Beslissingskader voor de verdeling van de vrijgekomen
middelen voor een Centrum Inclusieve Kinderopvang
ALGEMENE PRINCIPES VERDELING VRIJGEKOMEN MIDDELEN
1. Er is een budget beschikbaar voor de toekenning van subsidie aan één Centrum voor
Inclusieve Kinderopvang (CIK) voor een subsidie van 33.971,23 euro per kalenderjaar. Met dit
budget zorgt de organisator voor de specifieke dienstverlening die verwacht wordt van de
CIK1.
2. Het is enkel mogelijk om een aanvraag te doen voor een CIK gelegen in de provincie
Antwerpen omdat de verdeling van de middelen gebeurt op basis van de verdelingsoefening
gemaakt bij de opstart van de Centra. Kandidaturen die liggen in een zorgregio waar al een
Centrum werd toegekend komen niet meer in aanmerking voor toekenning. Daarom is het niet
mogelijk om binnen de zorgregio’s Mechelen, Geel en Mol een aanvraag in te dienen.
3. Deze oproep richt zich tot organisatoren van opvang van baby’s en peuters en van
buitenschoolse opvang met minstens 22 gesubsidieerde kinderopvangplaatsen binnen de
zorgregio met één van volgende subsidies:
•

ofwel een subsidie voor inkomenstarief (trap 2) (hetzij opvang van baby’s en peuters
hetzij buitenschoolse opvang)

•

ofwel een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang

•

ofwel een subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte.

4. De subsidie voor een CIK moet gecombineerd worden met een subsidie voor individuele
inclusieve opvang.
5. De subsidie voor structurele inclusieve kinderopvang kan niet gecombineerd worden met de
subsidie voor een CIK binnen dezelfde zorgregio. Een organisator die de subsidie heeft voor
structurele inclusieve plaatsen, kan echter wel een aanvraag indienen als CIK. Als hij deze
toekenning zou krijgen, zal de subsidie voor structurele inclusieve opvang niet gesubsidieerd
worden in de periode dat de organisator de subsidie voor CIK ontvangt. Als deze organisator
zijn werking als CIK wil stopzetten, kan hij vragen aan Kind en Gezin om zijn subsidieerbare
kinderopvangplaatsen met een subsidie structurele inclusieve kinderopvang te heractiveren.
6. De organisator moet een concreet en realistisch tijdspad opgeven over de realisatie van de
specifieke dienstverlening. De kandidaten moeten per opdracht in een plan van aanpak
beschrijven:
•

hoe ze de opdrachten zullen uitvoeren;

•

wat ze nu al doen;

•

wat ze gaan veranderen aan hun huidige praktijk en hoe ze dit zullen aanpakken.

PROCEDURE
De procedure verloopt in drie fases:
1. Ontvankelijkheid
2. Uitsluiting en voorrang
1

artikel 50/2 t.e.m. 50/5 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013; artikel 85 t.e.m. 89 Subsidiebesluit
Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014.

3. Beoordeling en rangorde

FASE 1: ONTVANKELIJKHEID
Kind en Gezin gaat deze zaken na:
1. Werd de aanvraag tijdig ingediend? De aanvraag kan pas vanaf 23 mei 2018 ingediend worden
en moet uiterlijk binnen zijn op 30 juli 2018.
2. Werd de aanvraag via email aan uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be bezorgd?
Aanvragen die op papier worden bezorgd aan Kind en Gezin zijn niet ontvankelijk.
3. Werd het juiste aanvraagformulier gebruikt, werd de aanvraag volledig ingevuld en werden zo
nodig de bijkomende documenten bezorgd?
4. Is het een aanvraag voor de subsidie voor een CIK gelegen in de provincie Antwerpen, met
uitsluiting van de zorgregio’s Mechelen, Geel en Mol?
5. Heeft de organisator minstens 22 gesubsidieerde kinderopvangplaatsen met ofwel:
•

een subsidie voor inkomenstarief (trap 2)

•

een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang

•

een subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte.

Voldoet de aanvraag niet aan 1 van deze 5 punten, ook nadat Kind en Gezin de mogelijkheid gaf
om ze te vervolledigen binnen de bepaalde termijn, dan wordt ze onontvankelijk verklaard.

FASE 2: UITSLUITING EN VOORRANG
Uitsluitingscriteria
We screenen de ontvankelijke aanvragen op basis van vier uitsluitingscriteria om te bepalen of een
aanvraag wordt uitgesloten en de subsidiebelofte wordt geweigerd.
1. Dossiermatige tegenindicaties
Voor elke ontvankelijke aanvraag screent Kind en Gezin het dossier van de aanvrager. Blijkt
daaruit een ernstige tegenindicatie voor het geven van een subsidiebelofte, (nl. een indicatie dat
de vergunnings- en/of subsidievoorwaarden niet zullen of kunnen nageleefd worden) dan kan de
aanvraag worden uitgesloten.
Voorbeelden:
-

zware financiële problemen van de organisator;

-

andere problemen, zoals een veroordeling omwille van fraude, andere ernstige feiten of
een vermoeden ervan, ernstige administratieve tekortkomingen, …

-

een lopend handhavingstraject ten aanzien van de organisator, bijvoorbeeld omdat de
locatie niet voldoet aan de voorwaarden rond de taalkennis van de verantwoordelijke(n) of
omwille van ernstige tekorten op het vlak van veiligheid of kwaliteit in de
kinderopvanglocaties van de organisator. De organisator kreeg hiervoor al een schriftelijke
aanmaning.

Als deze uitsluiting zich voordoet, dan neemt de administrateur-generaal van Kind en Gezin een

gemotiveerde beslissing tot weigering van de subsidiebelofte.
2. Er is geen duidelijk, realistisch perspectief op concrete realisatie van de verwachte
specifieke dienstverlening of de realisatie is niet mogelijk voor 31/12/2019
Het is belangrijk dat de aanvraag een concreet en gedetailleerd stappenplan bevat: waar, wanneer
en hoe zal de organisator voldoen aan de opdrachten en de voorwaarden van de subsidie voor een
CIK? Op het aanvraagformulier is hiervoor ruimte voorzien.
De organisator moet een concreet en realistisch tijdspad voor realisatie van alle opdrachten
opgeven.
Hij geeft duidelijk aan wanneer hij voorziet de subsidiebelofte om te zetten in een
subsidietoekenning en hoe hij die timing zal halen. Hij moet hierbij rekening houden met de
stappen die hij nog moet zetten om aan de subsidievoorwaarden van de subsidie voor een CIK te
voldoen.
Deze kan je terugvinden via https://www.kindengezin.be/img/subsidie-bvr.pdf voor opvang van
baby’s en peuters en via https://www.kindengezin.be/img/subsidie-bo-bvr.pdf voor buitenschoolse
opvang.
Als uit deze gegevens blijkt dat er geen duidelijk perspectief is op concrete realisatie of dat de
geplande realisatiedatum niet realistisch is, dan komt de aanvraag niet verder in aanmerking.
Als realisatie niet mogelijk is uiterlijk 31 december 2019 wordt de aanvraag uitgesloten.
3. Enkel als de organisator die al een subsidie voor structurele inclusieve subsidie heeft
een aanvraag doet voor de subsidie voor een CIK: de organisator vangt onvoldoende
kinderen op met specifieke zorgbehoefte
Een organisator met subsidie voor structurele inclusieve opvang moet voldoende kinderen met
specifieke zorgen opvangen om aan de subsidievoorwaarden te voldoen. Het is dan ook de
bedoeling dat alleen de organisatoren die al voldoen aan hun subsidievoorwaarden in aanmerking
komen om de subsidie te laten omzetten in de subsidie voor CIK. Bovendien gaat het om de
voorwaarden die aantonen dat de organisator voldoende ervaring en expertise heeft kunnen
verwerven door de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoefte.
Twee voorwaarden gelden dus om in aanmerking te komen:
-

De organisator ontving het laatste kalenderjaar (2017) voor minstens 7 verschillende
kinderen de subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang.

-

Daarnaast behaalde hij de laatste 3 jaar (2015-2017) de minimale bezettingsgraad van de
structurele plaatsen, namelijk 60% per kalenderjaar.

Als de aanvrager die al subsidie voor structurele inclusieve opvang ontvangt, hier niet aan voldoet,
wordt de aanvraag definitief uitgesloten.
4. Enkel als de organisator geen subsidie voor structurele inclusieve opvang heeft: de
organisator vangt onvoldoende kinderen op met specifieke zorgbehoefte

Het is belangrijk dat een CIK voldoende ervaring en expertise heeft kunnen verwerven door de
opvang van kinderen met specifieke zorgbehoefte. Daarom komen alleen aanvragen in
aanmerking als de organisator het laatste kalenderjaar (2017) voor minstens 7 verschillende
kinderen de subsidie voor individuele inclusieve opvang ontving.

Voorrangscriterium
De aanvraagdossiers worden inhoudelijk gescreend op basis van volgend voorrangscriterium:
Er wordt voorrang gegeven aan organisatoren met minstens 35 gesubsidieerde
kinderopvangplaatsen binnen de zorgregio met:
•

ofwel een subsidie voor inkomenstarief (hetzij opvang van baby’s en peuters hetzij
buitenschoolse opvang)

•

ofwel met een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang;

•

ofwel met een subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte.

Reden voor deze voorrang:
•

De verwachting om jaarlijks minstens zeven kinderen met een specifieke zorgbehoefte op
te vangen en minstens 750 kinderopvangprestaties van kinderen met een specifieke
zorgbehoefte te realiseren, is beter in te lossen door een organisator met een bepaalde
schaalgrootte.

•

Binnen een grotere organisatie is de uitbouw van een netwerk, aanpassing van de
personeelsinzet en het opbouwen van expertise beter mogelijk.

Pas als er in fase 3 geen enkele aanvraag met voorrang werd geselecteerd, komen ook aanvragen
zonder voorrang aan bod.

FASE 3: BEOORDELING EN RANGORDE
Beoordeling op basis van scorecriteria
Elke ontvankelijke aanvraag wordt verder beoordeeld naar inhoud van het project door een jury.
De jury zal bestaan uit deskundigen van Kind & Gezin en het VAPH.
Het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 13 december
2006 en Het Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind vormen het fundamenteel kader
bij de evaluatie van de inhoud van het project. De handleiding “inclusie van kinderen met
specifieke zorgbehoeften” van het VBJK geeft handvatten rond inclusieve kinderopvang en is
eveneens een belangrijk kader rond de visie.
Volgende 7 criteria worden beoordeeld op een maximum van in totaal 65 punten:
1° het realiseren van een proactief opnamebeleid om kinderen met een specifieke zorgbehoefte
een kinderopvangplaats te geven in een eigen kinderopvanglocatie en dit in samenwerking met
andere organisatoren van kinderopvang, met instanties die werken met gezinnen met een kind

met een specifieke zorgbehoefte en met de lokale loketten kinderopvang uit de zorgregio (5
punten)
2° het realiseren van inclusieve kinderopvang in een eigen kinderopvanglocatie waarbij wordt
samengewerkt met een netwerk van instellingen of zorgverleners met een specifieke expertise in
verband met kinderen met een specifieke zorgbehoefte. De organisator realiseert binnen de
zorgregio waarin hij een toekenning heeft als CIK, jaarlijks de opvang van minstens zeven
kinderen met een specifieke zorgbehoefte en minstens 750 kinderopvangprestaties van kinderen
met een specifieke zorgbehoefte (10 punten)
3° het uitbouwen en verspreiden van expertise tot de realisatie van inclusieve opvang binnen de
volledige zorgregio, en dit in samenwerking met pedagogische ondersteuningsorganisaties en met
het lokaal overleg kinderopvang. De focus ligt hierbij op de begeleidingstrajecten aan andere
organisatoren kinderopvang bij de realisatie van inclusieve opvang. Het doel daarbij is dat
minstens zeven kinderopvanglocaties minstens één kind met een specifieke zorgbehoefte
opvangen. Deze kinderopvanglocaties liggen binnen de eigen zorgregio of een aangrenzende
zorgregio. Voor een dienst geldt daarbij dat de aangesloten onthaalouders van de eigen dienst niet
meegeteld kunnen worden voor het aantal te begeleiden kinderopvanglocaties (25 punten)
4° het mee uitvoeren van lokale doelstellingen op het vlak van inclusie zoals gevat in de
meerjarenplanning van het lokaal of provinciaal bestuur en dit in samenwerking met het lokaal
bestuur en met andere actoren actief in de zorgregio, die instaan voor de begeleiding van
personen met een handicap of het beleid daaromtrent (5 punten)
5° het sensibiliseren van organisatoren kinderopvang en partners binnen de zorgregio rond de
realisatie van inclusieve opvang (10 punten)
6° het informeren van en voorzien in inspraak voor gezinnen en belanghebbenden, bij de
opdrachten, vermeld in punt 1° tot en met 5° (5 punten)
7° een aangepaste personeelsinzet voor de realisatie van de opdrachten, vermeld in punt 1° tot en
met 6° (5 punten)
Ter objectivering wordt een puntenscoresysteem gebruikt voor de opdrachten vermeld in punt 1°
tot en met 7°. De jury geeft per opdracht een globale score aan de hand van een aantal
richtinggevende deelvragen:

-

Hoort de beschrijving thuis bij de bedoelde opdracht?
Sluit de beschrijving aan bij de beleidskaders waarbinnen de CIK werkzaam zijn?
Is voldoende duidelijk omschreven hoe men de opdrachten wil uitwerken?
Is voldoende duidelijk geformuleerd hoe men momenteel de opdrachten opneemt?
Is voldoende duidelijk geformuleerd welke expertise en netwerken men ter zake al heeft
opgebouwd?

-

Geeft men voldoende garanties dat gewenste resultaten zullen gerealiseerd kunnen
worden?

-

Geeft men voldoende garanties dat men zal aansluiten bij de lokale/regionale doelgroep en
dat men deze ook effectief wil bereiken?

-

In hoever komen de plannen tegemoet aan de vragen en behoeften van àlle gezinnen?

-

In hoever streeft de kandidatuur naar een meerwaarde voor alle (kinder)opvanglocaties in
de zorgregio?

-

Sluit de uitwerking in voldoende mate aan bij de gehanteerde beleidskaders?
Is de uitwerking voldoende concreet?
Is de uitwerking ambitieus genoeg in het licht van het de Vlaamse beleidsdoelstellingen?
Is de uitwerking haalbaar?

Op basis van de score worden de aanvragen gerangschikt. De subsidiebelofte zal toegekend worden
aan de aanvraag die het hoogst gerangschikt is. Bij gelijke score wordt voorrang gegeven aan de
kandidaat die het snelst de specifieke dienstverlening kan realiseren.

DISCLAIMER
Kind en Gezin zal het gehele selectieproces zo maximaal mogelijk laten verlopen volgens de
voorziene procedure. We kunnen echter niet voor elke mogelijke situatie criteria, scores en
procedures voorzien. In sommige gevallen moet Kind en Gezin op basis van een objectieve
inschatting van de concrete elementen in elke aanvraag een knoop doorhakken om te vermijden dat
het toekenningsproces zich vastrijdt. In deze situatie zal Kind en Gezin een pragmatische,
weloverwogen en beargumenteerde beslissing nemen.

BESLISSING ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN KIND EN GEZIN
Wanneer doorheen deze 3 fasen het gehele toekenningsvoorstel uitgebalanceerd werd opgebouwd,
is het definitief en zal het voor beslissing aan de administrateur-generaal van Kind en Gezin
worden voorgelegd.

