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Uitbreidingsronde in de kinderopvang voor baby's en peuters- legislatuur 2020-2024. 
 
De Vlaamse regering heeft bijkomende subsidies vrijgemaakt om het aanbod van gesubsidieerde 
kinderopvangplaatsen voor baby's en peuters met inkomenstarief (IKT) uit te breiden binnen deze 
legislatuur.  
 

1. Wat betekent dit voor Oosterzele 

Oosterzele is één van de 131 gemeenten die in aanmerking komen voor deze uitbreiding. De   
gemeenten werden geselecteerd aan de hand van het aantal bestaande IKT-plaatsen, het aantal 2,5 
jarigen en het aantal kwetsbare gezinnen binnen hun grondgebied. 
Oosterzele komt in aanmerking voor 6 nieuwe IKT-plaatsen (trap 2A). Met de mogelijkheid om max 
1/3 van de 6 plaatsen te gebruikt om bestaande plaatsen (zonder subsidie voor 
inkomensgerelateerde opvang) om te zetten naar T2 plaatsen. 
Gezien Oosterzele momenteel over een beperkt aantal IKT-plaatsen beschikt kiest het lokaal bestuur 
voor de 6 nieuwe plaatsen. 
 

2. Opdracht lokaal bestuur  

Organisatoren kinderopvang die een aanvraag indienen, moeten het lokaal bestuur hiervan op de 
hoogte brengen.  
Het lokaal bestuur brengt vervolgens een gemotiveerd advies uit over de aanvraag, aan de hand van 
vooraf bepaalde criteria.  
De criteria: 

- dienen objectief en transparant te zijn 

- zijn gebaseerd op een omgevingsstudie. Opzet: De plaatsen moeten binnen de gemeente 

terecht komen waar de nood het hoogst is.  

- worden geadviseerd door het Lokaal Overleg Kinderopvang (niet bindend)  

- moeten bekrachtigd worden door de gemeenteraad. 

- dienen openbaar gemaakt te worden uiterlijk 31 januari 2021 

- zijn gekoppeld aan een score. 

Het lokaal bestuur brengt de aanvragers op de hoogte van het advies. 



3. Toewijzing plaatsen  

Het gefaseerd vrijmaken van subsidies betekend dat Oosterzele waarschijnlijk pas op het einde van 
deze legislatuur aan bod zal komen. Oosterzele bevindt zich namelijk onderaan de lijst van de 
geselecteerde gemeenten (plaats 126 van de 131). 
Ook Opgroeien zal de aanvragen scoren op basis van een aantal criteria. De score van het Lokaal 
Bestuur (op 8 pt.) en de score van Opgroeien (4 pt.) worden samengeteld: wie de hoogste score 
behaalt krijgt de plaatsen toegewezen. 
 
Zie PowerPoint van Opgroeien in bijlage waarin u de uitgebreide info kan nalezen.  

 

4. Beoordelingscriteria  Oosterzele 

Aan de hand van cijfermateriaal en het bevragen van de huidige organisatoren kinderopvang zijn er 
drie criteria opgemaakt. 
Het Lokaal Bestuur Oosterzele stelt volgende criteria voor aan het LOK ter advies: 

- Ligging (4 pt.) 

Deelgemeenten waar het tekort hoger is dan het gemiddeld tekort aan opvang scoren het 

hoogst 

• Opvang ligt in Scheldewindeke 4pt. 

• Opvang ligt in Balegem  2pt. 

• Opvang ligt in Moortsele 1pt. 

 

- Aanbod atypische openingsmomenten (3pt.) 

Wanneer een opvang bereid is om systematisch kinderen op te vangen op atypische 

opvangmomenten dan ontvangt men hiervoor een hogere score. 

• Opvang is open vanaf 6u30   1pt. 

• Opvang is open tot minstens 18u30  1pt. 

• Opvangaanbod tijdens weekend/ feestdagen 1pt. 

 

- Betrokkenheid Lokaal Bestuur (1pt.) 

Vanuit de regierol vindt het lokaal bestuur het belangrijk dat organisatoren kinderopvang 

betrokken zijn in het beleid van onze gemeente. Daarom scoren opvangen die participeren 

aan het Lokaal Overleg Kinderopvang een extra punt. 

• Deelnemen aan het LOK = minstens de helft van de vergadering aanwezig zijn of is 

verontschuldigd bij afwezigheid. 

• Nieuwe organisatoren ondertekenen een engagementsverklaring om deel te nemen 

aan het LOK.  

 

5. Advies Lokaal Overleg Kinderopvang 

Het LOK gaat akkoord met de voorgestelde criteria die het lokaal bestuur zal aanwenden bij het 
beoordelen van de organisatoren kinderopvang die een aanvraag tot uitbreiding indienen. 

 

6. Volgend LOK 

Het volgende LOK zal plaatsvinden op  15 maart 2021 om 19u30. 
 


