
 

 

 

 

Criteria voor uitbreidingsronde 
kinderopvang baby’s en peuters trap 2 

subsidies 
Leidraad voor het formuleren van een kwalitatief en zorgvuldig advies bij 

aanvragen tot subsidies trap 2 met ingang van 1 september 2022. 
 
 
Hieronder worden de verschillende beoordelingscriteria opgesomd, die ook een gewicht 
toegekend krijgen. Een motivering wordt gegeven waarom deze criteria voor Sint-Niklaas als 
belangrijk worden aanzien. De criteria werden goedgekeurd door het lokaal overleg 
kinderopvang (28/03/2022) en de gemeenteraad (26/08/2022) na advies van het college van 
burgemeester en schepenen op 18/07/2022.  

Criterium 1: Ligging en bereikbaarheid 
 
1.1. De wijk waar het opvanginitiatief gelegen is heeft een bepaalde kwetsbaarheid: hoogste, 
hoge, middelmatige, lage of laagste kwetsbaarheid.  
Zie bijlage ‘bepaling kwetsbaarheid van een wijk’.  
Verdeling punten: 

- Hoogste kwetsbaarheid: 10 punten 
- Hoge kwetsbaarheid: 7 punten 
- Middelmatige kwetsbaarheid: 5 punten 
- Lage kwetsbaarheid: 3 punten 
- Laagste kwetsbaarheid: 0 punten 
- Uitzondering: Indien een initiatief op maximaal 200 meter (straal gemeten in 

geoloket) ligt van een wijk met een lagere kwetsbaarheid dan zal het advies 
opgemaakt worden adhv de wijk met de laagste kwetsbaarheid.  
 

Motivering:  
Hoe hoger de kwetsbaarheid in een wijk, hoe groter de nood aan plaatsen met 
inkomenstarief. Dit criterium voldoet ook aan de doelstelling om betaalbare opvang binnen 
een redelijke termijn en afstand te zien voor elk gezin dat kinderopvang nodig heeft. De 
bepaling van kwetsbaarheid van een wijk kan opgevraagd worden bij de secretaris van het 
LOK.  
 

1.2.De wijk waar het opvanginitiatief gelegen is telt max 30% (hoge nood), tussen de 30 en 50 
% (middelmatige nood) of meer dan 50 % (lage nood) opvangplaatsen ten opzichte van het 
aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar in de wijk.  
Zie bijlage ‘bepaling nood kinderopvangplaatsen’.  
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Verdeling punten: 
- Hoge nood: 6 punten 
- Middelmatige nood: 4 punten 
- Lage nood: 2 punten 
- Uitzondering: Indien een initiatief op maximaal 200 meter (straal gemeten in 

geoloket) ligt van een wijk met een hogere nood dan zal het advies 
opgemaakt worden adhv de wijk met de hoogste nood.  

Motivering: 
Het is belangrijk om een goede spreiding te hebben van onze opvanglocaties. Sint-Niklaas 
telt een aantal wijken waar het aantal opvangplaatsen in verhouding tot het aantal kinderen 
jonger dan 3 jaar zeer beperkt is. Het spreekt voor zich dat de nood aan kinderopvang in 
deze wijken groter is dan in wijken waar reeds een hoger percentage aan plaatsen 
beschikbaar is.  
 
 

1.3. Ligging ten opzichte van reeds bestaande organisatoren. 
Het initiatief ligt op meer dan 200 meter (straal) van reeds bestaande organisator in de buurt:   
2 punten 
 
Motivering: 

Om een goede spreiding van kinderopvangplaatsen te garanderen en kinderopvang in 
de stad leefbaar te houden voor organisatoren willen we vermijden dat nieuwe 
initiatieven te dicht opstarten bij een reeds bestaande organisator.  

 
1.4. Invalswegen. 
Het initiatief ligt aan een belangrijke invalsweg of heeft een directe verbinding met belangrijke 
invalswegen: 2 punten 
 
Motivering: 

Als een opvanginitiatief aan een belangrijke invalsas of weg ligt kunnen ouders in 
transit de opvang makkelijker bereiken.  

 
 
1.5. Bereikbaarheid. 
Bereikbaarheid openbaar vervoer: 

- Mobiscore hoger dan 8,5 op tien: 6 punten 
- Mobiscore tussen 7 en 8,5 op tien: 4 punten 
- Mobiscore lager dan 7 op tien: 2 punten 

De opvanglocatie beschikt over voldoende buggy- en maxicosy ruimte: 3 punten 
 
Motivering: 

Voor kwetsbare gezinnen is het belangrijk dat de opvang bereikbaar is via het openbaar 
vervoer of te voet/met de fiets. Ouders brengen hun kinderen vaak in een buggy of 
maxicosy en willen zich erna snel kunnen verplaatsen. Hiervoor is het belangrijk dat er 
voldoende ruimte is voor buggy’s en maxicosy. 
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1.6. Stadsontwikkeling.  
Verdeling punten: 

- Het initiatief ligt in een wijk die in ontwikkeling is of binnen 2 jaar ontwikkeld zal 
worden: 2 punten 
 

Motivering: 
Het is belangrijk om rekening te houden met de stadsontwikkeling in onze wijken. De 
toekomstige nood aan opvang kan zo voor een deel al opgevangen worden.  
 

Criterium 2: Het kinderopvanginitiatief heeft een flexibel aanbod naar ouders toe.  
 
2.1. Het kinderopvanginitiatief is geopend buiten de standaard openingsuren.  
Het kinderopvanginitiatief is meer dan 11 uren per dag open (minstens een half uur langer dan 
standaard openingsuren tussen 7 en 18 uur, bij voorkeur voor 7 uur): 3 punten 
 
Motivering: 

Het loket kinderopvang krijgt steeds vaker de vraag of er opvanginitiatieven zijn die 
vroeger open zijn dan 7 uur of later dan 18 uur. Vooral opvang vanaf 6u30 wordt veel 
gevraagd in het centraal aanmeldingssysteem. Met dit criterium willen we aan die vraag 
tegemoetkomen.   

 
2.2. Het kinderopvanginitiatief is meer geopend dan de standaard openingsdagen.  
Het kinderopvanginitiatief is meer dan de verplichte 220 dagen per jaar open: 2 punten 
 
Motivering: 

Er is een tekort aan opvangplaatsen in Sint-Niklaas. Door meer dan 220 dagen per jaar 
open te zijn, denken we iets beter te kunnen voldoen aan de nood aan opvang.  

 
 
2.3. Het kinderopvanginitiatief houdt plaatsen vrij voor dringende opvangvragen.  
Het kinderopvanginitiatief houdt minstens 10% van zijn plaatsen vrij voor dringende 
opvangvragen: 4 punten.  
 
Motivering: 

We merken dat maatschappelijk assistenten en doelgroepenwerkers het vaak moeilijk 
hebben om hun cliënten met een dringende opvangvraag te helpen bij het vinden van 
kinderopvang. Daarnaast stijgt het aantal dringende opvangplaatsen elk jaar. Door de 
derde indicator binnen dit criterium proberen we de drempel te verlagen voor kinderen 
uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen en hun kansen op maatschappelijke integratie 
te verhogen.  
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Criterium 3: Het kinderopvanginitiatief is laagdrempelig voor ouders.  
 
3.1. Financiële drempels verlagen.  
 
Verdeling punten: 

- De aanvrager zoekt samen met de ouder naar een oplossing bij het niet tijdig kunnen 
betalen van de rekening (vb. afbetalingsplan opstellen, uitstel van betaling,…): 4 punten 

- De aanvrager vraagt geen waarborg voor gezinnen met een gezamenlijk inkomen lager 
dan 29050,38 euro (bedrag 2022 afhankelijk van indexering/aanpassen): 3 punten 

- De aanvrager rekent ongerechtvaardigde afwezigheden aan aan maximum het 
inkomenstarief dat de ouders betalen: 3 punten 

- De aanvrager rekent geen opzegvergoeding aan voor mensen met een individueel 
verminderd tarief: 1 punt 

- De aanvrager voorziet meer dan de wettelijk verplichte 18 gerechtvaardigde 
afwezigheidsdagen voor een voltijds opvangplan: 2 punten 

- De aanvrager maakt samen met de ouder een plan van aanpak op bij het niet naleven 
van het opvangplan: 2 punten 

- De aanvrager begeleidt ouders actief bij de aanvraag van een attest inkomenstarief of 
een individueel verminderd tarief (niet enkel doorverwijzing): 2 punten  

 
Motivering: 

Het is belangrijk dat initiatieven zo veel mogelijk hun financiële en andere drempels 
verlagen ter bestrijding van de armoede in de stad.  

  

Criterium 4: De aanvrager werkt samen met het lokaal bestuur en andere partners. 
 
4.1. De aanvrager werkt actief mee aan het centraal aanmeldingssysteem voor opvangvragen.  

Verdeling punten: 
▪ Samenwerkingsovereenkomst getekend: 7 punten 
▪ Antwoorden op aanvragen kinderopvang binnen afgesproken termijn: 5 

punten 
▪ Ouders doorverwijzen naar de website kinderopvang.sint-niklaas.be 

indien er geen plaats is: 1 punt 
▪ Aanvragen die komen buiten het aanmeldingssysteem inputten: 3 punten 

 
Motivering: 
Enkel als iedereen meewerkt met het centraal aanmeldingssysteem krijgen we zicht op de 
werkelijke nood aan kinderopvang in Sint-Niklaas. Agentschap Opgroeien vraagt jaarlijks ook 
concrete cijfers over aanvragen kinderopvang. Toekomstige uitbreidingsrondes zullen 
gebaseerd zijn op cijfers van het lokaal loket kinderopvang (aanmeldingssysteem).  
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4.2. De aanvrager neemt deel aan de vergaderingen van het lokaal overleg kinderopvang. 
Verdeling punten: 

- De aanvrager stelt zichzelf en het kinderopvanginitiatief voor op de eerstkomende 
vergadering van het lok: 1 punt. 

- De aanvrager neemt op jaarbasis deel aan minstens de helft van de vergaderingen van 
het lokaal overleg kinderopvang: 2 punten. 

 
Motivering: 
Het is enkel door een grote betrokkenheid van alle opvanginitiatieven bij het lokaal bestuur en 
de partners dat er een verschil kan gemaakt worden voor ouders met een nood aan 
kinderopvang. Door samenwerking in het belang van de ouders/kinderen, door samen nadenken 
over de juiste accenten en prioriteiten draagt iedereen zijn steentje bij tot het bieden van 
antwoorden aan de noden van ouders. 
  
4.3. De aanvrager toont aan actief informatie te geven over welzijnsdiensten. 
De aanvrager toont aan actief informatie te geven over welzijnsdiensten gericht op ouders van 
jonge kinderen, zoals huis van het kind en het loket kinderopvang en onderwijs: 1 punt.  
 
Motivering: 

Als stad vinden we het belangrijk dat initiatieven weet hebben van de sociale kaart met 
betrekking tot organisaties die werken in het belang van kinderen en hun ouders en een 
actieve rol opnemen in informatieverstrekking hierover. 

 
4.4. De aanvrager werkt samen met een netwerk van partners in de stad.  
De aanvrager werkt samen met een netwerk van stedelijke diensten, OCMW diensten, VDAB en 
andere organisaties die werken in het belang van maatschappelijk kwetsbare gezinnen, 
bijvoorbeeld om opvangplaatsen te creëren specifiek voor kinderen uit deze gezinnen of om 
samen drempels te verlagen: 3 punten 
 
Motivering: 

In Sint-Niklaas wonen een groot aantal kwetsbare gezinnen. Dit criterium probeert een 
netwerk samen te stellen van verschillende partners die samenwerken in het belang van 
deze gezinnen. Niet enkel doorverwijzing van ouders of het geven van informatie over 
partners is belangrijk, maar ook ondersteuning van de gezinnen. Voor ouders is de 
kinderopvang vaak een eerste contactpersoon wanneer ze een hulpvraag hebben. Zo kan 
de drempel verlaagd worden voor meer mensen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen 
en hun kansen op maatschappelijke integratie verhogen. 
 

 
 


