VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA
1. Advies lokaal bestuur?
Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de
adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen regelgeving kinderopvang, maar lijkt in het
kader van deze oproep niet zo nuttig?
Antwoord
Het is niet zo dat er regelgevend de verplichting is om altijd een advies te vragen aan het lokaal
bestuur in het kader van toekenning subsidiebeloftes kinderopvang.
Die mogelijk is er wel regelgevend, en het is inderdaad ook gebruikelijk.
Maar omdat we hier uitgaan van een aanvraag die moet komen vanuit het Huis van het Kind, gaan
we er ook van uit dat het lokaal bestuur betrokken is bij de aanvraag. Omwille van deze reden
wordt er dus geen formeel advies meer gevraagd. Dat is daarom ook niet voorzien in de oproep.
Alleen voor aanvragen vanuit de gemeenten Lommel, Zaventem en Wetteren is advies van het
lokaal bestuur vereist, aangezien zij nog geen Huis van het Kind hebben.

2. Inkomenstarief-mix (IKT-mix): geen nieuwe locaties met IKT-mix
creëren
Indien bijvoorbeeld een kinderopvanglocatie die nu 10 trap 1-plaatsen en 5 trap 0-plaatsen heeft
een aanvraag KOALA indient (via HvhK) en 8 omschakelingen vraagt naar trap 3, dan wordt dit
een locatie met IKT-mix.
Antwoord
Inderdaad, deze situatie zou zich nav de oproep KOALA kunnen voordoen.
We willen echter geen nieuwe locaties met IKT-mix, naast de proefprojecten IKT-mix, creëren.
Daarom adviseren we elke organisator die voor een locatie die nu T0 en/of T1 -plaatsen heeft en
een aanvraag T3 binnen KOALA wil indienen, om voor alle of op zijn minst voldoende plaatsen
omschakeling naar T3 aan te vragen. Op die manier ontstaat geen mix.
Een afwijking tussen vergunde en gesubsidieerde capaciteit is mogelijk, maar de organisator moet
voor zichzelf kijken wat financieel haalbaar is. Als er minder plaatsen gesubsidieerd worden dan er
vergund zijn, moeten immers toch alle ouders volgens inkomenstarief betalen.

3. Kind en ouderactiviteiten en kinderopvang met plussubsidie
binnen één setting?
Moeten de kind- en ouderactiviteiten op dezelfde locatie georganiseerd worden als de trap 3 plaatsen kinderopvang?

Antwoord
Nee, we spreken over één setting in de zin van samenwerkingsverband, functioneel. Het gaat dus
niet over één fysieke setting.
De kind- en ouderactiviteiten kunnen perfect op een apart locatie, los van kinderopvanglocaties
georganiseerd worden. Het is echter heel belangrijk dat er een nauwe samenwerking is tussen de
verschillende organisatoren en het aanbod. Zo kan bijvoorbeeld voor de opvang van de kindjes in
het kader van de kind- en ouderactiviteiten beroep gedaan worden op een kinderbegeleider of
onthaalouder van de kinderopvang met plussubsidie.
Er zijn verschillende scenario’s mogelijk:
a) Kind- en ouderbijeenkomsten gaan door op dezelfde locatie als de kinderopvang met
plussubsidie, maar hebben een duidelijk onderscheiden werking en omkadering. De locatie
moet uiteraard geschikt zijn om de twee werkingen te realiseren.
b) Kind- en ouderbijeenkomsten en kinderopvang met plussubsidie gaan door op aparte
locaties maar hebben een sterke samenwerking.
c)

…

4.

Organisator kinderopvang wil graag een aanvraag indienen. Hoe?

Ik wil graag een aanvraag indienen voor kinderopvangplaatsen met plussubsidie. Maar dit kan
enkel via de Huizen van het Kind. Hoe pak ik dit aan?
Antwoord
De Huizen van het Kind kunnen inderdaad als enige (met uitzondering van de gemeenten
Zaventem, Lommel en Wetteren) een aanvraag indienen. Er dienen echter altijd
kinderopvangorganisatoren betrokken te worden. Je kan best contact opnemen met het Huis van
het Kind in je stad/gemeente en je interesse om mee te stappen in de aanvraag, kenbaar maken.
Je kan voorstellen om eens rond de tafel te zitten met alle verschillende partners die er lokaal zijn
en die interesse hebben in de oproep KOALA. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een forum dat
ook hier zeker ingezet kan worden om deze oproep te bespreken, eventueel samen met de
partners van het Huis van het Kind.
Het is vooral belangrijk om met de verschillende organisatoren te bekijken wie interesse heeft,
waar de lokale noden zijn en wat prioritaire wijken zijn om op in te zetten. Dan kan bekeken
worden wat mogelijkheden zijn: zijn er al bestaande initiatieven of moet iets volledig nieuw
opgezet worden? Wie zijn mogelijke organisatoren?...

5. Subsidievoorwaarden plussubsidie kinderopvangorganisator
Ik ben als organisator kinderopvang heel geïnteresseerd om voor mijn locatie een aantal plaatsen
om te zetten in trap 3 -plaatsen. Moet ik dan voldoen aan het bereik van 30% kinderen uit
kwetsbare gezinnen? Want voor mij zal dat moeilijk te halen zijn, omdat ik moeilijk bereikbaar
ben.
Antwoord

Ja, van zodra je (een deel) plaatsen met plussubsidie hebt, zorg je ervoor dat je bovenop de te
behalen 20% voor trap 2 er minstens 30% van alle kinderen die je op jaarbasis opvangt, kinderen
zijn van kwetsbare gezinnen. Het percentage wordt berekend over alle kinderopvanglocaties van
de subsidiegroep die voldoen aan de voorwaarden van de respectievelijke subsidietrap.
Het is essentieel dat er een sterke samenwerking is met lokale partners ikv toeleiding,
ondersteuning van gezinnen,… Bv. met OCMW, VDAB, armoedeverenigingen…
Voor meer info zie: http://www.kindengezin.be/img/voorrangsgroepen.pdf

6. Intergemeentelijk Huis van het Kind: indienen als antenne?
Wij zijn een intergemeentelijk Huis van het Kind met drie antennes. We zouden enkel met de
antenne van de gemeente die in aanmerking komt voor KOALA, indienen. Moeten we het formele
besluit dat wij hiervoor het mandaat hebben van het Huis van het Kind, toevoegen en
formaliseren?
Antwoord
Het is niet noodzakelijk voor ons dat dit toegevoegd wordt, dit is zeker geen verplichting. In het
aanvraagformulier staat bij de ondertekening dat je ‘verklaart dat je gemachtigd bent om te
ondertekenen in naam van Huis van het Kind’. We veronderstellen dat dit lokaal afgesproken is op
voorhand. Indien je dit zelf wenst, kan je het officieel besluit van de vergadering toevoegen bij de
aanvraag.

7. Subsidie kind- en ouderactiviteiten
Vanuit onze gemeente/OCMW geven we al subsidie aan een organisator ikv gezinsondersteunende
opdrachten. Kunnen we binnen KOALA aan dezelfde organisatie subsidie geven (dus als
begunstigde organisator opnemen) om de kind- en ouderactiviteiten te organiseren?
Antwoord
Dat kan perfect als dit zo met de partners wordt afgesproken en vorm krijgt binnen een breder
samenwerkingsverband.
In de aanvraag is het belangrijk te omschrijven waarom voor deze organisator wordt gekozen, oa
dat hij over de nodige expertise beschikt qua aanbod en qua samenwerking.
Kan organisator X die in onze regio al heel wat ervaring heeft met ouderparticipatie en werken met
kwetsbare gezinnen de subsidie voor kind- en ouderactiviteiten ontvangen? Zij zijn tegelijk al
organisator van kinderopvang. Kunnen de twee subsidiestromen naar één organisator gaan?
Antwoord
In principe kunnen beide subsidies naar één organisator gaan, mits voldaan is aan een aantal
criteria:


Er kan aangetoond worden dat er daarnaast ook andere partners betrokken zijn in het
samenwerkingsverband en mbt het realiseren van ondersteuning op de verschillende
levensdomeinen van gezinnen.



Het gaat om duidelijk onderscheiden werkingen binnen dezelfde vzw.



De organisator heeft de competenties om beide aanbodsvormen te realiseren.

Kunnen we eventueel de twee rollen mbt kind- en ouderactiviteiten laten opnemen door één
persoon? Is het ok dat we met de middelen één voltijds medewerker aanwerven die alle
opdrachten zal realiseren?
Antwoord
In principe is het mogelijk om één persoon beide rollen te laten opnemen. Het is echter zo dat we
ervaren hebben in andere projecten dat dit zeker niet evident is en dat de focus op de kinderen in
dit geval snelst dreigt ondergesneeuwd te geraken.
Wellicht zijn er toch een aantal groepsbegeleiders die hiervoor de nodige competenties en/of
ervaring hebben. Indien kan aangetoond worden dat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden
en de persoon die aangeworven wordt hierin zal slagen, vormt dit geen probleem. Wel is het
belangrijk om in het aanvraagdossier goede argumentatie voor deze werkwijze op te nemen.

8. Nieuwe locatie kinderopvang – deadline opstart 1/4/2018
We hebben een heel mooi nieuw initiatief in de gemeente waar we op één locatie een
consultatiebureau, ontmoetingsplaats en kinderopvang willen organiseren binnen het Huis van het
Kind. We zijn volop bezig aan de voorbereiding van de verbouwing en weten pas op 15/12 of we
effectief middelen gaan krijgen. Het zal dus heel krap worden om op 1/4/2018 te starten met de
kinderopvang. Kan er eventueel een uitzondering verkregen worden op deze startdatum voor het
stuk kinderopvang?
Antwoord
Nee, we kunnen hier geen uitzonderingen op maken. Er is gekozen om snel te kunnen starten met
de kinderopvangplaatsen. In het aanvraagformulier wordt gevraagd om te omschrijven hoe je de
opgegeven opstartdatum zal halen, met een duidelijk stappenplan en timing.

9. Aantal plaatsen met plussubsidie: maxima per aanvraag of per
gemeente?
Is er een maximum aantal plaatsen vastgelegd per aanvraag of per gemeente?
Antwoord
Nee, er is geen maximum vastgelegd op voorhand. We weten namelijk niet hoe de verhouding zal
zijn tussen het aantal omgezette plaatsen versus het aantal nieuwe plaatsen. Afhankelijk hiervan
zullen we meer of minder plaatsen met plussubsidie kunnen creëren. Om zo flexibel mogelijk te
kunnen werken en aan te sluiten bij de verschillende noden lokaal/per organisator, is dit aantal
vrij in te vullen. Binnen de aanvraag kan een organisator een minimum en een maximum
opgeven. Kind en Gezin zal op basis van de aanvragen de puzzel maken.
Het is belangrijk dat binnen de aanvraag het beoogde bereik en de manier waarop de toeleiding
zal gebeuren, omschreven wordt. Dit wordt opgemaakt op basis van de kenmerken van de wijk
waarin het aanbod gerealiseerd wordt. Deze inschatting dient realistisch te zijn volgens de
kenmerken van die wijk. Er is in het aanvraagformulier een veld voorzien waarin dit stuk

uitgebreid omschreven wordt. Het aantal aangevraagde plaatsen dient uiteraard hiermee in
verband te staan.

10.
Formele kinderopvang versus kind- en ouderactiviteiten met
kinderbegeleider
Kunnen/moeten we voor het stuk kinderopvang tijdens de kind- en ouderactiviteiten een
vergunning aanvragen?
Antwoord
Kind- en ouderactiviteiten hebben in de eerste plaats tot doel om ouder en kinderen op een heel
laagdrempelige manier te onthalen en met hen een ondersteunend traject af te leggen dat aansluit
bij hun vragen en behoeften. Daarbij hoort ook het vertrouwd raken met allerlei diensten en
voorzieningen voor jonge kinderen, waaronder kinderopvang. De opvang die georganiseerd wordt
in het kader van deze activiteiten wordt niet beschouwd als formele kinderopvang en moet
bijgevolg niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. Voor de organisatie van de kinderopvang
binnen de kind- en ouderactiviteiten zijn verschillende scenario’s mogelijk:
-

er wordt beroep gedaan op een professionele kinderbegeleider of onthaalouder die al dan
niet verbonden is aan de kinderopvang met plussubsidie waarmee samengewerkt wordt en
al dan niet wordt bijgestaan door vrijwilligers

-

er wordt beroep gedaan op andere professionals zoals bijvoorbeeld regioteamleden van
Kind en Gezin of medewerkers van het inloopteam die al dan niet worden bijgestaan door
vrijwilligers

Inspiratie voor deze kind- en ouderactiviteiten qua aanpak, inzet van vrijwilligers (bv. moeders die
zelf deelnamen aan de activiteiten en nu zelf willen bijdragen), randvoorwaarden,… kan je vinden
in het draaiboek dat naar aanleiding van de AMIF-proeftuinen ‘inburgering voor laaggeletterde
vrouwen met jonge kinderen’ werd geschreven door VBJK: http://www.kindengezin.be/img/201612-21DraaiboekAMIF.pdf

