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Beoordelingscriteria van de gemeente Wemmel voor groepsopvang van baby’s en peuters
Aanvragen uitbreidingsronde:
• Trap 1
• Trap 2
• Trap 3
I.

Inleiding

Om tegemoet te komen aan de vraag naar extra kinderopvang, kan de Vlaamse Regering beslissen om
voor baby’s en peuters bijkomende middelen vrij te maken en een uitbreidingsronde te organiseren. In
de groepsopvang van baby’s en peuters gaat het dan over een uitbreiding van het aantal plaatsen met:
• Trap 1: een basissubsidie per kind waarvoor het opvanginitiatief aan een minimum voorwaarden
moet voldoen.
• Trap 2: een subsidie voor inkomensgerelateerde (ikg) opvang waarvoor het opvanginitiatief aan
ruimere voorwaarden dient te voldoen.
• Trap 3: een plussubsidie waarvoor het opvanginitiatief onder meer 20% kinderen uit
voorrangsgroepen en 30% kinderen uit kwetsbare gezinnen dient op te vangen.
Het gaat niet alleen over uitbreiding, maar ook over de omschakeling van bestaande plaatsen naar een
ander subsidieniveau.
Dit document geeft voor de verschillende subsidietrappen de criteria weer die het gemeentebestuur
hanteert om een score te geven aan initiatieven voor kinderopvang die intekenen en een aanvraag
indienen om de subsidies te krijgen. Aan de hand van deze criteria zal het bestuur een gemotiveerd
positief of negatief advies geven. De criteria zijn opgedeeld in twee delen. Het eerste deel zijn
voorwaarden van Kind & Gezin waaraan het opvanginitiatief moet voldoen om die subsidietrap te
krijgen. Het tweede deel bevat extra criteria die een meerwaarde vormen voor het opvanginitiatief.
Elk criteria krijgt een score. Het is steeds mogelijk dat er op een bepaald criteria niet de volledige score
wordt behaald.
Indien het bestuur oordeelt dat de aanvraag niet tegemoetkomt aan de lokale noden inzake
kinderopvang van baby's en peuters, kan er een negatief advies gegeven worden. Wanneer Kind en
Gezin oordeelt dat het negatief advies relevant is, zal de aanvraag niet in aanmerking komen voor de
subsidie. Naast de score van het gemeentebestuur, hanteert Kind en Gezin eigen criteria om zo tot een
totaalscore te komen.
Het gemeentebestuur van Wemmel gaat voor haar kinderopvang uit van een aantal elementen,
namelijk:
•
Voldoende plaatsen: d.w.z. het aantal plaatsen is in functie van het aantal geboortes en het
aantal inwoners van de gemeente
•
Kwaliteitsvolle opvang: initiatieven werken volgens de pedagogische principes van Kind & Gezin
•
Betaalbare opvang: er werken voldoende initiatieven volgens het ikg systeem
•
Kinderopvang op maat van alle gezinnen
En dit binnen de 3 functies van kinderopvang
•
de sociale functie: kinderopvang is voor iedereen, om welke reden dan ook. Door opvang is een
tewerkstelling, een opleiding, of is solliciteren mogelijk. Men vindt er steun en men kan er andere ouders
leren kennen.
•
de economische functie: dankzij kinderopvang is tewerkstelling mogelijk, kan men voor een
inkomen zorgen en kan de ouder een steentje bijdragen aan de maatschappij.
•
de pedagogische functie: goede kinderopvang biedt kinderen niet alleen verzorging en
geborgenheid, maar stimuleert hen ook breed in hun ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen,
leren er respectvol te zijn voor elkaar en leren van elkaar.
II.

Beoordelingscriteria

TRAP 1: BASISSUBSIDIE
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1. Voorwaarden Kind & Gezin (BVR april 2014 *)
Het opvanginitiatief voldoet aan alle voorwaarden van Kind & Gezin.
a. Het opvanginitiatief heeft een vergunde locatie
b. Het opvanginitiatief is open tijdens de standaard opvanguren.
c. Het opvanginitiatief is minstens 220 dagen geopend.
d. Het opvanginitiatief volgt zeker de verplichte opleiding van
Levensreddend Handelen.
e. Het opvanginitiatief beschikt over minimum één werknemer met
voldoende kennis van het Nederlands.
f. Het opvanginitiatief heeft voldoende, vlot en veilig bereikbare
buitenspelmogelijkheid die afgestemd is op het aantal vergunde plaatsen
en de leeftijd van de kinderen.

ja
ja
ja
ja

neen
neen
neen
neen

ja

neen

ja

neen

Score 3

max.
score
=10

2. Extra voorwaarden
2.1. BETROKKENHEID MET DE GEMEENTE
a. Het opvanginitiatief neemt, als waarnemer/lid, deel aan de
vergaderingen van de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang.
b. Het initiatief is al minstens 1 jaar werkzaam binnen de gemeente
(geldt enkel bij uitbreiding van plaatsen).
c. Het opvanginitiatief geeft ouders gedomicilieerd in Wemmel voorrang

Score 2
Score 5

2.2. HET OPVANGINITIATIEF BESCHIKT OVER DE VEREISTE PEDAGOGISCHE KWALITEITEN (**)
a. Beschikbare
buitenspeelruimte

a.1 Er is een veilige buitenspeelruimte (tuin
of terras) beschikbaar waar de kinderen
kunnen exploreren (minimum 8m²).
a.2 Er is in de nabijheid van het opvanginitiatief (op max. 500m wandelafstand)
een veilige buitenspeelruimte.
b. Pedagogisch aanbod: het opvanginitiatief zorgt voor een educatief
aanbod bij activiteiten voor verschillende leeftijden. (**)
c. Het opvanginitiatief zet in op de taalontwikkeling van de kinderen, met
aandacht voor de thuistaal van het kind. (**)

Score 6

max.
score
=25

Score 3

Score 10
Score 6

2.3. HET OPVANGINITIATIEF ZET IN OP DUURZAME OPVANG
Uit de werking van het opvanginitiatief blijkt een positieve houding ten
opzichte het gebruik van moedermelk en duurzame initiatieven zoals
bijvoorbeeld(**):
• herbruikbare luiers
• geen gebruik van wegwerpdoekjes
• selectief afval sorteren in de daarbij horende zakken

Score 5

max.
score 5

Max. totaalsore = 40
* BVR houdende de vergunningsvoorwaarde en kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang
van baby's en peuters (april 2014)
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** In het aanvraagdossier de nodige bewijsstukken toevoegen, zoals bijvoorbeeld het Huishoudelijk
Reglement waarin het beleid is vastgelegd, of andere documenten die de werking van het
opvanginitiatief staven. In het kader van de gevolgde vormingen, de vormingsattesten van de laatste
twee jaar toevoegen.
TRAP 2: SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF
1. Voorwaarden Kind & Gezin (BVR april 2014 *)
Het opvanginitiatief voldoet reeds aan de voorwaarden van Subsidietrap 1.
Het opvanginitiatief heeft op het ogenblik van de aanvraag reeds een
jaarbezetting van minimum 80%.

ja

neen

2. Extra voorwaarden
2.1. BETROKKENHEID MET DE GEMEENTE
a. Lokaal Overleg
Kinderopvang
Opm. op een of geen (a.1 a.2) van beide criteria worden
punten toegekend.

a.1. Het opvanginitiatief neemt, als
waarnemer, deel aan de vergaderingen van
de adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang.
a.2. Het opvanginitiatief neemt, als lid, deel
aan de vergaderingen van de adviesraad
Lokaal Overleg Kinderopvang.
a.3. Het opvanginitiatief is noch lid, noch
waarnemer van de adviesraad Lokaal
Overleg Kinderopvang.
b. Het initiatief is al minstens 1 jaar werkzaam binnen de gemeente.
c. Het opvanginitiatief werkt samen met het ocmw

Score 4

max.
score
=15

Score 6

Score 0

Score 2
Score 7

2.2. HET OPVANGINITIATIEF BESCHIKT OVER DE NODIGE PEDAGOGISCHE KWALITEITEN (*)
a. Beschikbare
buitenspeelruimte

a.1 Er is een veilige buitenspeelruimte (tuin
of terras) beschikbaar waar de kinderen
kunnen exploreren (minimum 8 m²).
a.2 Er is in de nabijheid van het
opvanginitiatief (op max. 500m
wandelafstand) een veilige
buitenspeelruimte.
b. Pedagogisch aanbod: het opvanginitiatief zorgt voor een educatief aanbod
bij activiteiten voor verschillende leeftijden. (**)
c. Het opvanginitiatief zet in op de taalontwikkeling van de kinderen, met
aandacht voor de thuistaal van het kind. (**)
d. Het opvanginitiatief volgt naast de verplichte opleiding van Levensreddend
Handelen ook een pedagogisch gerichte vorming. (**)

Score 6

max.
score
=30

Score 3

Score 10
Score 6
Score 5

2.3. HET OPVANGINITIATIEF ZET IN OP DUURZAME OPVANG
Uit de werking van het opvanginitiatief blijkt een positieve houding ten
opzichte het gebruik van moedermelk en duurzame initiatieven zoals
bijvoorbeeld(**):
• herbruikbare luiers

Score 5

max.
score =5
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•
•

geen gebruik van wegwerpdoekjes
selectief afval sorteren in de daarbij horende zakken

Max. totaalsore = 50
* BVR houdende de vergunningsvoorwaarde en kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang
van baby's en peuters (april 2014)
** In het aanvraagdossier de nodige bewijsstukken toevoegen, zoals bijvoorbeeld het Huishoudelijk
Reglement waarin het beleid is vastgelegd, of andere documenten die de werking van het
opvanginitiatief staven. In het kader van de gevolgde vormingen, de vormingsattesten van de laatste
twee jaar toevoegen.
TRAP 3: PLUSSUBSIDIE
1. Voorwaarden Kind & Gezin (BVR april 2014 *)
Het opvanginitiatief voldoet reeds aan de voorwaarden voor subsidietrap 1 en subsidietrap 2.
1. Het opvanginitiatief heeft op het ogenblik van de aanvraag reeds een
bezetting van minimum 80%.
2. Het opvanginitiatief behaalt op het ogenblik van de aanvraag reeds een
percentage van minimum 20% kinderen uit de voorrangsgroepen.
3. Het opvanginitiatief met meer dan 18 plaatsen heeft een dubbele
boekhouding en maakt jaarlijks een financieel verslag op.

ja

neen

ja

neen

ja

neen

2. Extra voorwaarden
2.1. BETROKKENHEID MET DE GEMEENTE
a.
Lokaal
Overleg
Kinderopvang
Opm. op een of geen (a.1. a.2.) van beide criteria worden
punten toegekend

a.1. Het opvanginitiatief neemt, als
waarnemer, deel aan de vergaderingen van
de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang.
a.2. Het opvanginitiatief neemt, als lid, deel
aan de vergaderingen van de adviesraad
Lokaal Overleg Kinderopvang
a.3. Het opvanginitiatief brengt
onderwerpen aan voor een vergadering van
de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang.
a.4. Het opvanginitiatief is noch lid, noch
waarnemer van de adviesraad Lokaal
Overleg Kinderopvang.
b. Het initiatief is al minstens 2 jaar werkzaam binnen de gemeente.
c. Het opvanginitiatief heeft een samenwerkingsovereenkomst met het ocmw
van Wemmel om kinderen uit de voorrangsgroepen te kunnen opvangen.

Score 4

max.
score
=20

Score 6

Score 3

Score 0

Score 2
Score 9

2.2. HET OPVANGINITIATIEF BESCHIKT OVER DE NODIGE PEDAGOGISCHE KWALITEITEN (*)
a. Beschikbare
buitenspeelruimte

a.1 Er is een veilige buitenspeelruimte (tuin
of terras) beschikbaar waar de kinderen
kunnen exploreren (minimum 8m²).
a.2 Er is in de nabijheid van het
opvanginitiatief een veilige

Score 6

max.
score
=35

Score 3
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buitenspeelruimte (op max. 500m
wandelafstand)
b. Pedagogisch aanbod: het opvanginitiatief zorgt voor een educatief aanbod
bij activiteiten voor verschillende leeftijden. (**)
c. Taalstimulerende omgeving
c.1 Het opvanginitiatief beschikt over meer
dan één werknemer met voldoende kennis
van het Nederlands (BVR K&G *) (**)
c.2 Het opvanginitiatief zet in op de
taalontwikkeling van de kinderen, met
aandacht voor de thuistaal van het kind.
(**)
d. Het opvanginitiatief volgt naast de verplichte opleiding Levensreddend
Handelen ook pedagogisch gerichte vorming. (**)

Score 10
Score 5

Score 6

Score 5

2.3. DE OPVANG ZET IN OP DUURZAME OPVANG
Uit de werking van het opvanginitiatief blijkt een positieve houding ten
opzichte het gebruik van moedermelk en duurzame initiatieven zoals
bijvoorbeeld (**):
• herbruikbare luiers
• geen gebruik van wegwerpdoekjes
• selectief afval sorteren in de daarbij horende zakken

Score 5

max.
score =5

Max. totaalscore = 60
* BVR houdende de vergunningsvoorwaarde en kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang
van baby's en peuters (april 2014)
** In het aanvraagdossier de nodige bewijsstukken toevoegen, zoals bijvoorbeeld het Huishoudelijk
Reglement waarin het beleid is vastgelegd, of andere documenten die de werking van het
opvanginitiatief staven. In het kader van de gevolgde vormingen, de vormingsattesten van de laatste
twee jaar toevoegen.
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