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Beste ouder(s), 

 

 

Hartelijk welkom in een van onze kinderopvanginitiatieven! 

 

 

Voor u ligt een exemplaar van het huishoudelijk reglement van de kinderopvanginitiatieven baby’s en peuters.  
 
 
 
 
Deze bundel informeert u over de werkwijze in de opvang en geeft de wederzijdse rechten en plichten weer. Deze 
inlichtingen helpen u sneller wegwijs te worden. Het is een praktische wegwijzer die u te allen tijde opnieuw kan 
raadplegen.  
 
 
 
 
We danken u alvast voor het vertrouwen dat u stelt in onze dienst. Samen met u werken we aan een thuisgevoel 
voor uw kind in onze opvanginitiatieven.  
 
 
 
 
Namens de medewerkers en directie; 
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ALGEMEEN 
 

 
 
 
 
 
Zorgbedrijf Roeselare vormt het organiserend bestuur van al onze vergunde groepsopvanginitiatieven baby’s en 
peuters en van de dienst voor gezinsopvang.  

 

Zorgbedrijf Roeselare - ondernemingsnummer: 0537.951.706 

Gasthuisstraat 10 - 8800 Roeselare 

T. 051 80 52 00 

kindzorg@zbroeselare.be 

www.zbroeselare.be 

 
Contactpersonen van het organiserend bestuur  
 

Dhr. Steven Verdoolaege 

Algemeen directeur Zorgbedrijf  

Mevr. Cynthia Bogaert 

Directeur Kindzorg 

 
    
Identificatiegegevens en contactgegevens kinderopvanginitiatieven 
Uitgebreide informatie over onze kinderopvanginitiatieven (naam verantwoordelijke, openingsuren, adresgegevens, 
telefoonnummer, email; e.d.) kan u terug vinden in bijlage 1. 
 
Sluitingsdagen 
Een overzicht van de collectieve sluitingsdata wordt in alle locaties uitgehangen. Dit overzicht is ook terug te 
vinden op onze website: www.zbroeselare.be. 

Bereikbaarheid leidinggevende 

Permanentie wordt steeds op elke locatie voorzien. Als de verantwoordelijke niet beschikbaar is, wordt een 
vervangend verantwoordelijke aangesteld.  

Bereikbaarheid in noodgevallen 

- Bij noodgevallen buiten de openingsuren kan je bellen naar:  0475 32 93 74.  
Vermeld duidelijk:  

o In welk opvanginitiatief uw kind wordt opgevangen 
o Naam en telefoongegevens 
o De reden waarom u dringend de verantwoordelijke wenst te spreken. 

- Wat verstaan wij onder een noodgeval: 
o Bij infectieziektes waar het belangrijk is dat de andere kinderen en de kinderbegeleiders van het 

opvanginitiatief verwittigd worden.  
 

Contactgegevens Kind en Gezin 

Kind en Gezin 
Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel 
T. 078 150 100  
Ook te bereiken via het contactformulier op de website van Kind en Gezin: 
http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp.   

 

Kwaliteitsbeleid 

Om de kwaliteit van onze werking te verzekeren, hanteren we binnen onze initiatieven een uitgebreid 
kwaliteitssysteem, geconcretiseerd via een kwaliteitshandboek. De missie, visie, doelstellingen, het pedagogisch 
beleid, betrokkenheid en participatie van de gezinnen worden hierin beschreven. 
De kinderopvanginitiatieven informeren je op aanvraag over de vergunningsbeslissingen van Kind en Gezin en de 
resultaten van Zorginspectie. Ook het kwaliteitshandboek kan op aanvraag ingekeken worden.  
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HET BELEID  

 

 

 

2.1 De aangeboden kinderopvang  

Als organisator van kinderopvang voorzien we in een aanbod van groeps -en gezinsopvang voor baby’s en 
peuters. Alle kinderopvanginitiatieven werken inkomensgerelateerd met uitzondering van het kinderdagverblijf ’t 
Zonneke dat werkt met een vaste prijssetting. Zorgbedrijf Roeselare heeft ook een aanbod voor schoolgaande 
kinderen en een beperkt aanbod aan flexibele opvang.  
 
De dienstverlening richt zich tot alle gezinnen zonder enig onderscheid te maken op grond van cultuur, 
maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof- of levensovertuiging. Ook kinderen met een specifieke 
zorgbehoefte (kinderen met een fysieke beperking…) zijn welkom in onze opvang.  
 

Een gedetailleerd overzicht van ons volledige aanbod kunt u in bijlage 1 raadplegen.  

 

2.2 Het pedagogisch beleid 

Onze dienstverlening bestaat uit verzorging en opvoedkundige begeleiding van de kinderen. We scheppen een 

veilig, kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun 

talenten en vaardigheden te ontplooien. Wij zien ieder kind als een uniek persoon en begeleiden hen vanuit deze 

invalshoek. We spelen flexibel in op hun noden en behoeften. Verder besteden we bijzondere aandacht aan 

zelfredzaamheid, bewegingsvrijheid en veiligheid.  

 
Uitgebreide informatie over ons pedagogisch beleid en de verschillende handvaten die we hanteren, vindt u in 
bijgevoegde brochure.  
 
 
2.3 Inschrijving, toewijzing van opvangplaatsen, start van de opvang en afwezigheden 
 

2.3.1 Inschrijving 
Inschrijvingen in een van onze kinderopvanginitiatieven kan je via de verantwoordelijke. Ouders kunnen zich 
telefonisch, via mail of persoonlijk aanmelden. Naam, adres, telefoonnummer, vermoedelijke geboortedatum, 
opnamedatum en specifieke verwachtingen als bijv. opvanguren worden bij de aanvraag genoteerd. De 
opvangplaats wordt pas gereserveerd bij het indienen van het reserveringsdocument op dienst. Is er geen vrije 
plaats, dan kan er samen met de ouder naar een alternatief gezocht worden.  
 

Ouders voor wie er een vrije plaats is, krijgen bij het eerste bezoek uitleg over de werking van het 
kinderopvanginitiatief en de kans om een kijkje te nemen in het gebouw.  
 
Ouders die opvang verkiezen bij een onthaalouder, krijgen eerste info op de dienst. Daarna wordt een overzicht 
met vrije locaties gezinsopvang meegegeven. De ouders maken vervolgens zelf afspraken met onthaalouders om 
een kennismakingsbezoek in te plannen. Er wordt één week bedenktijd voorzien om na te gaan of ze de plaats 
wensen.  
 

Bij de geboorte van het kindje vragen we dat ouders een geboortekaartje sturen naar het kinderopvanginitiatief of 
de onthaalouder.  

 

2.3.2 Toewijzing opvangplaatsen 

Bij meerdere vragen naar opvang op hetzelfde moment verdelen we de plaatsen volgens voorrangsregels, 

vastgelegd door Kind en Gezin. Opvang in kader van werksituatie krijgt absolute voorrang.  

 

Werksituatie kan zijn: werk hebben, werk zoeken, een beroepsgerichte opleiding volgen die de kansen op de 

arbeidsmarkt vergroot, zoals een inburgeringstraject of het volgen van lessen Nederlands. 
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Bijkomend stelt de regelgeving dat 20% van de kinderen die wij op jaarbasis opvangen, kinderen zijn van gezinnen 
die tot één van de volgende groepen behoren: 

- opvang nodig voor de werksituatie en alleenstaand zijn 

- opvang nodig voor de werksituatie en een laag inkomen hebben 

- opvang nodig voor de werksituatie en een pleegkind hebben 

- alleenstaand zijn en een laag inkomen hebben 

- alleenstaand zijn en een pleegkind hebben 

- een laag inkomen en een pleegkind hebben 

- opvang nodig voor de werksituatie en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben 
Problemen met gezondheid of zorg nodig hebben is:  

o een gezin waarvan een persoon die verantwoordelijk is voor het kind een handicap heeft of minder 
goed voor zichzelf kan zorgen; 

o dat om sociale of pedagogische redenen (professionele hulpverlening of inburgering) opvang nodig 
heeft. 

- opvang nodig voor de werksituatie en een laag opleidingsniveau hebben; een laag opleidingsniveau is: 
geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs 

 
- alleenstaand zijn en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben  

- alleenstaand zijn en een laag opleidingsniveau hebben  

- een laag inkomen hebben en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben  

- een laag inkomen en laag opleidingsniveau hebben 

- problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben en een laag opleidingsniveau hebben 

 

Zolang deze 20% voorrangsgroepen niet bereikt is, kan afgeweken worden van de absolute voorrang in het kader 

van de werksituatie. 
 

 

2.3.3 Start van de opvang  
Een maand voor de opvang start, wordt een bezoek afgesproken ter voorbereiding van de opstart.  
 
Samen met de verantwoordelijke wordt het dossier verder administratief in orde gemaakt. We kunnen pas de 
opvang starten als we alle nodige documenten hebben: 
  

- een ingevulde en ondertekende schriftelijke overeenkomst 
- een inlichtingenfiche die alle relevante medische of psycho - pedagogische gegevens bevat en deel 

uitmaakt van het kinddossier. De inhoud van de inlichtingenfiche omvat ondermeer identificatiegegevens 
van kind en ouders, bereikbaarheidgegevens van ouders en arts, specifieke aandachtspunten over de 
gezondheid, de personen die het kind mogen ophalen. Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind in 
het kinderopvanginitiatief altijd volledig en actueel is. Geef veranderingen in gegevens dan ook onmiddellijk 
door. 

- ten laatste op de startdag van opvang breng je het attest inkomenstarief of bezorg je dit op de dienst 
gezinsopvang (niet voor kinderdagverblijf ’t Zonneke) 

- de definitieve bevestiging van het opvangplan 
 
Wat verstaan we onder een opvangplan?  
Een opvangplan is een overzicht waarin u met de opvang zo goed mogelijk afspreekt wanneer uw kindje naar de 
opvang zal komen. Om een goede integratie van uw kind in de opvang mogelijk te maken, streven we naar een 
minimum van 2 opvangdagen per week. Extra opvangdagen kunnen bijgevraagd worden via de verantwoordelijke. 
De verantwoordelijke/onthaalouder kan deze vraag naar extra opvang weigeren. Dat kan bijv. als er onvoldoende 
plaats is. 

 
Als ouder kan je kiezen tussen een vast of variabel opvangplan.  

 

Vast opvangplan 

Een wekelijks of meerwekelijks terugkerend vast plan met dezelfde opvangdagen en opvanguren. Het vast 

opvangplan kan per kwartaal gewijzigd worden of na goedkeuring van de verantwoordelijke. Deze wijziging 

kan omwille van een grondige reden als bv. werkloosheid, ouderschapsverlof, zwangerschap… 
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Bijvoorbeeld vast opvangplan: 
- maandag, dinsdag, donderdag 8u-17u en op vrijdag van 8u-12u 
- week 1: maandag , dinsdag en woensdag van 8u-17u ; week 2: dinsdag en woensdag van 8u-17u.  

 
Variabel opvangplan 

Een wisselende planning wordt per maand of per week in overleg met ouders en verantwoordelijke 

vastgelegd.  

Hierbij wordt een gemiddeld aantal opvangmomenten per maand/week vastgelegd.  

 

Bijvoorbeeld variabel opvangplan: 
- mijn kindje komt 15 volle dagen per maand 
- mijn kindje komt 3 volle dagen/week 

 

Ouders die het opvangplan willen wijzigen, melden dit aan de verantwoordelijke. Je hebt bijvoorbeeld meer of 
minder opvangdagen nodig of je wil overstappen van een vast naar flexibel opvangplan. De verantwoordelijke en 
de ouders maken samen een nieuw opvangplan. De verantwoordelijke beslist wanneer de wijziging kan ingaan en 
houdt rekening met uw vraag. De verantwoordelijke kan eveneens een vraag weigeren. Dat kan als er niet genoeg 
plaats is of door overmacht.  

Volgt u het opvangplan niet, dan kan de verantwoordelijke een gesprek met u vragen om een nieuw opvangplan te 
maken of om een andere oplossing te zoeken.  

 

2.3.4 Regeling afwezigheden - Principe opvang bestellen is opvang betalen  

 

De regelgeving vertrekt vanuit het principe “Opvang reserveren is opvang betalen”.  

Als ouder betaalt u dus voor de dagen die u reserveerde, vastgelegd via de schriftelijke overeenkomst aan de hand 
van het opvangplan. Ook voor extra gepresteerde dagen betaalt u.  

Van dit principe kan afgeweken worden en dit onder de vorm van gerechtvaardigde afwezigheden, geplande 
afwezigheidperiodes of respijtdagen.   

 

Gerechtvaardigde afwezigheid  

Een afwezigheid omwille van ziekte van het kind met ziektebriefje is een gerechtvaardigde afwezigheid en wordt 

niet in rekening gebracht.  
 

Geplande afwezigheidperiodes 
Bij het opmaken van een opvangplan heeft u de mogelijkheid om geplande afwezigheidperiodes van uw kind vast 

te leggen. Bijvoorbeeld jaarlijks verlof buiten collectief verlof van kinderopvang, de schoolvakanties, enz.…  

Indien dit niet bij opmaak van opvangplan mogelijk is, vragen we de geplande afwezigheidsperiodes ten laatste 1 

maand op voorhand door te geven.  
 

Respijtdagen  

Alle ouders hebben een pakket van 20 respijtdagen. Dit zijn dagen die u kan inzetten om uw kindje thuis te 

houden, buiten geplande afwezigheidperiodes. Dit kan bijvoorbeeld omdat het kindje een dagje naar grootouders 

gaat, u onverwachts een snipperdagje neemt, … Deze respijtdagen moeten dus niet betaald worden. Afhankelijk 

van het opvangplan kunnen halve of volle dagen in mindering worden gebracht.  

 

Let op!  

- Gerechtvaardigde afwezigheden en geplande afwezigheden vallen niet onder de definitie van respijtdagen 

en zullen dus niet in mindering gebracht worden.  

- Als uw kind op een bepaalde dag volgens het opvangplan afwezig is, maar in afspraak met de 

verantwoordelijke, een andere dag extra komt, dan wordt deze afwezige dag niet als respijtdag 

aangerekend.  

- Ook collectieve sluitingsperiodes van het opvanginitiatief vallen buiten de respijtdagen.  

 

U krijgt maandelijks een overzicht van uw respijtdagen op de factuur.  



 
7 

 

 

Bij de start van de opvang wordt het aantal respijtdagen vastgelegd naargelang het aantal maanden opvang er nog nodig 

zijn in het lopende kalenderjaar. Schematisch overzicht:  

 

 

Instap van uw kindje.  Aantal respijtdagen die u krijgt voor het instapjaar. 

Januari 20 

Februari 18.5 

Maart 17 

April 15.5 

Mei 14 

Juni 12.5 

Juli 11 

Augustus 9.5 

September 8 

Oktober 6.5 

November  5 

December 3.5 

 
 

Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen 

Als de respijtdagen opgebruikt zijn, spreken we van ongerechtvaardigde afwezigheden. Deze dagen worden dan in 

rekening gebracht en zijn wel betalend: 
- volle afwezigheidsdag: 100% van de dagprijs 
- halve afwezigheidsdag: 60% van de dagprijs 

 
We vragen ook steeds om alle afwezigheden voor 9u ’s morgens aan de verantwoordelijke of vervangend 
verantwoordelijke te melden, zo niet wordt een boete aangerekend. (zie 4.2 sanctionerende vergoedingen en 
bijkomende kosten).  

 
 
2.4 Praktische afspraken  
 
2.4.1 Het brengen en afhalen van het kind 

Onze diensten werken met een digitaal aanwezigheidsregister. TJEK zorgt ervoor dat alle aanwezigheden van uw 
kind correct, efficiënt en digitaal worden bijgehouden. Hiervoor maken we gebruik van een badge gekoppeld aan 
de gegevens van uw kind. De badge wordt gescand bij het binnenkomen en verlaten van de opvang. Dit 
badgesysteem gebruiken we in alle kinderdagverblijven.  

 

Bij de kinderbegeleiders gezinsopvang wordt alles digitaal door de kinderbegeleider ingevoerd via een smartphone.  

 
Binnen de afgesproken dagregeling mogen de ouders het kind op elk moment brengen of afhalen. Dit mag echter 
niet storend zijn voor de andere kinderen. De ouders en de begeleiders/onthaalouder maken van de gelegenheid 
gebruik om informatie uit te wisselen.  
De kinderen worden bij aankomst overgedragen aan de zorgen van de begeleiders/onthaalouder. Hou bij het 
brengen het afscheid nemen kort. Dit maakt het afscheid duidelijker en gemakkelijker voor uw kindje.  
De kinderen worden bij voorkeur een kwartier voor sluitingstijd afgehaald. Zo kunnen we nog voldoende informatie 
uitwisselen, opruimen en alles klaarmaken voor de volgende dag.  
 
De kinderen worden bij het afhalen slechts toevertrouwd aan de personen die door de ouders gemachtigd zijn. 
 
Treedt er in de loop van de opvangperiode een verandering op in het ouderlijk gezag of het verblijfs- of 
bezoekrecht, dan moet de verantwoordelijke hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Wanneer er bij 
een echtscheiding nog geen vonnis over het hoederecht is, dan kan het kind zowel aan de mama als aan de papa 
toevertrouwd worden. 
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2.4.2 Afspraken over het eten 

’s Morgens voorziet het kinderopvanginitiatief geen ontbijt.  
 
Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van het kind in de opvang, verstrekt de kinderopvang 
een maaltijd.  In een volle opvangdag zijn er twee maaltijden inbegrepen, in een halve opvangdag 1 maaltijd.  
 
Flesvoeding voor uw baby brengt u zelf mee. Zorg voor voldoende gesteriliseerde flessen met de gepaste 
hoeveelheid water. Het melkpoeder of de afgekolfde melk wordt in gepaste dosis per fles in een zuiver recipiënt 
meegegeven. De flesvoeding wordt juist vóór de toediening op hygiënische wijze bereid. 

 

Heeft uw kind dieetvoeding nodig? Of zijn er bepaalde allergieën te melden? Geef dan door aan de 
verantwoordelijke waarom uw kind dieetvoeding nodig heeft en noteer uw vraag naar specifieke voeding op de 
inlichtingenfiche. In onderling overleg wordt vervolgens bekeken wat de verschillende mogelijkheden zijn.  
 

2.4.3 Afspraken over verzorging 

Uw kind wordt gewassen en gekleed naar de opvang gebracht. Verdere afspraken rond het meebrengen van 
nodige verzorgingsmaterialen kunt u nalezen in bijlage 2: Wat mee te brengen? 

 

2.4.4 Het slapen 

De opvanginitiatieven volgen de richtlijnen van Kind en Gezin. We leggen kinderen op hun rug te slapen. Met een 
doktersattest kunnen we uw kind op de buik leggen.  

We leggen kinderen in een passende slaapzak te slapen. Kinderen kunnen een fopspeen zonder lint of ketting en 
een knuffeldoekje gebruiken bij het inslapen.  

 

2.4.5 Ziekte of ongeval van een kind 

Zieke kinderen mogen niet naar de opvang komen omwille van het infectierisico voor de andere kinderen. De 
opvang zal weigeren om je kind op te vangen als je kind volgende ziekteverschijnselen vertoont: 

- diarree: lopende of waterige ontlasting gepaard met koorts; 
- braken: gepaard met algemeen ziek zijn; 
- zeer zware hoest; 
- koorts (>38°C) gepaard met keelpijn braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode uitslag; 
- elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de opvang wegens ziektetoestand 

 
De verantwoordelijke heeft steeds het laatste woord in de beslissing of uw kind al dan niet naar de opvang kan. Bij 
de beslissing denken we aan het belang van uw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen. 

Als het kind in de loop van de dag ziek wordt, kan de verantwoordelijke of kinderbegeleider contact opnemen met 
de ouders. In overleg worden de noodzakelijke maatregelen genomen. 
 
In medische noodsituaties of bij ongeval doet het opvanginitiatief een beroep op de hulpdiensten. Ouders worden 
zo snel mogelijk ingelicht.  
Indien de opname het gevolg is van een ongeval in het opvanginitiatief, worden de kosten gedekt door de 
verzekering van de organisatie. Indien dit niet het geval is, zijn de kosten ten laste van de ouders.  
De aangifteformulieren, bestemd voor de verzekering, moeten zo snel mogelijk ingevuld en bezorgd worden aan 
de verantwoordelijke.  
Op het moment dat de ouder aanwezig is in de opvang (bij ophalen of afhalen, tijdens wenmomenten), zijn deze 
verantwoordelijk voor hun eigen kind. De verzekering komt niet tussen.  
 

2.4.6 Het gebruik van medicatie 

Het algemene uitgangspunt is dat medicatie thuis toegediend wordt. Vraag daarom steeds uw arts medicatie voor 
te schrijven die thuis kan gegeven worden. Indien medicatietoediening toch tijdens opvang moet gebeuren, kan dit 
enkel op medisch voorschrift of met een apothekersattest. Zonder geldig formulier wordt er in het 
kinderopvanginitiatief geen medicatie gegeven. 
 
Op de medicatie staat duidelijk vermeld: 

- de inhoud 
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- de naam van de arts en apotheker 
- de naam van het kind 
- de datum van aflevering en de vervaldatum 
- de dosering, de wijze van toedienen en de duur van de behandeling 
- de wijze van bewaren 

 

Treedt er tijdens dag koorts op? Dan kan de opvang een koortswerend middel geven, als de verantwoordelijken 
van het kind hiermee akkoord gaan. We brengen je op de hoogte van het uur, de dosis en de naam van het 
koortswerend middel. Hiervoor tekenen de ouders voor akkoord op de inlichtingenfiche.  

 

2.4.7 De veiligheid 

Binnen onze kinderopvanginitiatieven voeren we een beleid betreffende preventie, detectie en aanpak van 
grensoverschrijdend gedrag door eigen medewerkers. Hieronder verstaan wij “elk bedreigend of gewelddadig 
gedrag met zowel actieve of passieve betrokkenheid van het kind, van lichamelijke, emotionele en/of seksuele 
aard, en dit door een volwassene die in een vertrouwens- en/of gezagsrelatie staat waardoor schade wordt 
berokkend of dreigt te worden berokkend aan het kind.  

Elk signaal en/of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een kind in de opvang kan u steeds melden 
aan de verantwoordelijke of diensthoofd. Elke melding wordt ernstig genomen, onderzocht en opgevolgd. Een 
uitgewerkte procedure kan u nalezen in ons kwaliteitshandboek. 

Indien uw bezorgdheid een verantwoordelijke/diensthoofd van de opvang betreft of bij afwezigheid van de 
verantwoordelijke/diensthoofd kunt u terecht bij Cynthia Bogaert, Directeur Kindzorg. 

De kinderopvanglocaties voldoen aan alle normen met betrekking tot brandveiligheid, voedselveiligheid en 
veiligheid van de speeltoestellen. Tweejaarlijks worden alle risico’s in kaart gebracht aan de hand van een risico-
analyse en indien nodig worden passende acties ondernomen.  

Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt door de verantwoordelijke of aangesteld vervanger na overleg 
met de betrokken medewerker/ouder(s), binnen de 24 uur na het ongeval. 
 
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen 
van het kind. Wij vragen dan ook om persoonlijke en kostbare zaken thuis te laten.  
 

De eventuele verplaatsingen (bv. uitstappen) gebeuren op een veilige manier en onder gepaste begeleiding.  

 

2.4.8 Verzekering  

Uw kind is tijdens de opvang verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Er is ook een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid.  
Alle polissen zijn afgesloten bij  
Ethias 
Prins Bisschopssingel 73 
3500 HASSELT 
Polisnr. 45.331.675 – Polisnr. 45.086.840 – Polisnr. 45.058.498 
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RECHT VAN HET GEZIN 
 

 

 

3.1 Recht om te wennen 

Vanuit het oogpunt van het kind en ouders is de opstart in het kinderopvanginitiatief een stap in een nieuwe en 
onbekende omgeving. Daarom bieden we de kinderen (en ouders) de mogelijkheid om in de periode voorafgaand 
aan de opstart van de opvang, nader kennis te maken tijdens een wenmoment. 

Uw kind kan op volgende wijze wennen: samen met de ouder of eventjes alleen en dit voor een kortere of langere 
periode. Dit wordt afgesproken met de kinderbegeleider.  

Als een kind samen met de ouder komt wennen dan is dit gratis. Van zodra een kind alleen in de opvang aanwezig 
is (al dan niet in het kader van het wennen), voorziet u als ouder een attest inkomenstarief en betaalt u dit tarief. 

 

3.2 Recht op toegang 

Tijdens de openingsuren hebt u als ouder toegang tot de lokalen/opvang waar uw kind verblijft.  

 

3.3 Recht om klacht te uiten 

We nodigen u uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de betrokken medewerker en/of de 
verantwoordelijke. Uw klacht kan mondeling of schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de betrokken medewerker, 
de verantwoordelijke, het diensthoofd of het organiserend bestuur. De volledige  procedure en het 
meldingsformulier kan u terugvinden op onze website, http://www.zbroeselare.be/ocmw-
roeselare/meldingsformulier.  

Discussiepunten of klachten kunnen ook voorgelegd worden aan:  

Klachtendienst van Kind en Gezin 
Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel 
T. 02 533 14 14 
klachtendienst@kindengezin.be 

3.4 Recht op respect voor de privacy/bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

In overeenstemming met art. 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van de kinderopvang 
voor baby’s en peuters, en art. 34 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 betreffende de 
vergunningsvoorwaarden, kan de kinderopvang bij de inschrijving en tijdens de opvang van uw kind 
persoonsgegevens opvragen die nodig zijn voor de werking van de opvang. Het betreft administratieve gegevens 
van het kind, de ouders en het gezin, gegevens nodig voor het voorrangsbeleid en relevante sociale of medische 
gegevens. Deze worden vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn in het kader van de toepasselijke 
regelgeving.  

In overeenstemming met de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de 
ouders recht op toegang tot de administratieve gegevens die hun kind, henzelf of hun gezin betreffen en kunnen zij 
verbetering ervan vragen.  
 
Alle medewerkers van het departement Kindzorg zijn gebonden door de verplichtingen om het stilzwijgen te 
bewaren. Zij maken geen informatie over het kind of zijn verblijf in het kinderopvanginitiatief over aan derden. 

 
Tijdens activiteiten worden er wel eens foto’s genomen. Deze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 
Om deze te mogen publiceren en/of op onze website te plaatsen, hebben wij, volgens de wet op de privacy, uw 
toestemming nodig. Daarom vragen we uw toestemming te bevestigen.  

Omwille van veiligheidsredenen en privacy worden geen details doorgegeven over de uren en dagen dat de 
kinderen aanwezig zijn in de opvang. Enkel op uitdrukkelijke vraag van de rechtbank kunnen deze administratieve 
gegevens worden doorgegeven. 

Bij een (lopende) echtscheiding zijn volgende afspraken van toepassing: 
- zonder gerechtelijke uitspraak met een verblijfs –of omgangsregeling staan beide ouders op gelijke voet. 
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- indien er een gerechtelijke uitspraak in ons bezit is rond een verblijfs –of omgangsregeling respecteren wij 
deze uitspraak. 

- bij conflict wordt er steeds contact opgenomen met de ouder die het kind gebracht heeft. 
- een nieuw dossier is nodig voor beide ouders. De persoon die het originele dossier heeft ondertekend 

moet opnieuw langskomen om dit te updaten. Indien de andere ouder wenst verder gebruik te maken van 
de opvang, moet deze opnieuw een afspraak maken met de verantwoordelijke om een nieuw dossier op te 
maken. 

- als opvang nemen wij geen standpunt in bij conflicten. 
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FINANCIËLE BEPALINGEN 
 

 

 

Alle kinderopvanginitiatieven werken inkomensgerelateerd met uitzondering van kinderdagverblijf ’t Zonneke dat 
een vaste prijssetting hanteert.  

 

Tarief volgens inkomen wordt op basis van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen berekend. U vraagt als 

ouder een berekening aan via de website van Kind en Gezin. (https://mijn.kindengezin.be/)  Het inkomenstarief 

wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd. U hoeft dus niet opnieuw de volledige procedure te doorlopen.  
 

Afhankelijk van het aantal aanwezige uren in de opvang wordt er, in beide types opvang, een volle (vanaf 5 uur 
opvang) of halve dag (minder dan 5 uur opvang) gefactureerd. De aangeboden maaltijden zitten in deze prijs 
inbegrepen.  

 

4.1 Verminderde tarieven 

U kunt een vermindering krijgen op het berekende tarief door Kind en Gezin en een nieuw tarief aanvragen, indien 

er sprake is van één van onderstaande situaties:  

- voor een gezin met een inkomen lager dan de inkomensgrens vastgelegd op 1 november van elk jaar door 

Kind en Gezin. De vermindering betreft 25% van het berekende inkomenstarief. 

- per kind ten laste vanaf het tweede kind.  

- voor gezinnen met meerlingen ten laste 
- indien je werkloosheidsuitkering ontvangt  

- bij een daling van het inkomen van 20% gedurende 3 opeenvolgende maanden  

- indien je een bewijs van leefloon van OCMW hebt  

- bij een moeilijke financiële situatie  

 

Jaarlijks wordt het verminderde tarief door Kind en Gezin herbekeken.  

Meer info over het aanvragen van een verminderd tarief kunt u bij de verantwoordelijke van het 
kinderopvanginitiatief bekomen.  

 

4.2 Sanctionerende vergoedingen en bijkomende kosten 

Er wordt een sanctionerende vergoeding of een bijkomende kost gevraagd voor: 

- te laat ophalen van de kinderen na sluitingstijd 

- voor niet of te laat verwittigde afwezigheden 

- ongerechtvaardigde afwezigheden (zie 2.3.4) 

- verzorgingsproducten, afvalverwerking, medicatiegebruik 

- administratie- en facturatiekosten 

- inningskosten bij wanbetaling 

 

In bijlage 3 vindt u de momenteel geldende tarieven van de opvangmomenten alsook de forfaitaire bijdrages wat er 
voor uw opvang aan bijkomende kosten wordt aangerekend. 

Wijzigingen in het prijsbeleid worden 2 maanden vooraf bekend gemaakt via briefwisseling. Deze kennisgeving 
dient ondertekend te worden als bewijs dat u op de hoogte bent van de wijzigingen.  

Gaat u niet akkoord met de wijzigingen? Dan mag u de overeenkomst opzeggen zonder kosten, als u de 
opzegtermijn van 1 maand respecteert.  

4.3 Wat is niet inbegrepen in de kostprijs?  

- benodigdheden voor flesvoeding (fles en poeder apart) 
- eventueel bijzondere dieetproducten (te bespreken met verantwoordelijke) 
- luiers en reservekleertjes (sokjes, hemdjes, broekjes en bovenkleertjes) 
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- bij het zindelijk worden: voldoende broekjes. 
- een lichte katoenen slaapzak 
- een flesje om tussendoor de dorst te stillen 
- eventueel een fopspeen en een knuffeldoekje dat in de opvang blijft 
 

Het is nuttig om alle persoonlijke spulletjes te naamtekenen om verlies te voorkomen. 
 

4.4 Betalingswijze 

Als ouder ontvangt u maandelijks een gedetailleerde rekening. We raden een betaling via E-factuur of betaling via 
domiciliëring aan. De rekening dient binnen de 30 kalenderdagen te worden betaald. 

Correcties in facturatie kunnen doorgegeven worden aan de verantwoordelijke tot aan de uiterste betaaldatum van de 
factuur. Na deze datum zijn geen rechtzettingen meer mogelijk. 
 
Het opvolgen van de betaling van de facturen valt onder de bevoegdheid van de dienst Financiën van Zorgbedrijf 
Roeselare. Bij wanbetaling volgt de dienst Financiën een geëigende inningprocedure die kan geraadpleegd worden 
(dienst Financiën T. 051 23 63 78).  

Bij wanbetaling worden vanuit het bestuur 2 betalingsherinneringen verstuurd. Een vergoeding van €5 wordt 
aangerekend bij de eerste herinnering. Een vergoeding van €10 wordt aangerekend bij de tweede herinnering. 
Werd de betaling hierna niet overgemaakt, gaat het dossier over naar de gerechtsdeurwaarder. 

4.5 Fiscaal attest 

De kosten gemaakt voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. De organisatie verbindt er zich toe na het 
verlopen jaar tijdig een correct fiscaal attest af te leveren. De op het fiscaal attest vermelde bedragen zijn de in dat 
jaar effectieve betaald fiscaal aftrekbare financiële bijdragen. Bijkomende kosten kunnen niet worden opgenomen 
op het fiscaal attest.  
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WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN 
OPZEGMODALITEITEN VOOR DE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST 

 

 

 

 

 

5.1 Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement 

Verandering aan het huishoudelijk reglement wordt minstens twee maanden voor de aanpassing ingaat schriftelijk 
meegedeeld. Elke grote verandering wordt voor ontvangst en kennisneming ondertekend door de ouders.  

U hebt het recht om twee maanden na kennisname van een aanpassing in je nadeel, de schriftelijke overeenkomst 
op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding, mits het respecteren van de opzegtermijn van 1 maand.  

 
5.2 Opzegmodaliteit voor de ouders 
De ouders kunnen de opvang beëindigen door dit tenminste 1 maand op voorhand te melden aan de 
verantwoordelijke. 
 

 

5.3 Opzegmogelijkheden voor de voorziening 

Het opvanginitiatief kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen in volgende gevallen: 
- het niet betalen van de facturen 
- herhaaldelijk niet respecteren van het sluitingsuur zoals vermeld in de rubriek ‘het brengen en afhalen van 

de kinderen’ 
- niet naleven van de wederzijdse overeenkomst tussen het kinderdagverblijf en de ouders 
- overmacht of bij dwingende maatregelen opgelegd door Kind en Gezin 

 
De opzegging of schorsing wordt met een gemotiveerd schrijven aangetekend aan de gebruiker opgestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


