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DRIE SOORTEN SUBSIDIES VOOR INCLUSIEVE OPVANG 

Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden voor hun kind met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies: 

• subsidie voor individuele inclusieve opvang 

• subsidie voor structurele inclusieve opvang 

• subsidie voor centrum inclusieve opvang. 

SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG 

Dit is de subsidie voor de inclusieve kinderopvang van een individueel kind met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte. 

• Inclusieve kinderopvang wil zeggen dat het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte te 
samen met kinderen zonder specifieke ondersteuningsbehoefte wordt opgevangen. 

• Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn kinderen die door medische of 
psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig hebben. 
 

WIE KAN DEZE SUBSIDIE TOEGEKEND KRIJGEN? 

• Kinderopvang van baby’s en peuters: elke organisator met een vergunning 
• Buitenschoolse opvang: elke locatie kleuteropvang met een kwaliteitslabel 
 

Om deze subsidie toegekend te krijgen, moet je geen andere subsidies ontvangen van Opgroeien, het 
agentschap waar Kind en Gezin toe behoort. 
 

VOOR WELKE KINDEREN? 

• Je kan de subsidie aanvragen voor elk kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 
• Dit is een kind dat door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig heeft. 
• Kunnen in aanmerking komen: kinderen met motorische of andere handicaps, epilepsie, 

ontwikkelingsstoornissen, ADHD,… 
• Bij de aanvraag toon je aan de opvang van dit kind noodzakelijk een grotere ondersteuning of 

inzet van middelen vereist. 
• De nood aan extra ondersteuning wordt bepaald door een probleem met het kind zelf en niet door 

een probleem in de sociale of familiale situatie van het kind. 
• Het is de nood aan extra ondersteuning die van belang is, niet de diagnose of specifieke beperking. 
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WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?  

Als organisator: 

• toon je aan dat er voor het kind met specifieke ondersteuningsbehoefte meer intensieve zorgen 
nodig zijn op het vlak van: 

− aangepaste infrastructuur; 
− aangepast personeelsinzet of expertise; 
− pedagogisch handelen en specifieke pedagogische ondersteuning. 
Het is belangrijk dat je gedetailleerd omschrijft welke specifieke ondersteuning er nodig is. Zo niet, kan  
Opgroeien de aanvraag niet beoordelen en weigeren. Dan kan je geen subsidie ontvangen voor dit 
kind. 
• onderschrijf je de grondbeginselen van artikel 3 van het Internationaal Verdrag van 13 december 

2006 inzake de rechten van personen met een handicap 
• evalueer je de inclusieve werking en stuur je waar nodig bij. 

HOEVEEL BEDRAAGT DEZE SUBSIDIE? 

• De subsidie is een vast bedrag per dag waarop je een kind met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte opvangt.  
Voor de bedragen kan je terecht op onze website. 

• Ze gaat ten vroegste in vanaf de eerste dag dat het kind in de opvanglocatie wordt opgevangen, 
met een maximale terugwerking van 6 maanden ten opzichte van de datum waarop  Opgroeien je 
volledige aanvraag ontvangt. 

•  Opgroeien kan de subsidie toekennen voor bepaalde of voor onbepaalde duur. 
• Je krijgt de subsidie na afloop van het subsidiejaar, als je hebt doorgegeven hoeveel 

opvangprestaties er geweest zijn voor dit kind. 

HOE VRAAG IK DE SUBSIDIE AAN? 

• Voor baby’s en peuters vind je dit in de procedure ‘Aanvraag van een subsidie voor individuele 
inclusieve opvang (baby of peuter)’ op onze website. 

• Voor schoolgaande kinderen vind je dit in de procedure ‘Aanvraag van een subsidie voor 
inclusieve opvang (schoolgaand kind)’. Kijk op de website van Opgroeien. 

HOE GEEF IK DE OPVANGPRESTATIES VAN DEZE KINDEREN DOOR?  

Opgroeien zal je aan het einde van het subsidiejaar vragen hoeveel opvangprestaties er per kind geleverd 
zijn.  

SUBSIDIE VOOR STRUCTURELE INCLUSIEVE KINDEROPVANG 

De subsidie voor structurele inclusieve kinderopvang is de subsidie voor de structurele uitbouw van 
inclusieve kinderopvang binnen een opvanglocatie. 

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector/inclusieve-opvang/#Visie
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector/inclusieve-opvang/#Visie
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel/subsidies-inkomenstarief-en-ikt-mix
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/alles-voor-mijn-subsidies-regelen
https://www.opgroeien.be/boa/partners/subsidies
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• Inclusieve kinderopvang wil zeggen dat het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte 
samen met kinderen zonder specifieke ondersteuningsbehoefte wordt opgevangen. 

• Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn kinderen die door medische of 
psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig. 

 

LET OP! 

Je moet ook een subsidie voor individuele inclusieve opvang aanvragen (zie hierboven bij ‘Hoe vraag ik de 
subsidie aan?’): 

• voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte die vanaf 1 april 2014 worden 
opgevangen op een opvanglocatie met structurele plaatsen inclusieve opvang; 

• voor kinderen die reeds voor 1 april 2014 werden opgevangen en waarbij na 1 april 2014 wordt 
vastgesteld dat het kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft. 

WIE KAN DEZE SUBSIDIE TOEGEKEND KRIJGEN? 

De subsidie kan worden toegekend aan de organisator met: 

• een subsidie voor inkomenstarief; 
• Het aantal subsidieerbare kinderopvangplaatsen met een subsidie voor structurele inclusieve 

kinderopvang is nooit hoger dan het aantal subsidieerbare kinderopvangplaatsen voor 
inkomenstarief; 

• een subsidie voor locatie kleuteropvang met een kwaliteitslabel. 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN? 

Als organisator: 

• toon je aan dat er voor de kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op een structurele 
manier intensieve zorgen geboden worden op het vlak van: 

− aangepast infrastructuur; 
− aangepaste personeelsinzet of expertise; 
− aangepast pedagogisch handelen en specifieke pedagogische ondersteuning; 
− specifieke jaarlijkse vorming op basis van een analyse van de vormingsbehoeften. 
• zorg je ervoor dat de opvanglocatie, waar de inclusieve opvang plaatsvindt, is ingeschakeld in een 

netwerk van instellingen of zorgverleners met een specifieke expertise en waar je een beroep op 
kan doen om samen te werken. 

• realiseer je een bezetting van minstens 60% per kalenderjaar. 
− De bezetting wordt berekend op basis van het aantal opvangplaatsen waarvoor je de subsidie 

voor structurele inclusieve opvang hebt toegekend gekregen en op basis van het aantal 
opvangprestaties van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

• voer je een beleid rond inclusieve opvang en onderschrijf je de grondbeginselen van artikel 3 
van het Internationaal Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen 
met een handicap. 

− Je neemt dit beleid op in het huishoudelijk reglement. 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/inclusieve-opvang
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/inclusieve-opvang
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/inclusieve-opvang
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− Ben je een organisator van opvang met meer dan 18 plaatsen dan neem je dit beleid ook op in het 
kwaliteitshandboek, meer bepaald in het kwaliteitsbeleid en in het kwaliteitsmanagementsysteem. 

HOEVEEL BEDRAAGT DE SUBSIDIE? 

• De subsidie is een vast bedrag per gesubsidieerde opvangplaats per kalenderjaar. Voor de 
bedragen kan je terecht op onze website. 

• Deze subsidie kan worden aangevuld met een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang. Je 
ontvangt dan een bedrag per dag dat je een kind met specifieke ondersteuningsbehoefte opvangt. 

• Per aanvraag komt maximum één derde van de vergunde of erkende plaatsen van de in de 
aanvraag vermelde opvanglocaties in aanmerking voor de subsidie voor structurele inclusieve 
kinderopvang. 

• Het subsidiebedrag voor structurele inclusieve kinderopvang wordt verhoudingsgewijs verminderd 
als de subsidieerbare opvangplaats geen volledig kalenderjaar wordt toegekend. 

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je de subsidie toegekend krijgen voor 10 jaar. 

HOE VRAAG IK DE SUBSIDIE AAN? 

Nieuwe aanvragen zijn momenteel niet mogelijk omdat het budget volledig werd toegekend. Nieuwe 
bijkomende subsidies kunnen worden toegekend als de Vlaamse Regering daarvoor de nodige financiële 
middelen ter beschikking stelt.  Opgroeien zal in dat geval een oproep doen. 

MOET IK VOOR ALLE KINDEREN MET EEN SPECIFIEKE 
ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE OOK EEN SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE 
INCLUSIEVE KINDEROPVANG AANVRAGEN? 

Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte die: 

• vóór 1 april 2014 werden opgevangen, moet je geen subsidie voor individuele inclusieve 
kinderopvang aanvragen.  

• vanaf 1 april 2014 worden opgevangen moet je de subsidie voor individuele inclusieve 
kinderopvang wel aanvragen.  
Deze aanvraag is ook nodig voor kinderen die reeds opgevangen werden, maar waarvan pas na 1 
april is gebleken dat er een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte is. 

HOE GEEF IK DE OPVANGPRESTATIES VAN DEZE KINDEREN DOOR? 

 Opgroeien zal je aan het einde van het subsidiejaar vragen hoeveel opvangprestaties er per kind geleverd 
zijn. Het registratieformulier volgt hier binnenkort. 

SUBSIDIE VOOR CENTRUM INCLUSIEVE KINDEROPVANG 

In 2014 maakte de Vlaamse overheid 0,5 miljoen euro vrij voor inclusieve opvang van kinderen met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte. Met deze middelen werden onder meer 16 Centra inclusieve 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel/subsidies-inkomenstarief-en-ikt-mix
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kinderopvang gestart.  
 
De Centra inclusieve kinderopvang krijgen subsidies voor de realisatie van inclusieve kinderopvang, een 
proactief opnamebeleid, de verspreiding van expertise en voor het sensibiliseren, in samenwerking met 
anderen die instaan voor inclusie. 

• Inclusieve kinderopvang wil zeggen dat het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte te 
samen met kinderen zonder specifieke ondersteuningsbehoefte wordt opgevangen. 

• Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn kinderen die door medische of 
psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig. 

WIE KAN DEZE SUBSIDIE TOEGEKEND KRIJGEN?  

De subsidie kan worden toegekend aan de organisator met minstens 22 opvangplaatsen met: 

• een subsidie voor inkomenstarief; 
• een subsidie voor locatie kleuteropvang met een kwaliteitslabel. 

 
De gesubsidieerde opvangplaatsen bevinden zich binnen de zorgregio waarvoor het Centrum inclusieve 
kinderopvang de subsidie heeft toegekend gekregen.  

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM DE SUBSIDIE TOEGEKEND TE KRIJGEN? 

Als organisator: 

• voer je een proactief opnamebeleid om kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een 
opvangplaats aan te bieden in de zorgregio in samenwerking met: 

− andere organisatoren; 
− instanties die werken met gezinnen met een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte; 

• lokale loketten kinderopvang uit de zorgregio. 
• bied je inclusieve opvang aan in de eigen opvanglocatie(s) en werk je samen met: 
− een netwerk van instellingen of zorgverleners met specifieke expertise in verband met kinderen 

met een specifieke ondersteuningsbehoefte; 
• belangenverenigingen van gezinnen als ervaringsdeskundigen. 

• bouw je expertise uit met betrekking tot de realisatie van inclusieve kinderopvang binnen de 
volledige zorgregio en zorg je voor het verspreiden van deze expertise 

− in samenwerking met de erkende pedagogische ondersteuningsorganisaties en met het lokaal 
overleg kinderopvang; 
• met specifieke aandacht voor begeleidingstrajecten ter ondersteuning van andere 

organisatoren kinderopvang of kleuteropvang met een kwaliteitslabel bij de realisatie van 
inclusieve kinderopvang. 
Het doel daarbij is dat minstens zeven opvanglocaties minstens één kind met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte opvangen. 

• voer je de lokale en provinciale doelstellingen op het vlak van inclusie mee uit; 
• sensibiliseer je organisatoren van kinderopvang en kleuteropvang en van partners binnen de 

zorgregio voor de realisatie van inclusieve kinderopvang; 
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• zorg je voor een aangepaste personeelsinzet met als doel de hiervoor vermelde opdrachten te 
realiseren; 

• neem je deel aan het begeleidingstraject voor de uitbouw van de Centra inclusieve kinderopvang 
dat  Opgroeien in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
organiseert. 

 
Als organisator van een Centrum voor inclusieve kinderopvang ben je verplicht om: 

• jaarlijks minstens zeven kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zelf op te vangen; 
• jaarlijks zelf minstens 750 opvangprestaties van kinderen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte te realiseren; 
• een beleid te voeren rond inclusieve opvang en de grondbeginselen van artikel 3 van het 

Internationaal Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap te 
onderschrijven. 

− Je neemt dit beleid op in het huishoudelijk reglement. 
− Ben je een organisator van opvang met meer dan 18 plaatsen dan neem je dit beleid ook op in het 

kwaliteitshandboek, meer bepaald in het kwaliteitsbeleid en in het kwaliteitsmanagementsysteem. 

HOEVEEL BEDRAAGT DEZE SUBSIDIE? 

• De subsidie is een vast bedrag per kalenderjaar. Het bedrag komt overeen met de loonlast voor een 
halftijds werkend personeelslid op bachelor-niveau. Voor de bedragen kan je terecht op onze 
website. 

• De subsidie kan worden aangevuld met een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang. Je 
ontvangt dan een bedrag per dag dat je een kind met specifieke ondersteuningsbehoefte opvangt. 

• De subsidie voor Centrum inclusieve kinderopvang wordt verhoudingsgewijs verminderd als het 
Centrum geen volledig kalenderjaar werkt. 

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je de subsidie toegekend krijgen voor 10 jaar. 

HOE VRAAG IK DE SUBSIDIE AAN?  

Nieuwe aanvragen zijn momenteel niet mogelijk omdat het budget volledig werd toegekend. Nieuwe 
bijkomende subsidies kunnen worden toegekend als de Vlaamse Regering daarvoor de nodige financiële 
middelen ter beschikking stelt.  Opgroeien zal in dat geval een oproep doen. 

MOET IK VOOR ALLE KINDEREN MET EEN SPECIFIEKE 
ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE OOK EEN SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE 
INCLUSIEVE KINDEROPVANG AANVRAGEN?  

Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, die vóór 1 april 2014 werden opgevangen in een 
opvang met een subsidie voor structurele inclusieve kinderopvang moet je geen subsidie voor individuele 
inclusieve opvang aanvragen.  

Opgroeien zal je aan het einde van het subsidiejaar per kind, waarvoor je een subsidie voor individuele 
inclusieve kinderopvang hebt toegekend gekregen, vragen hoeveel opvangprestaties er voor dat kind 
geleverd zijn.  

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel/subsidies-inkomenstarief-en-ikt-mix
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel/subsidies-inkomenstarief-en-ikt-mix
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HOE MOET IK DE OPVANGPRESTATIES VAN KINDEREN MET EEN SPECIFIEKE 
ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE DOORGEVEN?  

 Opgroeien zal je aan het einde van het subsidiejaar vragen hoeveel opvangprestaties er per kind geleverd 
zijn. Het registratieformulier volgt hier binnenkort. 

SUBSIDIES VOOR INCLUSIEVE KINDEROPVANG COMBINEREN 

• De subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang kan gecombineerd worden met een subsidie 
voor structurele inclusieve kinderopvang of met een subsidie door Centrum inclusieve 
kinderopvang. 

• De subsidie voor structurele inclusieve kinderopvang kan niet gecombineerd worden met de 
subsidie voor Centrum inclusieve kinderopvang binnen dezelfde zorgregio. 
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