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INLEIDING  
 

Met het decreet van 20 april 2012 rekening houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en 

peuters wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die 

voor iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse Regering 

verder in bijkomende opvangplaatsen investeren, binnen de financiële mogelijkheden.    

 

De Vlaamse Regering kan, om die doelstelling te realiseren, beslissen om voor kinderopvang van baby’s 

en peuters bijkomende middelen vrij te maken. In de kinderopvang van baby’s en peuters gaat het dan 

over een uitbreiding van het aantal plaatsen met de basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en/of 

de plussubsidie. Dit noemen we een uitbreidingsronde in de kinderopvang. Vaak wordt er gesproken over 

uitbreiding, maar in een uitbreidingsronde gaat het niet alleen over uitbreiding, maar vaak ook over 

omschakeling van bestaande plaatsen naar een ander subsidieniveau.    

 

Wanneer dit het geval is, lanceert Kind en Gezin een oproep. Organisatoren kinderopvang kunnen hierop 

intekenen en een aanvraag indienen om de subsidie te krijgen. Kind en Gezin vraagt bij zo’n 

uitbreidingsronde ook aan elk lokaal bestuur om een gemotiveerd advies te formuleren met een score per 

aanvraag binnen de gemeente. Als lokale regisseur heeft het lokaal bestuur op die manier inbreng in de 

ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied.  

 

Naast de score van het lokaal bestuur, gaat Kind en Gezin enkele eigen criteria na (ontvankelijkheid, 

uitsluitingscriteria, voorrangscriteria, inhoudelijke score) en zo komen zij tot een totaalscore.   

 

Een lokaal bestuur geeft, op basis van vooraf vastgelegde criteria, een gemotiveerd negatief of positief 

advies over een aanvraag van een organisator bij een uitbreidingsronde.    

 

Een negatief advies kan gegeven worden wanneer het lokaal bestuur oordeelt dat de aanvraag niet 

tegemoetkomt aan de lokale noden inzake voorschoolse kinderopvang of bij gebrek aan medewerking 

van de organisator aan het lokaal loket van de gemeente. Wanneer Kind en Gezin oordeelt dat het 

negatief advies relevant is, zal de aanvraag niet in aanmerking komen voor de subsidie.    

 

Indien het lokaal bestuur een gemotiveerd positief advies formuleert, dient het aan de aanvraag een 

score toe te kennen (max. zelf te bepalen). Een 0-score is mogelijk en is niet hetzelfde als een negatief 

advies. Een 0-score wordt ook toegekend indien de organisator zijn aanvraag niet bekend maakte bij het 

lokaal bestuur. Het is dus belangrijk steeds een advies te vragen aan het lokaal bestuur.   

 

Op 19/10/2020 werd de nieuwe meerjarenprogrammatie voor nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) voor 

kinderopvang baby’s en peuters voorgesteld. Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een belangrijke 

inbreng bij de ontwikkeling van het lokale kinderopvangaanbod.  

Om een zorgvuldig advies te kunnen formuleren, moet het lokaal bestuur uiterlijk op 31 december 2020 

de criteria bekend maken waarop ze zich zullen baseren om hun advies te formuleren. Zo kan men daar 

rekening mee houden op het moment dat men een aanvraag wenst in te dienen. De criteria moeten 

relevant, objectief en transparant zijn.  
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BEOORDELINGSCRITERIA 
 

Flexibiliteit en toegankelijkheid  (9 punten) 
 
De opvanglocatie werkt met flexibele opvanguren (4 punten) 

 Het opvanginitiatief houdt minstens 10% van zijn plaatsen vrij voor dringende opvangvragen 
en/of voor inclusie-opvang = 4 punten  

 
De organisator zet in op toegankelijke kinderopvang  (5 punten) 

 De organisator ligt bij een belangrijke verkeersas of verbindingsweg = 2 punten 
 

 De organisator is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer = 3 punten 

 (vlot bereikbaar = een bushalte binnen de 500m) 

1.  

2.  

Locatie  (8 punten) 

 
De opvanglocatie is gehuisvest in een prioriteitswijk gelet op de gevoerde omgevingsanalyse (8 
punten) 

 Het opvanginitiatief is gelegen in een wijk die door het lokaal bestuur als prioritair wordt bepaald, 
gelet op de uitgevoerde omgevingsanalyse*. Deze wijken zijn; Menen Barakken, Menen centrum, 
Menen Tuinwijk of Menen dorp.  

 
*Onderzoek omgevingsanalyse Menen, 2019 – te verkrijgen op aanvraag 
*Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen, 2017 
*Meerjarenplanning Stad Menen + beleidsnota 2019-2024 
 

Betrokkenheid & Samenwerking (7 punten) 

 
De organisator is betrokken bij het lokaal bestuur (7 punten)  

 De organisator is bereid actief mee te werken aan het digitaal platform “de kinderopvangwijzer” 
dat de stad ter beschikking stelt = 3 punten.  

 

 De organisator neemt op jaarbasis deel aan minstens de helft van de vergaderingen van het 
lokaal overleg kinderopvang = 2 punt. 

 Het opvanginitiatief werkt samen met een netwerk van stedelijke diensten, OCMW diensten, 
hulpverleningsdiensten die werken in het belang van maatschappelijk kwetsbare gezinnen om 
plaatsen te creëren specifiek voor kinderen uit deze gezinnen = 2 punten.  

 Om deze score toe te kennen zal o.a. gewerkt worden via het registratie systeem van aanvragen 
op de kinderopvangwijzer. 

 

Totaal aantal punten …../24 
Totale score herleid naar …./8 
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PROCES 
 
Bij uitbreidingsrondes 

Van zodra Kind en Gezin op vraag van de Vlaamse Regering een oproep voor de uitbreidingsronde 

lanceert, informeert het lokaal bestuur alle relevante organisatoren hierover, en stelt zij de vraag om, als 

er interesse tot uitbreiding is en er bij Kind en Gezin een aanvraag wordt ingediend, ook een advies te 

vragen aan het lokaal bestuur. Ook deze beoordelingsprocedure, waarin de criteria voor de scores terug 

te vinden zijn, wordt op dat moment nogmaals aan de organisatoren bezorgd.    

Potentieel nieuwe organisatoren kunnen de informatie terugvinden via de website www.menen.be onder 

het luik kinderopvang.   

Om een aanvraag in te dienen is het van belang deze schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan per e-mail 

naar cara.huygen@menen.be waarbij je een ontvangstbevestiging vraagt. Krijg je geen 

ontvangstbevestiging gelieve contact op te nemen met de bevoegde persoon. De aanvraag indienen via 

de post, door middel van een aangetekende zending, kan ook op volgend adres: Sociaal Huis – t.a.v. 

Cara Huygen – Noorderlaan 1/A00 8930 Menen.  

Na de aanvraag gaat het lokaal bestuur over tot advisering. Het advies wordt bekrachtigd door een 

beslissing van het College van burgemeester en schepenen. Nadien zal de aanvrager uitgenodigd 

worden om gehoord te worden. Tijdens dit hoor recht zal het advies hen worden medegedeeld. Tijdens 

het hoor recht zal een jury zetelen die bestaat uit personen betrokken bij kinderopvang met name de 

bevoegde schepen, de verantwoordelijke kinderopvang vanuit het lokaal bestuur en de coördinator van 

Huis van het Kind. Nadien wordt het advies schriftelijk aan de organisator en Kind en Gezin overgemaakt. 

Tijdens de eerstvolgende vergadering van het LOK zullen de aanvragen die de afgelopen periode werden 

gedaan overlopen worden.  

 

Bij wijzigingen aan de criteria 

Wanneer zou blijken dat deze procedure niet het gewenste resultaat heeft of niet helpt tegemoet te 

komen aan de lokale noden rond kinderopvang, kan elk lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang dit 

aankaarten op een bijeenkomst. Er kan dan een nieuw advies worden gegeven over de procedure. Op 

dat moment zal er opnieuw een werkgroep samen geroepen worden om de procedure te herbekijken. De 

werkgroep legt het document, indien gewijzigd, voor op het volgende LOK, waarna de procedure opnieuw 

wordt goedgekeurd door het College en de Gemeenteraad. 

 

Bij niet-akkoord 
Beroep aantekenen tegen een advies is niet regelgevend vastgelegd. Een organisator die niet akkoord is 

met de uiteindelijke weigeringsbeslissing van Kind en Gezin kan wel steeds bezwaar aantekenen bij Kind 

en Gezin zelf.    
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