
 

 

Aanvraag van een kwaliteitslabel voor kleuteropvang 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 3/03/2023 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Regelgeving: 
-Decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen                        
buitenschoolse activiteiten, artikel 11. 
-Besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020 tot toekenning kwaliteitslabel aan organisatoren 
kinderopvang. 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

In deze procedure beschrijven we: 

hoe je als organisator kleuteropvang een kwaliteitslabel aanvraagt voor één of meerdere 

opvanglocatie(s) kleuteropvang  

hoe we deze aanvraag behandelen, van ontvangst tot beslissing.  

Voor locaties met een erkenning, toestemming of een attest van toezicht voor 

buitenschoolse gezinsopvang of buitenschoolse groepsopvang moet je geen label 

aanvragen. Er gebeurt automatisch een omzetting vanaf 2022.  

Start je een nieuwe locatie en wil je een kwaliteitslabel, dan vraag je dit aan via het 

aanvraagformulier bij deze procedure. 

De attesten van toezicht vakantieopvang worden niet omgezet en stopgezet op 

31/12/2021. 

Heb je een attest van toezicht vakantieopvang, voldoe je aan de voorwaarden en wil je 

een kwaliteitslabel? Vraag dit aan via het aanvraagformulier bij deze procedure.  
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WAT DOE JE ALS ORGANISATOR? 

VOOR JE EEN AANVRAAG INDIENT 

• Om in aanmerking te komen voor een kwaliteitslabel moet je nagaan of je voldoet aan de 
regelgeving. Je moet: 

o Een werking organiseren waar prioritair kleuters worden opgevangen.  
Heb je een vergunning voor de opvang van baby’s en peuters dan kan je uitsluitend een 
kwaliteitslabel aanvragen voor kleuteropvang in een groep waar geen baby’s en peuters 
worden opgevangen. 

o Vooraleer je de aanvraag indient het lokaal bestuur informeren over de intentie om een 
kwaliteitslabel aan te vragen. 

o Voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 4 tot 20 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 oktober 2020 tot toekenning van een kwaliteitslabel aan 
organisatoren van kleuteropvang. Meer informatie over de voorwaarden vind je terug in 
de brochure “Het Kwaliteitslabel voor de kleuteropvang” 

• Verzamel de documenten die je, met de aanvraag, moet bezorgen: 

o Een uittreksel uit het centraal strafregister van jou als organisator op naam van de 
rechtspersoon. 

o Een uittreksel uit het strafregister van de verantwoordelijke model 596.2Sv, waaruit blijkt 
dat er geen veroordelingen zijn die activiteiten met minderjarigen in de weg kunnen 
staan. Voor verantwoordelijken die niet in België gedomicilieerd zijn moet een 
gelijkwaardig document worden bezorgd. 

o Werd voor de locatie waarvoor je een aanvraag doet al eerder een kwaliteitslabel 
geweigerd of opgeheven? Bezorg bij de aanvraag documenten waaruit blijkt dat de reden 
voor een voorgaande weigering of opheffing niet langer bestaat. 

EEN AANVRAAG INDIENEN 

Je doet een aanvraag via het formulier dat Opgroeien ter beschikking stelt op de website en dat je 
terugvindt bij deze procedure. 

Je kan een aanvraag doen voor één of meerdere opvanglocaties kleuteropvang in eenzelfde gemeente van 
het Nederlandse taalgebied of binnen de grenzen van het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad.  
Opgroeien is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bevoegd voor instellingen die ééntalig 
Nederlandstalig zijn wat hun organisatie betreft. 

https://www.opgroeien.be/node/173
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Wens je tezelfdertijd een aanvraag te doen voor meer dan één locatie in dezelfde gemeente? Duid in het 
formulier aan voor hoeveel kleuteropvanglocaties je een label aanvraagt. Er verschijnt een invulveld per 
locatie, zodat je voor alle gevraagde locaties de gegevens kan invullen. 

In het formulier vind je het mailadres voor het bezorgen van de volledige aanvraag en een 
telefoonnummer waar je terecht kan voor meer informatie.  

WAT DOET OPGROEIEN? 

ONTVANGST AANVRAAG EN TERMIJNEN 

• Na ontvangst van je aanvraag bezorgen we je een ontvangstmelding. 

• We gaan na of je je aanvraag volledig en correct is ingevuld en of de vereiste documenten zijn 
toegevoegd. 

o Is je aanvraag onvolledig of foutief?  
We sturen je zo snel mogelijk een e-mail waarin we vermelden wat ontbreekt of foutief is.  
Je krijgt 30 extra kalenderdagen tijd om de aanvraag te vervolledigen of te corrigeren. 
Ontvangen we de aanpassing of de aanvulling niet op tijd, dan weigeren we het 
kwaliteitslabel. 

o Is je aanvraag volledig en correct? Dan beslissen we uiterlijk 60 kalenderdagen na 
ontvangst over de toekenning van het kwaliteitslabel kleuteropvang.  

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG  

Bij de beoordeling houden we rekening met: 

• Gegevens uit het dossier van de organisator 

• Gegevens uit inspectie ter plaatse 

• Andere elementen die een indicatie vormen dat je niet voldoet aan de voorwaarden 

BESLISSING TOT TOEKENNING OF WEIGERING 

Een beslissing tot toekenning van een kwaliteitslabel kleuteropvang 

• We bezorgen je de beslissing elektronisch, samen met het kwaliteitslabel, uiterlijk 15 dagen na de 
datum van beslissing. 

• We informeren tegelijkertijd het lokaal bestuur over de toekenning van een kwaliteitslabel in de 
gemeente 

Een voornemen tot weigering van een kwaliteitslabel kleuteropvang 

• Nemen we ons voor om een kwaliteitslabel te weigeren, dan kan je gehoord worden.  
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• De termijn van beslissing wordt geschorst vanaf de dag dat we je dit voornemen meedelen tot en 
met de dag waarop je wordt gehoord. 

• Hierna nemen we een beslissing. 

Een beslissing tot weigering van een kwaliteitslabel kleuteropvang 

• We bezorgen je de beslissing elektronisch en met een aangetekende brief uiterlijk 15 dagen na de 
datum van de beslissing. 

• We informeren tegelijkertijd het lokaal bestuur van de gemeente waarin de locatie ligt over de 
weigering. 

• Na een beslissing tot weigering kan je uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving bezwaar aantekenen. 

INGANGSDATUM EN GELDIGHEIDSDUUR VAN HET LABEL 

Het label kleuteropvang kan ten vroegste ingaan vanaf de datum van de aanvraag en geldt zolang je aan 
de voorwaarden voldoet. 
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