Oproep kandidaten voor nieuwe subsidieregeling voor
groepsopvang: ruimere openingsmomenten

WAAROVER GAAT DEZE OPROEP?
De Vlaamse Regering maakt de kinderopvang flexibeler en sterker en voorziet een budget van
1,188 mio euro voor 792 nieuwe modules ruimere openingsmomenten.
De kinderopvang kan zo bijdragen aan een beter evenwicht tussen gezin en arbeid voor gezinnen
die onregelmatige uren werken, zelfstandigen met wisselende werkschema’s, alleenstaande ouders
met een plotse kans tot opleiding of werk, …
De flexibele opvangregeling verandert enkel voor de groepsopvang. Voor de gezinsopvang en
samenwerkende onthaalouders wijzigt er

voor flexibele opvang niets.

HOE WORDT HET BUDGET VERDEELD?
•

Er is een voorafname voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10%.

•

Per provincie wordt de nood aan opvang op ruimere openingsmomenten bepaald op basis
van volgende parameters:

•

o

aantal kinderen < 3 jaar in een gezin met 2 werkende ouders

o

aantal kinderen < 3 jaar in een éénoudergezin waarvan de ouder werkt

Het gewicht van elke provincie wordt berekend in de totale nood om zo het resterend
budget (na voorafname voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest) volgens dit gewicht te
verdelen over de 5 provincies.

•

Dit resultaat bepaalt het aantal modules dat per provincie kan worden aangevraagd.

Ruimere

Budget

Modules

Voorafname BHG

118.800

79

Restbudget

1.069.200

713

Totaal

1.188.000

792

openingsmomenten

WIE KAN AANVRAGEN Gewicht
EN HEEFT VOORRANG?
Budgettaire

Aantal modules

Provincie

per provincie

verdeling

ANTWERPEN

27,21%

290.925

194

LIMBURG

12,32%

131.697

88

OOST-VLAANDEREN

23,81%

254.593

170

VLAAMS-BRABANT

18,18%

194.328

130

WEST-VLAANDEREN

18,49%

197.656

132

1.069.200

713

Totaal

WIE KAN AANVRAGEN?
•

Je hebt voor de opvanglocatie(s) waarvoor je modules voor ruimere openingsmomenten
aanvraagt, minstens een basissubsidie of er werd een subsidiebelofte voor basissubsidie
toegekend.

•

Het aanbod van ruimere openingsmomenten gaat door in een vergunde locatie groepsopvang.

•

Uit elke provincie kan een aanvraag gebeuren maar het moet wel gaan om een aanvraag van
minstens 10 modules.

HOE AANVRAGEN?
•

Dien je aanvraag in tussen 4 december 2018 en uiterlijk op 4 februari 20191.

•

Bezorg het aanvraagformulier van de website van Kind en Gezin (enkel) via e-mail naar
uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be.

•

Het aanvraagformulier vind je op https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-enpeuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Oproepen.
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Aanvragen moeten uiterlijk op 4 februari 2019 om 23u59 bij Kind en Gezin aangekomen zijn.

•

Geef een concreet en realistisch tijdspad op. Geef duidelijk aan wanneer je zal voldoen aan de
voorwaarden en hoe je die timing zal halen. Kind en Gezin maakt een inschatting of het
tijdspad realistisch is.

BEHANDELING DOOR KIND EN GEZIN
•

We bezorgen na ontvangst van je aanvraag een ontvangstmelding. We beslissen over de
ontvankelijkheid van de aanvraag uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum van de ontvangst
van het aanvraagformulier. Als de aanvraag onvolledig is, melden we 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.

•

Informeer ook zelf het lokaal bestuur en het Lokaal Overleg over je aanvraag. Op het moment
dat je je aanvraag aan Kind en Gezin bezorgt, bezorg je ook een kopie aan het lokaal bestuur.

•

We nemen uiterlijk 5 mei 2019 een beslissing over je aanvraag.

•

Krijg je een subsidiebelofte voor modules voor ruimere openingsmomenten, dan kan deze ten
vroegste ingaan vanaf 1 mei 2019.

MEER WETEN?
Algemene info over de subsidies: Link
Criteria die Kind en Gezin gebruikt bij het beoordelen van de aanvragen: Link

VRAGEN?
Met vragen over deze oproep kan je bij je klantenbeheerder terecht.

