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Onderwerp

Beoordelingscriteria en procedure bij uitbreidingsrondes kinderopvang
voor baby's en peuters

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters.
Art. 77 van het Decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT
Vlaanderen maakte binnen haar investeringsplan 2020-2024 bekend welke middelen beschikbaar
zijn voor de uitbreiding van het aantal plaatsen kinderopvang baby’s en peuters.
Het grootste deel van dit budget (iets meer dan € 27 miljoen) is voorzien voor minstens 2.500
nieuwe plaatsen kinderopvang baby's en peuters met inkomenstarief. Er wordt gewerkt met een
meerjarenprogrammatie. Voor Bilzen betekent dit een uitbreiding van 16 plaatsen kinderopvang
baby’s en peuters.
Deze meerjarenprogrammatie zal begin 2021 gelanceerd worden door het Agentschap Opgroeien.
Lokale besturen hebben de opdracht om de beoordelingscriteria en een procedure vast te leggen
voor de toekenning nieuwe plaatsen kinderopvang baby’s en peuters. Deze beoordelingscriteria en
de procedure zijn in samenspraak met het Lokaal Overleg Kinderopvang tot stand gekomen op de
vergadering van 19 november 2020. De criteria dienen voor 31 december 2020 worden openbaar
gemaakt. Dit geeft geïnteresseerde kinderopvangorganisatoren de kans om een aanvraag in te
dienen bij het lokaal bestuur én het Agentschap Opgroeien.

MOTIVERING
Door de ontwikkeling van criteria die voldoen aan de lokale behoeften heeft het lokaal bestuur
inbreng in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied.
Daarom is het noodzakelijk om hierover beoordelingscriteria en een procedure vast te stellen.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad stelt de hiernavolgende beoordelingscriteria en de procedure voor de
uitbreidingsrondes opvang baby’s en peuters vast.
Art. 2 Deze beoordelingscriteria en procedure dienen voor 31 december 2020 openbaar gemaakt
worden via de stedelijke website.
Art. 3 De OCMW-raad belast het vast bureau met het toepassen van deze criteria en bijhorende
procedure.
Beoordelingscriteria bij uitbreidingsrondes kinderopvang voor baby’s en peuters
1. De ligging van de opvanglocatie
De kinderopvanglocatie is gelegen in een deelgemeente van Bilzen met een bestaand aanbod
van < 20 plaatsen per 100 kinderen. (4 punten)
De kinderopvanglocatie is gelegen in een deelgemeente van Bilzen met een bestaand aanbod
van 20-35 plaatsen per 100 kinderen. (2 punten)
De kinderopvanglocatie is gelegen in een deelgemeente van Bilzen met bestaand aanbod van
meer dan 35 plaatsen per 100 kinderen. (0 punten)
2. De betrokkenheid van de organisatie bij het lokaal bestuur
De organisator neemt deel of engageert zich om deel te nemen aan de vergaderingen van het
Lokaal Overleg Kinderopvang. (2 punten)
Dit betekent een deelname van minstens de helft van de vergaderingen op jaarbasis en dat er bij
elke afwezigheid een verontschuldiging gevraagd wordt.
De organisator werkt samen of engageert zich om samen te werken met het Lokaal Loket
Kinderopvang, inclusief digitaal loket. (3 punten)
Samenwerken betekent de opvanggegevens registreren en doorgeven aan het Lokaal Loket
Kinderopvang alsook de wijzigingen in de opvangcapaciteit op de afgesproken tijdstippen
doorgeven.
De organisator neemt niet deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang. (0
punten)
De organisator werkt niet samen met het Lokaal Loket Kinderopvang. (0 punten)
3. De organisator zet in op toegankelijkheid
De opvanglocatie beschikt over ruime openingsuren:
- Open om 7u (2 punten)
- Open om 7.30u (1 punt)
- Open tot 18u (1 punt)

-

Open tot 18.30u (2 punten)

De opvanglocatie is elke weekdag open (uitgezonderd vakantie en feestdagen). (1 punt)
De opvanglocatie is tijdens de maanden juli en augustus niet meer dan 10 weekdagen gesloten.
(1 punt)
De opvanglocatie is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. (1 punt)
Dit betekent dat de locatie gelegen maximum 500 m van een trein of bushalte is.
Beoordelingsprocedure advies bij uitbreidingsrondes kinderopvang voor baby’s en peuters
1. Zodra het lokaal bestuur op de hoogte is van een uitbreidingsronde zal zij de criteria en
beoordelingsprocedure bekend maken op de stedelijke website (www.bilzen.be/kinderopvang).
2. De kinderopvangorganisator bezorgt het lokaal bestuur zijn aanvraagdossier ten laatste op de
dag waarop het dossier bij Agentschap Opgroeien moet ingediend worden. Dit gebeurt per
aangetekende zending gericht aan de coördinator Huis van het Kind Bilzen.
3. De coördinator Huis van het Kind onderzoekt het dossier, toetst het aan de vooropgestelde
criteria van het lokaal bestuur en berekent voor elke aanvraag een totaalscore. Deze criteria
wordt omgerekend naar een maximum van 8 punten.
4. De score op basis van de beoordelingscriteria wordt besproken in het Lokaal Overleg
Kinderopvang. De organisator krijgt de kans om zijn dossier in het Lokaal Overleg Kinderopvang
voor te stellen. Het lokaal overleg beoordeelt de vooropgestelde score en formuleert, rekening
houdend met de bespreking en bemerkingen van het overleg, een advies voor het lokaal
bestuur.
5. Het vast bureau formuleert een gemotiveerd advies waarbij ook de voorstellen van het Lokaal
Overleg Kinderopvang in overweging worden genomen. Het advies wordt tijdig overgemaakt aan
het Agentschap Opgroeien.
6. De organisator wordt van de beslissing van het lokaal bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht.
De beslissing van het lokaal bestuur wordt teruggekoppeld aan het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
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