
Praktische startgids  
voor onthaalouders



Heb je een groot hart voor de allerkleinsten?  
Wil je hen helpen opgroeien en ontwikkelen?  
En doe je dat liefst in jouw (t)huis?  
Dan is onthaalouder zijn vast iets voor jou.

In deze startgids en op www.ikwordonthaalouder.be  
ontdek je alle voordelen en voorwaarden om van start te 
kunnen gaan. 

• Blz. 3:  De basiskwaliteiten.
• Blz. 4:  De voordelen.
• Blz. 6:  De voorwaarden.
• Blz. 10:  De dagindeling.
• Blz. 12:  De calculator.
• Blz. 14:  Organisator Gezinsopvang.

Haal de toekomst in huis!

Word onthaalouder.

Sabine (35), onthaalouder en 
“Deze bengels houden me jong!  
Ik kan me zinvol bezighouden en haal zoveel 
voldoening en vrijheid uit elke dag!”
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Wist je dat onthaalouders veel meer doen dan kinderen opvangen met veel liefde en 
geduld? Ze combineren wel 10 basiskwaliteiten! Benieuwd hoe goed jij zou scoren? 
Ontdek het hier!

 Kindervriend 
Je houdt van baby’s en peuters. Je kijkt 
ernaar uit om hen de eerste stapjes in het 
leven te helpen zetten. Je voedt hen op en 
leert hen dingen bij. 

 Kwaliteitsbewaker 
Voor jouw kindjes is alleen het allerbeste 
goed genoeg. Samen met de ouders en de 
Organisator Gezinsopvang doe je er alles 
aan om de opvang zo goed mogelijk te 
laten verlopen.  

 Organisatietalent 
Wie komt er? Wat ga je doen? Wat heb 
je nodig om het eten te maken? Je plant 
graag en goed. Je organiseert de dag zodat 
de kindjes op tijd eten en slapen. 

 Respectvol 
Je hebt je eigen mening over opvoeding, 
maar houdt ook rekening met de wensen 
van ouders. 

 Huiselijk  
Je werkt graag van thuis uit en vindt het fijn 
werk en privé te combineren. Als de kindjes 
er zijn, krijgen ze al jouw aandacht!

 Creatief talent 
Je speelt graag, vertelt gekke verhalen 
en vindt al eens een spelletje uit. Zingen, 
dansen, knutselen met wegwerpmateriaal 
doe je graag. Topentertainment!  

 Geduldig 
Je biedt troost waar nodig. Als twee 
kinderen als eens ruzie maken los jij dat in 
één wip op.

 Sociaal 
Je kan goed met mensen omgaan. Ouders 
die je om uitleg of raad vragen vind je geen 
probleem. Ouders én kinderen kunnen 
steeds bij jou terecht met problemen of 
vragen. 

 Geheimhouder 
Shttt. Je houdt informatie die ouders of 
kindjes je toevertrouwen als de beste voor 
jezelf. Privacy, baby!

 Leergierig 
Je leert graag bij. Je gaat met plezier op 
zoek naar een interessante opleiding. Een 
infoavond over zindelijkheidstraining? 
Babymassage? Jij bent als eerste 
ingeschreven.

Herken je jezelf in deze omschrijving?  
Dan is de job je op het lijf geschreven. 

Aan de slag!

 Is het wel iets voor jou?

 Doe de test.
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 Zinvol
Een eerste stapje, woordje of krabbel… als onthaalouder beleef je elk gloriemoment van 
een kind mee. Dankzij jouw grote emotionele betrokkenheid en huiselijke zorgen kan elk 
kind zich in zijn eerste, belangrijke levensjaren optimaal ontwikkelen. Jouw inbreng maakt 
wel degelijk het verschil. Je bouwt mee aan de toekomst!

 Eigen baas
Dol op kids én gek op thuiswerk? Als onthaalouder werk je thuis, waardoor je als je dat wilt 
ook kan zorgen voor je eigen kinderen. Bovendien kan je jouw dag volledig zelf organiseren. 
Je bepaalt zelf wanneer je wilt werken en hoeveel vakantiedagen je neemt. 

Je krijgt er zoveel voor terug!

De voordelen.
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 Samen sterk

Een onthaalouder staat er nooit alleen voor. Heb je twijfels of problemen, of gewoon zin 
in een babbel? Jouw dienstverantwoordelijke en collega-onthaalouders staan steeds 
voor je klaar voor steun en overleg. Werk je liever samen? Dan kan je ook aan de slag als 
samenwerkende onthaalouder. Dan werk je samen met een collega op één locatie. 
 

 Geen administratie 
Na je werkdag wacht je geen stapel papierwerk of gedoe met administratie, rekeningen en 
facturen. Veel van jouw administratie en betalingen regelt de Organisator Gezinsopvang.

>> Ontdek meer voordelen om aangesloten te zijn bij een Organisator Gezinsopvang  
op blz. 14 en 15 
 

 Vergoeding 
Afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen krijg je een vergoeding, die de 
Organisator Gezinsopvang maandelijks op jouw rekening stort. Pluspunt: deze vergoeding 
wordt niet belast, maar je bent wel sociaal verzekerd en bouwt pensioenrechten op. Ook 
wanneer je ziek bent, krijg je een uitkering.

>> Bereken jouw vergoeding op blz. 12

Tinne (27),  
onthaalouder en

 
 

“Ondanks alle 
verantwoordelijkheden  
moet dit wel de beste job 
van de wereld zijn...  
Ik voel me zo vaak hun 
tweede mama!”
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 Persoonlijk

 Je bent een man/vrouw van minstens 18 jaar en spreekt vloeiend Nederlands.

 Je kan voor jezelf en je huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar, een uittreksel uit 
het strafregister (model 2) voorleggen. Vraag dit aan bij het gemeentehuis van jouw 
woonplaats.

 Jij en je meerderjarige huisgenoten verkeren in goede gezondheid. 

 Je volgde een opleiding levensreddend handelen. Deze workshop van 3 uur kan 
levensbelangrijk zijn.

 Je bent bereid tot overleg met de ouders en ziet een meerwaarde in de begeleiding 
en ondersteuning van de Organisator Gezinsopvang. Je krijgt van de Organisator 
Gezinsopvang o.a. advies om je opvang veilig en gezond te maken.

Aan welke eisen moet je voldoen?

De voorwaarden.
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 Jouw diploma

 Je volgt een erkende module van 20u 'Kennismaken met de gezinsopvang'. Beschik 
je over het nodige diploma of de nodige kwalificaties (lijst op www.ikwordonthaalouder.be), 
dan is deze module voldoende om te kunnen starten.

 Is dat niet het geval? Dan volg je de bijkomende module van 20u 'Werken in 
de gezinsopvang'. Deze modules kan je volgen in bepaalde erkende centra voor 
volwassenonderwijs (CVO).

 Een diploma of kwalificatie is momenteel nog niet vereist. Indien je niet gekwalificeerd 
bent, moet dit wel in orde zijn tegen 1 april 2024. Je kan je opleiding voltooien terwijl je 
werkt.
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 Jouw woning

Tijdens de selectieprocedure om onthaalouder te worden, komt er een 
verantwoordelijke bij je langs voor een veiligheidsonderzoek. De ruimtes die je 
gebruikt voor de kinderopvang zullen dan nagekeken worden. 

To do lijstje:

 De woning waar de opvang doorgaat, moet voldoende ruim, veilig en 
kindvriendelijk zijn. Net zoals het materiaal waarmee je werkt.

 De plaatsen waar de kinderen verblijven zijn rookvrij, proper, voldoende 
verlicht en verlucht. 

 Je tuin is veilig en bij voorkeur afgesloten. 

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________
 

TIP:  Moet je nog één en ander veranderen om volledig kindvriendelijk te 
zijn, of heb je nog bijkomend speelgoed of verzorgingsmateriaal nodig? 
Veel organisatoren stellen speelgoed en materiaal, zoals bedjes, gratis ter 
beschikking van onthaalouders.

>> Meer tips en tricks nodig?  
Bezoek ons "virtueel huis van een onthaalouder": 
http://www.virtueelhuisonthaalouder.vvsg.be
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 Jouw gezin

Praat met je gezin over jouw keuze. Het werk waarvoor je kiest is ook voor hen een hele 
aanpassing. Het speelt zich immers ook grotendeels af op hun terrein. Misschien zullen ze 
jou eens moeten helpen, zullen ze extra flexibel moeten zijn of heb jij zelf een uitlaatklep 
nodig na je dagtaak.

Stel jezelf deze vragen:

 Staat iedereen 100% achter mijn keuze?

 Kan ik bij mijn partner terecht voor steun en een luisterend oor?

 Zullen mijn kinderen de aandacht en affectie kunnen delen?

 Kunnen mijn kinderen stil genoeg zijn om de baby’s hun rust te gunnen?

 Zullen mijn schoolgaande kinderen niet te veel gehinderd worden tijdens het maken 
van hun huiswerk?

 Vinden ze het fijn dat ze er enkele toffe speelkameraadjes bij hebben?

Nathalie (29),  
onthaalouder en
“Ik kan thuis zijn voor  
de kinderen en toch iets verdienen”
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Werkdagen en -uren
Je bepaalt zelf op welke dagen en uren je kinderen wilt opvangen. Aangezien de meeste 
ouders overdag opvang zoeken, organiseren de meeste onthaalouders de opvang tussen 
7u30 ‘s ochtends en 18u ‘s avonds. Je kan ervoor kiezen om vroeger te beginnen en/of 
later te eindigen of kinderen ook in het weekend en/of ‘s nachts op te vangen.

Vast stramien
Omdat je de kinderen vanzelfsprekend nooit alleen kan laten, wordt jouw dag bepaald door 
hun ritme. Je zal de praktische taken (koken, opruimen, ...) zo moeten organiseren dat je 
voldoende tijd hebt om hen de nodige zorg en affectie te geven. Kinderen voelen zich veilig 
wanneer de dag is opgebouwd volgens een vaste indeling. 

Voorbeeld

7.30u-9.00u Verwelkomen kindjes + onthaalgesprekje met de ouders. 
Heeft het kindje goed geslapen? Zijn er vandaag extra 
aandachtspunten? Wanneer wordt het opgehaald?

In de voormiddag speel en zing je samen. De allerkleinsten doen 
alvast een dutje. Wat later begin je aan het middagmaal en hou je 
een oogje in het zeil tijdens het vrij spel.

’s Middags help of leer je de kindjes te eten en maak je hen klaar 
(en schoon) voor het middagdutje. Jij maakt van de rust gebruik 
om af te wassen, wat op te ruimen, fruit te snijden, volgboekjes in 
te vullen en wat andere administratie te doen.

Kindjes die wakker zijn, worden verschoond en opgefrist. Daarna 
krijgen ze een fruitsla of –papje. Erna kan er weer gespeeld en 
gedanst worden. Tussendoor los je kleine discussies op, troost  
en wieg je.

18.00u Uitzwaaien kindjes + afscheidsgesprekje met de ouders. 
Hoe verliep de dag? Moeten er bijzondere gebeurtenissen  
gemeld worden?

Wat doet een onthaalouder precies?

De dagindeling.
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 Eigen dagindeling

_______ u-_______ u Verwelkomen kindjes + onthaalgesprekje met de ouders.

_______ u-_______ u _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______ u-_______ u _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______ u-_______ u _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______ u-_______ u _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______ u-_______ u _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______ u-_______ u Uitzwaaien kindjes + afscheidsgesprekje met de ouders.
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Bereken jouw maandelijkse vergoeding.

De calculator.

Vergoeding
Per dag dat je een kind opvangt krijg je een kostenvergoeding van de Organisator 
Gezinsopvang. Deze is fiscaal vrijgesteld en wordt dus niet belast. Jouw maandelijkse 
vergoeding is afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal uur dat ze in je opvang 
blijven. 

Aangezien jouw vergoeding afhankelijk is van het aantal kinderen, kan dit bedrag per 
maand schommelen. Als een kind ziek is of op vakantie gaat, bijvoorbeeld. Als je zelf 
vakantie neemt, krijg je geen vergoeding.

Kostenvergoeding 2016 (deze bedragen volgen de spilindex) 

€11,73/halve dag/kind (halve dag < 5u opvang)
€19,55/dag/kind (5u opvang < 1 dag < 11u opvang)

Voor de opvang van kinderen met bijzondere noden, voor opvang op bijzondere momenten 
(bv. weekend) en voor buitenschoolse opvang gelden andere vergoedingen en afspraken.

Aantal kids
Samen met je dienstverantwoordelijke overleg je hoeveel kinderen je best kan opvangen. 
Dat hangt af van je eigen wensen, je draagkracht, je gezinssamenstelling, de beschikbare 
ruimte en de capaciteit die de Organisator Gezinsopvang je toekent. 

Wettelijk mag je maximaal acht kinderen gelijktijdig opvangen. Er wordt gestreefd naar 
een gemiddelde van vier kinderen.

Eigen kinderen
Uiteraard moet je niet betalen voor de opvang van je eigen kinderen. Maar je krijgt er dan 
ook geen kostenvergoeding voor. Tot het einde van de kleuterschool tellen ze wel mee in 
het totaal van de aanwezigen.

Vaste kosten
Je staat zelf in voor de kosten van voeding, elektriciteit, water, verwarming… Met 
uitzondering voor fles- en dieetvoeding sta jij zelf in voor de aankoop en bereiding van een 
gevarieerde en evenwichtige voeding voor de kinderen. Ouders brengen zelf luiers mee.
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______ kinderen

x ______ hele dagen

_______ x _______ x € 19,55 = € _____________

______ kinderen

x ______ halve dagen

_______ x _______ x € 11,73 = € _____________
+

= € _____________     /maand

Voorbeeld (2016)

Een maand telt ongeveer 21 opvangdagen. Je vangt vijf kinderen op 
gedurende 20 dagen: drie kinderen komen 20 hele dagen, twee kinderen 
komen 20 halve dagen.

  3 kinderen  
  x 20 hele dagen
  3 x 20 x € 19,55 =  € 1173,00

  2 kinderen  
  x 20 halve dagen
  2 x 20 x € 11,73 =  € 469,20

   € 1642,20 /maand

 

Jouw vergoeding

+
=
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Wanneer je je aansluit bij de Organisator Gezinsopvang geniet je van extra voordelen. 

 Aanspreekpunt
De Organisator Gezinsopvang selecteert kandidaat-onthaalouders, begeleidt ouders die 
opvang zoeken en stuurt hen door naar jou. Samen met jouw collega-onthaalouders vormt 
het een sterk aanspreekpunt. Je vangt alleen kinderen op die al bij de organisator zijn 
langsgegaan en dus al heel wat weten over de opvang.  

 Administratieve hulp
De organisator zorgt voor een stipte uitbetaling van de belastingvrije kostenvergoeding en 
neemt het grootste deel van de administratie voor zich.
 

 Pedagogische ondersteuning
De organisator steunt je bij de praktische opvolging van de kinderen. Zo krijg je 
bijvoorbeeld informatie over de verzorging en opvoeding van baby’s en peuters (gezonde 
voeding, zindelijk worden…).

 Opleidingen & vormingen
De organisator biedt je opleidingen en vormingen aan, zodat je je permanent kan 
bijscholen.

 Verzekering
Kinderen in huis zijn een hele verantwoordelijkheid. De organisator zorgt ervoor dat je 
voldoende verzekerd bent. Er is minimaal een verzekering lichamelijke ongevallen voor 
de kinderen. Voor de onthaalouders is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 
arbeidsongevallen. 

Ondersteund door een sterk netwerk.

Organisator Gezinsopvang.
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 Sociaal statuut
Als aangesloten onthaalouder ben je geen zelfstandige of werknemer, maar heb je een 
eigen sociaal statuut. Zo bouw je rechten op voor kinderbijslag, pensioenrechten en 
terugbetaling van gezondheidskosten. In bepaalde gevallen kan je beroep doen op een 
opvanguitkering of vervangingsinkomen: (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit, 
arbeidsongeval. 

>> Vraag meer info aan je verantwoordelijke of lees meer in de brochure ‘Statuut voor 
onthaalouders’. Je vindt de brochure op www.vivosocialprofit.org/helpdesk-onthaalouders.

Fatima (30), onthaalouder en
“Wanneer ik twijfels of vragen heb,  
kan ik altijd bij collega-onthaalouders of mijn verantwoordelijke 
terecht. Ik werk thuis, mét een sterk netwerk."
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Surf naar www.ikwordonthaalouder.be

1  Stel je kandidaat
 Maak een afspraak met de verantwoordelijke van de Organisator Gezinsopvang  
 in jouw gemeente. 

2  Volg een cursus
 Schrijf je in voor de kennismakingsmodule. Meer informatie over het aanbod vind je  
 via de link op de Voorwaarden-pagina van onze website.

3  Ga aan de slag!
 Maak je woning 100% kindvriendelijk of ga op zoek naar een ideale locatie en 
 collega-onthaalouder.

Heb je nog twijfels of vragen?  

Op de website vind je een antwoord op de meest gestelde vragen en de contactgegevens 
van de Organisator Gezinsopvang in jouw omgeving. Zij helpen je met plezier verder!

Ben je er klaar voor?

Word onthaalouder in 3 stappen!
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