
 

 

 

 

Beoordelingscriteria en –procedure 
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 januari 2021. 

Situering 
 
De Vlaamse regering wil met een meerjarenprogrammatie (2020 – 2024) nieuwe plaatsen 
creëren in regio’s waar de nood aan kinderopvang het hoogst is. Iets meer dan 27 miljoen euro 
is beschikbaar voor 2500 bijkomende plaatsen inkomenstarief (trap 2), waarvan 33 plaatsen 
naar Sint-Niklaas gaan. Als lokaal bestuur kregen we de keuze om maximum 1/3de van deze 
plaatsen als omschakelingsplaatsen in te zetten.  De dienst Regie Kinderopvang adviseert om 
1/3de van de beschikbare plaatsen om te schakelen van trap 0/1 naar trap 2. We vinden immers 
dat er reeds geruime tijd vraag is van een aantal opvanginitiatieven op ons grondgebied om 
plaatsen om te schakelen naar trap 2. Daarnaast staat in onze meerjarenplanning opgenomen 
dat we werk willen maken van betaalbare kinderopvang in de stad. 
 
Om deze doelstelling te realiseren vinden uitbreidingsronden voor subsidies binnen 
kinderopvang voor baby’s en peuters plaats wanneer er voldoende middelen beschikbaar zijn. 
Opvanginitiatieven kunnen enkel subsidies aanvragen wanneer een oproep voor een 
uitbreidingsronde is gelanceerd wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden binnen het 
beslissingskader bepaald door de minister bij elke nieuwe uitbreidingsronde. 
Agentschap Opgroeien volgt bij het toekennen van subsidiebeloftes een bepaalde procedure 
bestaande uit een ontvankelijkheidsfase, een uitsluitingsfase, een voorrangsfase en een 
toekenningsfase.  
Binnen de toekenningsfase komt een advies van het lokaal bestuur aan de orde. Het lokaal 
bestuur heeft de opdracht om een kwalitatief en zorgvuldig advies te formuleren over elke 
aanvraag tot subsidies van een opvanginitiatief gelegen in het grondgebied. 
Om tot een dergelijk advies te komen, verwacht  
Agentschap Opgroeien dat beoordelingscriteria en een beoordelingsprocedure vooraf worden 
vastgelegd zodat elke aanvraag zodoende objectief gescoord kan worden. 
Agentschap opgroeien vindt het raadzaam dat het Lokaal Overleg Kinderopvang betrokken 
wordt bij het formuleren van deze criteria en het beoordelen van de aanvragen volgens de 
vooropgestelde criteria. 
Het lokaal bestuur verbindt zich ertoe om de beoordelingscriteria en de beoordelingsprocedure 
kenbaar te maken vooraleer initiatieven hun aanvraag indienen.  
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Hieronder worden de verschillende beoordelingscriteria opgesomd, die ook indicatoren en een 
gewicht toegekend krijgen. Tevens wordt een motivering gegeven waarom deze criteria voor 
Sint-Niklaas als belangrijk worden aanzien. 

 

Criterium 1: Het opvanginitiatief is gelegen in een wijk waar nood aan opvangplaatsen is. (Max. 
15 punten) 
1.1. De wijk waar het opvanginitiatief gelegen is telt max. 30% IKT opvangplaatsen ten opzichte 

van het aantal kinderen onder de 3 jaar. (15 punten) 
 

1.2. De wijk waar het opvanginitiatief gelegen is telt min. 31% en max. 50% IKT opvangplaatsen 
ten opzichte van het aantal kinderen onder de 3 jaar. (7 punten) 
 

1.3. De wijk waar het opvanginitiatief gelegen is telt min. 51% IKT opvangplaatsen ten opzichte 
van het aantal kinderen onder de 3 jaar. (1 punt) 

 
 
Motivering voor Criterium 1: 
Sint-Niklaas telt een aantal wijken waar het aantal opvangplaatsen en/of het aantal IKT 
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. 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. 
 

Criterium 2: Het opvanginitiatief heeft een flexibel aanbod naar ouders toe. (Max. 7 punten) 
 
2.1. Het opvanginitiatief is meer dan 11 uren per dag open. (2 punten) 
 
2.2. Het opvanginitiatief is meer dan 220 dagen per jaar open. (1 punt) 
 
2.3. Het opvanginitiatief houdt minstens 10% van zijn plaatsen vrij voor dringende 
opvangvragen en/of voor inclusie-opvang. (3 punten) 
 
2.4. Het opvanginitiatief rekent geen opzegvergoeding aan voor mensen met een individueel 
verminderd tarief. (1 punt) 
 
 
Motivering voor criterium 2 
De meerderheid van de opvanginitiatieven in Sint-Niklaas werkt volgens de vooropgestelde 
normen van  
Agentschap Opgroeien voor wat betreft openingsuren en –dagen. Het loket kinderopvang krijgt 
steeds vaker de vraag of er opvanginitiatieven zijn die vroeger open zijn dan 7 uur of later dan 



 

1 januari 2021 -  Trap 2 Beoordelingscriteria en –procedure uitbreidingsronden Pagina 3 

 

 

18 uur. Daarnaast is er ook 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.  
We merken ook 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 gezinnen dat in kansarmoede leeft in Sint-Niklaas. 
Door de derde indicator binnen dit criterium proberen we de drempel te verlagen voor meer 
mensen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen en hun kansen op maatschappelijke integratie 
te verhogen. 
 

Criterium 3: Het opvanginitiatief is laagdrempelig voor ouders (Max. 11 punten) 
 
3.1. De organisator zoekt samen met de ouder naar een oplossing bij het niet tijdig kunnen 
betalen van de rekening (vb. afbetalingsplan opstellen, uitstel van betaling,…) (3 punten) 
 
3.2. De opvanglocatie beschikt over voldoende buggy- en maxicosy ruimte. (1 punt) 
 
3.3. De organisator vraagt geen waarborg voor gezinnen met een gezamenlijk inkomen lager 
dan 28757,06 euro (bedrag 2019 afhankelijk van indexering). (2 punten) 
 
3.4. De organisator voorziet meer dan de wettelijk verplichte 18 gerechtvaardigde 
afwezigheidsdagen voor een voltijds opvangplan (2 punten)  
 
3.5. De organisator rekent ongerechtvaardigde afwezigheden aan aan max. het inkomenstarief 
dat de ouders betalen. (2 punten) 
 
3.6. De organisator 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 voor criterium 3 
Criterium 3 speelt in op de nood om de opvang laagdrempelig te maken. Ouders brengen hun 
kinderen vaak in een buggy of maxicosy en willen erna snel kunnen verplaatsen. Hiervoor is het 
belangrijk dat er voldoende ruimte is voor buggy’s en maxicosy. 
Daarnaast heeft Sint-Niklaas veel nood aan IKT-opvang. Het is belangrijk dat initiatieven zo 
veel mogelijk hun financiële drempels verlagen ter bestrijding van de armoede in de stad. 
Voor ouders is de kinderopvang een eerste contactpersoon wanneer ze een hulpvraag hebben. 
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. 
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Criterium 4: De organisator is betrokken bij het lokaal bestuur (Max. 7 punten) 
 
4.1. De organisator werkt actief mee aan het centraal aanmeldingssysteem voor opvangvragen. 
(2 punten) 
 
4.2. De organisator neemt op jaarbasis deel aan minstens de helft van de vergaderingen van het 
lokaal overleg kinderopvang. (2 punten) 
 
4.3. Het opvanginitiatief werkt samen met een netwerk van stedelijke diensten, OCMW diensten,  
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 voor criterium 4 
Het is enkel door een grote betrokkenheid van alle opvanginitiatieven bij het lokaal bestuur dat 
Sint-Niklaas een verschil kan maken voor ouders met een nood aan kinderopvang. Door 
samenwerking in het belang van de ouders, door samen nadenken over de juiste accenten en 
prioriteiten, door actief mee te werken aan het centraal aanmeldingssysteem voor 
opvangvragen, draagt iedereen zijn steentje bij tot het bieden van antwoorden aan de noden 
van ouders. 
In Sint-Niklaas wonen een groot aantal kwetsbare gezinnen. Indicator 4 probeert een netwerk 
samen te stellen van verschillende partners die samenwerken in het belang van deze gezinnen. 
 
  



 

1 januari 2021 -  Trap 2 Beoordelingscriteria en –procedure uitbreidingsronden Pagina 5 

 

 

Stedelijke procedure voor uitbreidingsronden 
 
De secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) neemt bij de bekendmaking van een 
oproep voor uitbreidingsronden van  
Agentschap Opgroeien volgende taken op zich: 
De oproep voor uitbreidingsronden van  

- Agentschap Opgroeien zo snel mogelijk doorsturen naar alle opvanginitiatieven op het 
grondgebied. 

- De opvanginitiatieven kunnen verduidelijkende vragen stellen aan de secretaris die evt. 
na verder onderzoek antwoord zal bieden. 

- Na het verschijnen van een oproep zal de secretaris van het LOK de verschillende 
beoordelingscriteria kenbaar maken aan alle organisatoren binnen het grondgebied. 

- De opvanginitiatieven kunnen de secretaris van het LOK aanspreken voor ondersteuning 
bij het indienen van de aanvraag bij wijze van adviesverlening met betrekking tot de 
inhoud van de aanvraag. 

 
Wil de aanvrager bij het indienen van een subsidieaanvraag opgenomen worden in de 
beoordelingsprocedure van het lokaal bestuur, wordt de aanvrager geacht: 
een kopie van de definitieve subsidieaanvraag onmiddellijk na indiening bij  

- Agentschap Opgroeien door te sturen naar de secretaris van het LOK. 
- verduidelijkende vragen van de secretaris met betrekking tot de aanvraag te 

beantwoorden. 
- zijn subsidieaanvraag voor te stellen op de beoordelingsvergadering van het LOK 

volgend op de uiterste indieningsdatum van de aanvragen. 
- beloftes gemaakt in de aanvraag ook na te komen nadat eventuele subsidies zijn 

toegekend. 
 
De secretaris bereidt de beoordeling van de aanvragen voor door: 

- elke aanvraag te toetsen aan de door de gemeenteraad vastgelegde beoordelingscriteria 
en hier een objectieve score aan toe te kennen. 

- het betreffende opvanginitiatief telefonisch in te lichten over de voorbereide score voor 
het plaatsvinden van het LOK volgend op de uiterste indieningsdatum van de 
aanvragen. 

- In opdracht van de voorzitter van het LOK een beoordelingsvergadering met het LOK 
vast te leggen vooraleer een definitief advies te formuleren naar het college van 
burgemeester en schepenen. 

 
De leden van het LOK komen samen op de door de secretaris belegde vergadering van het LOK 
en: 

- bekrachtigen de voorbereide beoordeling van de secretaris van het LOK indien de 
meerderheid van de leden hiermee akkoord gaan, of, 

- motiveren waarom zij niet akkoord gaan met de voorbereide beoordeling van de 
secretaris van het LOK indien de meerderheid van de leden effectief niet akkoord gaan 
met deze voorbereiding. 
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De Secretaris van het LOK:  
- formuleert per aanvraag een zorgvuldig en kwalitatief advies en legt dit voor aan het 

college van burgemeester en schepenen. 
- formuleert bij dit advies de opmerkingen die de meerderheid van de leden van het LOK 

hierbij eventueel maken. 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de goedkeuring of nood aan 
aanpassing van het voorgelegde advies. 
 
De secretaris van het LOK stuurt het advies tijdig door naar  
Agentschap Opgroeien en stuurt hiervan een kopie naar de leden van het LOK. 


