DASHBOARD KINDEROPVANG SCHOOLKINDEREN

Achtergrond bij de cijfers schoolkinderen
Met kinderopvang van schoolkinderen worden alle kinderopvanglocaties bedoeld die uitsluitend
kinderen opvangen die reeds naar school gaan. De cijfers hebben enkel betrekkingen op de
kinderopvanglocaties die een attest van toezicht, een erkenning of een vergunning hebben van
Kind en Gezin.
Er zijn verschillende soorten van opvanglocaties voor schoolkinderen (ook wel voorzieningstypes
genoemd):
•

Gezinsopvang (onthaalouder)

•

Groepsopvang (kinderdagverblijf)

•

Groepsopvang samenwerking (samenwerkende onthaalouders)

In sommige opvanglocaties voor schoolkinderen is het mogelijk om met inkomenstarief te werken.
Een locatie met inkomenstarief houdt rekening met het inkomen van de ouders voor de
berekening van de prijs van de opvang. De groepsopvang voor schoolkinderen werkt met een vrije
prijs of met een prijs tussen een minimum en een maximum.
Wat is opgenomen in het dashboard schoolkinderen?
•

Alle opvanglocaties met een attest van toezicht of een erkenning die schoolkinderen
opvangen

•

Alle opvanglocaties met een vergunning die uitsluitend schoolkinderen opvangen

Wat is niet opgenomen in het dashboard schoolkinderen?
•

Alle opvanglocaties met een vergunning die baby’s en peuters opvangen of die
schoolkinderen opvangen in combinatie met baby’s en peuters (zie hier voor cijfers voor
baby’s en peuters)

Hoe het dashboard gebruiken?
Het dashboard staat toe om zelf een kinderopvangrapport voor schoolkinderen samen te stellen
met behulp van de filters in de balk bovenaan het dashboard:

U kan kiezen om gegevens te bekomen voor een gemeente, zorgregio, provincie of gewest naar
keuze. U dient echter steeds een periode aan te duiden.

Begrippen in het dashboard
(Opvang)locaties
Een opvanglocatie voor schoolkinderen is een fysieke locatie waar opvang van kinderen die reeds
naar school gaan wordt georganiseerd.
(Opvang)plaatsen
Het aantal opvangplaatsen voor schoolkinderen is het aantal plaatsen in opvanglocaties
schoolkinderen waar kinderen opgevangen worden.
•

Voor locaties met een erkenning of een attest van toezicht is dit het aantal plaatsen dat
respectievelijk op de erkenning of het attest van toezicht staat

•

Voor vergunde locaties die uitsluitend schoolkinderen opvangen is dit het aantal
gesubsidieerde plaatsen

Voorzieningstype
Er zijn verschillende vormen van buitenschoolse kinderopvang die men kan organiseren. Dit
noemen we voorzieningstypes:
•

Gezinsopvang (onthaalouder)

•

Groepsopvang (kinderdagverblijf)

•

Groepsopvang samenwerking (samenwerkende onthaalouders)

Inkomenstarief
Opvanglocaties schoolkinderen met vergunning kunnen er voor kiezen om met of zonder
inkomenstarief te werken. Een locatie met inkomenstarief houdt rekening met het inkomen van de
ouders voor de berekening van de prijs van de opvang. De groepsopvang voor schoolkinderen
werkt met een vrije prijs of met een prijs tussen een minimum en een maximum.

