Oproep kandidaten voor Centrum Inclusieve
Kinderopvang in provincie Antwerpen

WAAROVER GAAT DEZE OPROEP?
Deze oproep richt zich tot organisatoren die een Centrum voor Inclusieve Kinderopvang (CIK) willen
realiseren in de provincie Antwerpen.
Zowel organisatoren van opvang van baby’s en peuters als organisatoren van buitenschoolse opvang
komen in aanmerking. Deze oproep is mogelijk doordat een CIK in de provincie Antwerpen is gestopt
en dat budget dus vrijkomt.
Er is een budget beschikbaar voor de erkenning van één CIK voor een subsidie van 33.971,23 euro
per kalenderjaar.
Deze oproep geeft informatie over het ruime kader. Daarnaast raadpleeg je best het beslissingskader
dat Kind en Gezin zal hanteren om te bepalen wie de subsidie kan krijgen.

DOELSTELLING EN FOCUS
De doelstelling is om op termijn inclusieve opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeften te
realiseren in alle kinderopvang.
Sinds 2014 zijn er 16 CIK actief. Zij:
•

vangen zelf kinderen met specifieke zorgbehoeften op;

•

ondersteunen externe kinderopvanglocaties in het realiseren van inclusieve kinderopvang door
te werken aan de noodzakelijke pedagogische competenties voor inclusie via individuele
begeleidingstrajecten of lerende netwerken;

•

bouwen een ruim netwerk uit aan relevante partners.

Door die ondersteuning zorgen de CIK ervoor dat er meer inclusieve opvang bestaat en die ook
kwalitatief versterkt wordt.
Meer info over de opdrachten van een CIK: https://www.kindengezin.be/img/subsidie-inclusieveopvang.pdf

WIE KAN EEN AANVRAAG DOEN?
1. Deze oproep richt zich exclusief tot organisatoren kinderopvang binnen de provincie Antwerpen.
Kandidaturen die liggen in een zorgregio waar al een Centrum actief is, komen niet meer in
aanmerking voor toekenning. Dit geldt voor de zorgregio’s Mechelen, Geel en Mol.

2. 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.

3. De organisator ving het laatste kalenderjaar (2017) minstens 7 kinderen op met specifieke
zorgbehoeften, waarvoor hij een subsidie individuele inclusieve kinderopvang van Kind en Gezin
ontving.

COMBINATIE MET SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE KINDEROPVANG
De subsidie voor CIK moet gecombineerd worden met de subsidie voor individuele inclusieve
kinderopvang.

COMBINATIE MET SUBSIDIE VOOR STRUCTURELE INCLUSIEVE KINDEROPVANG
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 hij niet langer subsidies ontvangen voor structurele inclusieve opvang.
Het beslissingskader voorziet dat dergelijke organisator alleen in aanmerking kan komen voor de
subsidie CIK als de organisator de vereiste bezettingsgraad van 60% voor structurele inclusieve
opvang in de periode 2015-2017 behaalde.

WIE KRIJGT VOORRANG?
Er wordt voorrang gegeven aan organisatoren met minstens 35 gesubsidieerde
kinderopvangplaatsen binnen die zorgregio met één van volgende subsidies:
•

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

•

subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang

•

subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte

Reden hiervoor:
•

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 makkelijker te realiseren door een organisator met een bepaalde
schaalgrootte.

•

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

HOE AANVRAGEN?
•

Dien je aanvraag in tussen woensdag 23 mei 2018 en uiterlijk op maandag 30 juli 20181.

•

Bezorg het aanvraagformulier van de website van Kind en Gezin uitsluitend via e-mail naar
uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be.
Ga naar www.kindengezin.be Kinderopvang > Sector-baby’s-en-peuters > Snelinfo’soproepen-verslagen > Oproepen-en beslissingen > Oproepen
Omdat je pas een aanvraag kan indienen vanaf 23 mei 2018, zal het
aanvraagformulier pas beschikbaar zijn op de website vanaf die datum.

•

Geef een concreet en realistisch tijdspad op. Geef duidelijk aan wanneer je zal voldoen aan de
voorwaarden van specifieke dienstverlening van een CIK2 en hoe je die timing zal halen. Kind
en Gezin maakt een inschatting of het tijdspad realistisch is.
Een haalbare realisatiedatum is belangrijk, omdat de subsidiebelofte bij toekenning maar
geldig is tot 3 maanden na de voorziene realisatiedatum. De subsidiebelofte kan slechts één
keer, op gemotiveerd verzoek, met 6 maanden verlengd worden.

BEHANDELING DOOR KIND EN GEZIN
Kind en Gezin bezorgt je na ontvangst van je aanvraag een ontvangstmelding.
Kind en Gezin beslist over de ontvankelijkheid van de aanvraag uiterlijk 30 kalenderdagen na de
datum van de ontvangst van het aanvraagformulier. Als de aanvraag onvolledig is, meldt Kind en
Gezin je dit zo snel mogelijk elektronisch. Vanaf die melding krijg je maximaal 30 kalenderdagen
om de aanvraag te vervolledigen en is de beslissingstermijn van Kind en Gezin geschorst.
Kind en Gezin zal uiterlijk eind oktober 2018 een beslissing nemen over je aanvraag3.
Informeer ook zelf het lokaal bestuur en het Lokaal Overleg Kinderopvang binnen je gemeente
over je aanvraag op het moment dat je deze aan Kind en Gezin bezorgt.
Meer info over de criteria die Kind en Gezin gebruikt bij het beoordelen van de aanvragen, vind je
op de website van Kind en Gezin. Ga naar www.kindengezin.be
> Kinderopvang > Sector-baby’s-en-peuters > Snelinfo’s-oproepen-verslagen > Oproepen-en
beslissingen> Oproepen

1 Aanvragen moeten uiterlijk op maandag 30 juli 2018 om 23u59 bij Kind en Gezin aangekomen zijn.

2 Op dat ogenblik kan je vragen dat de subsidiebelofte wordt omgezet in een subsidietoekenning. Vanaf dan
krijg je de subsidie effectief toegekend.

3 De uiteindelijke toekenning van subsidiebeloftes kan onder voorbehoud dat de Vlaamse Regering
en minister Vandeurzen uiterlijk eind september 2018 de regelgevende basis hebben goedgekeurd
waarop Kind en Gezin zich kan baseren voor de beslissingen.

MEER WETEN
•

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/inclusieve-opvang/

•

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-schoolkinderen/inclusieve-opvang/

•

https://vbjk.be/files/attachments/.827/handleiding_Inclusie_van_kinderen_met_specifieke_
zorgbehoeften.pdf

VRAGEN
Met vragen over deze oproep kan je terecht bij Fleur Demoor (fleur.demoor@kindengezin.be).

