kinderopvang te bouwen. 

Wat staat je - afhankelijk van hoe je project er precies uitziet - te doen?

1. Je gaat een pand kopen of huren en gepast inrichten.

2. Je moet nog een aantal opleidingen volgen.

3.  Je maakt een risicoanalyse. Ga je voor meer dan 18 plaatsen, dan 
maakt deze analyse deel uit van een uitgebreid kwaliteitshand-
boek.

4.  Je werkt je huishoudelijk reglement uit.

5. Je kiest de ondernemingsvorm die het best bij je plannen past.

6.  Je gaat op zoek naar gedreven medewerkers voor je team.

7.  Je maakt je project bekend.

8.  Je vraagt de nodige vergunningen aan. 

Ga na of het pand dat je wil kopen of huren, voldoet aan de vergun-
ningsvoorwaarden. Je leest hierover meer in het deel ‘Je infrastructuur’ 
van de Starterswijzer. 

Op de website van VIPA vind je de vereisten  
voor je infrastructuur in detail terug,  
samen met een handige afvinklijst en  
een rekenmodule.

Het boek “Speel- en leefruimtes 
in de voorschoolse kinderopvang” van CEGO  
geeft je inspiratie voor het inrichten van de  
ruimtes voor de kinderen.

Stap 3 

Bereid je start voor
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Op de website van Kind en Gezin vind je alle info over opleidingen en 
vormingstrajecten. Denk niet enkel aan de verplichte kwalificaties en 
opleidingen, maar ook aan vormingen waarmee je je kan bekwamen in 
iets waar je nog niet zo goed in bent of waar je extra aandacht aan wil 
besteden. Er zijn heel wat organisaties met een interessant programma. 
Vergeet zeker ook de KMO-portefeuille niet! 

Over de risicoanalyse lees je meer onder het deel ‘Je beleid rond  
veiligheid en gezondheid’ van de Starterswijzer. Je klikt er door naar een 
reeks handige actielijsten die je kan gebruiken voor het in kaart brengen 
van de mogelijke risico’s in je opvang. 

Om je kwaliteitshandboek uit te werken, kan je een leermodule van 
Kind en Gezin volgen. De link naar deze module en de nodige info over 
het kwaliteitshandboek vind je op de website van Kind en Gezin. 

Het huishoudelijk reglement bevat alle info en afspraken voor je ouders. 
Daarnaast zijn er nog een reeks formulieren die je nodig hebt om de 
opvang in goede banen te leiden: de schriftelijke overeenkomst, het 
aanwezigheidsregister en de inlichtingenfiche. Meer info en modellen 
vind je op de website van Kind en Gezin. 

Het is belangrijk om de juiste ondernemingsvorm te kiezen. Deze 
keuze heeft gevolgen voor onder meer je aansprakelijkheid en je  
belastingen. Meer info over de mogelijke organisatievormen vind je  
op de website van Unizo.
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Tenzij je een gezinsopvang wil beginnen, heb je medewerkers nodig.  
Die beschikken niet alleen over de nodige kwalificaties, maar zijn ook 
gedreven en staan achter jouw visie. Denk ook aan de nodige formali-
teiten. Zal je met meewerkende zelfstandigen werken of met werkne-
mers? En wat met familie en vrienden die af en toe een handje komen 
toesteken? Je leest er alles over in de Starterswijzer onder het deel 
‘Jijzelf en anderen’ en op de website van Unizo. Denk zeker ook na over 
wat je zal doen wanneer medewerkers ziek worden of langere tijd afwe-
zig zijn om een andere reden (zwangerschap, ouderschapsverlof, ...). 

Geen opvang zonder ouders. Als het goed is, heb je in de vorige fase al 
nagedacht over hoe je je opvang bekend zal maken. Publiciteit dus. 
Lees nog eens het hoofdstuk ‘Marketing’ onder ‘Jouw onderneming’ in 
de Starterswijze en de tips op bladzijde 15 van het magazine Spruit. Nu 
kan je aan de slag met een folder, een website, sociale media en nog 
veel andere middelen om te communiceren. 

Je vergunning bij Opgroeien is het belangrijkste, maar denk ook aan 
de nodige verzekeringen, het brandweerattest, het opportuniteitsadvies 
van je lokaal bestuur, de toelating van het FAVV (Federaal Agentschap 
voor de Voedselveiligheid), auteursrechtenmaatschappij Sabam, … 

Tips 

Ook in deze fase kan je deelnemen aan een interactieve sessie 
georganiseerd door Mentes en Opgroeien om het een en ander af 
te toetsen met andere starters en experten. Meer info over deze 
sessies (data, plaatsen, inschrijven) vind je op de pagina voor 
starters op de website van Kind en Gezin.

Op de website van Unizo vind je een handige ‘checklist starters’. 
Die kan in deze fase een goede hulp zijn.
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https://www.unizo.be/kinderopvang/personeel
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extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https:/www.unizo.be/sites/default/files/checklist_starten_14.pdf


 � Heb je een pand om je kinderopvang in onder te brengen (in je eigen 
huis, aangekocht of gehuurd)? 

 � Is je pand ingericht volgens de vereisten? Beschik je over een  
gunstig brandweerattest?

 � Beschik je over alle gevraagde kwalificaties en attesten?

 � Heb je de nodige verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid,  
ongevallen, ...)? 

 � Heb je een ondernemingsnummer en - afhankelijk van de gekozen  
organisatievorm - de nodige formaliteiten (statuten, bestuur-
derslijst,..) in orde gebracht? Heb je een goed contact met je 
ondernemings loket? 

 � Tenzij je gezinsopvang zal aanbieden, heb je een team om de opvang 
te verzekeren?

 � Beschikt iedereen binnen je team over de gevraagde kwalificaties en 
attesten?

 � Voor je medewerkers in werknemersstatuut: is alles wettelijk  
geregeld (arbeidsovereenkomst, ongevallenverzekering, aangifte bij 
de RSZ, ...)? Staan zij achter jouw visie? Zit de verstandhouding 
goed? 

 � Zijn er goede en duidelijke afspraken gemaakt met je team? Is er een 
werkbare werkplanning? 

 � Heb je vorming gevolgd over zaken waarover je nog wat onzeker 
was, of waaraan je extra aandacht wil besteden?

 � Heb je een risicoanalyse (en wanneer je meer dan 18 plaatsen aan  
zal bieden: ook een kwaliteitshandboek) gemaakt? Staat het niet 
enkel in de kast, maar zit het ook in jouw hoofd en in die van je  
medewerkers zodat jullie er paraat mee aan de slag kunnen? 

Een grondige check of je 
huis stevig in mekaar zit
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 � Heb je een huishoudelijk reglement waarin alle praktische afspraken 
met de gezinnen zijn opgenomen? 

 � Beschik je over modellen voor de schriftelijke overeenkomst met de 
ouders, het aanwezigheidsregister en de inlichtingenfiche?

 � Heb je de buurt ingelicht dat je zal starten met kinderopvang?

 � Maak je jezelf bekend met een folder, een website en/of sociale me-
dia? Kreeg je hierop al positieve reacties?

 � Ben je bekend met het Lokaal Overleg en het Lokaal Loket Kinderop-
vang in je gemeente of stad? Ondersteunen zij jouw initiatief? 

 � Heb je een ondersteuner bij wie je terecht kan voor pedagogisch 
advies en met andere vragen over je werking? 

 � Heb je een opportuniteitsadvies van je lokaal bestuur?

 � Klopt het financieel plaatje van je project nog altijd? Kan je meevol-
gen met je boekhouder? 

 � Wanneer nodig: ben je in orde met de voedselveiligheid (FAVV) en 
SABAM?

Ging het vlot? 

Kon je vlot en positief antwoorden op deze vragen? 
Dan kan je je vergunning aanvragen. Denk erom dat 
dit ook nog enkele maanden kan duren. Lees goed 
de procedure door op de website van Kind en Gezin.
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https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/mijn-vergunning-aanvragen-wijzigen#anchored-section-1


Je vergunning van Opgroeien viel in de bus, je pand staat te blinken, je 
team staat in de startblokken, je website wordt druk aangeklikt, … Je 
bent helemaal klaar om je eerste kinderen op te vangen. Proficiat!

En toch: er blijft werk aan de winkel. Je kinderopvang is nooit af. Elke 
dag opnieuw werk je met ouders en kinderen, hou je het veilig en 
gezond, coach je je team, hou je je financiën in het oog en bouw je je 
netwerk verder uit. Je groeit door wat goed gaat, je leert van wat fout 
gaat.

Ook na je start kan je nog met vragen zitten. Aarzel niet om je klanten-
beheerder bij Opgroeien of het ondersteuningsnetwerk Mentes om raad 
te vragen. Heb je een pedagogisch coach? Zij of hij staat je bij in je 
pedagogisch beleid. 

Blijf je mee met wat reilt en zeilt in de wereld van de kinderopvang: 
nieuwe regels, vormingen, interessante literatuur, ...? Schrijf je in op de 
Nieuwsbrief Kinderopvang van Kind en Gezin, op de nieuwsbrief van 
Unizo en op de Inspiratieprikkels van ’t OpZet. 

Of je pedagogisch goed bezig bent, weet je door aan de slag te gaan en 
te blijven met MeMoQ. Er is een zelfevaluatie-instrument en heel wat 
handige tools. Je vindt ze op de website van Kind en Gezin. Je bent zo 
meteen perfect voorbereid op het bezoek van Zorginspectie. Zij gebrui-
ken hetzelfde instrument om jouw kwaliteit te beoordelen. 

Over hoe je met je medewerkers omgaat, lees je alles op de website 
van ’t OpZet. Hoe houd je je medewerkers tevreden? Welke bijkomende 
vorming kan je hen aanbieden? 

Blijft je kinderopvang financieel gezond? Hou je rekeningen in het oog 
en spreek geregeld met je boekhouder. Krijg je problemen? Laat die niet 
aanslepen en vraag raad aan Mentes. 

Stap 4 

Klaar voor de start. En nu?
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Met deze checklist weet je  
of je goed bezig bent:

 � Ik evalueer geregeld mijn (pedagogische) werking, samen met 
mijn team en mijn regionaal ondersteuner en/of pedagogisch 
coach. Ik analyseer elk aspect, trek de nodige besluiten en werk 
aan de mindere punten. 

 � Ik volg geregeld vorming over nieuwe zaken of zaken waar ik 
minder goed in ben. Ik houd de vormingsbehoefte van mijn team 
in het oog en bied hen de kans om zich bij te scholen. 

 � Ik communiceer goed met ouders. Ik krijg veel schouderklopjes, 
maar ook af en toe eens een kritische opmerking. Daar ga ik 
mee aan de slag en laat dat ook weten aan de ouders.

 � Ik heb een goed contact met de buurt, met het lokaal bestuur  
en het Lokaal Loket en met de andere kinderopvang in mijn 
omgeving.

 � Ik heb een goede verstandhouding met mijn klantenbeheerder 
bij Opgroeien. Ik aarzel niet om hem of haar te contacteren als 
ik met een vraag of een probleem zit. 

 � Ik ben geabonneerd op de Nieuwsbrief Kinderopvang van 
Opgroeien en Unizo. Zo blijf ik mee met de actualiteit. Ik laat me 
inspireren door de inspiratieprikkels van ’t OpZet of door andere 
lectuur, bijvoorbeeld: het magazine Kindertijd van VBJK of het 
Vakblad Kinderopvang. 

 � Ik houd mijn boekhouding goed bij en houd voortdurend in het 
oog of mijn opvang financieel gezond blijft. 

 � Ik voel me goed in mijn vel. Ik kan goed omgaan met stress.  
Kritiek beschouw ik als een leerpunt. 

23



Verantwoordelijke uitgever 
Katrien Verhegge
Administrateur-generaal Opgroeien 
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Meer informatie
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