BEOORDELINGSCRITERIA
De ligging
Quotering = 4 punten
Motivatie:
Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het kinderopvangaanbod in Oosterzele onvoldoende
gespreid is. In sommige deelgemeenten is er een vrij goed uitgebouwd aanbod, in andere
deelgemeenten is dit aanbod beperkt, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Op dit moment zien
we aan de hand van cijfergegevens dat Scheldewindeke een deelgemeente is met – ondanks
het grootste aantal 0-2 jarigen - zeer weinig kinderopvangaanbod in vergelijking met
Oosterzele, waar wel voldoende aanbod is.
Aanvragen voor kinderopvang uit deelgemeenten waar het tekort hoger is dan het gemiddeld
tekort aan kinderopvang krijgen een hogere score.
De opvang ligt in Scheldewindeke
4 punten
De opvang ligt in Balegem*
2 punten
De opvang ligt in Moortsele
1 punt
*voorstel om meer punten toe te kennen aan Balegem dan aan Moortsele omdat er veel
meer kinderen wonen in Balegem
Aanbieden van opvang op atypische openingsmomenten
Quotering = max. 3 punten
Motivatie:
We merken dat het soms moeilijk is voor ouders om opvang te voorzien op atypische
momenten. Elke prestatie voor 7u en/of na 18u, tijdens het weekend of op een feestdag is een
flexibele opvangprestatie. Indien de opvangvoorziening bereid is om systematisch vroeg of
laat kinderen op te vangen dan heeft dit een hoge score.
-De opvang is open vanaf 6u30
quotering = 1 punt
-De opvang is open tot minst 18u30
quotering = 1 punt
-Er is een opvangaanbod tijdens het weekend/op feestdagen
quotering = 1 punt
Betrokkenheid bij het Lokaal Bestuur
Quotering = 1 punt
Motivatie:
Vanuit onze regierol rond kinderopvang vinden we het als Lokaal Bestuur belangrijk dat
kinderopvangvoorzieningen betrokken zijn bij het (welzijns)beleid in onze gemeente.
Daarom geven we een extra punt aan kinderopvangvoorzieningen die participeren aan het
Lokaal Overleg Kinderopvang of zich – voor nieuwe organisatoren – hiertoe engageren.
Deelnemen = minstens de helft van de vergaderingen aanwezig en is verontschuldigd bij
afwezigheid

Voor een nieuwe organisator = een engagementsverklaring ondertekenen om deel te nemen
aan het LOK.
Totale score = max. 8 punten
Beoordelingsprocedure
1. Uitbreidingronde en de adviesrol van het lokaal bestuur
De adviesopdracht van lokaal bestuur is vastgelegd in Besluit van de Vlaamse Regering van
24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Artikel 7 bepaalt dat
het lokaal bestuur advies kan geven aan Kind&Gezin, nu Opgroeien, over de uitbreiding van
kinderopvang op het eigen grondgebied.
In februari 2021 zal een oproep gelanceerd worden vanuit het Agentschap Opgroeien voor
toekenning van nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) voor kinderopvang baby’s en peuters.
In onze gemeente kunnen deze legislatuur 6 bijkomende plaatsen inkomenstarief (T2A)
gerealiseerd worden.
Adviesrol van het lokaal bestuur
Het lokaal bestuur zal advies geven over de aanvraagdossiers die ingediend worden én zal een
score toekennen aan de aanvraagdossiers op basis van de vastgelegde criteria in bijlage.
Het lokaal bestuur kan over elke aanvraag in zijn gemeente een positief of negatief advies
uitbrengen aan het Agentschap Opgroeien. De organisator kinderopvang maakt dit advies op
volgens de richtlijnen van het Agentschap Opgroeien. De deadline wordt bepaald door het
Agentschap Opgroeien bij het lanceren van de oproep.
Een positief advies
Het lokaal bestuur kent een score toe op 8 punten op basis van de vooraf vastgestelde criteria.
Voor het bepalen van deze criteria baseerden we ons op de meerjarenplanning van het lokaal
bestuur en op een analyse van de noden rond kinderopvang in onze gemeente.
Een negatief advies
Een negatief advies kan ertoe leiden dat een aanvraag uitgesloten wordt en dus niet in
aanmerking komt voor de subsidie. Het lokaal bestuur kan enkel negatief advies geven over
een aanvraagdossier:
- omdat het oordeelt dat deze aanvraag niet tegemoetkomt aan de lokale behoeften aan
kinderopvang van baby’s en peuters m.a.w. er is geen nood aan bijkomende opvang
met inkomenstarief
- indien de organisator, ondanks herhaaldelijk verzoek van het lokaal loket, weigert
samen te werken met het lokaal loket.
2. Aanvraagdossier indienen bij lokaal bestuur
Een organisator kinderopvang die een aanvraag voor uitbreiding indient bij het Agentschap
Opgroeien is verplicht deze aanvraag ook bekend te maken bij het lokaal bestuur. De
aanvraag dient uiterlijk voor de deadline van het Agentschap Opgroeien het lokaal bestuur te
bereiken.
Deze aanvraag kan ingediend worden via een schrijven aan het college.
Bij ontvangst van het dossier krijgt u een ontvangstbevestiging binnen de 10 werkdagen.
Organisatoren die hun aanvraagdossier mondeling willen toelichten, kunnen dit aangeven bij
het indienen van het dossier bij het lokaal bestuur.

De deadline voor het indienen van de aanvraag bij het Agentschap Opgroeien en bij het
lokaal bestuur wordt bepaald door het Agentschap Opgroeien en wordt bij de oproep in
januari 2021 gecommuniceerd.
Terugkoppeling advies
Organisatoren die een aanvraagdossier ingediend hebben worden via een schrijven op de
hoogte gebracht van het advies en de eindscore van het lokaal bestuur volgens de timing die
het Agentschap Opgroeien oplegt. Een overleg voor bijkomende info kan op aanvraag:
organisatoren hebben het recht om op hun verzoek gehoord te worden over het advies dat
door het lokaal bestuur aan hun dossier werd toegekend.
3. Rol Lokaal overleg Kinderopvang
Het LOK werd geïnformeerd over de meerjarenprogrammatie en gaf advies over de criteria en
beoordelingsprocedure op een LOK- overleg op 14/12/2020.
Het LOK wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken én het advies van het lokaal
bestuur.
4. Bekendmaking beoordelingsprocedure
De (potentiële) organisatoren van kinderopvang in Oosterzele worden op de hoogte gebracht
van de beoordelingsprocedure en de vastgestelde criteria via:
- via het Lokaal Overleg Kinderopvang
- via de website van de gemeente
- via het gemeentelijk infoblad van de gemeente
5. Contactpersonen lokaal bestuur
Indien organisatoren vragen hebben over de criteria en beoordelingsprocedure van het lokaal
bestuur of over het advies dat over hun aanvraag werd gegeven, kan men contact opnemen
met :
Naam, mailadres en telefoonnummer
Eveline Schepens
Eveline.schepens@ocmwoosterzele.be
tel 09 363 88 94

