Functionaliteiten
"Meldpunt Kinderopvang"

Administratie geregistreerd kinderopvanginitiatief

Administratie via inlog per geregistreerd kinderopvanginitiatief
1. Elk opvanginitiatief kan zich online registreren en, na akkoord van de verantwoordelijke van de stad of
gemeente, zijn fiche invullen via de via de registratie-wizard.

2. Na invullen gegevens klik je op “Aanvraag indienen.

3. Je zal een e-mail ontvangen waar je inloggegevens instaan plus een link naar de inlogpagina:

4. Na klikken op de link in de e-mail kon je op onderstaande pagina terecht:

Vul de gegevens in die in de e-mail staan en klik op “Inloggen”

5. De registratie-wizard bevat 9 stappen:
Daar je voor de eerste maal inlogt zal je alle gegevens van uw opvanginitiatief moeten invullen. Dit
gebeuurd echter stap voor stap:


Stap 1: Adresgegevens

 Opmerking: Onderste adresgegevens dienen enkel ingevuld te worden als de
contactgegevens verschillen van de locatie: Een dienst welke meerdere onthaalouders
beheerd kan dus in het bovenste deel het adres van de dienst invullen en moet dan wel
onderaan het adres van de onthaalouder invullen (zeker deelgemeente)
Vul de gegevens in en klik op “Ga naar stap 2”



Stap 2: Werkingsgebied (keuze tussen alle deelgemeentes van de stad of gemeente)

Vink de deelgemeente aan waar je als opvanginitiatief actief bent.


Stap 3: Aard van het opvanginitiatief:

Vink aan welke soorten opvang jouw initiatief aanbied.



Capaciteit: aantal vergunde plaatsen



Tijdstip opvang: Voor 7 u - Dagopvang - Na 18.30 u – Weekend



0 tot 3 jaar (kinderdagopvang)





2,5 tot 12 jaar (buitenschoolse)




Voorschoolse opvang, Naschoolse opvang, Woensdagnamiddag,
Schoolvakantie, Weekend, Snipperdagen, Ziekte

+ 12 jaar




Groepsverband: Mini Crèche - Zelfstandig Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf
Gezinsverband: Zelfstandig Onthaalouder - Onthaalouder aangesloten
aan dienst

Voorschoolse opvang, Naschoolse opvang, Woensdagnamiddag,
Schoolvakantie, Weekend, Snipperdagen, Ziekte

Stap 4: Urenrooster opvang

Uurrooster opgesplitst in 4 roosters:
 Mogelijk tot 3 roosters per dag.
 Aparte vakantieregeling.



Stap 5: Vakantieregeling

Vrij in te vullen tekstvak voor uw vakantieregeling



Stap 6: Tarieven

Vrij in te vullen tekstvak voor de gebruikte tarieven



Stap 7: Bijkomende informatie

Vrij in te vullen tekstvak voor extra informatie



Stap 8: Opladen van foto’s

Elk opvanginitiatief kan tot 4 foto’s op de fiche plaatsen.
Hiervoor moet je over digitale foto’s beschikken.
Klik telkens op de knop “bladeren” en kies een voor een welke foto’s je wil plaatsen
Daarna klik je op de knop “Verstuur foto’s”. De foto’s worden nu naar de webserver gekopieerd.



Stap 9: Aanpassen login en paswoord.

Hier kan jezelf je inlognaam en paswoord kiezen.

6. Aanpassingen
Elk opvanginitiatief kan, na de eerste keer via de registratie-wizard te hebben doorlopen, op elk moment
alle gegevens aanpassen via zijn persoonlijke inlog.
Daarna komt hij op zijn welkompagina.



Mijn organisatiegegevens: van hieruit kan hij zijn gegevens aanpassen:

Alle gegevens zijn onderverdeeld in de categorieën, klik erop, pas aan en vergeet niet op de knop “Bewaren
en afsluiten” te klikken onderaan de pagina.



Mijn beschikbare plaatsen: aanmaak, wijzigen of verwijderen van een vrije-plaats-fiche.

Overzicht op aangeboden vrije plaatsen.

Aanmaak of aanpassen vrije plaats

