Beoordelingsprocedure en criteria in het kader van de
herkansingsronde kinderopvang van baby’s en peuters
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 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.

Criteria 1: de organisator van kinderopvang is betrokken bij de werking
van het lokaal bestuur
a. 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)
b. 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
a. Het opvanginitiatief ligt op max. 500 meter van een bushalte van De Lijn (2 punten)
b. Het opvanginitiatief ligt tussen de 500 meter en 1000 meter van een bushalte van De Lijn
(1 punt)
c. Het opvanginitiatief ligt verder dan 1000 meter van een bushalte van De Lijn (0 punten)

Criteria 3: kwetsbare kinderen binnen bestaande opvang
a. De opvanglocatie 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, Wezijnsschakels actief binnen
Brecht, … (1 punt)
b. Geen samenwerking (0 punten)

