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Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor de organisatie
van voor- en naschoolse kinderopvang: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In zitting van 3 december 2013 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement goed voor de
periode 2014 tot en met 2019. Op het Lokaal Overleg Kinderopvang van 12 juni 2019 werd het
subsidiereglement geëvalueerd en bijgestuurd. Dit reglement moet opnieuw gestemd worden.
Juridische grond
 Decreet van 24 juni 1997 over de algemene voorwaarden inzake het organiseren van
buitenschoolse kinderopvang
 Decreet Lokaal Bestuur
Argumentatie
Het doel van dit reglement is om de Herentalse basisscholen te ondersteunen die binnen hun eigen
schoolinfrastructuur en met eigen personeel, voor- en naschoolse opvang aanbieden aan kinderen
die in de betreffende school zijn ingeschreven.
Het reglement is gebaseerd op volgende verdeelsleutels:

 het leerlingenaantal per onderwijsinstelling op 1 februari
 het aantal opvanguren die de school voorziet voor de organisatie van hun voor- en
naschoolse opvang
 het personeel dat de schoolinstelling voorziet voor de organisatie van hun opvang, waarbij
extra punten worden gegeven voor personen met een diploma in een pedagogische richting
en mensen die in het bezit zijn van een geldig EHBO-brevet.
Op het Lokaal Overleg Kinderopvang van 12 juni 2019 werd het subsidiereglement geëvalueerd en
bijgestuurd als volgt:
 Op woensdagnamiddag is het voor sommige scholen niet haalbaar om tot 2 uur na schooltijd
opvang te garanderen. Het reglement werd aangepast dat de kinderen minstens tot 1 uur na
schooltijd kunnen opgevangen worden.
 Scholen die in het kader van de oprichting van het IBO verplicht werden om hun opvang
vroegtijdig te stoppen, zullen voortaan met naam vernoemd worden in het reglement.
 Er wordt duidelijk omschreven dat het kwartier voor- en na de schooluren niet onder de
bepalingen van dit reglement zullen vallen.
Het subsidiereglement werd aan deze bepalingen aangepast.

Besluit
De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:
Subsidies 2020-2025
Subsidiereglement voor de organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang
1. Periode
Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
2. Doel
De stad wil de Herentalse basisscholen ondersteunen die binnen hun eigen schoolinfrastructuur en
met eigen personeel, voor- en naschoolse opvang aanbieden aan kinderen die in de betreffende
school zijn ingeschreven.
3. Doelgroep
Het subsidiereglement kan ingeroepen worden door Herentalse basisscholen die zelf voor- en
naschoolse opvang organiseren.
4. Voorwaarden
Een onderwijsinstelling die van de subsidie wenst te genieten, moet aan volgende voorwaarden
voldoen:
 De onderwijsinstelling voorziet de mogelijkheid tot vooropvang ten laatste vanaf 7.30 uur ’s
morgens op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de periode dat er in









de school les wordt gegeven. De onderwijsinstelling biedt naopvang aan op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur. Deze voorwaarde geldt niet voor basisschool
(w)Onderwijs en basisschool De Vesten die in het kader van de oprichting van het IBO
verplicht werden hun naopvang tot 17.30 uur te organiseren. Op woensdagnamiddag moet
er opvang voorzien worden tot 1 uur na schooltijd. Deze regeling moet in het
schoolreglement opgenomen worden.
De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd in een kindvriendelijke ruimte met
huiselijke sfeer, waarin het nodige spel- en creamateriaal wordt aangeboden. Naast deze
ruimte wordt er aan de leerlingen van de lagere school de mogelijkheid geboden om in een
apart lokaal hun huistaken te maken.
Het lokaal waarin de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd, moet grenzen aan
een buitenspeelruimte.
De burgerlijke aansprakelijkheid van de kinderbegeleidsters van de voor- en naschoolse
opvang, alsook van de kinderen die gebruik maken van de opvang, moet verzekerd worden
bij een erkende verzekeringsinstelling.
Personen die instaan voor de voor- en naschoolse opvang moeten tenminste 18 jaar oud zijn.
De onderwijsinstelling moet voldoen aan de “vergunningsplicht” zoals bepaald in het decreet
van 24 juni 1997 over de algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse
opvang.

5. Aanvraag
De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier en voegt de nodige bewijsstukken bij.
Dit moet gebeuren ten laatste op 31 maart van het lopende schooljaar. Laattijdige aanvragen worden
niet behandeld.
Verdeelsleutel
Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld via een bepaalde verdeelsleutel :
 30% wordt verdeeld op basis van het leerlingenaantal op 1 februari van het kalenderjaar
waarvoor de subsidie voor- en naschoolse kinderopvang is ingeschreven.
 40% wordt verdeeld op basis van het aantal opvanguren die de school voorziet voor de
organisatie van hun voor- en naschoolse opvang.
 30% wordt verdeeld op basis van het personeel dat de school voorziet voor de organisatie
van hun opvang.
Berekening
 Aantal leerlingen per onderwijsinstelling op 1 februari van het lopende schooljaar: 30%: het
subsidiebedrag van deze rubriek wordt gedeeld door het totaal aantal leerlingen op 1
februari van alle scholen. Zo verkrijgt men de geldwaarde per leerling. Dit bedrag wordt
vermenigvuldigd met het aantal leerlingen op 1 februari per school.
 Aantal opvanguren: 40 %: dit bedrag wordt verdeeld aan de hand van een puntensysteem.
Per opvanguur wordt er 1 punt gegeven. Het eerste kwartier voor en na de schooluren valt
niet onder dit reglement. Ook middagopvang wordt niet gesubsidieerd. Verdeelsleutel: het
subsidiebedrag voor deze rubriek wordt gedeeld door het totaal aantal punten van alle
aanvragers. Zo verkrijgt men de geldwaarde van één punt. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd
met het totaal aantal punten per school om de subsidie voor opvanguren te bepalen.

 Personeel voor- en naschoolse kinderopvang: 30%: dit bedrag wordt verdeeld aan de hand
van een puntensysteem. De punten worden als volgt verdeeld:
o Eén punt per personeelslid per gepresteerd opvanguur, voor personeelsleden
aangeduid om de voor- en naschoolse opvang te organiseren.
o Eén extra punt per opvanguur per personeelslid dat een attest of diploma kan
voorleggen van volgende opleidingen:
 Opleiding kinderbegeleider van de VDAB
 Diploma kinderverzorg(st)er of opvoeder A2
 Diploma in een pedagogische richting zoals kleuterleid(st)er, leraar, regent,
opvoed(st)er A1,…
 Attest “animator in het jeugdwerk”
 Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse opvang
o Een extra punt per opvanguur wordt gegeven aan elk personeelslid met een geldig
EHBO-brevet ( kopie van attest bijvoegen).
Verdeelsleutel: Het bedrag voor deze rubriek wordt gedeeld door het totaal aantal punten van alle
aanvragers. Zo verkrijgt men de waarde van één punt. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het
totaal aantal punten per school.
Indien het personeelsbestand in de loop van het jaar wijzigt, zal hiermee pas het volgende schooljaar
rekening gehouden worden.
6. Betaling
Elke schoolinstelling wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het bedrag van de subsidie. De
subsidie wordt uiterlijk op 30 juni van het jaar van de aanvraag gestort.
7. Betwisting
Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.
Het is het stadsbestuur toegelaten op onaangekondigde tijdstippen een controle uit te oefenen op
de naleving van de opgesomde voorwaarden van dit reglement. Indien de aanvrager onjuiste
gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college het uitgekeerde bedrag
terugvorderen en de aanvrager uitsluiten voor verdere subsidie.
8. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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