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VGC-OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY’S EN PEUTERS MET 

INKOMENSTARIEF 

2018 

Situering 

Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van onze Brusselse ketjes, hun 
ouder(s) en voor ons gewest. Kinderen die naar de kinderopvang gaan hebben een hogere sociale 
competentie, meer sociale interacties, zijn creatiever in hun spel met leeftijdsgenootjes, tonen meer 
empathie, zijn zelfstandiger en minder angstig in nieuwe situaties. Deze positieve effecten lopen 
vaak nog lang door, tot in de adolescentie. Elke euro die we in kinderopvang investeren, heeft een 
maatschappelijk terugverdienrendement van vier euro, zo geeft internationaal onderzoek aan.  

Daarom zet de VGC voluit in op capaciteitsuitbreiding van Nederlandstalige kinderopvang van baby’s 
en peuters met inkomenstarief. Dit is een belangrijke doelstelling binnen de verdere uitbouw van 
een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod van Nederlandstalige gezinsvoorzieningen gericht op 
kinderen (0-12 jaar).  

De VGC zet in op een evenwichtig opnamebeleid binnen de kinderopvang, met als doel, enerzijds 
kinderen uit (kansarme) gezinnen opvang aan te bieden, en anderzijds te zorgen dat kinderen 
voldoende kans krijgen om in contact te komen met het Nederlands.  

Via deze oproep zal de VGC middelen in het kader van het Stedenfonds en daaraan gekoppeld 

gecobanen (gesubsidieerde contractuelen) toewijzen voor de capaciteitsuitbreiding van 

Nederlandstalige kinderopvang baby´s en peuters (groepsopvang).  

De VGC heeft de doelstelling om met deze oproep bijkomende, kindplaatsen met inkomenstarief 

(subsidietrap 2B) te realiseren binnen de periode van 1 jaar.  

De VGC zal hierbij het groeipad volgen voor de subsidiëring op trap 2 naar het niveau van 

subsidietrap 2A, zoals bepaald wordt door Kind en Gezin.  
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Principes 

De kindplaatsen worden toegewezen uitgaande van de volgende principes: 

 Deze oproep subsidieert steeds per zes kindplaatsen. Dit betekent dat er per aanvraag telkens 

een equivalent van 6 = 6, 12, 18, 24,.. kindplaatsen aangevraagd kunnen worden.  

 Geco’s worden toegekend per volle eenheid (voltijds equivalent). Wel staat het organiserend 

bestuur vrij om, binnen de vigerende regelgeving, posten op te delen. 

 Het organiserend bestuur richt per voltijds equivalent geco 3 kindplaatsen in en voldoet voor 

deze plaatsen aan de door de Vlaamse Gemeenschap bepaalde subsidievoorwaarden voor 

inkomenstarief. Kind en Gezin kent voor deze plaatsen een vergunning toe, mits is voldaan aan 

de vergunningsvoorwaarden. 

 De VGC kent een subsidie voor inkomenstarief toe voor 3 bijkomende plaatsen, mits is voldaan 

aan de door haar bepaalde subsidievoorwaarden; 

 De vergunde opvanglocaties groepsopvang binnen de subsidiegroep Brussel en de door Kind en 

Gezin voor inkomenstarief gesubsidieerde plaatsen van het organiserend bestuur moeten ook 

zonder de geco’s gewaarborgd blijven. 

 Het aantal met geco´s gerealiseerde plaatsen kan maximaal 50% van het aantal kindplaatsen 

met inkomenstarief (trap  2) voor de hele subsidiegroep Brussel bedragen.  

 Na realisatie van de capaciteitsuitbreiding beheert het organiserend bestuur minimaal 50 

kindplaatsen verdeeld over minimaal twee kinderopvanglocaties. 

 De goedkeuring van het organiserend bestuur over deze principes is een voorwaarde voor de 

toekenning van kindplaatsen in deze oproep. Door het indienen van een aanvraag gaat de 

organisator akkoord met de voorgaande principes. 

 

Engagementen 

 

Engagementen van de VGC: 

 het organiserend bestuur, binnen het beschikbare budget en in afwachting van eventuele latere 

overname door Kind en Gezin, subsidiëren voor inkomenstarief trap 2B voor de helft van de 

vergunde plaatsen die toegekend worden. De enveloppensubsidie wordt berekend 

overeenkomstig het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering;1 

 alle mogelijke inspanningen doen om, waar nodig, verder af te stemmen met Kind en Gezin en 

Actiris met het oog op een snelle realisatie van de kindplaatsen die met geco’s gefinancierd 

worden; 

 toezien op de naleving van verder vermelde engagementen door het organiserend bestuur (met 

uitzondering van de engagementen waarvan Kind en Gezin toeziet op de naleving). 

 

                                                           
1
Verwezen kan worden naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de 

subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door 
gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters. 
De gemiddelde subsidie bedraagt volgens Kind en Gezin op jaarbasis: 

- Nieuwe plaatsen (trap 1+2) en omschakeling trap 0 worden geraamd op 6.750 euro per plaats per jaar 
In het geval de opvanglocatie subsidies van Kind en Gezin krijgt op subsidietrap 3 dienen ALLE plaatsen op deze 
locatie aan de voorwaarden voor trap 3 te voldoen. De subsidie toegekend door VGC blijft de subsidie op trap 
2B. 
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Engagementen van Kind en Gezin: 
 vergunnen van het organiserend bestuur voor de toegewezen kindplaatsen (inclusief 3 

kindplaatsen per voltijds equivalent geco), mits voldaan wordt aan de desbetreffende 

voorwaarden; 

 toezien op de naleving van de door de Vlaamse Gemeenschap bepaalde vergunnings- en 

subsidievoorwaarden (inkomenstarief). 

 

Engagementen van het organiserend bestuur: 

 alle redelijke inspanningen doen met het oog op een snelle realisatie (de opgegeven 

realisatiedatum in het aanvraagformulier geldt als uitvoeringsdatum). Indien de aangegeven 

datum in het aanvraagformulier niet gehaald wordt heeft het bestuur 6 maanden respijt, met als 

uiterste realisatiedatum van de kindplaatsen op 31 maart 2019. Daarna vervalt de toekenning. 

 minstens voor de kinderopvanglocaties met subsidie voor inkomenstarief in het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad, voldoen aan de volgende punten: 

- het voeren van een “evenwichtig opnamebeleid” en, meer bepaald, enerzijds ten minste 20% 

kinderen uit kansengroepen opvangen volgens de wettelijke voorrangsregels binnen trap 2 

en anderzijds ten belope van  55% van de capaciteit voorrang geven aan kinderen waarvan 

minstens één ouder het Nederlands voldoende machtig is; 

- het actief samenwerken met het lokaal loket kinderopvang en afstemmen van het 

opnamebeleid op dat van andere voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vooral 

in functie van een maximale toegang van de voormelde voorrangsgroepen. Hiermee wordt 

bedoeld dat alle opvangvragen via het systeem van het lokaal loket geregistreerd worden; 

- het actief betrekken en laten participeren van ouders en het, binnen de beleidsvisie, al dan 

niet zelf organiseren van activiteiten in het kader van opvoedingsondersteuning; 

- het, binnen de beleidsvisie, stimuleren van kinderen in het leren van het Nederlands en 

sensibiliseren van ouders over het belang hiervan; 

 de capaciteitsuitbreiding realiseren volgens de bij of krachtens decreet bepaalde voorwaarden 

(vergunning en subsidie voor inkomenstarief); 

 alle redelijke inspanningen doen met het oog op het zo snel mogelijk verkrijgen van Kind en 

Gezin van de vergunning en van de overname van de financiering door de VGC; 

 alle redelijke inspanningen doen i.s.m. Actiris voor het verkrijgen van  de toegewezen geco-

posten en voor het behouden ervan; 

 in geval van bouwdossier: alle mogelijke inspanningen doen met het oog op het snel bekomen 

van de nodige vergunningen en desgevallend van de nodige subsidiëring; 

 door de VGC gevraagde beleidsrelevante informatie bezorgen; 

 akkoord is dat de VGC gegevens opvraagt bij Kind en Gezin over de organisatie en de 

opvanglocaties (zoals prestatiepercentage, percentage voorrangsgroepen,...); 

 indien van toepassing, binnen de beleidsvisie, actief bijdragen aan de realisatie van de door de 

VGC gesubsidieerde projecten Huis van het Kind Brussel en projecten Brede School in één of 

meer Nederlandstalige basisscholen in de buurt, met bijzondere aandacht voor de doorlopende 

pedagogische lijn van 0 tot 6 jaar. 

 

Bovenvermelde engagementen zullen het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de VGC 
en het organiserend bestuur. 
 



 4 

1. Timing 

De VGC streeft er naar om het proces van uitbreiding binnen het volgende tijdskader te realiseren:  

 lancering oproep:    vrijdag 22 december 2017; 

 indienen aanvragen:    maandag 29 januari 2018 om 23u59; 2 

 beslissing College:    donderdag 1 maart 2018; 

 vroegste startdatum uitbreiding  zondag  1 april 2018. 

 

2. Procedure 

De aanvraag gebeurt via het bijgevoegde formulier en wordt elektronisch en ondertekend verstuurd 

naar gezin@vgc.be. De VGC zal per kerende een ontvangstbevestiging versturen. 

Bij vragen of problemen bij het indienen van de documenten kan de VGC gecontacteerd worden via 

02 563 03 59 (contactpersoon: Gwenda Albers). 

 

De toewijzingsprocedure doorloopt achtereenvolgens de volgende stappen: 

 Stap I: ontvankelijkheid 

 Stap II: selectie 

 Stap III: scoring 

 

I. Ontvankelijkheid 

De dossiers zijn ontvankelijk als voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden: 

 De aanvraag is uiterlijk maandag 29 januari 2018 om 23u59 ondertekend ingediend via 

gezin@vgc.be en is, na eventuele aanvullingen op vraag van VGC,  volledig. 

 De organisator voldoet aan de voorwaarden van Verordening nr. 13-03 van 30 mei 2013 

houdende een overkoepelend kader voor subsidies binnen het beleidsdomein Gezin (dit 

betekent onder andere dat de organisator Nederlandstalig georganiseerd is), gaat door zijn 

aanvraag akkoord met de principes van de voorliggende oproep en verbindt zich er toe om 

de voormelde engagementen te realiseren volgens de principes van de oproep. 

 De organisator voldoet aan de voorwaarden overeenkomstig het ´Besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de 

gesubsidieerde contractuelen. Dit betekent onder andere dat de initiatiefnemer 

kinderopvang georganiseerd is in een rechtsvorm die met geco-personeel mag werken.  

Zijn niet ontvankelijk: alle overige aanvragen. 

 
  

                                                           
2
 Hierbij geldt datum en tijdstip van ontvangst van de e-mail. 

mailto:gezin@vgc.be
mailto:gezin@vgc.be
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II. Selectie:  

Uitsluitingscriteria 

In samenspraak met Kind en Gezin worden ontvankelijke aanvragen gescreend op 11 

uitsluitingscriteria. Als één criterium of meerdere criteria van toepassing zijn, dan wordt de aanvraag 

uitgesloten:  

 Dossiermatige tegenindicaties; 

 De organisator is niet aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel maar realiseert wel 

reeds kindplaatsen met inkomenstarief binnen de subsidiegroep Brussel; 

 Geen duidelijk perspectief op concrete realisatie van de gevraagde subsidieerbare plaatsen met 

inkomenstarief; 

 Aanvraag voor reeds bestaande vergunde plaatsen waarbij het aantal gevraagde plaatsen met 

inkomenstarief (trap 2) groter is dan het aantal  plaatsen zonder subsidie (trap 0); 

 Aanvraag voor reeds bestaand vergunde plaatsen op trap 1 waarbij het aantal gevraagde 

plaatsen met omschakeling naar trap 2 groter is dan het aantal beschikbare vergunde plaatsen 

op trap 0 of nieuwe plaatsen. 

 Een bezettingspercentage voor de subsidiegroep Brussel lager dan 80% in 20163; 

 Na realisatie van de uitbreiding bedraagt het aantal met geco´s gerealiseerde plaatsen meer 

dan 50% van het aantal kindplaatsen met inkomenstarief (trap 2) voor de hele subsidiegroep 

Brussel;  

 Na realisatie van de capaciteitsuitbreiding beheert het organiserend bestuur minder dan 50 

kindplaatsen; 

 Na realisatie van de capaciteitsuitbreiding beheert het organiserend bestuur niet meer dan één 

kinderopvanglocatie;  

 Aanvragen voor capaciteitsuitbreiding gezinsopvang; 

 Realisatiedatum na 31 maart 2019. 

 
III. Scoring 

De maximaal te behalen score is 10 punten. Bij gelijke scores wordt voor omschakelingsdossiers en 

uitbreidingsdossiers de snelste realisatiedatum meegenomen. 

 

De criteria zijn de volgende: 

 

Dekkingsgraad 2016 (4 punten voor omschakeling en uitbreiding op bestaande locaties, 8 punten 

voor nieuwe opvanglocaties). Dit criterium wordt opgesplitst in volgende delen: 
 

  

                                                           
3
 De uitsluiting geldt niet als de organisator voldoende kan motiveren dat het niet relevant is om de cijfers van 

2016 te gebruiken, bv. omwille van een opstartfase, en met meer recente cijfers kan aantonen dat er intussen 
wel een positieve evolutie is van het bezettingspercentage in 2017. 
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Dekkingsgraad gemeente: dekkingsgraad op basis van de som van de standaardcapaciteit 

kinderopvang IKT en niet-IKT vergund door Kind en Gezin per gemeente, afgezet tegenover het 

aantal kinderen jonger dan 3 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brusselnorm) (2016):  

 

dekkingsgraad gemeente  ≥ 75% = 0 punten 

50% ≤ dekkingsgraad gemeente < 75% = 0,5 punt 

33% ≤ dekkingsgraad gemeente < 50% = 1 punt 

16,5% ≤ dekkingsgraad gemeente < 33% = 1,5 punt 

0% ≤ dekkingsgraad gemeente < 16,5 % = 2 punten  

 

Dekkingsgraad wijk:  

- Teller: dekkingsgraad van de kinderopvang met inkomenstarief vergund door Kind en Gezin 

van de wijk + het gemiddelde van de dekkingsgraad van alle aangrenzende woonwijken 

(2014) 

- Noemer: het aantal 0-2 jarigen in de wijk van de opvanglocatie + het gemiddelde aantal 0-2 

jarigen in alle omliggende wijken (2014) 

 

dekkingsgraad wijk  ≥ 75% = 0 punten 

50% ≤ dekkingsgraad wijk < 75% = 0,5 punt 

33% ≤ dekkingsgraad wijk < 50% = 1 punt 

16,5% ≤ dekkingsgraad <wijk < 33% = 1,5 punt 

0% ≤ dekkingsgraad wijk < 16,5 % = 2 punten 

 

Dekkingsgraad per gemeente op basis van het aantal Nederlandstalige aanmeldingen in de 

onthaalklas: 

- Teller: de standaardcapaciteit kinderopvang IKT en niet-IKT vergund door Kind en Gezin per 

gemeente (2016) 

- Noemer: aantal kinderen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

aangemeld voor de onthaalklas  van het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel (procedure 

2017-2018) die voldeden aan het voorrangscriterium thuistaal Nederlands (cijfers LOP BaO 

Brussel) 

10 ≤ dekkingsgraad gemeente = 0 punten 

5  ≤ dekkingsgraad gemeente < 10 =0,5 punt 

4  ≤ dekkingsgraad gemeente < 5 = 1 punt 

3  ≤ dekkingsgraad gemeente < 4 =1,5 punten 

0  ≤ dekkingsgraad gemeente < 3 = 2 punten 
 

Voor de dossiers omschakeling en uitbreiding op bestaande locaties zullen de scores met de regel 

van 3 omgezet worden naar een score op 4 punten. Voor de aanvragen uitbreiding op een nieuwe 

locatie zullen de scores met de regel van 3 omgezet worden naar een score op 8 punten.  
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Prestatiepercentage 2016 subsidiegroep Brussel (enkel voor omschakeling en uitbreiding op een 

bestaande locatie: 2 punten): 

Prestatiepercentage 2016 subsidiegroep Brussel 95% of hoger: 2 punten 

Prestatiepercentage 2016 subsidiegroep Brussel 90% of hoger: 1 punt 

Prestatiepercentage 2016 subsidiegroep Brussel 90% of lager: 0 punten 

 

Capaciteitsuitbreiding kleuteronderwijs gekoppeld aan een engagement Brede School4 (enkel voor 

omschakeling en uitbreiding op een bestaande locatie: 2 punten).  

niet: 0 punten 

wel: 2 punten 

 

Maatregelen ten aanzien van kwaliteit van de kinderopvang (alle dossiers - 2 punten).  

 De organisator kan aantonen hoe het via ouderbeleid, personeelsbeleid en andere 

 maatregelen de kwaliteit van de kinderopvang garandeert en verbetert. Zo bijvoorbeeld 

 omschrijft de organisator hoe het zich inzet binnen Educare, Brede School, Huis van het Kind 

 of een vergelijkbaar project met als doel gezinsinitatieven met elkaar te verbinden en bij te 

 dragen aan een succesvolle, warme overgang van thuis of de kinderopvang naar de 

 kleuterschool.   

Op basis van de rangschikking kan de VGC er voor kiezen om een lijst van reservedossiers aan te 

leggen. De lijst volgt dezelfde principes als hierboven en kan ingeroepen worden indien bijvoorbeeld 

bijkomend budget vrijkomt voor capaciteitsuitbreiding zoals na overname van kindplaatsen door 

Kind en Gezin of bij niet of niet-tijdige realisatie van toegekende kindplaatsen.  De geldigheidsduur 

van de reservelijst wordt per collegebesluit vastgelegd en meegedeeld aan alle inschrijvers. 

 

3. Disclaimer 

De VGC zal het hele selectieproces zo maximaal mogelijk laten verlopen volgens de voorziene 

procedure. Er kunnen evenwel niet voor alle omstandigheden en situaties criteria, scores en 

procedures worden voorzien. In dat geval zal de administratie een pragmatische, weloverwogen en 

beargumenteerde beslissing voorstellen aan het VGC-College. 

 

4. Bijlagen 

Bij deze oproep horen de volgende bijlagen: 

 bijlage 1: aanvraagformulier 

 bijlage 2: besluit betreffende het geco-stelsel (reglement) 

 bijlage 3: visietekst taal 

 bijlage 4: visietekst Brede School 

 bijlage 5: visietekst EDUCARE 

 bijlage 6: visietekst sociaal ondernemen in de kinderopvang 

 bijlage 5: visietekst opvoedingsondersteuning 

                                                           
4
 Aan deze voorwaarde moet uiterlijk worden voldaan op de datum als het College beslist over de toewijzing.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112841&table_name=wet
http://www.vgc.be/sites/www.vgc.be/files/download/visietekst_taalbeleid_1.pdf
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/sites/www.onderwijscentrumbrussel.be/files/files/document/Visietekst%20BredeSchool%20%28LO%29.pdf
http://www.vgc.be/sites/www.vgc.be/files/download/visienota-educare_.pdf
http://bestanden.vgc.be/collegebesluiten/2017/2017-05/cbbij1-1617-0744.pdf
http://www.vgc.be/sites/www.vgc.be/files/download/vgc-visietekst_opvoedingsondersteuning_30juni2011.pdf

