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> WELKOM BIJ KINDEROPVANGWIJZER

=> Ga via https://www.kinderopvangwijzer.be
=> Kies stad of gemeente waar u opvang wenst.
=> Op de Home-pagina met de kaartweergave kunt u, indien nodig, filters (leeftijd, type opvang,  
 tijdstip opvang, locatie, vrije plaatsen) gaan toepassen.  
 Zoekt u bijvoorbeeld opvang voor een kind van 2 jaar dan kunt u filteren op leeftijd. 
	 ➜  Klik op leeftijd en vink de gewenste filter aan.

> SELECTEER EEN OPVANGINITIATIEF

➜ Klik op de locatie van het door u gekozen initiatief of ga naar de lijst met alle opvanginitiatieven
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> INVULLEN AANVRAAGFORMULIER

U wenst als ouder een aanvraag te doen bij 1 specifiek kinderopvanginitiatief.

Selecteer het initiatief door te klikken op de kaart. Of ga naar de overzichtslijst en  
selecteer het initiatief door een vinkje te plaatsen in het vakje rechts van het initiatief. (zie p 3)

Selecteert u een opvanginitiatief op de kaart dan komt u op de pagina van het gekozen initief 
terecht. ➜  Klik op contactformulier om verder te gaan met de aanvraag.

Vertrekt u vanuit de overzichtslijst dan vindt u onderaan de lijst een doorklik naar het formulier.
➜  Klik op contacteer selectie.
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> Uitleg aanvraagformulier
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Klik op ‘bekijk X vrije plaats’ en zie het overzicht van de vije plaats(en).

U wenst als instantie, familie, kennis van de ouder een aanvraag te doen. Selcteer ‘ik doe 
een aanvraag in naam van de ouder’. Dit gebeurt wanneer de ouder niet in de mogelijkheid is 
om het dossier zelf digitaal op te volgen.

Invoegen gegevens (door) ouder/aanvrager.

Invoegen gegevens kind.

Invoegen gewenste startdatum en opvangmomenten. 
Opvangmomenten via schuifbalk aanduiden. Wenst u geen opvang die dag schuif dan de 
blokje op elkaar.

Extra opmerkingen kunnen hier vermeld worden.

Bevestig dit formulier hier.

Let op: indien u dit bevestigd dan kunt u dezelfde aanvraag niet meer doen naar ander 
initiatieven. Hiervoor dient de aanvrager de keuze te selecteren om meerdere initiatieven 
te contacteren.
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U wenst als ouder een aanvraag te doen bij meerdere opvanginitiatieven.

➜  Op de Home-pagina kiest u bovenaan de kaart ‘selecteer 1 of meerdere initiatieven’

➜  Zet een vinkje bij de initiatieven die u wenst te contacteren.  
➜  klik dan daarna onderaan op ‘Contacteer selectie’.

Het contactformulier verschijnt en u kunt de gewenste informatie invullen. (uitleg op pg 5-6)
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> OPVOLGING AANVRAAG

Per mail

- U krijgt bevestiging van aanvraag.

- U ontvangt herinneringsmails van uw openstaande aanvraag. 

- Mocht u in tussentijd een andere oplossing gevonden hebben dan kunt u u w aanvraag via de 
 link in de mail annuleren. Gelieve een reden van annulatie aan te duiden.

- Het opvanginitiatief zal uw aanvraag goedkeuren of annuleren en u ontvangt ook hiervan 
 een bevestiging.
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