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Selectiecriteria moeten voldoen aan
- Relevant: gelinkt aan de subsidieoproep, meerwaarde betekenen.
- Duidelijk: zowel inhoud als beoordeling van de criteria.
- Niet- discriminerend: niet uitsluiten omwille van subjectieve gronden.
- Gemotiveerd: het lokaal bestuur moet motiveren waarom bepaald criteria wordt gebruikt.
- Tijdig kenbaar maken aan de organisatoren van kinderopvang.
- Aanvullend op de criteria van Kind en Gezin. Niet twee maal hetzelfde criterium scoren.
Motivatie vanuit lokaal bestuur:
- Voldoende kwaliteitsvolle, betaalbare, beschikbare en toegankelijke opvangplaatsen
- Voldoende aandacht voor kwetsbare groepen, ook kinderen met specifieke zorgbehoeften
- Afstemming tussen vraag en aanbod van opvang
- Voldoende spreiding op het grondgebied
- Voldoende flexibele, occasionele en dringende opvangmogelijkheden
- Betrokkenheid van organisatoren bij het lokaal bestuur in functie van de regierol van het lokaal bestuur.

Criterium
A.

Omschrijving

Score

De organisator neemt deel aan de stedelijke adviesraad

De organisator neemt deel aan de vergadering (deelnemen is minstens de helft

2 punten

kinderopvang

van de vergaderingen aanwezig en verontschuldigen bij afwezigheid, de
voorbije 2 jaar)
De organisator engageert zich om deel te nemen aan de stedelijke adviesraad

2 punten

kinderopvang.

B.

De opvanglocatie werkt inclusief

De organisator is niet betrokken bij de activiteiten van het lokaal bestuur.

0 punten

De opvanglocatie kan aantonen dat zij ook openstaan voor kinderen met

2 punten

specifieke zorgbehoeften.
C. De opvanglocatie zet in op toegankelijke opvang.

De opvanglocatie heeft ruimere opvanguren dan de standaarduren.

1 punt

(minimum een uitbreiding van 30 min voor- of na de standaarduren van 7u tot
18u).
De opvanglocatie houdt een aantal plaatsen vrij voor occasionele en
D. De ligging en bereikbaarheid van het opvang

dringende opvang.

1 punt

De opvanglocatie is bereikbaar met het openbaar vervoer (halte op max. 500m

1 punt

van het opvanginitiatief).
De opvanglocatie heeft een goed bereikbare en centrale ligging ten aanzien
E.

van industrie, wegennetwerk, sport- en culturele voorzieningen en scholen.

1 punt

De opvanglocatie werkt samen met een netwerk van

De opvanglocatie kan een samenwerking aantonen met OCMW en andere

2 punten

organisaties die zich richten op maatschappelijk

organisaties in functie van het creëren van opvangplaatsen voor kinderen uit

kwetsbare gezinnen

kwetsbare gezinnen.

Maximumscore

10 punten

