Overgangsperiodes die in 2015 aflopen
Tekst uit Nieuwsbrief Kinderopvang november 2014 (Kind & Gezin)
Op 1 april 2014 is het decreet Kinderopvang in werking getreden. Aan sommige voorwaarden moest
de opvang onmiddellijk voldoen, voor andere voorwaarden zijn er overgangsperiodes. Op 1 januari
2015 en 1 april 2015 lopen enkele overgangsperiodes af. We zetten ze hieronder nog eens op een rijtje.
Wat verandert er op 1 januari 2015?






Tot 31 december 2014 kan een kinderbegeleider gezinsopvang starten zonder attest van de
modules 'Kennismaken met de gezinsopvang' en 'Werken in de kinderopvang' als er geen
aanbod is in het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO). Op 1 januari 2015 is die
overgangsperiode afgelopen. Elke startende kinderbegeleider gezinsopvang heeft het attest
'Kennismaken met de gezinsopvang' nodig, elke niet-gekwalificeerde begeleider gezinsopvang
heeft ook het attest 'Werken in de kinderopvang' nodig. De begeleiders moeten die modules
vóór
het
aanvragen
van
de
vergunning
gevolgd
hebben.
Meer info vind je hier.
Vanaf 1 januari 2015 heeft elk startende organisator met minstens 19 opvangplaatsen in de
organisatie, één persoon nodig met een attest van kennis van organisatorisch beheer. Meer
info vind je hier.
De gemelde voorzieningen hebben tot 1 januari 2015 tijd om een vergunning aan te vragen.
Meer info over de vergunningsaanvraag vind je hier.
o Voor organisatoren groepsopvang: je kunt pas een vergunning aanvragen als er al een
attest infrastructuur en een attest brandveiligheid is. Wie nog geen
vergunningsaanvraag heeft ingediend, kan die attesten het best zo snel mogelijk
aanvragen. Op die manier kan je de vergunning nog voor 1 januari 2015 aanvragen.

Wat verandert er op 1 april 2015?






De opvang heeft tijd tot 1 april 2015 om zijn schriftelijke overeenkomst en huishoudelijk
reglement aan te passen. De bestaande brochure werd naar aanleiding van vragen uit de
sector aangevuld met juridische informatie. Binnenkort zijn er ook sjablonen beschikbaar die
hiervoor (vrijblijvend) gebruikt kunnen worden. Zodra ze klaar zijn, zal Kind en Gezin de opvang
daarvan op de hoogte brengen. Meer info vind je hier.
Het systeem van 'betalen voor gereserveerde dagen' moet ingevoerd zijn voor
opvangvoorzieningen met subsidies inkomenstarief. Meer info vind je hier.
Minstens één kinderbegeleider in de voorziening heeft een attest van actieve kennis van de
Nederlandse taal. Meer info vind je hier.
Iedere verantwoordelijke die start in de kinderopvang vanaf 1 april 2015, heeft de nodige
kwalificaties voor verantwoordelijke. Meer info over de kwalificatievoorwaarden vind je hier.
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