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Inleiding 
In deze handleiding leggen we stapsgewijs uit hoe u uw kind (1ste tot en met 3de kleuter) kunt 

inschrijven via de website van Kinderopvangpunt Gent: www.kinderopvang.gent. 

De opvang tijdens het schooljaar voor lagere schoolkinderen verloopt via de school, niet via de site 

Kinderopvangpunt Gent. 

Lagere schoolkinderen kunnen wel in de vakantieperiodes gebruik maken van de buitenschoolse 

opvang tot en met het 2de leerjaar, sommige (St)Ibo’s bieden opvang aan kinderen tot en met het 

6de leerjaar. 

1. Aanmelden/Registeren bij Kinderopvangpunt Gent 

Het registreren en aanmelden bij www.kinderopvang.gent verloopt via Mijn Gent. Elke vernieuwde 

dienstverlening bij de Stad Gent zal voortaan verlopen via uw centraal Mijn Gentprofiel. Hierdoor 

heeft u maar één e-mailadres en wachtwoord nodig. 

Als u een nieuwe aanvraag wilt starten of aan een lopende aanvraag iets wilt wijzigen, zal u gevraagd 

worden om u eerst aan te melden. 

Op www.kinderopvang.gent kan u zich aanmelden door te klikken rechtsboven op ‘Aanmelden’: 

 

http://www.kinderopvang.gent/
http://www.kinderopvang.gent/
http://www.kinderopvang.gent/
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Het aanmeldscherm van Mijn Gent zal zich openen.

 

 

 

Heeft u al een Mijn Gentprofiel dan kan u zich gewoon aanmelden en verder gaan naar stap ‘1.2. 

Aanmelden op Kinderopvangpunt Gent’. Anders dient u zich eerst te ‘registreren’. 

1.1. Registreren op Mijn Gent 

Als dit de eerste keer is dat u op Mijn Gent terecht komt, klikt u op ‘Registeren’. 

 

TIP 

Bij het aanmeldscherm is het belangrijk dat u de 2 kindjes ziet. Dan bent u in het 

aanmeldscherm van Kinderopvangpunt Gent. 
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Vul in het volgende scherm uw naam in, geef uw e-mailadres op en een wachtwoord. Klik daarna op 

‘Nieuw profiel aanmaken’. 
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Er wordt nu een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u opgaf waarbij gevraagd wordt om uw 

Mijn Gentprofiel te activeren. Klik op ‘Profiel Activeren’ 

 

1.2. Aanmelden op Kinderopvangpunt Gent 
Op www.kinderopvang.gent klikt u opnieuw op ‘Aanmelden’. 
 

 
  

http://www.kinderopvang.gent/
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U kan zich aanmelden met uw e-mailadres en wachtwoord. 
 

 
 
Als u zich heeft aangemeld, ziet u rechtsboven uw voornaam staan en wordt u verwelkomt op onze 
site. 
 

 
  

Uw voornaam 

Ga naar stap 1.2.1. 

Ga naar stap 1.2.2. 
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1.2.1. Nieuwe gebruikers / Geen Tinkelbel gebruiker 

Van nieuwe gebruikers hebben we nog een aantal bijkomende gegevens nodig. 

Klik op ‘Maak kinderopvangprofiel’. 

 

Uw voornaam, naam en e-mailadres staan nu automatisch ingevuld. Vul de overige velden en klik op 

‘Registeren’ als u klaar bent. 
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1.2.2. Vroegere Tinkelbelgebruikers 

Als uw kind (0-3 jaar) in een kinderdagverblijf of peutertuin heeft verbleven van de Stad Gent, of 

gebruik heeft gemaakt van de buitenschoolse opvang (+3-jaar, buitenschoolse of vakantieopvang) 

heeft u of uw partner al een account in Tinkelbel. 

Als u vroeger gebruiker was van de website Tinkelbel, dan heeft u een Tinkelbel profiel. We vragen u 

nu om deze gegevens éénmalig te koppelen met uw profiel voor Kinderopvangpunt. 

Klik op ‘Aanmelden met Tinkelbel profiel’ 

 

Vul nu uw e-mailadres (niet uw gebruiksnummer) en het wachtwoord in voor Tinkelbel en klik op 

‘Aanmelden met Tinkelbel profiel’. 

 

Vul in het koppelingsscherm uw e-mailadres (let op: niet uw gebruikersnummer) in en het nieuwe 

wachtwoord dat u toegezonden kreeg. 

 

 

TIP 

Deze registratie in Kinderopvangpunt dient u slechts éénmaal uit te voeren. 

TIP 

Als u uw wachtwoord vergeten bent, klikt u onderaan op ‘nieuw wachtwoord 

aanvragen’. Vul uw e-mailadres en rijksregisternummer in en u krijgt een nieuw 

wachtwoord toegezonden naar uw e-mailadres. 
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2. Een nieuwe aanvraag voor buitenschoolse opvang 

Na het succesvol aanmelden, wordt u verwelkomt op Kinderopvangpunt Gent. Voor een inschrijving 

voor buitenschoolse opvang klikt u op ‘Buitenschoolse opvang’. 

 
 

Voor een nieuwe aanvraag klikt u op ‘Nieuwe aanvraag’. 

 

 

U komt in de module ‘Nieuwe aanvraag voor buitenschoolse opvang’ en wordt begeleid door 4 

stappen. 

TIP 

Deze koppeling moet slechts éénmaal worden uitgevoerd.  Daarna kan u zich in 

Kinderopvangpunt steeds aanmelden met het e-mailadres en wachtwoord dat u 

ingegeven hebt in ‘Mijn Gent’. 
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2.1. Uw kind is nog niet ingeschreven in Tinkelbel of Kinderopvangpunt Gent 

In deze stap voegt u een (nieuw) kind toe dat gebruik zal maken van de buitenschoolse opvang, en 

zal u de gegevens van uw kind moeten invullen. 

 

2.1.1. Stap 1 van 4: uw kind toevoegen 

In deze stap komt u op een invulpagina waar u alle gegevens van uw kind invult. Het is belangrijk dat 

de gegevens zo volledig mogelijk zijn ingevuld. 

2.1.2. Stap 2 van 4: schoolopvang voor ‘naam van uw kind’ 
In deze stap vult u meer gegevens in zoals naar welke school uw kind gaat, in welke klas het zit … Vul 

de gegevens zo volledig mogelijk in. 

LET OP: bij ‘School’ 

Duid de juiste school aan en check dat onder de school het juiste adres komt. 

Geen streepje, anders vindt het systeem de school niet. Het is belangrijk dat de school correct in het 

systeem zit. 

Als alle gegevens zijn ingevuld, klikt u op ‘Volgende’. 

 

Nu kunt u naar stap ‘2.2.3. Ingeven schooljaar, opvanginitiatief en standaarduren opvang’  in deze 

handleiding om verder in te schrijven. 
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2.2. Uw kind is al ingeschreven in Tinkelbel of Kinderopvangpunt Gent 

2.2.1.  Stap 1 van 4: uw kind selecteren 

In deze stap selecteert u uw kind waarvoor u buitenschoolse opvang wil aanvragen.  

Controleer of de gegevens van uw kind correct zijn. 

 

2.2.2.  Stap 2 van 4: Gegevens van uw kind invullen/wijzigen 

De website toont u de gegevens van uw kind die we al hebben. Lees deze gegevens goed na en pas 

aan waar nodig. Het is belangrijk dat de gegevens zo volledig mogelijk zijn ingevuld. 

LET OP: bij ‘School’ 

Duid de juiste school aan en controleer adres van de school.   

Geen streepje, anders vindt het systeem de school niet. 

 

 

Als u klaar bent klikt u op ‘Volgende’. 

  

Naam van uw kind (geboortedatum) 
Als u uw kind niet ziet staan ga naar 

stap 2.1.1. 

2017-2018 
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2.2.3.  Stap 3 van 4: Ingeven schooljaar, opvanglocatie en standaard uren 

Stap 1) Schooljaar: Selecteer het schooljaar waarvoor u buitenschoolse opvang aanvraagt 

Stap 2) Opvanglocatie: als het adres van de school correct in het systeem zit, dan ziet u de 

opvanglocatie staan die gekoppeld is met de school 

Stap 3) Het basisplan* ingeven 

* basisplan = maandelijks overzicht van de gevraagde buitenschoolse opvang 

Stap 3a) Kopieer basisplan van een vorig schooljaar: hier kan u eventueel het/de basisplan(nen) van 

vorige schoolja(a)r(en) selecteren 

OF 

Stap 3b) Standaard uren: hier selecteert u wanneer u uw kind brengt of afhaalt tijdens 

 O = ochtendopvang: beginuur (wanneer het kind wordt gebracht) en einduur (wanneer de 

school begint) 

 M = middagopvang: beginuur (wanneer de school onder de middag eindigt) en einduur 

(wanneer de school terug begint) 

 A = avondopvang: beginuur (wanneer de school gedaan is) en einduur (wanneer u uw kind 

komt afhalen in de avondopvang) 

 

 

 

 

 

Na het aanpassen van de uren klikt u op ‘Bevestig standaard uren/opties’. 

MIDDAG AVOND 

TIP 

De voorgestelde uren van de school zijn correct ingevuld. Hier hoeft u niets aan te 

veranderen.  

Het beginuur van de ochtendopvang (O) en einduur van de avondopvang (A) dient 

u wel aan te passen aan wanneer u uw kind brengt en afhaalt. 

Als u, per weekdag, verschillende breng- en afhaalmomenten heeft kunt u dit in 

stap 4 van 4 (zie 2.2.4.) aanpassen. 

OCHTEND 
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2.2.4.  Stap 4 van 4: Dagen, ochtenden, middagen, avonden en maaltijden 

aanduiden voor uw basisplan 

In deze laatste stap duidt u, per weekdag, de ochtenden (O), middagen (M)en avonden (A) aan 

waarop uw kind in de buitenschoolse opvang gaat verblijven. 

Zo maakt u een basisplan op. Elke (school)maand worden deze vaste opvangmomenten 

overgenomen.  

Stap 1) Selecteer de gewenste dagen: selecteer hier de gewenste dagen dat u gebruik wenst te 

maken van de opvang, per dag selecteert u de gewenst opvangmomenten:  

Ochtend,- Middag- en Avondopvang 

 

Stap 2) Aanpassen standaard uren per dag/moment: De standaard uren die u in de vorige stap heeft 

ingegeven, worden hier terug overgenomen. Mocht er toch iets  fout zijn of de breng- en 

afhaalmomenten verschillen op bepaalde dagen, dan kan u dit hier per dag aanpassen. 

Stap 3) Maaltijdopties per geselecteerde dag: Hier kan u per dag ingeven welke maaltijd uw kind zal 

nuttigen. Alle maaltijden (behalve de eigen) zijn betalend. 

Stap 3a)  over de middag / lunch 

 eigen lunchpakket = boterhammen van thuis 

 eigen lunchpakket met soep = uw kind krijgt soep van de opvanglocatie bij de boterhammen 

 middagmaal -6-jaar = warme maaltijd voor kinderen van het kleuteronderwijs 

 middagmaal +6-jaar = warme maaltijd voor kinderen van het lager onderwijs (enkel tijdens 

de schoolvakanties) 

 dieet -6 en +6-jaar = als uw kind een speciaal dieet dient te volgen 

 varkensvrij -6 en +6-jaar = warme maaltijd zonder varkensvlees 

 vegetarisch -6 en +6-jaar = warme maaltijd zonder vlees, mét vleesvervanger 

Voor meer informatie, neem contact op met de verantwoordelijke van uw opvanglocatie. 

Elke donderdag is het ‘veggie-dag’ en wordt sowieso een vegetarische maaltijd gegeven. 

stap 3b) na 15.30 uur / vieruurtje 

 vieruurtje = de kinderen krijgen een vieruurtje van de opvanglocatie in de avondopvang 

 eigen vieruurtje = de kinderen krijgen een vieruurtje van thuis mee 
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Als u alle dagen dezelfde maaltijd / vieruurtje wenst, kunt u na 1 keer ingeven alles kopiëren door op 

de ‘blaadjes’ rechts te klikken. 

 

 

Als u zeker bent van alle ingegeven opvangmomenten, uren en maaltijden, klik dan onderaan op 

‘Bevestig inschrijving’. 

Uw basisplan wordt verwerkt. Dit kan even duren. U keert automatisch terug op het overzichtsblad 

van ‘Uw aanvragen’. 

3. Uw aanvragen 

Op dit overzichtsblad ziet u een overzicht van uw gevraagde buitenschoolse opvang. U ziet het 

maandplan staan voor de huidige maand. 

LET OP: In het basisplan en maandplan worden de vakantieperiodes NIET overgenomen. Voor 

vakantieopvang dient u apart een aanvraag te doen.  

3.1. Het basisplan 
In het tabblad ‘Basisplan’ kunt u het basisplan bekijken en ‘Bewerken’ indien uw opvangwensen 

veranderen gedurende het jaar.  

Het basisplan wordt elke maand van het schooljaar automatisch toegepast als u het maandplan niet 

wijzigt. 

3.2. De eerstvolgende maand aanpassen 

LET OP: Voor de volgende maand kunt u aanpassen van de 1ste tot en met de 15de van de huidige 

maand. Dus het maandplan voor maart kunt u aanpassen van 1 tot en met 15 februari. 

 

Het maandplan staat automatisch ingevuld volgens het basisplan. Om aanpassingen te doen, klikt u 

op ‘Bewerk maandplan’. 
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Heeft u nog vragen? 

Als u met vragen zit i.v.m. inschrijvingen voor de buitenschoolse opvang, kan u steeds terecht in uw 

opvanglocatie. 

U kan ons ook bereiken op buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent. 

 

mailto:buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent

