Criteria voor opportuniteitsadvies
groepsopvang
(nieuwe plaatsen, uitbreiding +9
plaatsen en bij verhuis).
Leidraad voor het formuleren van een kwalitatief en zorgvuldig
opportuniteitsadvies kinderopvang met ingang van 1 januari 2022.
Er wordt eerst advies ingewonnen bij de dienst vergunningen en de dienst mobiliteit. Indien er
geen tegenindicaties komen van deze diensten voor het starten met kinderopvang op de
gevraagde locatie maakt de regisseur kinderopvang haar advies op adhv onderstaande criteria.
De beoordelingscriteria krijgen een gewicht toegekend en er wordt een motivering gegeven
waarom deze criteria voor Sint-Niklaas als belangrijk worden aanzien. Deze criteria zijn
richtlijnen bij de opmaak van het uiteindelijke advies. Criterium 1 en 2 zijn de meest bepalende
criteria en wegen het meeste door. Criterium 3 tot en met 7 zijn bijkomende criteria.
De criteria werden goedgekeurd door het lokaal overleg kinderopvang (22/10/2021) en de
gemeenteraad (26/11/2021) na advies van het college van burgemeester en schepenen.

1. De wijk waar het opvanginitiatief gelegen is heeft een bepaalde kwetsbaarheid: lage
kwetsbaarheid, middelmatige kwetsbaarheid of hoge kwetsbaarheid.
Verdeling wijken:
-

Lage kwetsbaarheid
Middelmatige kwetsbaarheid
Hoge kwetsbaarheid
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 lager de kwetsbaarheid in een wijk, hoe groter de kans dat ouders het tarief vrije prijs
kunnen betalen. Hoe hoger de kwetsbaarheid in een wijk, hoe meer nood aan kinderopvang
op basis van het inkomen. De bepaling van kwetsbaarheid van een wijk kan opgevraagd
worden bij de regisseur kinderopvang.

2.De wijk waar het opvanginitiatief gelegen is telt max 30% opvangplaatsen (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.
Verdeling wijken:
-

-

Hoge nood
Middelmatige nood
Lage nood
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.
Uitzondering: Indien in een wijk minder dan 2% van het totale aantal
kinderen van 0 tot 3 jaar in een wijk wonen zal er een negatief advies voor
de start van een groepsopvang gegeven worden.

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 beperkter 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.
3. Ligging ten opzichte van reeds bestaande organisatoren.
Hoe ver ligt de locatie (straal) van een reeds bestaande organisator in de buurt.
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.
4. Bereikbaarheid.
Bereikbaarheid openbaar vervoer via Mobiscore.
Motivering:
Voor gezinnen is het belangrijk dat de opvang makkelijk bereikbaar is via het openbaar
vervoer of te voet/met de fiets.
5. Stadsontwikkeling.
Het initiatief ligt in een wijk die in ontwikkeling is of zal ontwikkeld worden binnen 2 jaar.
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. Een wijk die
in ontwikkeling is of die op termijn ontwikkeld zal worden trekt vaak jonge gezinnen
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aan. Door op de toekomstige nood aan kinderopvang in te spelen kunnen we komend
tekort aan kinderopvang opvangen.
6. Invalswegen.
Het initiatief ligt aan een belangrijke invalsweg of heeft een directe verbinding met belangrijke
invalswegen.
Motivering:
Als een opvanginitiatief aan een belangrijke invalsas of weg ligt kunnen ouders in
transit de opvang makkelijker bereiken.
7. Samenwerking met sociale voorziening/partner
Het initiatief ligt in de buurt van een school, buitenschoolse kinderopvang, opleidingscentrum
of andere sociale partner.
Motivering:
Drempels kunnen weggewerkt worden voor ouders in opleiding, warme overgang naar
kleuterschool of buitenschoolse kinderopvang.

Bepaling criteria
1

Bepaling op basis van adres locatie op kaart ‘Kwetsbare wijken in Sint-Niklaas
(kinderopvang)’.
2 Bepaling op basis van adres locatie op kaart ‘Opvangplaatsen kinderopvang in SintNiklaas’.
3 Adres kinderopvanginitiatief wordt opgezocht in geoloket en afstand van andere
organisatoren in de buurt wordt gemeten in straal rondom locatie.
4 De Mobiscore wordt berekend via https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/ op basis
van adres kinderopvanginitiatief. Een Mobiscore van 8,5 of meer geeft aan dat de locatie
goed bereikbaar is.
5 De dienst vergunningen controleert of de locatie in een buurt ligt die in ontwikkeling is
of binnen 2 jaar in ontwikkeling zal zijn.
6 Dienst mobiliteit bepaalt of de afstand en bereikbaarheid van een locatie ten opzichte
van een belangrijke invalsweg voldoende is.
7. De aanvrager dient een bewijs van samenwerking met de partner waar hij de
kinderopvang zal oprichten in.
Bijlagen
Kaart Kwetsbare wijken in Sint-Niklaas (kinderopvang)
Kaart Opvangplaatsen kinderopvang in Sint-Niklaas

1 januari 2022 - Trap 2 Criteria uitbreidingsronde

Pagina 3

