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Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten in het kader van kinderopvang. Deze opdrachten 
moeten ervoor zorgen dat er binnen de gemeente Tervuren voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en 
toegankelijke kinderopvang is. Dit is een complexe opdracht in de huidige context, aangezien er nood is 
aan extra opvangplaatsen in Tervuren. 

De gemeente geeft een opportuniteitsadvies om de noden van de burgers en de sector zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen. Er is een nood aan extra opvangplaatsen in Tervuren. Door in gesprek te gaan 
met (toekomstige) organisatoren trachten we om vraag en aanbod zo veel mogelijk op één lijn te brengen. 
De organisator krijgt informatie en meer inzicht over de lokale situatie, tendensen, cijfers enzovoort in de 
sector kinderopvang. Deze kunnen ervoor zorgen dat het ondernemingsplan aangepast is aan de reële 
situatie, en dat inwoners van Tervuren gepaste opvang vinden voor hun baby’s en peuters.

De procedure werd goedgekeurd op het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van 20 januari 
2022 en door de gemeenteraad d.d. 24 februari 2022. Het is verplicht om contact op te nemen 
met de verantwoordelijke van het loket kinderopvang alvorens de aanvraag in te dienen.   
Stuur hiervoor een mail naar kinderopvang@tervuren.be.

De procedure verloopt in 4 fases:

1. Indienen aanvraag

De aanvraag voor advies dient ingediend te worden bij het lokaal bestuur via e-mail. Het volledig ingevulde 
aanvraagformulier wordt gestuurd naar: kinderopvang@tervuren.be.

Deze aanvraag is best al zo concreet en gedetailleerd mogelijk.

Bij de verzending van de e-mail door de organisator begint de periode van 30 kalenderdagen te lopen 
voor de procedure. 

Het lokaal bestuur zal via e-mail een ontvangstbevestiging versturen binnen de 5 kalenderdagen. 

Samen met de ontvangstbevestiging zal de organisator ook een uitnodiging ontvangen voor een 
kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek kan de organisator zijn dossier verder mondeling 
toelichten. In een onderling gesprek kunnen er vragen gesteld worden en kan er informatie ingewonnen 
worden door beide partijen.  

Binnen de periode van 30 kalenderdagen zal de organisator een gefundeerd advies ontvangen van het 
lokaal bestuur. Hiervoor werden vooraf vijf duidelijke criteria en een beoordelingsprocedure vastgelegd in 
een beoordelingskader.

2. Opmaak advies

Na de aanvraag door de organisator en het kennismakingsgesprek tussen beide partijen zal de adviesvraag 
verder behandeld worden.

De aanvraag van de organisator wordt in het beoordelingskader geplaatst door de beleidsverantwoordelijke 
kinderopvang. De vijf criteria worden bekeken op basis van de schriftelijke informatie en de aanvullende 
informatie uit het kennismakingsgesprek. De organisator zal dus een gemotiveerd advies ontvangen.

Het LOK wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de adviesaanvraag ter kennisgeving.

De vijf onderstaande criteria zijn van groot belang bij het opstarten van een kinderdagverblijf in de gemeente 
Tervuren. Ze vormen dan ook de basis bij het geven van opportuniteitsadvies voor nieuwe initiatieven, bij 
uitbreiding van het aantal plaatsen in een bestaand initiatief vanaf 9 plaatsen of bij een verhuis van een 
bestaand initiatief.
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I. Kennismakingsgesprek 
 Er is een gesprek tussen de (toekomstige) organisator en de  verantwoordelijke  kinderopvang en 

diensthoofd Welzijn. Indien mogelijk  bezorgt de organisator voor dit gesprek reeds concrete 
informatie aan  de beleidsverantwoordelijke. Hoe meer  informatie er op voorhand  geweten is, hoe 
concreter en interessanter het gesprek  kan zijn voor beide  partijen. Waar heeft de organisator al 
beslissingen rond genomen, en  waarover wil hij graag nog advies en informatie krijgen vanuit de 
lokale  context?  Tijdens dit kennismakingsgesprek is er informatie uitwisseling en  leren de partijen 
elkaar kennen. Dit zal de verdere samenwerking positief  beïnvloeden.

II. Deelname en engagement aan digitaal loket kinderopvang
 In Tervuren werd ervoor gekozen om te werken met een digitaal loket kinderopvang. Dit werkt via 

de centrale website www.kinderopvanginmijnbuurt.be. Ouders die op zoek zijn naar opvang voor 
hun (toekomstig) kind doen een aanvraag via dit platform. Het is dan ook belangrijk voor het 
correct verloop van dit systeem dat alle kinderdagverblijven in de gemeente hiermee werken. De 
gegenereerde cijfers via dit loket zijn van groot belang voor de uitwerking van het gemeentelijk 
beleid rond kinderopvang. Vanuit dit oogpunt is het van grote betekenis dat initiatieven transparant 
zijn over de toewijzingen van plaatsen, de wachtlijsten, … enzovoort. De aanvrager sluit zich aan 
bij het Lokaal Loket Kinderopvang en het hieromtrent vastgelegde afsprakenkader. In ruil voor dit 
engagement kan een groot deel van de vragen en bekommernissen van aanvragers opgevangen 
worden door de loketmedewerker. Dit vermindert de druk op de mailbox en telefoon van de 
individuele initiatieven.

 In de gemeente hebben we ook een adviesraad rond kinderopvang, het Lokaal Overleg Kinderopvang 
(LOK). Hier is de stem vanuit de sector zeer belangrijk, de organisator is zeer welkom om deel te 
nemen aan deze vergadering, en op deze manier zijn stempel mee te drukken op het gemeentelijk 
beleid rond kinderopvang. Dit is echter een warme uitnodiging, geen verplichting.

III. Geschiktheid pand
 Is het pand geschikt om kinderopvang te huisvesten? De stedenbouwkundige vergunning is een 

belangrijk onderdeel in de opstart van een kinderdagverblijf. Indien op een bepaalde locatie 
stedenbouwkundig geen kinderopvang uitgebaat kan worden, is dit het einde van dit verhaal. 

 De organisator dient dus tijdig (reeds voor het aangaan van een contract) na te vragen aan de dienst 
stedenbouw of een bepaalde locatie in aanmerking komt voor het uitbaten van een kinderdagverblijf. 
Daarbij zijn mobiliteit, bereikbaarheid, parkeerbeleid en eventuele overlast voor de omgeving een 
belangrijke factor. Bij een aanvraag voor een nieuwe kinderopvang is het belangrijk dat zowel 
organisator als de onderlinge diensten kinderopvang en stedenbouw zo snel mogelijk met elkaar in 
contact komen om de concrete situatie te bespreken.

IV. Taalstimulering
 In onze internationale gemeente is taalstimulering een prominent thema in het beleid naar de burger. 

Kennis van het Nederlands vergroot kansen van individuen in de maatschappij op alle vlakken.  In het 
kader van de ontwikkeling van kinderen is het dan ook belangrijk dat hier zo vroeg mogelijk aandacht 
aan wordt besteed. Niet alleen in de voorbereiding naar het schooltraject van kinderen, maar in hun 
algemene ontwikkeling. Er is dan ook extra aandacht in de kinderopvang voor de ondersteuning van 
de Nederlandse taal door voorleesmomenten, samenwerking met de bibliotheek en taallessen voor 
medewerkers en ouders.
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V. Aandacht voor kwetsbare gezinnen
 Op welke manier draagt het opvanginitiatief bij aan de opvang voor kinderen van kwetsbare 

gezinnen? 

 Dit kan door onder andere door: 

• het aanbieden van dringende en occasionele kinderopvang, die binnen korte termijn verwezenlijkt 
moet worden omdat er een tijdelijke nood is: bijvoorbeeld Nederlandse les of als ouders 
verplicht naar een (medische) afspraak moeten met hun oudste kind, enz. De organisator kan 
de mogelijkheid tot dringende en occasionele opvang opnemen in het huishoudelijk reglement 
én vermelden in het digitaal loket kinderopvang. 

• samenwerking aan te gaan met welzijnsorganisaties op het grondgebied (bv. CAW, sociale 
dienst, Huis van het Kind, VDAB, Inburgering en Integratie, LIGO, enz.) 

• inspanningen te leveren om te voldoen aan de voorwaarden voor een subsidie inkomenstarief.

3. Bekrachtiging advies

De adviesaanvraag zal behandeld worden op het college van burgemeester en schepenen. De organisator 
heeft hier hoorrecht. Indien hij of zij dit wenst kan er mondelinge toelichting gegeven worden tijdens deze 
zitting. De organisator zal hiervoor uitgenodigd worden via e-mail.

4. Doorsturen opportuniteitsadvies naar aanvrager

Het definitieve advies zal per aangetekende brief, conform de procedure en criteria tegen de gestelde 
deadline, door het college burgemeester en schepenen bezorgd worden aan de organisator.

Opmerkingen

Indien de aanvrager nog opmerkingen heeft over het 
ontvangen advies of niet  akkoord gaat met dit advies, heeft hij 
het recht om gehoord te worden. Dit kan door, binnen de 30 
dagen na het ontvangen van het advies, contact op te nemen 
met de verantwoordelijke van het loket kinderopvang.

Bij wie kan de organisator terecht met vragen?

Linde Lim
Verantwoordelijke Loket Kinderopvang
kinderopvang@tervuren.be
02/766 52 02


