
 

 

Procedure en –criteria 
voor het beoordelen van subsidieaanvragen 

in het kader van een uitbreidingsronde 
van Kind en Gezin 
 

 
 

Beoordelingsprocedure 
 
1. Informeren 

Van zodra Kind en Gezin een nieuwe uitbreidingsronde bekendmaakt, wordt deze oproep 
in de gemeente verspreid: aan de bestaande initiatieven voor kinderopvang én via de 
gemeentelijke kanalen aan de brede bevolking (potentieel nieuwe kandidaten)  
 

Samen met de bekendmaking van de oproep, informeert de bevoegde dienst ook over de 
vooropgestelde criteria en procedure die lokaal gehanteerd zullen worden om advies te 
formuleren over eventuele aanvragen.  
 

2. Advies vanuit het LOK 

Aanvragen voor subsidie worden voor advies geagendeerd bij het Lokaal Overleg 
Kinderopvang. Aanvragers zullen uitgenodigd worden op het LOK waarop de aanvragen 
besproken worden om toelichting te geven bij hun aanvraag. 
 

Het LOK wordt verzocht aan het college een advies te bezorgen over de ingediende 
aanvragen.  
 

3. Advies aan Kind en Gezin 

Met advies van het LOK, beslist het college van burgemeester en schepenen over de score 
en het gemotiveerde advies dat aan Kind en Gezin met betrekking tot de aanvragen aan 
Kind en Gezin overgemaakt zal worden. 
 

De voorzitter van het LOK en de aanvrager worden op de hoogte gebracht van het 
uitgebrachte advies vanuit het lokaal bestuur.  
 
 
 

Beoordelingscriteria 
 
Criterium 1: De organisator toont betrokkenheid ten opzichte van het lokaal 

bestuur (max. 9 punten) 

 
a. De organisator neemt deel aan de bijeenkomsten van het LOK en/of overleg rond 

kinderopvang. 2 ptn. 
Deelnemen = minstens aanwezig bij de helft van de bijeenkomsten. 

 
b. De organisator werkt samen met het Lokaal Loket Kinderopvang, incl. digitaal loket. 

4 ptn. 
Samenwerken = opvanggegevens registeren en doorgeven aan het lokaal loket; 

wijzigingen in de opvangcapaciteit doorgeven. 

 
c. De organisator neemt deel aan de vormingen of lerende netwerken die worden 

aangeboden door het gemeentebestuur. 2 ptn. 
Deelnemen = er wordt minstens een deelname van een van de medewerkers verwacht 

op een van de activiteiten die georganiseerd worden. 

 
d. De organisator werkt samen met Huis van het Kind Druivenstreek. 1 ptn. 

Samenwerken = minstens informatie over Huis van het Kind kenbaar maken bij 

ouders, aan de hand van mails, brochures of affiches.  



Criterium 2: De organisator zet in op toegankelijkheid. (max. 10 punten) 

 
a. De opvanglocatie zet zich in voor kwetsbare groepen. 1 pt. 
 

b. De opvanglocatie beschikt over ruime openingsuren:  
i. Open om 7 uur 2 ptn. 
ii. Open om 7.30 uur 1 pt. 
iii. Open tot 18 uur 1 pt. 
iv. Open tot 18.30 uur 2 ptn. 

 

c. De opvanglocatie is elke weekdag open (uitgezonderd vakantie en feestdagen). 1 pt. 
 

d. De opvanglocatie is minstens 220 dagen per jaar geopend. 1 pt. 
 

e. De opvanglocatie is gelegen in een wijk waar weinig (0-1) opvanginitiatieven 
gehuisvest zijn. 1 pt. 

 

f. De opvanglocatie zet in op flexibele opvang 
i. Mogelijkheid van een deeltijds opvangplan 1 pt. 
ii. Minstens één plaats wordt voorbehouden voor noodopvang 1 pt. 

 
 
 
Criterium 3: De opvanglocatie beschikt over de nodige pedagogische kwaliteiten. 

(max. 5 punten)  

 
a. De opvanglocatie laat toe dat kinderen kunnen exploreren in een buitenruimte.  

i. De opvanglocatie beschikt over een terras, afgesloten van de straat. 1 pt.  
ii. De opvanglocatie beschikt over een tuin, afgesloten van de straat. 2 ptn.  

 

b. De opvanglocatie zorgt voor een taalstimulerende omgeving. 2 pt.  
Taalstimulerend = de opvanglocatie zet zich in door een rijk aanbod aan boekjes, 

samenwerking met Boekstart of de bibliotheek - de opvanglocatie kan aantonen dat er 

wordt ingezet op taalverrijking door het gebruik van liedjes, rijmpjes en/of andere 

activiteiten, … – de opvanglocatie doet op dit vlak ook extra inspanningen naar ouders 

door het gebruik van pictogrammen, informeren, …  
 

c. De opvanglocatie zorgt voor een educatief aanbod bij activiteiten voor verschillende 
leeftijden. 1 pt.  
Educatief aanbod = de opvanglocatie kan met voorbeelden aantonen hoe er wordt 

ingezet op educatieve ondersteuning doorheen de verschillende spel- en 

verzorgingsmomenten.  
 
 
 
Criterium 4: De opvanglocatie zet in op een duurzame kinderopvang. (max. 5 

punten) 

 
a. De opvanglocatie staat positief ten opzichte van het gebruik van herbruikbare luiers.  

1 pt.  
 

b. De opvanglocatie maakt geen gebruik van wegwerpdoekjes. 1 pt.  
 

c. De opvanglocatie sorteert afval in de daarbij horende zakken: pmd, roze zak, gft. 1 pt.  
 

d. De opvanglocatie is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (maximum 500 meter 
verwijderd van een bushalte). 1 pt.  

 

e. De opvanglocatie staat open voor het gebruik van moedermelk en biedt moeders hierbij 
de nodige ondersteuning. 1 pt.  


