Beoordelingscriteria bij uitbreidingsrondes kinderopvang baby’s en
peuters - subsidietrap 2
Criteria nieuwe plaatsen + omschakelplaatsen

LOKALE SPREIDING EN BEREIKBAARHEID VAN DE OPVANGINITIATIEVEN (max. 12
punten)
De stad Ninove streeft naar voldoende kinderopvang op de juiste locaties: meer kinderopvang in
gebieden waar veel kinderen wonen. Maar ook meer kinderopvang waar gezinnen het nodig hebben:
kort bij het werk of het station, vlakbij het opleidingscentrum of bij de school van de oudere kinderen.
CRITERIUM 1: spreiding van de kinderopvanginitiatieven (max. 1 punt)
o

Bij het zoeken naar een gepaste locatie wordt rekening gehouden met de spreiding van de reeds
bestaande initiatieven. Er is in de omtrek van 1 km geen andere opvangvoorziening. (1 punt)

CRITERIUM 2: de opvanglocatie ligt in een deelgemeente met de grootste potentiële
doelgroep (max. 6 punten)
o
o
o

De opvanglocatie ligt in een deelgemeente met meer dan 300 kinderen van 0 tot en met 2 jaar. (6
punten)
De opvanglocatie ligt in een deelgemeente met 100-300 kinderen van 0 tot en met 2 jaar. (2
punten)
De opvanglocatie ligt in een deelgemeente met 50-100 kinderen van 0 tot en met 2 jaar. (1 punt)

CRITERIUM 3: bereikbaarheid van de kinderopvangvoorziening (max. 5 punten)
o
o

o

o

De opvanglocatie heeft een eigen parking of er is parkeergelegenheid op een afstand van maximum
50 meter. (1 punt)
De opvanglocatie voorziet faciliteiten voor ouders die te voet of met de fiets naar de kinderopvang
komen: er is plaats om een fietskar, een kinderstoeltje of een wandelwagen achter te laten in de
kinderopvang. (1 punt)
de opvanglocatie heeft een hoge mobiscore:
- score hoger of gelijk aan 7/10 (2 punten)
- score van 6/10 tot 7/10 (1 punt)
De opvanglocatie ligt op maximum 1 km van een centrum voor basiseducatie of een centrum voor
volwassenenonderwijs. (1 punt)

SAMENWERKING MET HET LOKAAL BESTUUR (max. 6 punten)
In de meerjarenplanning van de stad Ninove staat de realisatie van een centraal lokaal loket
kinderopvang opgenomen. Om dit te realiseren is een nauwe samenwerking met alle
kinderopvangorganisatoren noodzakelijk.
CRITERIUM 4: deelname aan het lokaal overleg kinderopvang (max. 2 punten)
o

De organisator neemt deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Deelnemen
betekent minstens de helft van de vergaderingen aanwezig zijn en verontschuldigen bij afwezigheid
(voor bestaande organisatoren). (2 punten)
OF
De organisator engageert zich schriftelijk om deel te nemen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Deelnemen betekent dat hij minstens de helft van de vergaderingen zal aanwezig zijn en zich
verontschuldigt bij afwezigheid (voor nieuwe organisatoren). (2 punten)

CRITERIUM 5: samenwerking Lokaal Loket Kinderopvang (max. 4 punten)**
o
o

o
o

De organisator geeft elke beantwoorde en onbeantwoorde opvangvraag door via de software van
het Lokaal Loket Kinderopvang. (1 punt)
De organisator geeft in de software van het Lokaal Loket Kinderopvang zelf het aantal beschikbare
vrije plaatsen in de kinderopvang aan (zowel de effectieve als de te verwachten), dit volgens de in
het LOK afgesproken termijn. (1 punt)
De organisator past bij elke wijziging zijn infofiche aan en checkt minstens twee keer per jaar de
infofiche op fouten via de software van het Lokaal Loket Kinderopvang. (1 punt)
De organisator beantwoordt alle vragen van ouders die via het Lokaal Loket Kinderopvang werden
gesteld en volgens de termijnen die op het LOK werden afgesproken. (1 punt)

**Wanneer de punten voor dit criterium moeten worden toegekend voordat het Lokaal Loket
Kinderopvang in werking is, kunnen de kandidaten een engagementsverklaring ondertekenen.

TOEGANKELIJKHEID VOOR KWETSBARE GEZINNEN (max. 21 punten)
In de meerjarenplanning van de stad Ninove staat deze actie opgenomen: ‘we stimuleren een
kwaliteitsvolle kinderopvang op Ninoofs grondgebied met nadruk op de sociale aspecten’. Het is niet
alleen belangrijk dat er voldoende kinderopvang is in Ninove, maar deze kinderopvang moet ook
betaalbaar en toegankelijk zijn.
In de meerjarenplanning is ook opgenomen dat Ninove wil inzetten op sociale activering. Wanneer
mensen werk vinden of een opleiding willen volgen, is er nood aan betaalbare en toegankelijke
kinderopvang.
CRITERIUM 6: het aantal inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen (max. 8 punten)
o

o
o
o

De opvanglocatie ligt in de deelgemeente Ninove in een sector met minstens 10 kinderen van 0-2
jaar:
−
en ligt in een sector met minder dan 30 IKT plaatsen per 100 kinderen. (4 punten)
−
en ligt aanpalend aan een sector met minder dan 30 IKT plaatsen per 100 kinderen. (2
punten)
De opvanglocatie ligt in een deelgemeente met minder dan 30 IKT plaatsen per 100 kinderen. (4
punten)
De opvanglocatie ligt in een deelgemeente met 30-40 IKT plaatsen per 100 kinderen. (2 punt)
De opvanglocatie ligt in een deelgemeente met meer dan 40 IKT plaatsen per 100 kinderen. (0
punten)

CRITERIUM 7: kinderarmoede (max. 3 punten)
o
o
o
o

De opvanglocatie ligt in een deelgemeente waar het
Kind en gezin hoger is dan 15 %. (3 punten)
De opvanglocatie ligt in een deelgemeente waar het
Kind en gezin tussen 10% en 15%. ligt (2 punten)
De opvanglocatie ligt in een deelgemeente waar het
Kind en gezin ligt tussen 5 % en 10 %. (1 punt)
De opvanglocatie ligt in een deelgemeente waar het
Kind en gezin lager is dan 5 %. (0 punten)

percentage van de kinderarmoede-index van
percentage van de kinderarmoede-index van
percentage van de kinderarmoede-index van
percentage van de kinderarmoede-index van

CRITERIUM 8: de organisator zet zich in voor kwetsbare gezinnen (max. 10 punten)**
o Het opvanginitiatief tekent in voor de regeling occasionele kinderopvang zoals beschreven in het
subsidiereglement van het stadsbestuur en voldoet aan het reglement. (2 punten)
o Het opvanginitiatief werkt met een afbetalingsplan voor ouders die de factuur niet tijdig kunnen
betalen, waar het gaat om een éénmalig probleem. En het opvanginitiatief geeft de gegevens van
ouders met financiële problemen door aan het Lokaal Loket Kinderopvang, met toestemming van
deze ouders, wanneer het gaat om een terugkerend probleem, zodat ze worden toegeleid naar het
sociaal huis.* (2 punten)
o Het opvanginitiatief vraagt geen waarborg voor ouders die het individueel verminderd tarief betalen
in de kinderopvang.* (2 punten)
o De boete bij niet verwittigde afwezigheid naast de respijtdagen bedraagt niet meer dan de dagprijs
die het gezin normaal moet betalen.* (2 punten)
o De organisator biedt minstens 3 dagen meer dan de 18 wettelijke respijtdagen.* (2 punten)
* Dit staat beschreven in het huishoudelijk reglement van het opvanginitiatief. Dit reglement wordt
voorgelegd aan het lokaal bestuur.
** Nieuwe opvanginitiatieven of bestaande opvanginitiatieven die op het moment van intekenen op de
uitbreidingsronde enkel T1-gesubsidieerde plaatsen hebben, kunnen punten scoren op dit criterium
wanneer zij een engagementsverklaring ondertekenen waarin ze de belofte doen om items uit dit
criterium op te nemen in het nieuwe huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement gaat in voege
vanaf het moment dat het opvanginitiatief de IKT-plaatsen toegewezen krijgt. Voor elk punt uit dit
criterium waarvan de belofte wordt gedaan om dit op te nemen in het nieuwe huishoudelijk reglement,
worden 3 extra punten toegekend. Dit wordt door het lokaal bestuur gecontroleerd na opstart van de
nieuwe IKT plaatsen.

KINDEROPVANG OP MAAT (max. 14 punten)
De stad Ninove streeft naar kinderopvang op maat van het ritme van de gezinnen, zodat de combinatie
van werk en gezin haalbaar blijft.
CRITERIUM 9: extra aanbod naar ouders toe (max. 14 punten)**
o
o
o
o
o

o
o

Het opvanginitiatief is meer dan 11 uren per dag open. (2 punten)
Het opvanginitiatief is meer dan 220 dagen per jaar open. (2 punten)
Het opvanginitiatief voorziet weekendopvang. (2 punten)
Het opvanginitiatief voorziet nachtopvang. (2 punten)
Het opvanginitiatief toont een actieve samenwerking aan met een ander opvanginitiatief in het
kader van vakantie-overschrijdend werken. Ouders worden actief doorverwezen voor opvang
tijdens het verlof.* (2 punten)
In het opvanginitiatief is een flexibel opvangplan mogelijk voor ouders met een wisselend
uurrooster.* (2 punten)
De opvang laat toe dat ouders hun opvangplan wijzigen omwille van gegronde redenen (vb. andere
werktijden) binnen een termijn van 3 weken.* (2 punten)

* Dit staat beschreven in het huishoudelijk reglement van het opvanginitiatief. Dit reglement wordt
voorgelegd aan het lokaal bestuur.

Deelgemeenten:
•
Appelterre-Eichem
•
Aspelare
•
Denderwindeke
•
Lieferinge
•
Meerbeke
•
Nederhasselt
•
Neigem
•
Ninove
•
Okegem
•
Outer
•
Pollare
•
Voorde
Sectoren Ninove-centrum:
•
Abdij
•
Albertlaan
•
Burchtdam
•
Doornkwartier
•
Groeneweg
•
Hof Te Ruysbroeck
•
Hof Ter Duyst
•
Hof Ter Groeninge
•
Nederwijk
•
Ninove-Centrum
•
Okegembaan
•
Polderkwartier
•
Pollaremeersen
•
Pollarestraat
•
Venebroeken

Verdeling van de punten per item:
•
Spreiding en bereikbaarheid van de opvanginitiatieven: 12 punten
•
Samenwerking met het lokaal bestuur: 6 punten
•
Toegankelijkheid voor kwetsbare gezinnen: 21 punten
•
Kinderopvang op maat: 14 punten
Totaal: 53 punten (de punten worden herleid naar 8 punten voor het Agentschap Opgroeien)

