Uitbreidingsronde kinderopvang
voor baby’s en peuters
Aanvraagprocedure
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Van zodra het Agentschap Opgroeien op vraag van de Vlaamse Regering een oproep voor
de uitbreidingsronde lanceert, informeert gemeente Brecht alle relevante organisatoren
hierover, en stelt zij de vraag om, als er interesse tot uitbreiding is en er bij Kind en Gezin
een aanvraag wordt ingediend, ook een advies te vragen aan het lokaal bestuur. Ook deze
beoordelingsprocedure, waarin de criteria voor de scores terug te vinden zijn, wordt op dat
moment nogmaals aan de organisatoren bezorgd.
De organisator van kinderopvang dient de aanvraag in bij het Agentschap Opgroeien én bij
het lokaal bestuur, max. 2 maanden na de officiële oproep van het Agentschap Opgroeien.
De aanvraag aan het lokaal bestuur gebeurt schriftelijk, ondertekend of via een gescand
document met originele handtekening per mail. De aanvraag dient bezorgd te worden aan
dienst
welzijn,
Kris
Van
Dijck,
Gasthuisstraat
11,
2960
Brecht
of
via kris.vandijck@brecht.be. Het lokaal bestuur bezorgt een ontvangstbevestiging via e-mail
aan de aanvrager, ten laatste 2 weken na ontvangt van de aanvraag.
Het Agentschap neemt uiterlijk 30 juni 2021 een beslissing over de ingediende aanvragen.
Het lokaal bestuur bezorgt het advies, aan de hand van de vooropgestelde criteria en
scores, ten laatste 2 maand na het indienen van de aanvragen, aan het Agentschap
Opgroeien.
Het lokaal bestuur bezorgt zijn advies aan de indiener, ten laatste 1 maand na de indiening.
Zowel een positief als een negatief advies wordt teruggekoppeld aan de aanvrager. Het
advies zal via een persoonlijke toelichting terug gekoppeld worden aan de indieners. Het
advies zal opgesteld worden aan de hand van vooraf opgestelde criteria en aan de hand
van de vooraf opgestelde scores.
Voor het advies vanuit het lokaal bestuur vertrekt naar het Agentschap Opgroeien, zal het
lokaal bestuur het Lokaal Overleg Kinderopvang inlichten over het geformuleerde advies.
Dienst welzijn zal hiervoor tijdig het LOK bij elkaar roepen om hierover in overleg te gaan.
Tijdens dit overleg kunnen kinderopvanginitiatieven hun aanvraag, indien nodig, verder
motiveren en toelichten aan de andere leden van het LOK.
Bij ongunstig advies kan de betrokkene bezwaar aantekenen tegen deze beslissing bij de
gemeenteraad binnen de 2 weken na ontvangst van het negatief advies. Het bezwaar kan
bezorgd worden via Kris Van Dijck, consulent welzijn.
Aanspreekpunt voor het Agentschap Opgroeien en voor alle aanvragers: Kris Van Dijck,
consulent welzijn, welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht, 03 330 11
20, kris.vandijck@brecht.be.

Voorstel criteria en scores
De criteria moeten meetbaar en controleerbaar zijn en mogen niet discrimineren. Het advies
van het lokaal bestuur moet kwaliteitsvol zijn: transparant, objectief en relevant.
De criteria, de scores hieraan verbonden en de procedure van aanvragen, werden tijdens het
LOK van 3 december 2020 besproken met de aanwezigen leden. Het lokaal bestuur is verplicht
advies te vragen aan het LOK over de criteria. Dit advies is niet bindend.
Het is belangrijk dat de nieuwe plaatsen en de plaatsen die omgeschakeld worden naar IKT,
ook effectief ingezet worden om kwetsbare doelgroepen, die effectief nood hebben aan
opvangplaatsen IKT, te bereiken.
De scores die behaald worden door de kinderopvanginitiatieven die een aanvraag indienen,
worden herleid naar een maximum van 8 punten.
Een score van 0 is niet gelijk aan een negatief advies. Aanvragen met een 0-score worden
dus niet bij voorbaat uitgesloten. Het lokaal bestuur koppelt deze score ook terug aan de
organisator kinderopvang, op het moment dat het bestuur het advies aan het Agentschap
Opgroeien bezorgt.

Criteria 1: de organisator van kinderopvang is betrokken bij de
werking van het lokaal bestuur
MOTIVATIE
Het lokaal bestuur wil via het Lokaal Overleg Kinderopvang alle relevante partners die bezig
zijn met kinderopvang en opvoedingsondersteuning samen brengen en samenwerking
bevorderen. Daarom wil het engagement en actieve deelname bevorderen.
Het Lokaal Loket Kinderopvang, dat startte in september 2020, moet op termijn de nood aan
kinderopvang objectiveren. Het is ook de bedoeling om ouders te helpen in hun zoektocht naar
kinderopvang, met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen. Het lokaal bestuur vindt de
samenwerking met het Lokaal Loket Kinderopvang dan ook heel belangrijk.
SCORE
1. De organisator werkt mee of engageert zich om mee te werken aan de vergaderingen van
het Lokaal Overleg Kinderopvang: als lid van het LOK is de organisator minstens 2/3de van
het aantal vergaderingen aanwezig, neemt actief aan deze vergaderingen en is
verontschuldigd bij afwezigheid (1 punt)
2. De organisator werkt mee of engageert zich om mee te werken aan het Lokaal Loket
Kinderopvang: de organisator is actief betrokken bij de concrete uitwerking van de website
van het Lokaal Loket Kinderopvang en geeft goedkeuring om de eigen gegevens op te
nemen op deze website. De organisator is steeds bereid om, via het lokaal antennepunt
van het Lokaal Loket Kinderopvang, toelichting te geven over de werking van de eigen
opvang,
de
vrije
opvangplaatsen,
de
wachtlijsten,
… (1
punt)

Criteria 2: de organisator van kinderopvang is vlot bereikbaar via het
openbaar vervoer
MOTIVATIE
Dit criterium komt tegemoet aan de toegankelijkheid voor gezinnen zonder auto of de
mogelijkheid om hun kind naar de opvangvoorziening te brengen met de auto. Het lokaal
bestuur vindt de bereikbaarheid van de locatie van de opvang belangrijk en vooral voor
kwetsbare doelgroepen. Dit zal gemeten worden.

SCORE
1. Het opvanginitiatief ligt op max. 500 meter van een bushalte van De Lijn (2 punten)
2. Het opvanginitiatief ligt tussen de 500 meter en 1000 meter van een bushalte van De Lijn (1
punt)
3. Het opvanginitiatief ligt verder dan 1000 meter van een bushalte van De Lijn (0 punten)

Criteria 3: de organisator heeft een extra aanbod naar ouders toe
MOTIVATIE
In het kader van ruimere toegankelijkheid worden deze drie criteria gekozen, waarbij bovenop
de subsidievoorwaarden nog extra stappen worden gezet om ouders te ondersteunen.
SCORE
1. Het opvanginitiatief is meer dan 11 uur per dag open (1 punt)
2. Het opvanginitiatief is meer dan 220 dagen per jaar open (1 punt)
3. Het opvanginitiatief houdt minstens 10 % van zijn plaatsen vrij voor dringende
opvangvragen of engageert zich hiertoe. Onder ‘dringende opvangplaatsen’ wordt
verstaan dat binnen de maand opvang kan voorzien worden bij een vraag (1 punt)
4. Het opvanginitiatief ontvangt van het Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) de subsidie
voor inclusieve opvang. Deze subsidie is voorzien voor de opvang van kinderen met een
specifieke zorgbehoefte. Zowel individuele inclusieve opvang als structurele opvang is
mogelijk (1 punt)
5. Het opvanginitiatief ontvangt de plussubsidie voor het ondersteunen van kwetsbare
gezinnen*. Kinderen van deze gezinnen krijgen voorrang en vertegenwoordigen minstens
30 % van de opgevangen kinderen binnen het kinderopvanginitiatief (1 punt)
*Een kwetsbaar gezin beantwoordt aan minstens 2 van deze kenmerken, waarvan minstens één van de laatste 3
kenmerken:
nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken en te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen;
alleenstaand zijn; niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking
komt voor de bepaling van het inkomenstarief;
• een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben dat lager is dan een bepaald bedrag;
• beantwoorden aan minstens één van de volgende 2 kenmerken
o een gezinslid met een handicap;
o voor volwassenen: attest van handicap en recht hebben op tegemoetkoming van FOD Sociale Zekerheid;
o voor minderjarigen: in aanmerking komen voor verhoogde kinderbijslag;
o een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen;
o in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin: als het voor de kinderen om
sociale of pedagogische redenen wenselijk is dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang.
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•

Criteria 4: kwetsbare kinderen binnen bestaande opvang
MOTIVATIE
Het lokaal bestuur wil actief inzetten op het voorkomen en bestrijden van armoede door o.m.
tewerkstellingskansen van kwetsbare gezinnen te verhogen en in te zetten op activering.
Wanneer een opvanginitiatief een samenwerking kan aantonen met diensten die met
kwetsbare gezinnen werken, krijgen zij hiervoor een extra score.

SCORE
1. De organisator van kinderopvang kan een samenwerking aantonen in functie van het
creëren van opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, met het OCMW, Domo
vzw (Door Ondersteuning Mee Opvoeding), 1G1P (1 Gezin 1 Plan), Opvoedingswinkel
Zoersel, O.C. Clara Fey, consultatiebureau Kind & Gezin, OCMW Brecht,
Welzijnsschakels actief binnen Brecht, … (1 punt)
2. Geen samenwerking (0 punten)

