4
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KINDEROPVANG
Als je een beroepsopleiding start en je hebt kinderen dan
zoek je best tijdig kinderopvang.
Waar moet je op letten bij het vinden van kinderopvang?
Welke soorten kinderopvang bestaan er? En welke stappen moet
je zetten om er gebruik van te kunnen maken? In dit hoofdstuk
geven we een antwoord op die vragen. Er zijn tot slot enkele
nuttige contactadressen toegevoegd.
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4.1. ZOEK JE NEDERLANDSTALIGE KINDEROPVANG VOOR
BABY’S EN PEUTERS?
Ga dan naar de website www.kinderopvanginbrussel.be
Opvangaanbod
Via de knop ‘opvangaanbod’ vind je alle opvanginitiatieven die via deze website
samenwerken.
• Zoek je opvang in je buurt of dichtbij het opleidingscentrum? Duid dan ‘in
één of meerdere gemeenten’ aan. Geef vervolgens de gemeente(n) in waar je
opvang zoekt en klik daarna op zoeken. Je krijg een overzicht van de opvang
initiatieven.
• Zoek je groepsopvang (= een opvang waar meer dan 8 kinderen tegelijkertijd
opgevangen worden) of gaat je voorkeur uit naar gezinsopvang (= een
onthaalouder vangt maximum 8 kinderen thuis op)? Duid bij ‘soort opvang’
groeps- en/ of gezinsopvang aan.
• Zoek je een opvang die zijn tarief baseert op het gezinsinkomen? Of zoek
je een opvang die een vrije prijs hanteert? Duid bij ‘tarief’ gebaseerd op het
gezinsinkomen of niet gebaseerd op het gezinsinkomen aan.
• Zoek je opvang voor een kind met een specifieke zorgbehoefte? Kinderopvang staat open voor elk kind, maar je kan ook specifiek op zoek gaan naar
opvang met een werking die hier extra op inzet.
Let op! Je vindt heel wat Nederlandstalige opvanginitiatieven via deze website.
Maar het is belangrijk om ook daarbuiten op zoek te gaan naar opvang.
• Voor het volledige Nederlandstalig opvangaanbod, ga naar
www.kindengezin.be. Klik op ‘kinderopvang’ en daarna op ‘ouder’.
Bij opvangadressen kan je zoeken naar een adressenlijst op basis van jouw
voorkeur.
• Voor het Franstalig opvangaanbod, ga naar www.one.be.
• Je kan ook terecht bij het Steunpunt Jonge Kind van de Stad Brussel op
het gratis nummer 0800 17 071. Meer informatie vind je op
www.brussel.be/artdet.cfm/4086
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Registreer je opvangvraag
Ga naar www.kinderopvanginbrussel.be en klik op ‘registreren’
• Vul je persoonlijke gegevens in.
• Vul eventueel ook de gegevens van je partner in.
• Vul de gegevens van je (toekomstig) kind.
• Vul in wanneer je opvang zoekt en kies maximum 5 opvanginitiatieven.
Let op! Om je te registreren heb je een e-mailadres nodig. Heb je geen e-mailadres? Contacteer dan een opvanginitiatief via telefoon. Zij kunnen je helpen
met het registreren van je opvangvraag. Je vindt hun contactgegevens op de
website, via de knop ‘opvangaanbod’.
Heb je technische ondersteuning of hulp nodig bij je registratie?
Mail naar helpdesk@kinderopvanginbrussel.be of bel 0493 56 56 99.
Wanneer krijg je antwoord?
Elk opvanginitiatief van je keuze stuurt je een antwoord. Dat kan positief of
negatief zijn. Je krijgt het antwoord ten vroegste 7 maanden voor de start van de
opvang.
Heeft een opvanginitiatief een plaats voor jou? Dan krijg je een positief antwoord. Je krijgt een voorstel via e-mail of telefoon. Contacteer het opvanginitiatief binnen de 10 dagen. Jullie kunnen het voorstel dan bespreken.
Heeft een opvanginitiatief geen plaats voor jou? Dan krijg je een negatief antwoord. Je kan afwachten. Komt er later een plaats vrij? Dan krijg je een positief
antwoord. Komt er geen plaats vrij? Dan krijg je geen antwoord. Je kan ook een
ander opvanginitiatief kiezen via de website. Je krijgt dan een positief of negatief
antwoord.
Zoek je dringend opvang?
Zoek je opvang die binnen de 4 maanden start of sneller? Registreer je
opvangvraag op www.kinderopvanginbrussel.be . Alle opvanginitiatieven zien je
opvangvraag, dus niet alleen de opvanginitiatieven die je zelf kiest. Is er ergens
plaats? Dan kan het opvanginitiatief je contacteren? Dit is geen garantie! Zoek
dus op verschillende manieren naar een opvangplaats.
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Werkzoekenden of ouders die een opleiding volgen kunnen voor tijdelijke
opvang ook terecht bij een kinderdagverblijf van Actiris of één van hun partnercrèches. Voor meer informatie bel 02 505 14 38.

4.2. ZOEK JE BUITENSCHOOLSE OPVANG?
Ben je op zoek naar opvang voor of na school, tijdens vakantieperiodes of op
snipperdagen? Sommige scholen werken voor opvang buiten de schooluren
samen met een Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO). Vraag ernaar bij de
school van je kind. Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen en jongeren van
3 tot 18 jaar ook deelnemen aan tal van VGC-activiteiten in sport- en gemeenschapscentra, in openlucht of lekker warm binnen. Denk maar aan speelpleinen,
speelweken, sportkampen, zingen, dansen ... Meer informatie vind je op
www.vgc.be/aanbod/opgroeien/kinderopvang.

4.3. ZOEK JE OPVANG VOOR EEN KIND DAT ZIEK IS?
Het is niet altijd mogelijk om thuis te blijven wanneer je kind ziek is. Soms kunnen grootouders of andere familieleden helpen. Maar er zijn ook andere opties.
Informeer in de eerste plaats bij je eigen opvangvoorziening naar de mogelijkheden tot thuisopvang voor zieke kinderen. Je kan ook contact opnemen met je
ziekenfonds, gemeente, OCMW of Solidariteit voor het Gezin. Ook zij organiseren (soms) thuisoppas voor zieke kinderen.
Meer informatie
www.vgc.be
www.kinderopvanginbrussel.be
www.kindengezin.be
www.one.be
Helpdesk Kinderopvang in Brussel
www.kinderopvanginbrussel.be
helpdesk@kinderopvanginbrussel.be
T 0493/56 56 99
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4.4 KINDEROPVANG VIA ACTIRIS
Ben je dringend op zoek naar opvang voor je kind omdat je een afspraak hebt
met een werkgever of met een dienst van Actiris of moet je selectieproeven
afleggen? Ben je net aangeworven, en weet je niet wie je kind kan opvangen?
Dan kan je terecht bij 3 kinderdagverblijven van Actiris
Je gaat met een opleiding starten, je volgt een module Actief Zoeken naar Werk
of een andere inschakelingsactie? Dan kun je ook gebruik maken van de vrije
plaatsen bij het netwerk van partners kinderkribben.
Voor meer informatie
T 02/505 77 95
of ga langs bij het Kinderdagverblijf van Actiris, Kiekenmarkt 7, 1000 Brussel.

4.5 KINDEROPVANG (FRANSTALIG)
Voor kinderopvang langs Franstalige kant
zie www.one.be/index.php?id=chercher-un-milieu-d-accueil0&no_cache=1
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