ADVIESROL VAN HET LOKAAL BESTUUR BIJ UITBREIDING VAN
KINDEROPVANG VAN BABY’S EN PEUTERS
Het lokaal bestuur bepaalt het kinderopvangbeleid in de gemeente. Ze vraagt
hiervoor advies aan het Lokaal Overleg Kinderopvang, een netwerk rond
kinderopvang.
Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang werden criteria opgesteld die door
het lokaal bestuur gebruikt kunnen worden om advies te geven aan Kind en
Gezin bij een eventuele uitbreidingsronde van de kinderopvang.
Deze criteria zijn :


OPENINGSUREN – OPENINGSDAGEN -FLEXIBILITEIT :
- een minimum van openingsuren tussen 07.00 en 18.00 is belangrijk
- pluspunten als flexibiliteit mogelijk is : vroege uren, late uren, weekendopvang,
nachtopvang, …
- open van maandag tot vrijdag is een pluspunt (geen beperking van sluitingsdagen
tijdens de weekdagen)
- Er werd de bedenking gemaakt dat flexibiliteit soms moeilijk meetbaar is. Sommige
initiatieven zeggen wel dat ze flexibel zijn op aanvraag … maar in de praktijk is hier
weinig van te merken.



LIGGING
- gekoppeld aan vraag en aanbod op een bepaald moment op een bepaalde locatie
(bv. in een bepaalde deelgemeente)
- De Barcelona norm kan bijvoorbeeld gebruikt worden : per 100 kinderen van 0 tot 3
jaar moeten er 33 opvangplaatsen zijn. Een aanvraag bij een locatie met een groter
tekort aan kinderopvang krijgt dan een hogere score.



BEREIKBAARHEID
Bereikbaarheid is belangrijk. Zeker voor kwetsbare gezinnen die afhankelijk zijn van
het openbaar vervoer. Dit is binnen Lanaken echter moeilijk meetbaar.
De bereikbaarheid hangt af van te veel individuele factoren om dit te kunnen meten.
- waar wonen de ouders ?
- waar is de kinderopvang gevestigd ?
- waar werken de ouders ?
- wat is een goede busverbinding ?
- wat is een goede verbindingsweg ?
- ….



KWETSBARE GEZINNEN
Initiatieven die zich open stellen voor kwetsbare gezinnen krijgen voorrang.
Inkomens-gerelateerde initiatieven krijgen hierdoor dus ook voorrang.
Er werd echter de bedenking gemaakt dat ook dit criterium moeilijk meetbaar is.
Men kan wel zeggen dat men open staat voor kwetsbare gezinnen, maar of het in de
praktijk ook daadwerkelijk wordt toegepast, is moeilijk meetbaar.



ERVARING
Initiatieven die de nodige jaren ervaring kunnen voorleggen, moeten voorrang
krijgen op starters.

