Beoordelingscriteria bij uitbreidingsrondes kinderopvang voor baby’s en peuters
1. De ligging van de opvanglocatie
De kinderopvanglocatie is gelegen in een deelgemeente van Bilzen met een bestaand aanbod
van < 20 plaatsen per 100 kinderen. (4 punten)
De kinderopvanglocatie is gelegen in een deelgemeente van Bilzen met een bestaand aanbod
van 20-35 plaatsen per 100 kinderen. (2 punten)
De kinderopvanglocatie is gelegen in een deelgemeente van Bilzen met bestaand aanbod van
meer dan 35 plaatsen per 100 kinderen. (0 punten)
2. De betrokkenheid van de organisatie bij het lokaal bestuur
De organisator neemt deel of engageert zich om deel te nemen aan de vergaderingen van
het Lokaal Overleg Kinderopvang. (2 punten)
Dit betekent een deelname van minstens de helft van de vergaderingen op jaarbasis en dat
er bij elke afwezigheid een verontschuldiging gevraagd wordt.
De organisator werkt samen of engageert zich om samen te werken met het Lokaal Loket
Kinderopvang, inclusief digitaal loket. (3 punten)
Samenwerken betekent de opvanggegevens registreren en doorgeven aan het Lokaal Loket
Kinderopvang alsook de wijzigingen in de opvangcapaciteit op de afgesproken tijdstippen
doorgeven.
De organisator neemt niet deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
(0 punten)
De organisator werkt niet samen met het Lokaal Loket Kinderopvang. (0 punten)
3. De organisator zet in op toegankelijkheid
De opvanglocatie beschikt over ruime openingsuren:
- Open om 7u (2 punten)
- Open om 7.30u (1 punt)
- Open tot 18u (1 punt)
- Open tot 18.30u (2 punten)

De opvanglocatie is elke weekdag open (uitgezonderd vakantie en feestdagen). (1 punt)
De opvanglocatie is tijdens de maanden juli en augustus niet meer dan 10 weekdagen
gesloten (1 punt)
De opvanglocatie is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. (1 punt)
Dit betekent dat de locatie gelegen maximum 500 m van een trein of bushalte is.

Beoordelingsprocedure advies bij uitbreidingsrondes kinderopvang voor baby’s en peuters
1. Zodra het lokaal bestuur op de hoogte is van een uitbreidingsronde zal zij de criteria en
beoordelingsprocedure bekend maken op de stedelijke website
(www.bilzen.be/kinderopvang).
2. De kinderopvangorganisator bezorgt het lokaal bestuur zijn aanvraagdossier ten laatste op
de dag waarop het dossier bij Agentschap Opgroeien moet ingediend worden. Dit gebeurt
per aangetekende zending gericht aan de coördinator Huis van het Kind Bilzen.

3. De coördinator Huis van het Kind onderzoekt het dossier, toetst het aan de vooropgestelde
criteria van het lokaal bestuur en berekent voor elke aanvraag een totaalscore. Deze criteria
wordt omgerekend naar een maximum van 8 punten.
4. De score op basis van de beoordelingscriteria wordt besproken in het Lokaal Overleg
Kinderopvang. De organisator krijgt de kans om zijn dossier in het Lokaal Overleg
Kinderopvang voor te stellen. Het lokaal overleg beoordeelt de vooropgestelde score en
formuleert, rekening houdend met de bespreking en bemerkingen van het overleg, een
advies voor het lokaal bestuur.
5. Het vast bureau formuleert een gemotiveerd advies waarbij ook de voorstellen van het
Lokaal Overleg Kinderopvang in overweging worden genomen. Het advies wordt tijdig
overgemaakt aan het Agentschap Opgroeien.
6. De organisator wordt van de beslissing van het lokaal bestuur schriftelijk op de hoogte
gebracht. De beslissing van het lokaal bestuur wordt teruggekoppeld aan het Lokaal Overleg
Kinderopvang.

