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FAQ - Opvang van schoolgaande kinderen in voorschoolse initiatieven 
 

Wilt u graag uw opvang openstellen voor schoolgaande kinderen tijdens de vakanties, op 

woensdagmiddag of voor- en naschools maar heeft u vragen over deze combinatie? Hieronder vindt u 

het antwoord op heel wat vragen hierover. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Stel ze dan 

gerust aan de regie buitenschoolse kinderopvang. 

 

MAG IK SCHOOLGAANDE KINDEREN (VOOR- EN NASCHOOLS OF TIJDENS VAKANTIES) OPVANGEN IN MIJN 

VOORSCHOOLSE VOORZIENING?  

WAAROM ZOU IK SCHOOLGAANDE KINDEREN OPVANGEN? 

HOEVEEL SCHOOLGAANDE KINDEREN MAG IK OPVANGEN? 

TOT WELKE LEEFTIJD MAG IK SCHOOLGAANDE KINDEREN OPVANGEN? 

KAN IK ERVOOR KIEZEN OM ENKEL OP BEPAALDE MOMENTEN, BIJVOORBEELD TIJDENS SCHOOLVAKANTIES OF OP 

WOENSDAGNAMIDDAG, SCHOOLGAANDE KINDEREN OP TE VANGEN? 

TIJDENS EEN VAKANTIE ZIJN ER OP BEPAALDE DAGEN ENKEL SCHOOLGAANDE KINDEREN AANWEZIG IN DE OPVANG, 

MAG DAT? 

MAG IK EEN KIND DAT 12 JAAR IS MAAR NOG NAAR DE LAGERE SCHOOL GAAT NOG OPVANGEN? 

WAT MOET IK IN ORDE BRENGEN OM BUITENSCHOOLSE OPVANG TE KUNNEN AANBIEDEN? 

MOET IK MELDEN AAN KIND EN GEZIN DAT IK SCHOOLGAANDE KINDEREN OPVANG? 

HEB IK RECHT OP SUBSIDIËRING IKT VAN KIND EN GEZIN VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG? 

MAG IK MEER KINDEREN OPVANGEN DAN HET AANTAL VERMELD OP MIJN VERGUNNING? 

MOET DE KINDCODE VERLENGD WORDEN? EN INDIEN WEL, DOOR WIE? 

MOET IKZELF OF MOETEN MIJN KINDBEGELEIDERS OVER EEN DIPLOMA VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 

BESCHIKKEN? 

IK MAAK GEBRUIK VAN DE KINDEROPVANGTOELAGE VAN STAD ANTWERPEN. KAN IK DIT COMBINEREN MET HET 

REGLEMENT VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KLEUTERS? 

WELK TARIEF REKEN IK OUDERS VAN EEN SCHOOLGAAND KIND AAN? 

HOE ZORG IK ERVOOR DAT MIJN PLAATSEN INGEVULD GERAKEN? 

HOE KAN IK MIJN AANBOD AFSTEMMEN OP SCHOOLGAANDE KINDEREN?  
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1. MAG IK SCHOOLGAANDE KINDEREN (VOOR- EN NASCHOOLS OF TIJDENS VAKANTIES) OPVANGEN IN MIJN 

VOORSCHOOLSE VOORZIENING? 

Ja, dat mag zeker. Zowel initiatieven groepsopvang als gezinsopvang mogen schoolgaande kinderen 

opvangen. Vang je schoolgaande kinderen op samen met baby's en peuters, dan gelden voor de 

schoolgaande kinderen dezelfde vergunningsvoorwaarden als voor baby's en peuters.   

 

2. WAAROM ZOU IK SCHOOLGAANDE KINDEREN OPVANGEN? 

Je deuren openzetten voor schoolgaande kinderen kan een positief effect hebben op je 

bezettingsgraad en je inkomsten, je kunt je personeel(smiddelen) efficiënter inzetten enzovoort. 

Daarnaast is er ook nood aan kwalitatieve opvang voor jonge kleuters, die er niet altijd klaar voor 

zijn om op een groter speelplein of in combinatie met een oudere leeftijdsgroep opgevangen te 

worden. Een opvanginitiatief waar ze de nodige zorg kunnen krijgen en eventueel nog kunnen 

rusten ’s middags kan beter aansluiten bij hun noden. 

Ouders vinden het ook vaak fijn om hun kleuter of kind op dezelfde plek en in dezelfde zorgzame 

handen achter te kunnen laten als hun baby of peuter. En uiteraard kan de combinatie van baby's 

en peuters en schoolgaande kinderen een leuke dynamiek teweegbrengen, grote en kleinere 

kinderen kunnen leren van elkaar en samen spelen. 

 

3. HOEVEEL SCHOOLGAANDE KINDEREN MAG IK OPVANGEN? 

Kleuters en lagereschoolkinderen worden gewoon meegeteld voor het aantal aanwezige kinderen. 

Voor gezinsopvang geldt dat eigen kinderen meetellen tot en met de kleuterklas, als ze in de opvang 

aanwezig zijn. Je moet dus ook hier rekening houden met het aantal vergunde plaatsen. 

 

4. TOT WELKE LEEFTIJD MAG IK SCHOOLGAANDE KINDEREN OPVANGEN? 

Als je de schoolgaande kinderen (= kinderen die naar de basisschool gaan) wil laten meetellen voor 

je bezettingsgraad en subsidiëring inkomenstarief (IKT), dan kan dit alleen voor kinderen jonger dan 

12 jaar.  

 

5. KAN IK ERVOOR KIEZEN OM ENKEL OP BEPAALDE MOMENTEN, BIJVOORBEELD TIJDENS SCHOOLVAKANTIES OF 

OP WOENSDAGNAMIDDAG, SCHOOLGAANDE KINDEREN OP TE VANGEN? 

Dat kan zeker, en ook deze opvangmomenten tellen mee voor de opvangprestaties voor Kind en 

Gezin. 

 

6. TIJDENS EEN VAKANTIE ZIJN ER OP BEPAALDE DAGEN ENKEL SCHOOLGAANDE KINDEREN AANWEZIG IN DE 

OPVANG, MAG DAT? 

Dat mag. 

 

7. MAG IK EEN KIND DAT 12 JAAR IS MAAR NOG NAAR DE LAGERE SCHOOL GAAT NOG OPVANGEN? 

Dat mag, maar dit kind telt niet meer mee voor de opvangprestaties voor Kind en Gezin. Er mag ook 

geen fiscaal attest meer uitgereikt worden vanaf de twaalfde verjaardag van het kind.  

 



 

   3 / 5 
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 

Regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be 

 

8. WAT MOET IK IN ORDE BRENGEN OM BUITENSCHOOLSE OPVANG TE KUNNEN AANBIEDEN? 

Meld bij je verzekeringsinstelling dat je ook buitenschoolse opvang doet en vraag na of je 

verzekeringspolis moet aangepast worden.  

Meld bij je klantbeheerder van Kind en Gezin dat je ook buitenschoolse opvang doet. 

Kind en Gezin vraagt dat je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebt voor de schade die 

kinderen in buitenschoolse opvang (onder toezicht van de kinderbegeleiders) aanrichten.  

Voor de dekking van lichamelijke schade hoef je je verzekering niet aan te passen: de kinderen 

worden onderling als derden beschouwd. 

Daarnaast moet je de veiligheid van alle kinderen kunnen garanderen, dus neem je dit het best ook 

op in je risicoanalyse. 

 

9. MOET IK MELDEN AAN KIND EN GEZIN DAT IK SCHOOLGAANDE KINDEREN OPVANG? 

Als je bij het aanvragen van je vergunning niet aangegeven hebt dat je ook schoolgaande kinderen 

wil gaan opvangen, dan moet je inderdaad aan je klantbeheerder van Kind en Gezin melden dat je 

voortaan ook buitenschoolse opvang aanbiedt. 

 

10. HEB IK RECHT OP SUBSIDIËRING IKT VAN KIND EN GEZIN VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG? 

Ja, alle opvangprestaties voor schoolgaande kinderen (vakanties, woensdagmiddag, voor- en 

naschools) tellen mee voor je subsidies voor inkomenstarief (IKT). 

Heb je geen recht op subsidiëring van Kind en Gezin voor je buitenschoolse opvang (trap 0 en trap 

1)? Of wil je meer opvangplaatsen aanbieden dan je gesubsidieerde plaatsen (opgelet, je moet dan 

wel rekening houden met het aantal erkende plaatsen voor je locatie)? Stad Antwerpen 

ondersteunt aanbieders van kleuteropvang tijdens de schoolvakanties. Meer informatie hierover 

lees je in het reglement. 

 

11. MAG IK MEER KINDEREN OPVANGEN DAN HET AANTAL VERMELD OP MIJN VERGUNNING? 
Je mag niet meer kinderen opvangen dan het aantal kindplaatsen dat vermeld staat op je 

vergunning. Als je naast je voorschoolse opvang op hetzelfde adres (maar in een andere ruimte) een 

werking exclusief voor buitenschoolse opvang wil organiseren, dan kan dat, maar is dit een aparte 

werking. Deze werking moet je melden bij Kind en Gezin.  

 

12. MOET DE KINDCODE VERLENGD WORDEN? EN INDIEN WEL, DOOR WIE? 

Als de laatste kindcode meer dan een maand verlopen is, moet er een nieuwe kindcode 

aangevraagd worden door de ouders. 

 

13. MOET IKZELF OF MOETEN MIJN KINDBEGELEIDERS OVER EEN DIPLOMA VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 

BESCHIKKEN? 

Dat hoeft niet. Voor opvanginitiatieven voor baby’s en peuters die bijkomend buitenschoolse 

opvang aanbieden gelden de vergunningsvoorwaarden, ook op vlak van kwalificatiebewijzen. 

 

 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/kinderopvang-buitenschools-voor-kleuters
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/starter/schoolkinderen/#Opvang-melden
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14. IK MAAK GEBRUIK VAN DE KINDEROPVANGTOELAGE VAN STAD ANTWERPEN. KAN IK DIT COMBINEREN MET HET 

REGLEMENT VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KLEUTERS? 

Als je momenteel een kinderopvangtoelage ontvangt voor de opvang van schoolgaande kinderen 

tot 3,5 jaar tijdens schoolvakanties, kun je beide toelagen combineren. De toelage voor 

vakantieopvang kan gebruikt worden om het maximum dagbedrag voor ouders te verlagen tot 14 

euro per dag, indien dit ondanks de tegemoetkoming van de kinderopvangtoelage toch nog hoger 

is. Het bedrag van de toelage voor vakantieopvang bedraagt dan dit verschil, rekening houdend met 

de maximale tegemoetkoming van de toelage vakantieopvang. 

 

15. WELK TARIEF REKEN IK OUDERS VAN EEN SCHOOLGAAND KIND AAN? 

Als je recht hebt op subsidiëring voor je buitenschoolse opvang, dan hanteer je een 

inkomensgerelateerd tarief (voor een hele dag, een halve dag of een derde dag). 

Als je een vast bedrag per opvangdag vraagt aan je ouders, dan kun je misschien een beroep doen 

op het subsidiereglement voor kleuteropvang, zodat je ouders een lager dagtarief kunt aanbieden. 

 

16. HOE ZORG IK ERVOOR DAT MIJN PLAATSEN INGEVULD GERAKEN? 

Als je voor- en naschools schoolgaande kinderen wil opvangen, kun je contact opnemen met de 

basisscholen in jouw buurt en navragen of ze ouders kennen die nood hebben aan langere voor- en 

naschoolse opvang dan de school aanbiedt. Geef jouw contactgegevens door zodat ze contact met 

je kunnen opnemen als ze zo'n vraag krijgen, of jouw gegevens aan ouders door kunnen geven. Geef 

al aan of je in staat bent om de schoolgaande kinderen zelf te brengen naar / afhalen van de school 

en om hoe laat. 

Informeer bij de ouders van kinderen die de voorbije jaren naar jouw opvang kwamen of ze nood 

hebben aan opvang voor hun schoolgaande kinderen. 

Communiceer je vrije plaatsen via de website van de stad of laat het weten aan de regie 

buitenschoolse kinderopvang van de stad Antwerpen. 

 

17. HOE KAN IK MIJN AANBOD AFSTEMMEN OP SCHOOLGAANDE KINDEREN?  

 Richt indien mogelijk een aparte leefgroep in voor schoolgaande kinderen, of dele een ruimte in 

verschillende zones in (bv. een zone waar baby’s kunnen kruipen, een zone voor rustig spel, een 

zone voor actiever spel etc.). 

 Maak afspraken met de oudere kinderen over waar en wanneer ze welk soort spel kunnen 

spelen. Overloop eventueel aan het begin van de dag een planning met hen. Op die manier is het 

voor hen duidelijk wanneer ze zichzelf moeten bezighouden, wanneer er tijd is om samen met 

hen een activiteit te doen, wanneer ze zullen eten etc. 

 Schoolgaande kinderen hebben vaak meer nood aan actiever spel en buiten spelen. Indien de 

buitenruimte dit toelaat kun je hen – mits je een oogje in het zeil houdt - zelfstandig buiten laten 

spelen. 

 Ontleen boeken, dvd’s, strips… op hun maat in de Antwerpse bibliotheken, of spelmateriaal via 

de speleotheken, of sportmateriaal via de uitleendienst van Sporting A. Een ruim en uitdagend 

aanbod kan verveling voorkomen op momenten dat je druk bezig bent met het voeden of 

http://scholenzoeker.antwerpen.be/
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/kinderopvang-0-3-jaar/vrije-plaatsen
mailto:regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be
mailto:regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be
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verzorgen van de jongere kinderen. Je biedt best niet alles in 1 keer aan, zorg ervoor dat je 

afwisselt. 

 Besteed meer aandacht aan de grotere kinderen op rustige momenten, bijvoorbeeld wanneer de 

baby’s en peuters rusten. 

 Betrek de grotere kinderen (vrijblijvend) bij het zorgen voor de baby’s en peuters. Oudere 

kinderen lezen ook wel eens graag boekjes voor, of misschien helpen ze graag met het maken 

van de soep, het snijden van groenten en fruit etc. Als je het op een leuke en ontspannen manier 

aanpakt, kan helpen een leuke activiteit zijn. 

 Op www.speelbank.be vind je activiteiten voor jonge kleuters. Voor activiteiten voor oudere 

kinderen vind je inspiratie vinden op onder andere www.spelensite.be en www.jeugdwerker.be.  

Op de site van Kind en Gezin vind je ook meer informatie over lagereschoolkinderen en hun 

spelbehoeften. 

 

 

 

http://www.speelbank.be/
http://www.spelensite.be/
http://www.jeugdwerker.be/
http://www.kindengezin.be/ontwikkeling/spelen/per-leeftijd/

