De prestatiecalculator

Met de prestatiecalculator kan je als organisator opvolgen hoeveel prestaties je voor een bepaald
jaar, voor een bepaalde subsidiegroep, hebt geregistreerd.
De calculator berekent hoeveel prestaties Kind en Gezin je maximaal zal betalen (aan 120%).
Na afloop van het jaar zie je in ook wat je bezetting is voor het afgelopen jaar én wat het nieuwe
prestatiepercentage zal zijn waarmee Kind en Gezin je voorschotten zal berekenen na de volgende
saldoberekening.

HOE VUL JE DE EXCEL IN?
Je kan enkel de grijze vakjes invullen. De andere vakjes passen zich automatisch aan op basis van
jouw ingevulde informatie.
1. Kies het juiste type opvang: gezinsopvang of groepsopvang.


In de prestatiecalculator vind je een tabblad voor groepsopvang en een voor gezinsopvang.



Wil je de berekening maken voor een subsidiegroep gezinsopvang samenwerkende
onthaalouders, dan kies je het tabblad gezinsopvang.
2. De gesubsidieerde capaciteit inkomenstarief



Bovenaan in de calculator vul je de gesubsidieerde capaciteit inkomenstarief (trap 2) in van de
subsidiegroep waarvoor je de berekening wil maken. Heb je zowel trap 2A als trap2B plaatsen,
dan tel je deze op.



Verandert je gesubsidieerde capaciteit in de loop van het jaar, dan splits je dit op in
verschillende periodes.

Zodra je de gesubsidieerde capaciteit hebt ingevuld, zie je
hoeveel prestaties Kind en Gezin maximaal subsidieert voor dat
jaar (aan 120%).
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3. De opvangprestaties


Onderaan in de calculator vul je het totaal geregistreerde aan- en afwezigheden in.



Heb je meerdere locaties met inkomenstarief in de subsidiegroep? Tel dan je prestaties op van
alle locaties voor een bepaalde maand.



De som van de aan- en afwezigheden vind je onderaan in het formulier dat je doorstuurt naar
Kind en Gezin of op het formulier dat je ontvangt van Kind en Gezin met je geregistreerde aanen afwezigheden.



Onderaan worden alle opvangprestaties opgeteld.



Heb je de gegevens voor een maand ingevuld? Dan zie je onderaan dat het aantal
aanwezigheden wordt opgeteld en omgezet in het aantal herleide aanwezigheden (rekening
houdend met halve, derde dagen enz).

Hoe worden prestaties herleid?
Voor alle locaties met inkomenstarief

Groepsopvang

Gezinsopvang
en Groep SOO

Opvang baby’s en peuters: aanwezigheid minder dan 5

60%

60%

100%

100%

100%

160%

100%

160%

40%

40%

60%

60%

100%

100%

uur (1/2 dag)
Opvang baby’s en peuters: aanwezigheid van 5 uur tot
minder dan 11 uur (volle dag)
Voor locaties met de ‘Flex vink’ op het formulier
aanwezigheden
Flexibele opvang baby’s en peuters: aanwezigheid langer
dan 11 uur (volle dag)
Flexibele opvang buitenschools: aanwezigheid langer dan
11 uur (volle dag)
Enkel locaties die buitenschoolse opvang via het
systeem van inkomenstarief mogen aanrekenen
(BO vink)
Buitenschoolse opvang: aanwezigheid minder dan 3 uur
(1/3 dag)
Buitenschoolse opvang: aanwezigheid van 3 uur tot
minder dan 5 uur (1/2 dag)
Buitenschoolse opvang: aanwezigheid van 5 uur tot
minder dan 11 uur (volle dag)
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4. Gegevens onderaan de calculator
Deze gegevens vind je onderaan de calculator:

Het totaal aantal herleide aanwezigheden:
Dit is de som van alle herleide aanwezigheden die je hebt ingevuld.
Resterend aantal prestaties tot 120%:
Dit is het resterend aantal prestaties waarvoor Kind en Gezin jou nog de prestatievergoeding kan
betalen. Het is dus het verschil tussen het maximumaantal prestaties (dat je bovenaan terugvindt)
en het totaal aantal herleide prestaties dat je al hebt ingegeven.
Is dit een negatief getal, dan heb je meer dan het maximum aantal prestaties ingegeven. Voor die
prestaties krijg je geen prestatievergoeding meer van Kind en Gezin. Het inkomenstarief dat de
ouders betalen, wordt dan verhoudingsgewijs afgehouden.
Prestatiebedrag:
Dit is het totaalbedrag dat Kind en Gezin voor dat jaar zal betalen voor prestaties, op basis van de
ingevulde gegevens.
Stemt na de saldoberekening het uitbetaalde bedrag niet overeen met de calculator? Dat kan
doordat:


je de gesubsidieerde capaciteiten niet juist hebt ingevuld;



niet alle opgegeven opvangprestaties zijn binnengekomen bij Kind en Gezin (bijvoorbeeld
door fouten in de kindcodes);



het prestatiebedrag in de loop van het jaar gewijzigd is(bijvoorbeeld door een
indexsprong).
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Prestatiepercentage:
Het prestatiepercentage drukt het aantal effectieve prestaties uit tegenover je gesubsidieerde
capaciteit. Dit percentage wordt berekend bij het saldo en bepaalt het percentage waarmee we je
daaropvolgende voorschotten berekenen.
Dit percentage wordt altijd naar beneden afgerond. Bijvoorbeeld een prestatiepercentage van
85,70% wordt afgerond naar 85%.
Bezettingspercentage:
Het bezettingspercentage berekent hoeveel van je gesubsidieerde plaatsen werden gebruikt of
gereserveerd. Je bent verplicht een bezettingspercentage van minstens 80% te behalen.
Voor het bezettingspercentage tellen zowel de aan- als afwezigheden mee. Zowel halve, volle als
flexibele (<=11u) dagen tellen mee aan 100%. 1/3de dagen (enkel buitenschoolse opvang) tellen
mee voor 40%.
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