
Beoordelingsprocedure en criteria bij het adviseren van 

aanvragen voor een subsidie inkomenstarief in de 

kinderopvang van baby’s en peuters 

 
PROCEDURE 

 

1. Aanvraag advies bij stadsbestuur Hoogstraten 

Een organisator die een aanvraag wil indienen voor een subsidie inkomenstarief in de 

kinderopvang van baby’s en peuters bij de Vlaamse overheid, meldt dit schriftelijk of via mail 

aan het stadsbestuur - ter attentie van de dienst samenleving. Dit minstens één maand voor de 

einddatum van het indienen van de aanvraag. 

De organisator geeft daarbij alle nodige gegevens door die het advies voor de betreffende 

aanvraag kunnen staven, namelijk: 

• het aantal IKT-plaatsen die zij aanvragen, 

• op welke locatie zij deze IKT-plaatsen wil realiseren, 

• op welke wijze zij de IKT-plaatsen wil realiseren; via … 

o de start van een nieuwe werking in het IKT-systeem, 

o het creëren van extra IKT-plaatsen in een bestaande opvangvoorziening,  

o de omschakeling van bestaande IKT-plaatsen in een bestaande opvangvoorziening 

naar een andere subsidietrap,  

• de mate waarin zij voldoen aan de beoordelingscriteria zoals hieronder bepaald. 

 

2. Uitbrengen advies door stadsbestuur Hoogstraten 

Het stadsbestuur zal op basis van de aanvraag voor advies en onderstaande criteria een score 

op 8 punten toekennen en een advies formuleren.   

In het geval er voor eenzelfde uitbreidingsronde meerdere aanvragen zijn met een gelijke score, 

zal de stad bij voorrang een A- (positief) advies uitbrengen bij aanvragen voor extra IKT-

plaatsen, en een B- (positief met gemotiveerde opmerkingen) of C- (negatief) advies bij 

aanvragen voor de omschakeling van bestaande IKT-plaatsen naar een andere subsidietrap. 

De stad bezorgt binnen één maand na de aanvraag een gemotiveerd schriftelijk advies aan de 

aanvrager(s). In dit advies wordt ook de score, en de berekening van die score op basis van de 

beoordelingscriteria meegedeeld. 

 

3. Bezwaar 

De organisator kan bezwaar indienen tegen het advies van stadsbestuur Hoogstraten bij het 

Agentschap Opgroeien, dit via de bezwaarprocedure die door het Agentschap Opgroeien is 

voorzien. 

 
CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SCORE  

 

Criterium 1: samenwerking met diensten die met kwetsbare gezinnen werken (max. 1 

punt). 

De organisator toont aan dat zij/hij samenwerkt met het OCMW of andere diensten of 

organisaties in functie van de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen, of engageert zich 

bindend tot samenwerking op dit vlak = 1 punt.  

Dit betekent:  

o De opvangvoorziening heeft afspraken of meermaals per jaar contacten met de sociale 

dienst OCMW of de gezinsondersteuners van de stad; 

o En/of de opvangvoorziening verwijst actief door naar Pampers & Co (samenwerking 

tussen Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-Je en stad Hoogstraten); 

o En/of de opvangvoorziening heeft afspraken of meermaals per jaar contacten met het 

Agentschap Integratie en Inburgering, of schakelt meermaals per jaar sociaal tolken in. 



 

Criterium 2: toegankelijke en bereikbare kinderopvang (max. 4 punten) 

• De organisator biedt flexibele opvanguren = 1 punt. 

Dit betekent: minimum een uitbreiding van 30 minuten voor of na de standaard opvanguren 

van 7.00u tot 18.00u. 

• De organisator biedt in haar/zijn werking plaatsen voor dringende opvang of noodopvang  

= 1 punt. 

• De organisator werkt inclusief = 1 punt. 

Dit betekent: de opvangvoorziening staat open voor kinderen met een specifieke 

zorgbehoefte en toont dit concreet aan. 

• De opvanglocatie ligt in een woonkern (binnen de bebouwde kom volgens verkeersborden 

F1a en F1b) = 1 punt. 

Dit betekent: de organisator is eigenaar van het gebouw of beschikt over een 

huurovereenkomst of een schriftelijk voorakkoord tot huur. 

 

Criterium 3: betrokkenheid van de organisator op het lokale niveau (max. 2 punten)  

• De organisator werkt mee of engageert zich om mee te werken aan het lokaal loket 

kinderopvang = 1 punt. 

Dit betekent:  

o De opvangvoorziening engageert zich om actief te participeren aan het 

registratiesysteem / digitaal loket kinderopvang. 

o De opvangvoorziening engageert zich om het loket kinderopvang tijdig te informeren 

wanneer er open plaatsen (zullen) zijn.  

o De opvangvoorziening engageert zich om vragen van ouders naar kinderopvang die 

zij niet (kunnen) opvangen door te geven aan het loket kinderopvang.  

Noot: indien op het moment van de aanvraag voor een uitbreiding er nog geen lokaal loket 

kinderopvang actief is in Hoogstraten, wordt gevraagd een intentieverklaring tot 

medewerking te tekenen. Dit wordt dan gelijkgesteld met dit punt. 

• De organisator werkt mee of engageert zich om mee te werken aan Huis van het Kind 

Hoogstraten = 1 punt. 

Dit betekent: 

o De opvangvoorziening engageert zich minstens één keer per jaar deel te nemen aan 

een vergadering of netwerkmoment van het Huis van het Kind. 

o De opvangvoorziening engageert zich om gezinnen met vragen of met behoeften 

aan ondersteuning gericht en actief door te verwijzen naar partners van het Huis van 

het Kind (zoals Kind en Gezin, de Opvoedingswinkel, diensten voor kraamzorg, 

sociale dienst OCMW, enz.). 

 

Criterium 4: de tijd waarbinnen de plaatsen realiseerbaar zijn (max. 1 punt).  

De organisator toont aan dat het de extra IKT-plaatsen of de omzetting van plaatsen naar een 

andere subsidietrap binnen de 6 maanden na toekenning kan realiseren = 1 punt. 

 


