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Welkom bij de Dienst Onthaalouders Oudenaarde ! 

 

 

 

 

Jullie kindje wordt binnenkort opgevangen bij één van onze 

onthaalouders thuis of bij één van onze samenwerkingen van 

onthaalouders. 

 

Om deze opvang vlot te laten verlopen, kan je via deze brochure 

reeds kennismaken met onze Dienst en de werking ervan. 

 

Mocht je na het doornemen van de brochure nog vragen hebben, 

aarzel dan niet ons te contacteren. 

 

Organisator : DIENST ONTHAALOUDERS OUDENAARDE VZW 

        MEERSPOORT 30 

          9700 OUDENAARDE 

 

Dienstverantwoordelijken:  Anick Forret, Gerda Vanderstraeten,   

Carmen Terryn 

Administratief bediende: Nele Claeys 
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Tel.: 055/33.02.35 

Fax: 055/30.44.95 

E-mail: info@dienstonthaaloudersoudenaarde.be 

Website: www.dienstonthaaloudersoudenaarde.be 

Rek.nr.: BE26 737-5041949-29 

Ondernemingsnummer 863249223 

 

Facturatieadres : Dienst Onthaalouders Oudenaarde v.z.w. 

  Administratief Centrum Maagdendale 

  Tussenmuren 17 

  9700  Oudenaarde 

Voorzitter: Cnudde Lieven: tel. 055/31.46.01 

Secretaris: Wandels Jessy : tel 055/33.51.24 

 

Openingsuren:    

- Maandag  Dinsdag Donderdag van 13.00u tot 17.00u,  

- Andere dagen tijdens de kantooruren op afspraak 

- Gesloten op woensdagnamiddag 

 

Buiten deze openingsuren kan een boodschap worden 

ingesproken op het antwoordapparaat. 

 

In geval van nood, buiten de openingsuren van de dienst, kan je als ouder 

terecht bij je onthaalouder voor het privé telefoonnummer van de 

dienstverantwoordelijke. 

mailto:info@dienstonthaaloudersoudenaarde.be
http://www.dienstonthaaloudersoudenaarde.be/
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De uitzonderlijke sluitingsdagen (brugdagen) van de dienst worden 

bekend gemaakt via het antwoordapparaat of affichering op de dienst. 

 

De informatie en contactgegevens van de kinderopvang van je kindje,  

vind je in bijlage. 

Telkens bij het begin van het jaar bezorgt je onthaalouder of kinderopvang  

je een overzicht van de sluitingsdagen. 

 

 

Kind en Gezin : 

De Dienst Onthaalouders Oudenaarde vzw heeft een vergunning voor 

de kinderopvanglocaties en voldoet aan de wettelijke voorwaarden. 

 

Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27 

1060 Brussel 

info@kindengezin.be 

www.kindengezin.be 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kindengezin.be
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HOE ZIET GOEDE KINDEROPVANG ER VOLGENS ONS UIT?  

 

- Kinderen: 

 

Het is onze overtuiging dat een kind zoveel mogelijk door dezelfde 

persoon moet opgevangen worden, omdat dit het kind een veilig 

gevoel geeft, wat heel belangrijk is voor het ontwikkelen van zijn 

zelfvertrouwen. Dit kan bij een onthaalouder, maar het houdt ook 

in dat de dienst erover wil waken dat kinderen niet zomaar van 

onthaalouder moeten veranderen. 

Opvang bij een onthaalouder betekent een soepele instapregeling 

(eerst eventjes komen wennen) en de mogelijkheid tot een 

geleidelijke overgang naar de school. 

 

Wij willen dat kinderen opgroeien in een omgeving waar ze zich 

veilig en geborgen voelen, waar we tijd en aandacht schenken aan 

elk kind apart. Waar elk kind de tijd krijgt om volgens zijn eigen 

ritme te groeien en toch gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling tot 

een zelfstandig individu. 

Wij willen dat kinderen voldoende ruimte hebben om te bewegen, 

op ontdekking te gaan en dit zowel binnen als buiten.  

Tevens willen wij dat kinderen voldoende spelmogelijkheden en 

spelmateriaal krijgen als zij bij de onthaalouder zijn. 
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De dienst heeft haar eigen speel-o-theek zodat elke 

onthaalouder verantwoord en gevarieerd speelgoed kan 

aanbieden. 

Gezonde voeding, een goede hygiëne en veiligheid is iets waar 

wij   blijven op toezien. 

 

De dienst biedt uitzonderlijk ook flexibele opvang aan, dit is 

opvang is met een bepaalde regelmaat, maar op atypische 

uren. Het gaat over opvang voor 6.30u ’ s ochtends, na 18.30u 

’s avonds, opvang ’s nachts of in het weekend. 

Er wordt nauw toegezien op het gebruik van de flexibele 

opvang, zodat de draagkracht van de kinderen in flexibele 

opvang niet overschreden wordt, bv door frequentere 

observaties naar welbevinden en betrokkenheid. 

 

- Onthaalouders: 

 

De dienst is ervan overtuigd dat een onthaalouder die haar/zijn 

job goed wil doen, beschikt over voldoende kennis omtrent de 

ontwikkeling van kinderen. 

Wij stimuleren de onthaalouders tot het volgen van vorming en 

het open staan voor nieuwe kennis en vaardigheden, zodat zij 

meer doordacht bepaalde situaties kunnen aanpakken en hun 

eigen werking in vraag kunnen/durven stellen. 
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Het is een basisvoorwaarde dat zij open staan voor begeleiding 

en voor samenwerking met de dienstverantwoordelijke. 

 

Onthaalouder-zijn is een geïsoleerd beroep. Wij stimuleren 

onthaalouders om voldoende in contact te komen met andere 

mensen.  

Wij vinden het een pluspunt als onthaalouders ervaringen 

kunnen uitwisselen, als zij collega's hebben waar zij bij terecht 

kunnen en indien nodig vervangingen doen voor elkaar. 

Dat het werkgebied van de Dienst Onthaalouders zich beperkt 

tot Groot - Oudenaarde maakt het eenvoudiger om hieraan te 

werken.  

 

Het is niet alleen belangrijk dat kinderen opgevangen worden 

door iemand die hen graag ziet. Die iemand moet zich ook goed 

voelen in zijn of haar job. 

Wij verwachten van onthaalouders dat zij sociaalvaardig zijn, 

tactvol, liefdevol, professioneel, … en zoveel meer. 

Het spreekt voor zich dat de onthaalouders de maatschappelijke 

waardering moeten krijgen die zij verdienen. 

 

- Ouders: 

 

Onthaalouders hebben niet alleen een verzorgende functie. Zij 

staan ouders bij in de opvoeding van hun kinderen wanneer de 

ouders dit niet kunnen omwille van werk- of andere 

leefomstandigheden. 
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De onthaalouders houden, in de mate van het mogelijke, 

rekening met de wensen en verwachtingen van de ouders. Dit 

zowel op het vlak van voeding, breng- en haalmomenten, slaap-  

en eetmomenten, enz…. Hierbij willen wij evenwel steeds het 

belang van het kind voorop stellen. 

Onze visie op de relatie onthaalouder-ouder is er één van 'open 

dialoog'. Dit betekent dat er informatie uitgewisseld wordt en dat 

er duidelijke afspraken gemaakt worden, kortom dat  

onthaalouders en ouders samen heel wat bespreken. Dat dit 

geen éénmalige gebeurtenis is, is duidelijk! 

 

Wat willen wij nog voor de ouders zijn? 

- een aanspreekpunt voor informatie (bvb. adressen, 

vervangingen, financiële zaken, voeding) 

- een ondersteunend team waarbij men terecht kan voor 

bvb. vragen rond ontwikkelingsachterstand van hun kind,  

- het zoeken naar de juiste onthaalouder. 

- bemiddelen in geval van problemen in de opvang 

- een team dat open staat voor verandering en bijsturing en 

dus rekening houdt met voorstellen, opmerkingen en 

suggesties over alle mogelijke elementen van de 

kinderopvang (dienst, onthaalouder, Kind en Gezin, enz.). 

Wij willen de ouders tegemoet treden met respect voor hun mening 

en thuissituatie. Wij rekenen ook op respect vanwege de ouders 

voor de privacy en de opvanguren van de onthaalouder. 
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- Dienstverantwoordelijken: 

 

Onze visie over de noodzaak van vorming voor onthaalouders 

wordt doorgetrokken naar de dienstverantwoordelijken die hen 

dagdagelijks begeleiden. 

Wij willen een team van dienstverantwoordelijken zijn dat samen 

de dienst draagt, dat samen met de onthaalouders zich  

steeds opnieuw inzet opdat de kinderen in de best mogelijke 

omstandigheden opgevangen en begeleid worden. 

 

 

- Het bestuur: 

 

Maandelijks komt het Dagelijks Bestuur samen, dit zijn de 

voorzitter (schepen van Kinderopvang en Gezinsbeleid), de  

Secretaris (diensthoofd Sociale Dienst van de stad Oudenaarde) 

en twee dienstverantwoordelijken. 

 

Wij zitten regelmatig rond de tafel, om waar nodig en op tijd bij te 

sturen en de nodige ondersteuning te geven. Praktische 

afspraken worden gemaakt en opgevolgd. 

 

Kinderen, Ouders, Onthaalouders, Dienstverantwoordelijken 

en Bestuur zijn ieder een belangrijke schakel binnen de Dienst 

Onthaalouders te Oudenaarde. 
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Wij vinden het belangrijk dat de opvang van uw kindje zo vlot 

mogelijk verloopt. Vandaar deze richtlijnen die dienen als 

geheugensteuntje tijdens het verblijf van uw kindje bij de 

onthaalouder. 

 

 

Doelgroep: 

 

De dienst staat open voor alle kinderen tot de leeftijd van 12 jaar 

van ouders die door werk-, levens- of materiële omstandigheden 

niet in de mogelijkheid zijn hun kinderen overdag zelf op te 

vangen. 

De dienst staat open voor de inclusieve opvang van kinderen met 

een specifieke zorgbehoefte. 

 

Voorrangsbeleid :  

Er is een voorrangsbeleid tav :  

o ouders die opvang nodig hebben omwille van hun 

werksituatie  

Dit is: werk hebben en kinderopvang nodig hebben 

om dit te behouden  

of kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken 

of om een beroepsgerichte opleiding te volgen die 

de kansen op de arbeidsmarkt vergroot  

o alleenstaande ouders 

o ouders met een laag inkomen  
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o opvang nodig hebben voor (een) pleegkind dat aan 

hen toevertrouwd wordt door een officiële instantie 

o kinderen die reeds een broertje of zusje in de 

opvang hebben 

o ouders in een problematische gezondheids- en/of 

zorgsituatie  

Dit wil zeggen dat een persoon van het gezin, die 

verantwoordelijkheid draagt voor het kind (dus 

geen broer of zus), een handicap of een 

verminderd zelfzorgvermogen heeft 

of als het gezin in de context van professionele 

hulpverlening of inburgering opvang nodig heeft. 

o Ouders met een laag opleidingsniveau 

(geen van beide ouders heeft een diploma 

secundair onderwijs). 

 

  

Inschrijving :  

 

Bij het eerste contact krijgen de ouders de adressen van alle 

onthaalouders die een plaats vrij hebben, tenzij de ouder 

specifieke wensen heeft met betrekking tot  

woonplaats van de onthaalouder, huisdieren, pedagogische 

omgang met kinderen, e.a. 
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Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke 

overeenkomst werd ondertekend en een voorschot van € 50 is 

betaald. Naast de schriftelijke overeenkomst wordt ook een bijlage 

met opvangplan opgemaakt dat tot stand komt in onderling 

akkoord tussen de onthaalouder en de ouders. 

 

Het voorschot wordt teruggestort binnen de 

drie maand na de eerste dag van uitbesteding en betaling van 

de rekening. Gaat de opvang niet door dan verlies je dit 

voorschot. 

 

Het voorschot wordt cash betaald of gestort op de rekening van 

de Dienst BE26-7375-0419-4929 

Er wordt geen voorschot gevraagd als de opvang onmiddellijk 

start of bij buitenschoolse opvang. 

 

 

Verblijf van de kinderen: 

 

De kinderen blijven in dagopvang tot ze naar school gaan, van 

zodra een kindje volle of halve dagen naar school gaat valt dit 

onder buitenschoolse opvang. 

 

Mits akkoord en in afspraak met de onthaalouder kunnen  

kinderen buitenschools opgevangen worden tot het einde van 

het kwartaal waarin ze de lagere school verlaten + aansluitend  
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schoolverlof. Daarna dient naar een andere opvangmogelijkheid 

gezocht te worden. 

 

 

Opvang reserveren is opvang betalen  

Kind en Gezin vraagt aan alle kinderopvangvoorzieningen om 

het principe van “opvang reserveren is opvang betalen” toe te 

passen. 

Er wordt verwacht dat je kindje naar de opvang wordt gebracht 

zoals vermeld in een vooraf afgesproken  opvangplan. 

Omdat het om jonge kinderen gaat en omdat niet elk gezin lang 

vooraf zijn exacte opvangbehoefte kent (bv. door werksituatie) 

kan je als ouder niet altijd de planning perfect nakomen. Daarom 

krijgt elk gezin de ruimte om niet steeds voor elke afwezigheid te 

moeten betalen. Je hebt hiervoor recht op een aantal 

afwezigheidsdagen (respijtdagen). 

 

 

Gerechtvaardigde afwezigheden 

 

Wanneer betaal je niet bij de afwezigheid van je kind in de 

opvang? 

 

o je kind is ziek en dit wordt gestaafd met een medisch 

attest. Verwittig wel je onthaalouder voor de start van 

de gereserveerde opvangdag en bezorg je attest aan je 

onthaalouder. 
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o als de opvang/de onthaalouder zelf sluit,  

o bij een geplande gezinsvakantie (buiten het verlof van 

de kinderopvang) die minstens 1 week omvat en die 

minstens 1 maand op voorhand aan de opvang wordt 

meegedeeld.  

o indien je als ouder tijdelijk een verminderd werkregime 

hebt door bvb technische werkloosheid en je kan dit 

motiveren door een attest of verklaring op eer. Opgelet: 

de onthaalouder garandeert in dit geval slechts  

gedurende 4 weken het oorspronkelijk opvangplan. 

Daarna is het mogelijk om je opvangplan aan te 

passen. Als je echter de opvangplaats (met het 

oorspronkelijke aantal opvangdagen) wenst te 

behouden na die 4 weken dan breng je je kindje 

volgens dit oorspronkelijk opvangplan naar de opvang. 

o Bij ziekte van de ouder van minstens 1 week en 

gestaafd met een medisch attest 

o Hierbovenop krijg je als ouder ook een “een aantal 

respijtdagen”, maw  een “pakket” dagen waarop je 

kindje afwezig kan zijn op de opvang zonder dat je hier 

voor moet betalen. 

 

Verwittig je opvang als je kindje afwezig zal zijn, ten 

laatste de dag voordien. In geval van ziekte van je 

kindje, verwittig je de opvang ten laatste voor de start 

van de opvangdag. 
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Bij te laat verwittigen kan de afwezigheidsdag 

beschouwd worden als ongerechtvaardigde 

afwezigheid. 

 

Hoeveel respijtdagen heeft elk kind? 

 

Als je kind 5 dagen per week naar de opvang komt heb 

je  recht op 18 respijtdagen voor dit kind. Deze 

gerechtvaardigde afwezigheidsdagen worden 

verrekend naar rato van het opvangplan én naargelang 

het aantal maanden opvang die je nodig hebt 

gedurende het jaar. 

 

5 dagen opvang/week 18 respijtdagen/volledig jaar in opvang 

4,5 16 

4 14 

3,5 13 

3 11 

2,5 9 

2 7 

1,5 5 

1 4 

0,5 2 
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Tevens worden deze gerechtvaardigde afwezigheidsdagen 

verrekend in functie van de duur van de afwezigheidsdag. 

Als ouders gerechtvaardigde afwezigheidsdagen opnemen  

wordt het totaal aantal dus verminderd volgens de duur van de 

afwezigheid. 

Wat betaal je bij ongerechtvaardigde afwezigheid? 

Wanneer je respijtdagen opgebruikt zijn en je kindje is afwezig 

zonder geldige reden (bv ziekte zonder attest), gaat het om een 

ongerechtvaardigde afwezigheid. Hiervoor wordt een vergoeding 

aangerekend die gelijk is aan het inkomenstarief dat voor die 

dag zou worden aangerekend als je kindje aanwezig zou zijn. 

Deze ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen worden 

aangerekend  in functie van de duur van de afwezigheid (volle, 

halve of derde dag). 

De uurregeling wordt vooraf met de OO besproken. Ouders met 

onregelmatige werkuren geven minstens één week voordien het 

verloop van de volgende week op papier door aan de OO. 
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Wijziging opvangplan 

 

 Extra opvangdagen 

 

Wil je occasioneel een extra dag opvang? Vraag dit op voorhand 

en bespreek dit met je onthaalouder. 

 

De onthaalouder/verantwoordelijke kan dit weigeren als er geen 

plaats meer is of door overmacht.  

Voor een extra dag opvang betaal je het inkomenstarief. 

 

 Wijziging opvangplan 

 

Ouders die het opvangplan willen wijzigen, bespreken dit met  

de onthaalouder. 

 

Voorbeelden van wijzigingen: 

o meer of minder dagen opvang  

o Wijziging opvanguren 

o Van dagopvang naar buitenschoolse opvang 

 

De onthaalouder en de ouders maken samen een nieuw 

opvangplan.  

Vraag de wijziging van je opvangplan aan, aan de onthaalouder. 

Doe dit minstens 1 maand voorafgaand aan de gewenste 

startdatum van het gewijzigd opvangplan. De onthaalouder 

overlegt dit met haar dienstverantwoordelijke, ook rekening  
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houdend met de wettelijke bepalingen inzake maximaal aantal 

aanwezige kinderen.  

 

Je vraag kan geweigerd worden als er niet genoeg plaats is of 

door overmacht. 

 

Volg je het opvangplan vaak niet (vaak afwezig en/of extra 

opvangdagen), dan kan de onthaalouder/verantwoordelijke een 

gesprek vragen met jou om een nieuw opvangplan te maken of 

om een andere oplossing te zoeken.  

 

Ook bij overmacht kan de onthaalouder/verantwoordelijke 

vragen om het opvangplan te wijzigen. 

 

 

Afwezigheden en opvanguren  

 

Wanneer je kind niet naar de opvang komt, wordt de OO hiervan 

op de hoogte gebracht ten laatste de dag voordien.  

 

Het jaarlijks verlof wordt met de opvang besproken, in geval van 

opvangproblemen kan je beroep doen op de dienst voor een 

vervang - onthaalouder. 

 

De ouders brengen hun kindje op het afgesproken uur.  
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Wanneer ouders door onvoorziene omstandigheden hun kindje 

niet op het afgesproken tijdstip kunnen afhalen dienen zij de OO 

daarvan te verwittigen. Wanneer u uw kind herhaaldelijk (= meer 

dan twee maal) en onverwittigd na de openingsuren van de 

onthaalouder (overeenkomstig het contract) afhaalt, zal een 

toeslag van € 2,5 per half uur aangerekend worden (tenzij bij 

overmacht).  

 

Ingeval een kind door iemand anders afgehaald wordt dan door de 

ouders, wordt de OO hiervan verwittigd om misverstanden te 

vermijden. 

 

Financiële bijdrage 

 

Als ouder betaal je een bijdrage volgens je inkomen. Dat tarief 

(attest kindcode) dien je als ouder zelf te laten berekenen via 

Kind en Gezin (www.kindengezin.be). 

in 2017 betaal je tussen 5,07 euro en 28,13 euro per dag. Je 

krijgt 3,18 € korting per kind vanaf het tweede kind ten laste. 

 

 

Aan de hand van dit attest kunnen  je opvangdagen worden 

gefactureerd. De opvang heeft de kindcode op dit attest ook 

nodig om de aanwezigheden van je kindje te kunnen doorgeven 

aan Kind en Gezin. 

 

http://www.kindengezin.be/
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Hoe kan je er zelf voor zorgen dat je kinderopvang altijd het 

juiste (individueel verminderd) tarief aanrekent?  Vul bij je eerste 

en latere berekeningen steeds het e-mailadres van de 

kinderopvang in : info@dienstonthaaloudersoudenaarde.be  

Hiervoor zal je bij het doorlopen van alle vragen een apart 

invulvakje vinden:  2de email-adres.  Zo krijgt jouw kinderopvang 

ook het attest per mail 

 

Zonder ‘attest inkomenstarief’ kan de opvang  van je kindje niet 

starten.  

 

Wanneer maak je de berekening? 

De eerste berekening van je attest inkomenstarief vraag je ten 

vroegste 2 maanden voor de start van de opvang. De prijs geldt 

zolang je kind naar de opvang gaat tot het 3,5 jaar wordt, tenzij 

een nieuwe berekening nodig is. Jaarlijks krijg je sowieso een 

nieuw attest inkomenstarief dat een prijs vermeldt die is 

aangepast aan de index. 

 

De kinderen ten laste zijn de kinderen waarvoor je financieel 

verantwoordelijk bent tot het jaar waarin ze 12 worden. 

 

 

Welke stappen moet je volgen voor je registratie op ‘Mijn Kind en 

Gezin’ en voor de berekening van je inkomenstarief ?  
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STAP 1  Surf naar https://mijn.kindengezin.be 

  Daar registreer je je. 

 

Wat heb je nodig ? Je federaal token of je e-

ID-kaart, je pincode, een kaartlezer en een 

eigen e-mailadres. 

 

STAP 2  Bereken je inkomenstarief en vraag een attest 

aan. 

Klik op ‘Attest inkomenstarief aanvragen’.  

Meld je aan met je e-ID of Federaal Token. 

Beantwoord alle vragen. Vink aan wat voor jou 

van toepassing is. 

De berekening gebeurt automatisch met 

informatie van FOD Financiën en het 

Rijksregister. 

Geen aanslagbiljet? Vraag toch een attest aan. 

Vul je bruto inkomen in. 

Je krijgt het attest inkomenstarief via e-mail. 

 

STAP 3  Geef je attest inkomenstarief aan je kinderopvang. 

 

Is dit nog niet helemaal duidelijk voor jou of beschik je 

niet over een kaartlezer, dan helpt jouw 

kinderopvangvoorziening je graag op weg. 

 

 

https://mijn.kindengezin.be/
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Wanneer eindigt je attest? 

Je attest eindigt op 31 december. Je krijgt automatisch een 

nieuw geïndexeerd attest voor het nieuwe jaar.  

Heb je een individueel verminderd tarief? Dan eindigt je attest na 

1 jaar.   

Wordt je kind 3,5/ 6/ 9 of 12 jaar? Dan eindigt je attest op het 

einde van de maand waarin je kind verjaart.  

Vervalt je attest binnenkort? Bezorg je nieuwe attest tijdig aan je 

opvang 

 

 

Wanneer moet je een nieuwe berekening van het inkomenstarief 

aanvragen?  

 in de maand waarin je kind 3,5 jaar, 6, 9 en 12 jaar 

wordt (herberekening binnen de 2 maanden voor 

het einde van de geldigheidsdatum is nodig)  

 als je gezinssituatie verandert (vb. huwelijk, 

echtscheiding, enz.) 

 als je aantal kinderen ten laste verandert (vb. 

geboorte van een kind).  

 Bij een volgend kindje in het gezin moet je zowel 

voor het jongste kind als voor de oudere kinderen 

in opvang een nieuw  tarief aanvragen. Voor  de 

oudere kinderen ontvang je dan een nieuwe 

dagprijs met aftrek gezinslast (volgens het aantal 

kinderen ten laste). 

 als je denkt recht te hebben op een individueel 

verminderd tarief 
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 als je individueel verminderd tarief vervalt 

(herberekening binnen de 2 maanden voor het 

einde van de geldigheidsdatum is nodig )  

 

 

Foute informatie 

Kind en Gezin doet controles op de berekening van je tarief. 

Geef je foute info? Of kan je de bewijsstukken niet bezorgen?  

Dan kan Kind en Gezin het juiste tarief opnieuw bepalen. Dit 

tarief moet je in de toekomst betalen. Ook voor de periode  

waarin je te weinig betaalde, kan Kind en Gezin een 

schadevergoeding vragen. 

 

Gebeurde er een fout en was het niet jouw schuld? Dan krijg je 

het teveel betaalde terug. 

 

Bewaar de documenten die bewijzen dat je situatie voldoet aan 

de voorwaarden voor een individueel verminderd tarief 

gedurende 5 jaar . 

 

Individueel verminderd tarief  

In bepaalde omstandigheden heb je recht op een individueel 

verminderd tarief. Dit tarief geldt voor 12 maanden tenzij in 

tussentijd een nieuwe berekening nodig is (vb. kind wordt 3.5 

jaar). De einddatum staat vermeld op je attest zodat je tijdig een 

nieuwe aanvraag kan doen.  



 

 

 

 

25 

 

Welke individueel verminderde tarieven zijn er? Welke situaties 

geven recht op een individueel verminderd tarief?  

 

25% vermindering met als minimum 5,07 euro  

 Tarief werkloosheidsuitkering: jij of de inwonende 

persoon krijgt een voltijdse; werkloosheidsuitkering voor 

6 opeenvolgende maanden;  

 Tarief invaliditeit: jij of de inwonende persoon krijgt een 

invaliditeitsuitkering 

 Tarief faillissement:  jij of de inwonende persoon krijgt 

een faillissementsuitkering als zelfstandige 

 Tarief verminderd inkomen werknemer: jij of de 

inwonende persoon hebt/heeft voor 12 maanden een 

inkomen dat minstens 50% minder is, zonder dat het 

inkomen van de andere persoon stijgt;  

 Tarief verminderd inkomen zelfstandige: jij of de 

inwonende persoon betaalt voor 12 maanden lagere 

sociale bijdragen, zonder dat het inkomen van de 

andere persoon stijgt; 

 

5,07 euro  

 Tarief leefloon zonder opleidingstraject: jij of de 

inwonende persoon krijgt een leefloon;  

 

3,04 euro  

 Tarief leefloon met opleidingstraject: jij of de inwonende 

persoon krijgt een leefloon en volgt een opleiding bij de 

VDAB of OCMW;  
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 Tarief laag inkomen met inburgering: jij en de 

inwonende persoon hebben een berekend 

inkomenstarief dat lager is dan 5,07 euro en één van 

jullie volgt een inburgeringstraject met attest 

onthaalbureau;  

  Tarief laag inkomen met werk: jij en de inwonende 

persoon hebben een berekend inkomenstarief dat lager 

is dan 5,07 euro en jullie werken beiden minstens 

halftijds; 

 

1,59 euro  

 Tarief materiële en medische hulp: jij en de inwonende 

persoon hebben een attest voor materiële of medische 

hulp van Fedasil, het Rode Kruis, enz. 

 Tarief pleegkind: voor een pleegkind dat bij jou woont. 

 

 

Kan je het (individueel verminderd) tarief dat op je attest staat 

toch niet betalen? 

Wend je tot het OCMW. Op basis van hun beslissing zorgt Kind 

en Gezin voor een attest. 

 

Bij het aanvragen van je attest inkomenstarief kan je in het 

systeem aanvinken welke situaties je recht geven op verminderd 

tarief. Je krijgt dan automatisch een verminderd tarief.  
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Is je situatie veranderd en heb je hierdoor recht op een 

individueel verminderd tarief? Dan kan je dit op elk moment 

aanvragen.  

 

Hoe vraag je een individueel verminderd tarief aan ? Surf naar 

https://mijn.kindengezin.be of vraag hulp aan de organisator van 

de  kinderopvangvoorziening.  

Kind en Gezin controleert de berekening van je tarief. Bewaar de 

documenten die bewijzen dat je situatie voldoet aan de 

voorwaarden voor een individueel verminderd tarief gedurende 5 

jaar 

 

 

Verblijfsduur en aanrekening van de opvangprestaties 

 

De effectief te betalen ouderbijdrage staat in verhouding tot  de 

verblijfsduur.  

Voor baby’s en peuters betaal je:  

 100% van het inkomenstarief voor opvang tussen 5 en 

11 uur 

 60% van het inkomenstarief voor opvang minder dan 5 

uur 

 Opvang op verschillende tijdstippen van dezelfde dag 

wordt samengevoegd 

 160 % voor opvang van 11 uur of meer 

 

 

https://mijn.kindengezin.be/
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Zodra je kind naar de kleuterschool gaat betaal je: 

 100% van het inkomenstarief voor opvang tussen 5 en 

11 uur 

 60% van het inkomenstarief voor opvang tussen 3 en 5 

uur  

 40% van het inkomenstarief voor opvang minder dan 3 

uur. 

 160 ´% voor opvang van 11uur of meer 

 

Opvang ’s nachts :  

 

Opvang ’s nachts (20-6u) van minder dan 11 u : 100 % van het 

inkomenstarief 

Opvang vanaf 11u : 160 % van het inkomenstarief 

 

Toeslagen :  

 

 Voeding bij 1/3 dag 

Voor kinderen in buitenschoolse opvang kan de onthaalouder bij 

een verblijf van minder dan 3 uur per dag  een warme maaltijd 

geven mits toeslag van € 2. 

 

 Afvalverwerking :  

Elke ouder dient een bijdrage afvalverwerking te betalen          

totdat hun kind volle dagen naar school gaat.  

Voor een volle dag bedraagt dit € 0,10, voor een halve dag € 0,05  
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 Vervoersonkosten :  

Bij vervoer van een kind van en naar school of naar een andere  

activiteit wordt per rit en per kind  € 0,50 aangerekend. 

 

Co-ouderschap en echtscheiding 

 

Zowel feitelijk co-ouderschap als feitelijke scheiding volstaan om 

te werken met twee verschillende ouderbijdragen, naargelang  

het kind de opvang bezoekt vanuit de nieuwe situatie van de 

moeder of de vader. Alle kinderen opgenomen in de co- 

ouderschapsregeling komen voor beide co-ouders in 

aanmerking voor de korting ten gevolge van het aantal kinderen 

ten laste. 

 

Standaardprocedure facturatie en betaling 

 

Je krijgt elke maand een factuur van de opvang via mail. 

Op uitdrukkelijk verzoek kan je als ouder je factuur  via de post 

ontvangen. 

 

Betaal het bedrag op het rekeningnummer vermeld op de factuur 

met vermelding van de gestructureerde mededeling.  Let op de 

vervaldatum. Als u via domiciliëring wenst te betalen dan kan u 

dit doorgeven aan de dienst. 

De aanwezigheidslijsten worden maandelijks door de ouders 

ondertekend. Op basis hiervan en rekening houdend met 

gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheden  gebeurt 

de facturatie door de dienst. 



 

 

 

 

30 

 

De ouders betalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de 

rekening. 

 

Standaardprocedure bij niet betaling 

 

Bij niet betaling wordt een aanmaning gestuurd.  Indien na deze 

herinnering  geen betaling ontvangen wordt zal de opvang  

geschorst worden. Zonder  reactie van de ouders wordt het  

dossier doorgestuurd naar de gerechtsdeurwaarder/rechtbank. 

 

Fiscale aftrekbaarheid 

 

Ouders die hun kind(eren) toevertrouwen aan een OO aangesloten 

bij onze dienst, kunnen tot de leeftijd van 12j  hun gemaakte 

kosten fiscaal inbrengen met een maximum van € 11,20 per dag. 

Je ontvangt jaarlijks een fiscaal attest van alle betaalde facturen  

voor kinderopvang van het betreffende jaar.  

 

Begeleiding door de dienst: 

 

De dienstverantwoordelijke bezoekt regelmatig elke OO, dit gebeurt 

meestal onaangekondigd. 

Het doel hiervan is dubbel nl. : 

1. De ontwikkeling van uw kind volgen. 

2. Erop toezien of de OO blijft voldoen aan de voorwaarden en 

normen die door de dienst en Kind en Gezin gesteld worden.   

 

De dienst staat in voor de vorming van de onthaalouder. 
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 Sinds 1 april 2014 worden aan startende onthaalouders 

een aantal kwalificatievereisten gesteld. 

 De dienst organiseert jaarlijks een uitgebreid 

vormingsaanbod voor de onthaalouders.  

 Elke onthaalouder is verplicht de cursus levensreddend 

handelen op regelmatige basis te volgen. 

 

De onthaalouder aanvaardt de controle van Kind en Gezin. 

De onthaalouder mag maximum 4 voltijdse kinderen opvangen, 

eigen kinderen die nog niet naar school gaan inbegrepen. De OO 

mag maximum 8 kinderen tegelijkertijd opvangen (eigen kinderen 

tot en met de kleuterschool inbegrepen). 

 

Wennen in de opvang  

 

Wij raden aan om kort voor de opvang start samen met je kindje  

kennis te maken met je onthaalouder. Je kan dan de gewoontes 

van je kindje ivm voeding, slapen, spelen, enz… bespreken en 

doorgeven. Om het wennen in de opvang soepeler te laten 

verlopen, is het aangewezen dat je kindje na dit bezoekje één of 

meerdere keren korte tijd alleen komt wennen voor de effectieve 

opvang van start gaat. Dit kan na overleg met je onthaalouder. 

 Je ontvangt dan van haar  het heen- en weerschriftje met het 

ontwikkelingsschema van je kind. 

 

Het wennen in de opvang in aanwezigheid van de ouders is 

kosteloos. 
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Als je kindje alleen gaat wennen in de opvang betaal je volgens je 

inkomenstarief. 

 

Toegang in de opvang 

 

Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot de 

leefruimtes waar de kinderen worden opgevangen. 

De slaapruimte is toegankelijk na afspraak met de onthaalouder.  

 

Medisch toezicht: 

 

Het is aangeraden de ingeschreven kinderen te laten vaccineren 

volgens het door Kind en Gezin aanbevolen vaccinatieschema. 

Dit kan gebeuren door de behandelende arts van het kind of op 

het consultatiebureau. 

 

Ziekte: 

 

Een ziek kind met besmettingsgevaar  voor de andere 

opgevangen kinderen mag niet  naar de opvang komen.  

Belangrijk is dat je vooraf nagaat welke opvangmogelijkheden je 

hebt in geval van ziekte.  

De meeste ziekenfondsen organiseren thuisopvang voor zieke 

kinderen. 
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Als  het kindje  ziek wordt gedurende zijn verblijf bij een OO, 

neemt de onthaalouder contact op met de ouders. Samen wordt  

dan naar een oplossing gezocht. Indien  ouders niet bereikbaar 

zijn en zij het nodig acht, zal de onthaalouder de huisarts van het  

kindje raadplegen, dit in het belang van je kindje en de andere 

kinderen in het gezin. Eventuele medische kosten vallen ten 

laste van de ouders. 

 

In de meeste gevallen is het aangewezen dat een ziek kindje zo 

snel mogelijk wordt opgehaald, zowel in zijn eigen belang als in 

het belang van de andere opvangkinderen.  

In ernstige gevallen wordt de hulpdienst verwittigd of wordt je 

kindje naar het ziekenhuis gebracht. Als ouder word je zo snel 

mogelijk verwittigd. 

 

Medicatie : 

 

Een OO mag enkel na schriftelijk doktersadvies medicatie 

toedienen in de opvang, Eénmalig mag een koortswerende siroop 

toegediend worden na overleg met de ouders. 

Voorgeschreven medicatie wordt zoveel mogelijk thuis toegediend. 
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Een ziek kind kan in bepaalde gevallen in de opvang geweigerd 

worden. 

 Het kind is te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten in 

de opvang. 

 Het zieke kind vraagt te veel aandacht en zorg zodat de gezondheid 

of de veiligheid van de andere kinderen niet gegarandeerd kan 

worden.  

 Het kind heeft één of meerdere van deze symptomen: 

 Diarree: verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige 

ontlastingen in de laatste 24 uur bij een kind dat te ziek is om 

in de opvang te blijven.  

 Uitzondering: wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ 

wordt gesteld, mag het kind wél naar de opvang 

komen.  

 Braken  

 Bloedbraken  

 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur bij een kind 

dat te ziek is voor de opvang 

 Wanneer er gevaar voor uitdroging bestaat 

 Wanneer een zuigeling jonger dan 6 maanden is 

 Ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood 

 Koorts 

 Huiduitslag in combinatie met koorts bij een te ziek kind of 

een verandering in het gedrag 
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 Mondzweertjes bij een te ziek kind 

 Aanhoudende buikpijn van 2 uren of langer  

 Het kind heeft een besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf 

of de andere kinderen een risico lopen. 

In geval van twijfel kan de OO beslissen het kindje te weigeren in 

haar/zijn opvang en/of  een medisch attest vragen. 

De dienst vraagt om eventuele, niet onmiddellijk zichtbare 

medische problemen van je kind te signaleren, zeker wanneer deze 

bijzondere waakzaamheid vergen of een gevaar kunnen betekenen 

voor anderen. Dit met het oog op het preventief beschermen van je 

eigen kindje, de onthaalouder en zijn of haar gezinsleden en 

andere kinderen in de kinderopvang en om onnodige risico’s zoveel 

mogelijk uit te sluiten. 

Als ouder word je ervan op de hoogte gebracht als er een 

besmettelijke ziekte in de opvang is.  

 

Bij ziekte van de eigen kinderen van de OO stelt zij de ouders 

hiervan op de hoogte, die dan zelf beslissen of ze hun kindje al dan 

niet brengen. Indien de OO zelf ziek wordt of om een andere reden 

niet voor de opvang van je kind kan instaan, kan je beroep doen op 

de dienst voor vervanging. 
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Verzorging: 

 

Om de opvang van je kindje vlot te laten verlopen is het van groot 

belang dat je voldoende verzorgingsproducten, luiers en 

reservekledij meegeeft voor je kindje. 

Er wordt verwacht dat je kindje bij het brengen gewassen, 

verschoond en aangekleed is. 

 

Voeding: 

 

De onthaalouder staat  in voor aangepaste, gezonde en 

afwisselende voeding. Afhankelijk van het tijdstip en de duur van 

de aanwezigheid van je kindje zorgt de onthaalouder voor een 

gepaste maaltijd.  

 

De samenstelling van het menu wordt regelmatig met de 

dienstverantwoordelijke besproken en wordt aan de ouders 

meegedeeld. 

 volle dag uitbesteding omvat: 

 warme maaltijd, eventueel soep 

 fruitpap / broodmaaltijd 

 

 halve dag uitbesteding omvat: 

1 maaltijd  (afhankelijk van het uur van de 

uitbesteding!) 

warme maaltijd, eventueel soep  

ofwel fruitpap / broodmaaltijd 
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 derde dag uitbesteding (enkel voor buitenschoolse opvang) 

omvat: 

een tussendoortje of vieruurtje 

geenwarme maaltijd (tenzij met toeslag van € 2)  

 

Flesvoeding voor baby’s en/of bijzondere (dieet)voeding wordt 

meegebracht door de ouders. Je bezorgt de onthaalouder de 

nodige informatie over het product en de bereidingswijze.  

Voor de flesvoeding breng je voldoende gesteriliseerde flessen 

mee, met het nodige water en het melkpoeder. De fles wordt net 

voor de toediening door de onthaalouder op hygiënische wijze 

bereid. 

 

In principe ontbijten kinderen thuis. Na afspraak met de 

onthaalouder, bijvoorbeeld bij een vroege opvang, kan je het 

ontbijt meebrengen. 

 

Wiegendoodpreventie: 

 

In het kader van wiegendoodpreventie willen we de nodige 

maatregelen treffen. Zo wordt een kindje steeds op de rug te 

slapen gelegd. Wanneer ouders vragen een andere 

slaaphouding te geven aan hun kind (buik-of zijligging) moet dit 

aan de hand van een schriftelijk attest bevestigd worden door de 

ouders of een behandelend arts en kan dit pas na overleg met  

 

 

 



 

 

 

 

38 

 

 

 

de onthaalouder. De kinderopvang is niet verplicht om dit toe te 

staan. 

 

Tot de leeftijd van 6 maanden slaapt je kindje in de leef- of 

speelruimte van de onthaalouder om regelmatig toezicht te 

kunnen garanderen. Ook worden geen knuffels in het bedje van 

de baby gelegd. 

In dit kader is roken in de leef-en slaapruimtes van de kinderen 

verboden 

 

Veiligheid : 

 

De dienst zorgt voor een veilige opvang. Aan de hand van een 

risicoanalyse schat de onthaalouder samen met de  

verantwoordelijke de risico’s in . Vanuit de dienst worden  tips en 

adviezen gegevens om risico’s te voorkomen en weg te werken.  

Door middel van een procedure die de stappen en manier van 

communiceren vastlegt in geval van crisis zijn wij voorbereid op 

gevaar. 

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Hiervoor 

voeren wij een preventief beleid en wordt een plan van aanpak 

opgemaakt. 
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Veilige toegang :  

 

Elke kinderopvang zorgt voor een veilige toegang. Niemand kan 

de opvang en buitenruimte ongemerkt binnenkomen. 

Zorg als ouder dat je de deur altijd sluit als je binnenkomt en 

weggaat. 

 

Huisdieren: 

 

Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin worden huisdieren buiten 

bereik van kinderen gehouden. 

Ouders worden van bij de aanvang van de opvang op de hoogte 

gebracht van de aanwezigheid van huisdieren. 

 

Roken: 

 

Bij een onthaalouder wordt niet gerookt en is er geen rookgeur 

aanwezig  in de leef- en slaapruimtes van de kinderen. 

 

Verzekeringen 

 

De dienst voor onthaalouders heeft een verzekering afgesloten 

bij Ethias,  Prins Bisschopssingel 73, 3500  Hasselt.  Er werd 

een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid 

van de onthaalouders, de kinderen en het personeel van de 

dienst  (polisnr 45.041.427), alsook tegen lichamelijke 

ongevallen voor de onthaalouders (polisnr 45.062.177) en de  
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opgevangen kinderen (polisnr 45.045.280), op de momenten dat 

het kind onder toezicht staat van de onthaalouder.  

Aangifte van schade of ongeval moet binnen de 24u na de feiten 

gebeuren bij een dienstverantwoordelijke. De dienst brengt de 

verzekeringsmaatschappij op de hoogte. 

 

Inlichtingenfiche en aanwezigheidsregister 

 

Voor elk opgevangen kind wordt een inlichtingenfiche ingevuld. 

Dit is belangrijk voor de veiligheid van elk kind. De inhoud van 

de inlichtingenfiche omvat: 

 de identificatiegegevens van het kind en de ouders 

 de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de 

behandelende arts 

 de specifieke aandachtspunten over de gezondheid en 

de manier van omgaan met het kind 

 de personen die het kind mogen ophalen 

 

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind altijd juist is. 

Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van je 

kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door.  

 

Wij vragen je toestemming om deze persoonlijke gegevens te 

verwerken in het kader van het naleven van de 

vergunningsvoorwaarden. Wij garanderen een zorgvuldige 

omgang met de inlichtingenfiche. 
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De inlichtingenfiche kan alleen en op elk moment geraadpleegd 

worden door: 

 de organisator als het echt noodzakelijk is 

 de verantwoordelijke  

 de kinderbegeleider die het kind begeleidt 

 de toezichthouders voor controle op de naleving van de 

vergunningsvoorwaarden (Zorginspectie) 

 Kind en Gezin 

 De ouders, voor de gegevens over jezelf en je kind 

 

De organisator voorziet een aanwezigheidsregister. Daarin staat 

voor elk kind het uur van aankomst en vertrek per dag. Deze 

registratie gebeurt tot op de minuut nauwkeurig.  

Je bevestigt schriftelijk elke maand de aanwezigheden van je 

kind. Ga je niet akkoord met de opgeschreven aanwezigheden 

dan kan je dit melden aan de verantwoordelijke. 

 

 

Opzegmodaliteiten: 

 

Opzeg door het gezin 

Er wordt in onderling overleg een einddatum vastgelegd voor de 

schriftelijke overeenkomst. De meeste kinderen zijn schoolrijp op 

de leeftijd van 2,5 jaar en kunnen op de eerste instapdatum naar 

de kleuterschool.  
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Bij verschillende onthaalouders blijft je kind ook welkom wanneer 

het (deeltijds) naar school gaat.  

 

Is je kind op deze einddatum nog niet klaar voor de 

kleuterschool, dan kan je ervoor kiezen om het langer in de 

opvang te houden. Ook om andere redenen kan de opvangduur,  

in overleg met de verantwoordelijke, worden verlengd. De vraag  

tot wijziging van de einddatum wordt ten laatste 1maand vooraf 

meegedeeld aan de verantwoordelijke. In dat geval wordt samen 

met de ouders een nieuwe einddatum bepaald. De dienst kan je 

vraag weigeren omwille van overmacht of als er onvoldoende 

plaats is. 

 

Wil je de opvang vroeger stoppen dan afgesproken? Stuur een 

aangetekende brief 1 maand vooraf naar de dienst. De datum  

van de verzending van de aangetekende brief is het moment 

waarop de opzegtermijn ingaat. 

Je kan de opzegbrief ook afgeven aan de 

dienstverantwoordelijke.  

 

Zeg je de opvang niet op met een brief zoals hierboven 

beschreven? Dan betaal je een opzegvergoeding ten bedrage 

van 1 maand opvang. 

Respijtdagen kunnen niet aangewend worden tijdens de 

opzegperiode. 
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Als je kan aantonen dat de opvang een ernstige fout heeft 

gemaakt of de contractuele bepalingen  niet heeft  

nageleefd, dan moeten de regels voor  opzegtermijn en 

opzegvergoeding niet worden nageleefd.  

 

Elke wijziging aan het huishoudelijk reglement in het nadeel van 

de ouders wordt minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat 

schriftelijk meegedeeld.  

 

Als je tijdens ziekte van je kindje de opvang wil opzeggen,  

gaat de opzegtermijn in onmiddellijk na het ziekteverlof. 

 

 Opzeg door de dienst 

 

De Dienst Onthaalouders Oudenaarde kan deze overeenkomst 

opzeggen en de opvang stopzetten als: 

 ouders het huishoudelijk reglement en/of andere 

contractuele bepalingen niet naleven 

 wanneer facturen niet (tijdig) betaald worden 

 wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de 

mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de dienst 

 wanneer de ouders de noodzakelijke documenten (vb. 

attest inkomenstarief) niet bezorgen aan de opvang 
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Als de dienst overweegt om de schriftelijke overeenkomst op te 

zeggen omwille van bovenstaande redenen, krijg je een 

schriftelijke verwittiging. 

 

Als de dienst beslist  om de schriftelijke overeenkomst op te 

zeggen omwille van bovenstaande redenen, krijg je een 

aangetekende brief met vermelding van de reden van de opzeg. 

Bij niet (tijdige) betaling van de factuur ontvang je als ouder een  

schriftelijke aanmaning, bij niet tijdig betalen na deze herinnering 

ontvangt de ouder een brief met schorsing. 

 

Ook de onthaalouder kan de opvang stopzetten. Zij brengt 

hiervan de dienst op de hoogte. De opzeg dient minstens één 

maand vooraf aan de ouders meegedeeld te worden, opdat zij  

tijdig een andere oplossing zouden kunnen zoeken.  

 

De bepaling inzake opzegtermijn kan niet gerespecteerd worden 

indien er een beslissing is van Kind en Gezin tot opheffing van 

de vergunning.  

 

De bepalingen inzake opzegtermijn dienen door de dienst niet 

gerespecteerd te worden indien de ouder een zware fout heeft 

begaan en de dienst of onthaalouder deze kan aantonen. 
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Wijzigingen huishoudelijk reglement 

Elke wijziging aan het huishoudelijk reglement melden we 

schriftelijk minstens 2 maanden vóór de aanpassing. Elke  

verandering moet je als ouders ondertekenen voor ontvangst en 

kennisname. 

Je hebt het recht om 2 maanden na kennisname van een 

aanpassing in je nadeel, de schriftelijke overeenkomst op te 

zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding.  

 

Klachtenbehandeling: 

 

Voor problemen, vragen, opmerkingen of klachten, kan je steeds 

terecht bij de dienstverantwoordelijke of de onthaalouder . Samen 

proberen wij  tot een oplossing te komen. 

 

Je kan je klacht ook schriftelijk  formuleren en bezorgen aan de 

dienstverantwoordelijke  of een verantwoordelijke aan het 

organiserende bestuur. 

 

Ben je niet tevreden over de wijze waarop je vraag of klacht 

behandeld werd, dan kan je je wenden tot de  

Klachtendienst Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel 

02/533.14.14 

klachtendienst@kindengezin.be 
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Ben je niet tevreden over hoe we je klacht over de overeenkomst 

of over de afrekening behandelen? 

Meld het aan de Federale Consumentenombudsdienst. 

e-mail: klachten@consumentenombudsdienst.be 

 

 

 Respect voor de privacy en bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

 

Bij de inschrijving en tijdens de opvang heeft de opvang info 

nodig over jou en je kind. Het gaat om administratieve 

gegevens van je kind, jezelf, je gezin, gegevens nodig voor 

de toewijzing van een plaats en relevante sociale of 

medische gegevens. Deze gegevens worden vernietigd 

zodra ze niet meer noodzakelijk zijn.  

 

Je hebt toegang tot deze info van je kind, jezelf of je gezin 

en je kan vragen er iets aan de verbeteren. 

De organisator van de kinderopvang waarborgt de veiligheid 

en het vertrouwelijk karakter van deze info. 

In de kinderopvang kunnen foto’s of video’s worden 

genomen van de kinderen. Deze foto’s kunnen uitgehangen 

worden, gepubliceerd of op een website geplaatst. We 

vragen je toestemming voor het gebruik van deze beelden 

maar je kan dit als ouder weigeren. 
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 Openbaarheid van bestuur 

Wij willen op een correcte, verstaanbare wijze de bevolking tijdig 

inlichten over ons beleid, regelgeving en dienstverlening. 

Openbaarheid van bestuur betekent dat de dienst verplicht is om 

aan iedereen die erom vraagt de gewenste bestuursdocumenten  

openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over 

te verschaffen of er een afschrift van te bezorgen. Hierop zijn 

wel een aantal uitzonderingen (zie Vlaams  

Openbaarheidsdecreet van 01.07.2004). Wanneer een verzoek 

tot openbaarmaking geweigerd wordt kan de aanvrager beroep 

instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van 

bestuur, Administratie Kanselarij en Voorlichting, Boudewijnlaan 

30 te 1000 Brussel. De aanvrager beschikt over dertig  

kalenderdagen die ingaat de dag nadat de beslissing werd 

verstuurd. 
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