DIENST KINDEROPVANG
Adviesrol lokaal bestuur bij uitbreiding kinderopvang van baby’s en peuters
Met het decreet van 20/04/12 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters wil
de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor
iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse Regering
verder in bijkomende opvangplaatsen investeren.
In de kinderopvang van baby’s en peuters gaat het dan over een uitbreiding van het aantal plaatsen
met een subsidie. Wanneer er dergelijke uitbreidingsronde in de kinderopvang is, kunnen
organisatoren kinderopvang hierop intekenen. Kind en Gezin zal aan het lokaal bestuur vragen om een
advies te formuleren over de aanvragen binnen de gemeente. Als lokale regisseur heeft het lokaal
bestuur op die manier inbreng in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied.

Hoe zit het in elkaar?
Een lokaal bestuur formuleert het advies aan de hand van criteria die vooraf zelf door het lokaal
bestuur werden bepaald. Op basis van deze criteria kan het lokaal bestuur een gemotiveerd positief of
negatief advies uitbrengen. Dit wil zeggen dat, als een lokaal bestuur:
•
•

negatief advies geeft over een bepaald aanvraagdossier, de aanvraag meteen kan worden
uitgesloten door Kind en Gezin.
positief advies geeft over het aanvraagdossier, het lokaal bestuur hieraan ook een score zal
toekennen.

Het lokaal bestuur kan een 0 – score geven. Een score van 0 is niet gelijk aan een negatief advies.
Aanvragen met een 0 – score worden niet bij voorbaat uitgesloten door Kind en Gezin. De aanvraag
start dan mogelijk wel met een lagere score dan andere aanvragen. Als een lokaal bestuur over een
individuele aanvraag geen advies verleent, bv. omdat de organisator zijn aanvraag niet kenbaar maakte
bij het lokale bestuur, of omwille van een andere reden, dan wordt dit door Kind en Gezin ook als een
0 – score beschouwd (en niet als een negatief advies).
Het is belangrijk dat het advies van het lokaal bestuur met zorg wordt opgesteld en kwaliteitsvol is. Als
lokale regisseur hebben we via het geven van dit advies een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling
van het kinderopvangaanbod. De eerste opdracht is het opmaken van de beoordelingsprocedure en
beoordelingscriteria om de subsidieaanvragen objectief een score toe te kennen. Het lokaal bestuur
kan dit samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opmaken. Het is belangrijk dat de
opgestelde criteria voor verschillende uitbreidingsrondes hanteerbaar zijn. De criteria dienen daarom
zo geformuleerd dat ze langer bruikbaar zijn en dat deze een meerwaarde betekenen voor de
gemeente.
Eens de criteria bepaald zijn, moet aan elk criterium een gewicht toegekend worden. Dit alles wordt
vastgelegd in de beoordelingsprocedure die kenbaar gemaakt moet worden aan de organisatoren op
het grondgebied. Het lokaal bestuur toetst elke aanvraag uit de gemeente aan de criteria en berekent
voor elke aanvraag een totaalscore.
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Criteria en gewichten
Criterium 1: de locatie werkt met flexibele opvanguren (6 punten)
•

•

•
•

De locatie biedt flexibele opvanguren: 6 punten
Onder flexibele opvanguren verstaan we alle opvang met inbegrip van nachtopvang en/of
weekendopvang.
De locatie heeft ruimere opvanguren dan de standaard opvanguren (van 7u30 tot 18u) binnen
de gemeente: 4 punten
Onder ruimere opvanguren verstaan we minimum een uitbreiding van 30 min voor- of na de
standaarduren (7u30 tot 18u).
De locatie is evenveel open dan de standaard opvanguren (van 7u30 tot 18u) binnen de
gemeente: 2 punten
De locatie is minder open dan de standaard opvanguren (van 7u30 tot 18) binnen de
gemeente: 0 punten

Een aanvraag die bijvoorbeeld ruimere opvanguren aanbiedt, zal een score krijgen van 4 op 6 op dit
criterium.
Criterium 2: de organisator biedt inclusieve opvang (4 punten)
•

•

•

De organisator reserveert enkele opvangplaatsen voor inclusieve opvang, promoot zich als
dusdanig en vraagt de nodige ondersteuning: 4 punten
De organisator houdt enkele opvangplaatsen constant beschikbaar voor inclusieve opvang.
De organisator staat open voor inclusieve opvang: 2 punten
De organisator biedt opvang aan een kind met specifieke zorgbehoefte als er een opvangplaats
beschikbaar is.
De
organisator
staat
niet
open
voor
inclusieve
opvang:
0
punten

Criterium 3: de organisator zet in op toegankelijke kinderopvang (4 punten)
•
•

•

De organisator vangt anderstalige kinderen op en kinderen uit kansarme allochtone en
autochtone gezinnen: 2 punten
De organisator is gemakkelijk bereikbaar: 1 punt
De organisator is gemakkelijk bereikbaar te voet, met de fiets en/of de auto:
- een ouder kan op een veilige manier te voet of met de fiets aan de opvang geraken.
- in de onmiddellijke nabijheid van de opvanglocatie is er parkeergelegenheid voor ouders die
hun kind met de auto brengen.
De organisator is bereikbaar via het openbaar vervoer: 1 punt
Aanvullend: er is een bushalte in een straal van 1 km.

Een aanvraag die bijvoorbeeld kinderen uit kansarme gezinnen opvangt én vlot bereikbaar is met het
openbaar vervoer zal 3/4 scoren voor dit criterium.

2

Criterium 4: de organisator biedt alternatieve opvang aan (2 punten)
•

•

De organisator biedt alternatieve opvang aan: 2 punten
Alternatieve opvang = opvang waarbij accenten of waardes explicieter naar voor geschoven
worden. Het hele opvanggebeuren staat in het teken van deze overtuiging die algemeen erkend
is en die de veiligheid en de gezondheid van de kinderen niet in het gedrang brengt. De
aanvrager heeft de nodige expertise inzake en laat zich hierin ondersteunen.
De organisator biedt de ‘klassieke’, ‘gebruikelijke’ opvang aan: 0 punten
Klassieke opvang = kwalitatieve opvang zonder accenten of waardes die explicieter naar voor
geschoven worden.

We streven naar een gedifferentieerd aanbod aan opvang vandaar dat een organisator die
bijvoorbeeld natuurbeleving, gezonde voeding, beweging, meertaligheid… volledig doortrekt in de
werking 2 punten scoort.

Criterium 5: de ligging van de opvanglocatie (2 punten)
•

•

•

De opvanglocatie ligt in een wijk met weinig aanbod aan kinderopvang: 2 punten
Barcelonanorm: per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar moeten er 33 opvangplaatsen zijn, dit is de
33% - norm (= % aanwezige opvang per 100 kinderen <33%)
De opvanglocatie ligt in een wijk met een gemiddeld aanbod kinderopvang: 1 punt
per 100 kinderen zijn er 50 opvangplaatsen (en meer als 33%), dit is de 50% - norm (=%
aanwezige opvang per 100 kinderen <50% en >30%)
De opvanglocatie ligt in een wijk met ruimer aanbod kinderopvang: 0 punten
meer als 50% (=% aanwezige opvang per 100 kinderen >50%)

Criterium 6: de betrokkenheid van de organisator bij het lokaal bestuur (2 punten)
•

•

De organisator neemt deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang: 1 punt
Deelnemen = minstens de helft van de vergaderingen aanwezig en verontschuldigt zich bij
afwezigheid.
De organisator neemt deel aan de netwerkmomenten van Huis van het Kind: 1 punt
Deelnemen = minstens de helft van de momenten aanwezig

Een aanvraag krijgt een 2/2 op dit criterium wanneer de organisator én deelneemt aan het LOK en
aanwezig is op de netwerkmomenten van Huis van het Kind.
Totaal te behalen punten: 20
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