
STAD GENT – 24 januari 2021.   Criteria voor het beoordelen (scoren) van de aanvragen voor subsidiëring aan T2A tarief bij de meerjaren-oproep 

uitbreiding kinderopvang  2020 – 2024. 

Hieronder worden de criteria opgesomd op basis waarvan de Stad Gent een advies zal uitbrengen bij Opgroeien bij de aanvragen voor subsidiëring op T2A 

die ingediend kunnen bij Opgroeien na de publicatie van een gemeenschappelijk oproep van Opgroeien en de Stad Gent. 

Deze criteria sluiten aan bij de strategische doelstelling in het meerjarenplan van de Stad Gent: ‘Het aanbod aan toegankelijke en kwalitatieve 

kinderopvang verhogen in Gent’.  Om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de opvangplaatsen te verhogen wordt voorrang (score) geboden aan 

nieuwe of omgeschakelde inkomensgerelateerde plaatsen in die deelgebieden van Gent waar het aanbod momenteel het laagst is. 

Om de toegankelijkheid te waarborgen en ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar een kinderopvangplaats werd door de Stad Gent een centraal 

loket voor opvangaanvragen ingericht: Kinderopvangpunt Gent.  Omdat een dergelijk loket maar effectief kan werken als alle organisatoren er zich bij 

aansluiten wordt ook een voorrang (score) geboden aan die organisatoren die zich ten volle engageren om hier aan actief mee te werken. 

Tegen 2024 dienen alle medewerkers in de kinderopvang te beschikken over de juiste kwalificaties opgesteld door de Vlaamse overheid.  In het belang van 

de kwaliteit en duurzaamheid van de initiatieven wordt door de Stad Gent eveneens een voorrang geboden aan die organisatoren waarvan het personeel 

reeds over deze kwalificaties beschikken of die zich concreet engageren om dit te realiseren tegen 2024. 

Onderstaande criteria werden voorgelegd aan het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent op 8 december 2020 en aangenomen. De gemeenteraad van Gent 

keurde deze criteria goed in de zitting van 24 januari 2021. 

 
1. Criteria met oog op betere spreiding van plaatsen.       Bij nieuwe plaatsen  Omgeschakelde plaatsen 

De opvanglocatie is gelegen in een deelgebied of de organisator engageert om plaatsen 
te realiseren in een deelgebied waar nood aan opvangplaatsen of de nood aan 
inkomensgerelateerde plaatsen het grootst is: 
 
Globaal tekort aan plaatsen: 
1.1 plaatsen in deelgebieden met globale dekkingsgraad < of gelijk 33%       8 pt  6 pt 

= deelgebieden: Dampoort – Ledeberg – Macharius/Heirnis en Oud Gentbrugge 
- plaatsen gerealiseerd in een aanpalend deelgebied        3 pt  2 pt 
 
1.2 plaatsen in deelgebieden met globale dekkingsgraad tussen 33% en 52%     4 pt  3 pt 

= deelgebieden: Bloemekenswijk -Brugse Poort/Rooigem – Drongen - Elisabethbegijnhof 
/Prinsenhof – Mariakerke – Moscou/Vogelhoek -Muide/Meulestede/Afrikalaan – Rabot/Blaisantvest 
 – Sint Amandsberg -Wondelgem 

- plaatsen gerealiseerd in een aanpalend deelgebied dekkingsgraad tussen 33% en 52%     1pt  1 pt 



 
Tekort aan IKT plaatsen 
1.3 plaatsen in deelgebieden met een sociale dekkingsgraad (plaatsen inkomenstarief) < of gelijk 33%   6 pt  8 pt 

= deelgebieden : Dampoort – Ledeberg – Drongen – Macharius/Heirnis – Moscou/Vogelhoek 
 –Oud Gentbrugge – Sint Amandsberg - Wondelgem 

- plaatsen gerealiseerd in een aanpalend deelgebied       2 pt  2 pt 
 
1.2 plaatsen in deelgebieden met sociale dekkingsgraad tussen 33% en 52%     3 pt  4 pt 

= deelgebieden: Bloemekenswijk – Brugse Poort/Rooigem – Elisabethbegijnhof/Prinsenhof –  
Kanaaldorpen – Mariakerke - Muide/Meulestede/Afrikalaan – Oostakker - Rabot/Blaisantvest  
– Stationsbuurt Noord – Zwijnaarde            

- plaatsen gerealiseerd in een aanpalend deelgebied dekkingsgraad tussen 33% en 52%     1 pt  1 pt 
        
Deelgebieden met hoge kansarmoede score (= score 4 of 5) 
1.4 plaatsen in een deelgebied met hoge kansarmoedescore       4pt  4 pt 
 = Bloemekenswijk – Brugsepoort/Rooigem – Dampoort - Ledeberg – Nieuw Gent/UZ – Rabot/Blaisantvest 
 Sluizeken/Tolhuis/Ham  

Maximum te behalen score:   18 pt  18 pt 
 
Opmerkingen:  
- de dekkingsgraad en de sociale dekkingsgraad per deelgebied in Gent kan geraadpleegd worden in het “Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby’s en peuters in Gent - 2020”. 
Te vinden op https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ikwil-meedenken/adviesraden/lokaal-overleg-kinderopvang-gent 
 
- de stad Gent is onderverdeeld in 25 deelgebieden (wijken en deelgemeenten). Twijfel je in welk deelgebied jouw locatie zich exact bevind, kan je dit opvragen bij het Kinderopvangpunt 
Gent: kinderopvangpunt@stad.gent 
 

 
 
 
2. Criteria met oog op samenwerking met het lokaal loket (Kinderopvangpunt). 

Opgroeien formuleert in haar nota inzake de samenwerking van organisatoren met lokaal loket Kinderopvangpunt een aantal minimale verplichtingen. 
Voor de samenwerking met lokaal loket Kinderopvangpunt Gent willen het belang van onderstaande afspraken benadrukken. 
 
2.1 de organisator doet, of engageert zich tot, de toewijzing van vrije opvangplaatsen, volgens  
de gemaakte afspraak in het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent van 14 december 2017, 9 maanden  
voor de gevraagde startdatum van de opvang.         5 pt 
 

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ikwil-meedenken/adviesraden/lokaal-overleg-kinderopvang-gent
mailto:kinderopvangpunt@stad.gent


2.2 de organisator informeert, of engageert zich tot, het lokaal loket over het al dan niet kunnen  
beantwoorden van opvangvragen via de centrale software toepassing “ Beheer Kinderopvangpunt”  
door een reactie te geven op de aanvragen voor de eigen locatie(s).     4 pt 

 
          Maximum te behalen score 9 pt 
 
 
 
3. Criteria gericht op de kwaliteit van de opvang 
 

3.1 de organisator heeft op het moment van de aanvraag  een ‘plan van aanpak’ om de  
verantwoordelijke en de begeleiders te laten voldoen aan de kwalificatievereisten voor medewerkers 
in de kinderopvang van de Vlaamse Overheid tegen 2024.       3 pt. 
 

Opmerking:  je toont dit aan door, in bijlage bij de kopij van het aanvraagformulier van Opgroeien, een verklaring op eer toe te voegen met een 
omschrijving te geven van de concrete acties die je hiervoor zal ondernemen. 

          Maximum te behalen score 3 pt  
          Maximum te behalen totaalscore 30 punten* 
 
*De behaalde totaalscore wordt in het advies naar Opgroeien herleid naar een totaal op 8 punten.  
 
 
Belangrijk!  Vergeet niet een kopij van het aanvraagformulier van Opgroeien en de bijlage (zie criterium 3) te bezorgen aan de Stad Gent, doe  
dit per mail aan: kinderopvangpunt@stad.gent 
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