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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraag je een kwaliteitslabel kleuteropvang aan voor één of meer locaties kleuteropvang in een gemeente waar je nog geen gelabelde kleuteropvang hebt.
Waar kan je terecht voor meer informatie?Voor meer informatie kan je contact opnemen met een klantenbeheerder van Opgroeien. 
Contactgegevens vind je onderaan het formulier. 
Aan wie bezorg je dit formulier?
Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier via e-mail aan Opgroeien.Contactgegevens vind je onderaan het formulier. 
 
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Identificatiegegevens
Vul de gegevens van de organisator in.
Vul het adres van de maatschappelijke zetel in.
Vul de gegevens in van de algemene contactpersoon kinderopvang van je organisatie.
Gegevens over de gemeente waarin de locatie(s) kleuteropvang gelegen is/zijn 
In welke gemeente is/zijn de locatie(s) gelegen?
Wie is de contactpersoon voor kleuteropvang in deze gemeente? 
Voor hoeveel locaties in deze gemeente vraag je een kwaliteitslabel aan?
Vraag je een kwaliteitslabel voor meerdere locaties, dan moet je voor elke bijkomende locatie de gegevens invullen.         
Gegevens over de locatie kleuteropvang waarvoor je een kwaliteitslabel aanvraagt
Identificatiegegevens         
Opvangaanbod
Op welke momenten biedt je opvang aan?
Krijg je in de gemeente transitiesubsidie voor je kleuteropvang met kwaliteitslabel?
Vanaf welke datum wil je het kwaliteitslabel kleuteropvang laten ingaan? 
Vul enkel een datum in als die in de toekomst ligt: het label kan ten vroegste worden toegekend vanaf de datum waarop Opgroeien je aanvraag ontvangt. 
Vul de gegevens van de verantwoordelijke in
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Niet verplicht in te vullen 
Vereiste documenten
Ik voeg een uittreksel strafregister toe-een uittreksel uit het centraal strafregister voor de organisator rechtspersoon-een uittreksel model 596.2Sv voor de verantwoordelijke 
Ondertekening
Vul deze verklaring in en onderteken.
Bezorg dit formulier via e-mail 
Klantenbeheer - Team Noord
Tel: 02 249 70 02         
ko.noord@opgroeien.be  
Klantenbeheer - Team West
Tel: 02 249 70 04 
ko.west@opgroeien.be
Klantenbeheer - Team Centrum
Tel: 02 249 70 01 
ko.centrum@opgroeien.be 
Klantenbeheer - Team Oost
Tel: 02 249 70 03
ko.oost@opgroeien.be
Lukt het niet om dit formulier via e-mail te verzenden? Geef dan een seintje via mail of telefoon en stuur het naar Opgroeien Voorzieningenbeleid -  Klantenbeheer Kinderopvang - Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel.	
De functionaliteiten aanwezig in dit formulier worden ondersteund vanaf Reader . 
U gebruikt versie 
Gelieve te upgraden naar een recentere versie van Adobe Reader.
Deze kunt u vinden op http://www.adobe.com/be_nl/.
Kind en Gezin
Opvangprestaties voor zelfstandige kinderdagverblijven
ko.ikg@kindengezin.be
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