1. Uitbreiding opvang van baby’s en peuters: beoordelingsprocedure en -criteria voor
nieuwe reguliere opvangplaatsen binnen subsidietrappen 0, 1, 2 en 3
1.1.

Beoordelingscriteria

1. De leefbaarheid van omliggende initiatieven wordt door de uitbreiding niet bedreigd
De uitbreidingsaanvraag bedreigt de leefbaarheid van de omliggende opvangvoorzieningen niet.

2.

•

De leefbaarheid wordt niet bedreigd: 25% van de toe te kennen punten

•

De leefbaarheid wordt wel bedreigd: 0% van de toe te kennen punten

Lidmaatschap stedelijke adviesraad kinderopvang – samenwerking loket kinderopvang
Het opvanginitiatief is op het moment van de uitbreidingsaanvraag, actief en betrokken lid van de stedelijke
adviesraad kinderopvang (sectoroverleg baby’s en peuters) en leeft de engagementen afgesproken i.k.v. het
loket kinderopvang na (o.a. ouders en toeleiders doorverwijzen naar het loket kinderopvang, aanvragen
binnen redelijke termijn behandelen, transparante communicatie met collega’s bij doen van voorstel,
bekijken van de noodlijst) of engageert zich om dit vanaf de realisatie van de uitbreiding te doen. Dit wordt
vertaald in de ondertekening van de gebruikersovereenkomst voor de indiendatum van het
uitbreidingsdossier.

3.

•

ja: 30% van de toe te kennen punten

•

Nee: 0% van de toe te kennen punten

Het opvanginitiatief werkt inkomensgerelateerd
Het opvanginitiatief werkt op basis van inkomenstarief of engageert zich om deel te nemen aan elke
uitbreidingsronde of in te gaan op elke subsidiemogelijkheid die Kind en Gezin hiertoe lanceert.

4.

•

ja: 15% van de toe te kennen punten

•

nee: 0% van de toe te kennen punten

Snelheid van realisatie
Het opvanginitiatief kan de nieuwe/bijkomende plaatsen snel in gebruik nemen (= effectieve bezetting van
kinderen op die plaatsen)
•

Reeds gerealiseerde plaatsen: 20% van de toe te kennen punten

•

Realisatie vanaf moment van indienen 1 jaar of minder: 10% van de toe te kennen punten

•

Realisatie vanaf moment van indienen tussen 1 en 2 jaar: 5% van de toe te kennen punten
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•

5.

Realisatie vanaf moment van indienen meer dan 2 jaar: 0% van de toe te kennen punten

Tijdig melden van uitbreidingsplannen aan sectoroverleg
Het opvanginitiatief meldt de uitbreiding voor de start van de vergadering aan het sectoroverleg, zodat het
tijdig op elk overlegniveau besproken kan worden.
•

Tijdig gemeld: 10% van de toe te kennen punten

•

Niet tijdig gemeld: 0% van de toe te kennen punten

1.2. Beoordelingsprocedure

1.

Aanvraag los van uitbreidingsronde Kind en Gezin (ongeacht welke subsidietrap: T0, T1, T2, T3)
a.

Tijdig en volledig digitaal gemeld aan loket kinderopvang (info@kinderopvangleuven.be), met de
volgende basisinformatie
• Naam opvanginitiatief / groep
• Opvanglocatie uitbreiding
• Aantal plaatsen – subsidietrap
• specifieke informatie

b.

Ontvangstbevestiging loket kinderopvang binnen de 5 dagen of vraag om bijkomende informatie
aan te leveren
•

Geagendeerd op eerstvolgende sectoroverleg en persoonlijk toegelicht door organisator
of vertegenwoordiger van de organisator

•

2.

Geagendeerd op eerstvolgende SARKO-vergadering ter kennisgeving

Aanvraag ikv uitbreidingsronde (in subsidietrappen T1, T2, T3)
a.

Intentie tot indienen digitaal gemeld aan loket kinderopvang (info@kinderopvangleuven.be), voor
sectoroverleg waar uitbreidingsronde op agenda staat, met de volgende basisinformatie:
• Naam opvanginitiatief / groep
• Opvanglocatie uitbreiding
• Aantal plaatsen – subsidietrap
• specifieke informatie

b.

Aanvraagdossier

tijdig

en

volledig

digitaal

gemeld

(info@kinderopvangleuven.be), met de volgende basisinformatie
• Naam opvanginitiatief / groep
• Opvanglocatie uitbreiding
• Aantal plaatsen – subsidietrap
• specifieke informatie
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aan

loket

kinderopvang

c.

Ontvangstbevestiging loket kinderopvang binnen de 5 dagen of vraag om bijkomende informatie
aan te leveren

d.

Geagendeerd op eerstvolgende sectoroverleg, persoonlijk toegelicht door organisator of
vertegenwoordiger van organisator waar het wordt gescoord aan de hand van criteria supra

e.

Geagendeerd op eerstvolgende SARKO-vergadering (of bijkomende SARKO-vergadering teneinde
voor alle dossiers tijdig een advies te kunnen verlenen) voor advies aan lokaal bestuur. Elk
uitbreidingsdossier wordt mondeling toegelicht (door aanvrager of zijn vertegenwoordiger) op de
stedelijke adviesraad kinderopvang, inbegrepen het sectorale pre-advies. De aanvrager of zijn
vertegenwoordiger kan hierbij het dossier verdedigen, vragen beantwoorden en nuances
aanbrengen.

f.

Advies SARKO wordt toegevoegd aan advies lokaal bestuur aan Kind en Gezin

2. Uitbreiding dringende opvang van baby’s en peuters: beoordelingsprocedure en -criteria
2.1. Beoordelingscriteria

Een negatief advies vanuit de Stedelijke Adviesraad Kinderopvang en het lokaal bestuur is mogelijk als:
-

De adviesraad oordeelt dat deze aanvraag niet tegemoetkomt aan de lokale behoeften aan voorschoolse
kinderopvang.

-

Het lokaal bestuur ondervindt een manifeste weigering tot medewerking van deze organisator aan het
lokaal loket van de gemeente. Dit wordt geconcretiseerd als: Het opvanginitiatief ondertekent voor de
indiendatum van het uitbreidingsdossier de gebruikersovereenkomst van de webapplicatie ‘loket
kinderopvang Leuven’ en engageert zich op de afgesproken engagementen i.k.v. het loket kinderopvang na
te leven (o.a. ouders en toeleiders doorverwijzen naar het loket kinderopvang, aanvragen binnen redelijke
termijn behandelen, transparante communicatie met collega’s bij doen van voorstel, gebruiken van de
noodlijst bij de toewijzing van last minute plaatsen) of om dit vanaf de realisatie van de uitbreiding te doen.

Voor een positief advies gelden de volgende beoordelingscriteria:
1.

De leefbaarheid van omliggende initiatieven wordt door de uitbreiding niet bedreigd
De uitbreidingsaanvraag bedreigt de leefbaarheid van de omliggende opvangvoorzieningen niet.

2.

•

De leefbaarheid wordt niet bedreigd: 40% van de toe te kennen punten

•

De leefbaarheid wordt wel bedreigd: 0% van de toe te kennen punten

Snelheid van realisatie
Het opvanginitiatief kan de dringende opvangplaatsen snel in gebruik nemen (= effectieve bezetting van
kinderen op die plaatsen)
•

Reeds gerealiseerde plaatsen: 30% van de toe te kennen punten
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3.

•

Realisatie vanaf moment van indienen 1 jaar of minder: 15% van de toe te kennen punten

•

Realisatie vanaf moment van indienen tussen 1 en 2 jaar: 5% van de toe te kennen punten

•

Realisatie vanaf moment van indienen meer dan 2 jaar: 0% van de toe te kennen punten

Bereik van voorrangsgroepen binnen bestaande werking
Het opvanginitiatief is bereid de cijfers over bereik voorrangsgroepen te communiceren, verwijst in het
huishoudelijk reglement naar het beleid rond de toegankelijkheid van de opvang voor voorrangsgroepen.

4.

•

Bereik van ≥20% voorrangsgroepen (zoals gedefinieerd door K&G): 20% van de toe te kennen punten

•

Bereik van <20% voorrangsgroepen (zoals gedefinieerd door K&G): 0% van de toe te kennen punten

Tijdig melden van intentie tot uitbreidingsplannen aan sectoroverleg
Het opvanginitiatief meldt de intentie tot uitbreiding voor de start van de vergadering aan het sectoroverleg,
zodat het tijdig op elk overlegniveau besproken kan worden.
•

Tijdig gemeld: 10% van de toe te kennen punten

•

Niet tijdig gemeld: 0% van de toe te kennen punten

2.2. Beoordelingsprocedure

-

Intentie tot indienen digitaal gemeld aan loket kinderopvang (info@kinderopvangleuven.be), vóór
sectoroverleg waar uitbreidingsronde op agenda staat (of binnen de termijn die op het sectoroverleg is
afgesproken), met de volgende basisinformatie:
• Naam opvanginitiatief / groep
• Opvanglocatie uitbreiding
• Aantal plaatsen – subsidietrap
• specifieke informatie

-

Aanvraagdossier

tijdig

en

volledig

digitaal

gemeld

aan

loket

kinderopvang

(info@kinderopvangleuven.be), met de volgende basisinformatie
• Naam opvanginitiatief / groep
• Opvanglocatie uitbreiding
• Aantal plaatsen – subsidietrap
• specifieke informatie
-

Ontvangstbevestiging loket kinderopvang binnen de 5 dagen of vraag om bijkomende informatie aan te
leveren

-

Geagendeerd op eerstvolgende sectoroverleg, persoonlijk toegelicht door organisator of
vertegenwoordiger van organisator waar het wordt gescoord aan de hand van criteria supra

-

Geagendeerd op eerstvolgende SARKO-vergadering (of bijkomende SARKO-vergadering teneinde voor
alle dossiers tijdig een advies te kunnen verlenen) voor advies aan lokaal bestuur. Elk uitbreidingsdossier
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wordt mondeling toegelicht (door aanvrager of zijn vertegenwoordiger) op de stedelijke adviesraad
kinderopvang, inbegrepen het sectorale pre-advies. De aanvrager of zijn vertegenwoordiger kan hierbij
het dossier verdedigen, vragen beantwoorden en nuances aanbrengen.
-

Advies SARKO wordt toegevoegd aan advies lokaal bestuur aan Kind en Gezin

3. Omschakeling opvang van baby’s en peuters naar T2 of T3: beoordelingsprocedure en criteria
3.1. Beoordelingscriteria
1. Lidmaatschap stedelijke adviesraad kinderopvang – samenwerking loket kinderopvang
Het opvanginitiatief is op het moment van de omschakelingsaanvraag, actief en betrokken lid van de
stedelijke adviesraad kinderopvang (sectoroverleg baby’s en peuters) en leeft de engagementen
afgesproken i.k.v. het loket kinderopvang na (o.a. ouders en toeleiders doorverwijzen naar het loket
kinderopvang, aanvragen binnen redelijke termijn behandelen, transparante communicatie met collega’s bij
doen van voorstel, bekijken van de noodlijst) of engageert zich om dit vanaf de realisatie van de
omschakeling te doen. Dit wordt vertaald in de ondertekening van de gebruikersovereenkomst voor de
indiendatum van het omschakelingsdossier.

2.

•

ja: 20% van de toe te kennen punten

•

Nee: 0% van de toe te kennen punten

Het opvanginitiatief werkt (geheel of gedeeltelijk) inkomensgerelateerd
Het opvanginitiatief werkt op basis van inkomenstarief of engageert zich om deel te nemen aan elke
omschakelingsronde of in te gaan op elke subsidiemogelijkheid die Kind en Gezin hiertoe lanceert. In
afwachting van een volledige subsidiëring kan het initiatief tijdelijk werken met een IKT-mix (met het
perspectief van volledige omschakeling).

3.

•

ja: 20% van de toe te kennen punten

•

nee: 0% van de toe te kennen punten

Het opvanginitiatief heeft een sterke visie over haar sociale functie
Het opvanginitiatief heeft een sterke visie op haar sociale functie en streeft naar toegankelijkheid en
laagdrempeligheid voor alle gezinnen.
•

Het opvanginitiatief kan een intentieverklaring en concreet groeipad voorleggen rond de realisatie van
haar sociale functie, het biedt financiële tegemoetkomingen en zorgt voor ondersteuning van kwetsbare
gezinnen. Hiertoe zijn concrete initiatieven opgenomen in het huishoudelijk reglement van het
opvanginitiatief: het vragen van inkomenstarief (en geen maximumtarief) bij ongerechtvaardigde
afwezigheid, geen of het vragen van verminderde waarborg, het toestaan van afbetalingsplannen, het
helpen aanvragen van individueel verminderd tarief,.., : 40% van de toe te kennen punten
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•

Het opvanginitiatief kan geen intentieverklaring en groeipad rond de realisatie van haar sociale functie
voorleggen, of kwam haar engagementen opgesteld bij een vorige omschakelingsronde niet na: 0% van
de toe te kennen punten

4.

Tijdig melden van omschakelingsplannen aan sectoroverleg
Het opvanginitiatief meldt de omschakelingsplannen aan het sectoroverleg, zodat het tijdig op elk
overlegniveau besproken kan worden.
•

Tijdig gemeld: 20% van de toe te kennen punten

•

Niet tijdig gemeld: 0% van de toe te kennen punten

3.2. Beoordelingsprocedure
-

Intentie tot indienen digitaal gemeld aan loket kinderopvang (info@kinderopvangleuven.be), vóór
sectoroverleg waar uitbreidingsronde op agenda staat (of binnen de termijn die op het sectoroverleg is
afgesproken), met de volgende basisinformatie:

-

•

Naam opvanginitiatief / groep

•

Opvanglocatie omschakeling

•

Aantal plaatsen – van subsidietrap x naar subsidietrap y

•

specifieke informatie

Aanvraagdossier tijdig en volledig digitaal gemeld aan loket kinderopvang (info@kinderopvangleuven.be),
met de volgende basisinformatie

-

•

Naam opvanginitiatief / groep

•

Opvanglocatie omschakeling

•

Aantal plaatsen – van subsidietrap x naar subsidietrap y

•

specifieke informatie

Ontvangstbevestiging loket kinderopvang binnen de 5 dagen of vraag om bijkomende informatie aan te
leveren

-

Geagendeerd op eerstvolgende sectoroverleg, persoonlijk toegelicht door organisator of vertegenwoordiger
van organisator waar het wordt gescoord aan de hand van criteria supra

-

Geagendeerd op eerstvolgende SARKO-vergadering (of bijkomende SARKO-vergadering teneinde voor alle
dossiers tijdig een advies te kunnen verlenen) voor advies aan lokaal bestuur. Elk omschakelingsdossiers
wordt mondeling toegelicht (door aanvrager of zijn vertegenwoordiger) op de stedelijke adviesraad
kinderopvang, inbegrepen het sectorale pre-advies. De aanvrager of zijn vertegenwoordiger kan hierbij het
dossier verdedigen, vragen beantwoorden en nuances aanbrengen.

-

Advies SARKO wordt toegevoegd aan advies lokaal bestuur aan Kind en Gezin
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