Bijlage 3: Voorangsregels kinderopvang UGent
Gesubsidieerde opvanginitiatieven KDV C. Heymans, KDV De Sterre
Categorie
Studenten AUGent1

1

Personeelsleden
UGent en
gelijkgestelden
functieklasse D - B²
Personeelsleden
UGent en
gelijkgestelden
niveau AP en ATP
vanaf functieklasse A3

2

Ouders verbonden
aan instellingen
AUGent4
en die niet tot
categorie 1, 2 of 3
behoren

4

Personeel UZ Gent5

5

Ouders niet
verbonden aan
AUGent of UZ Gent

6

3

voorrangsregels
1 broertjes en zusjes die minstens
3 maanden gelijktijdig aanwezig zijn,
2 buitenlandse studenten die tijdelijk in België
verblijven om te studeren waardoor zij geen
omkadering hebben om op terug te vallen en het
kinderopvanglandschap niet kennen
3 Belgische studenten op voorwaarde dat
student niet in een afstudeerjaar zit
4 Belgische studenten die in een
afstudeerjaar zitten
1 broertjes en zusjes die minstens
3 maanden gelijktijdig aanwezig zijn
2 Ieder ander personeelslid of gelijkgestelde
UGent dat tot categorie 2 behoort
1 broertjes en zusjes die minstens
3 maanden gelijktijdig aanwezig zijn
2 buitenlands doctorandi en gasten die tijdelijk
in België verblijven voor een opdracht aan de UGent
waardoor zij geen omkadering hebben om op terug
te vallen en het kinderopvanglandschap niet
kennen
3 Ieder ander personeelslid of
gelijkgestelde van de UGent dat tot
categorie 3 behoort
1 buitenlandse studenten die tijdelijk in
België verblijven om te studeren
waardoor zij geen omkadering
hebben om op terug te vallen en het
kinderopvanglandschap niet kennen
en die niet onder categorie 1 vallen
2 broertjes en zusjes die minstens
3 maanden gelijktijdig aanwezig zijn
3 studenten ingeschreven met een
diplomacontract voor minder dan
27 studiepunten
4 personeelsleden van de AUGent
1 broertjes en zusjes die minstens
3 maanden gelijktijdig aanwezig zijn
2 Ieder personeelslid van het UZ Gent
1 studenten AUGent die niet tot
categorie 1 of 4 behoren
2 alumnistudenten van de AUGent en
gewezen personeelsleden AUGent
3 anderen

opvangperiode
kwartaal 3 jaar

tot einde
academiejaar
kwartaal 3 jaar

kwartaal 3 jaar

kwartaal 3 jaar

Zelfstandige gesubsidieerde opvanginitiatieven KDV De Stadskabouter, KDV De Boskabouter, KDV
Het Koetshuis, KDV De Parkkabouter
Categorie
voorrangsregels
opvangperiode
Personeelsleden
1
1 broertjes en zusjes die minstens
kwartaal 3 jaar
UGent en
3 maanden gelijktijdig aanwezig zijn
gelijkgestelden
2 buitenlands doctorandi en gasten die tijdelijk
niveau AP en ATP
in België verblijven voor een opdracht aan de UGent
vanaf functieklasse A3
waardoor zij geen omkadering hebben om op terug
te vallen en het kinderopvanglandschap niet
kennen
3 Ieder ander personeelslid of
gelijkgestelde van de UGent dat tot
categorie 1 behoort
Personeelsleden
2
1 broertjes en zusjes die minstens
kwartaal 3 jaar
UGent en
3 maanden gelijktijdig aanwezig zijn
gelijkgestelden
2 Ieder ander personeelslid of gelijkgestelde
functieklasse D - B²
UGent dat tot categorie 2 behoort
Ouders verbonden
3
1 buitenlandse studenten die tijdelijk in
kwartaal 3 jaar
aan instellingen
België verblijven om te studeren
AUGent4
waardoor zij geen omkadering
en die niet tot
hebben om op terug te vallen en het
categorie 1, 2 of 4
kinderopvanglandschap niet kennen
behoren
en die niet onder categorie 4 vallen
2 broertjes en zusjes die minstens
3 maanden gelijktijdig aanwezig zijn
3 studenten ingeschreven met een
diplomacontract voor minder dan
27 studiepunten
4 personeelsleden van de AUGent
Studenten AUGent1
4
1 broertjes en zusjes die minstens
kwartaal 3 jaar
3 maanden gelijktijdig aanwezig zijn,
2 buitenlandse studenten die tijdelijk in België
verblijven om te studeren waardoor zij geen
omkadering hebben om op terug te vallen en het
kinderopvanglandschap niet kennen
3 Belgische studenten op voorwaarde dat
student niet in een afstudeerjaar zit
4 Belgische studenten die in een
tot einde
afstudeerjaar zitten
academiejaar

kwartaal 3 jaar

kwartaal 3 jaar
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Vallen onder de categorie:
1

Studenten AUGent:

studenten die volgens het decreet van 30/04/2004, artikel 61, betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger
onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in aanmerking komen voor selectieve voorzieningen:
§1. Studentenvoorzieningen kunnen selectieve voorzieningen aanbieden aan de student die aan al de volgende voorwaarden voldoet:
1° de student voldoet aan de nationaliteitsvoorwaar den van artikel 12 van het decreet van 30/04/2004;
2° de student is ingeschreven in een ambtshalve ger egistreerde instelling, zoals vermeld in artikel 7 van het Structuurdecreet, en heeft
met de instelling een diplomacontract afgesloten;
3° de student behoort tot één van de volgende speci fieke doelgroepen:
a) minvermogende student die al dan niet recht heeft op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
b) student waarvan een ouder geboren is in een ontwikkelingsland dat is opgenomen in het eerste deel van de lijst van het Comité voor
Ontwikkelingshulp van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling;
c) student met een functiebeperking of chronische ziekte;
d) student uit nieuw samengestelde leefeenheden;
e) student met een studiebewijs van het beroepssecundair onderwijs;
f) alleenstaande studenten met kinderlast.
§2. In afwijking van §1 kunnen studentenvoorzieningen selectieve voorzieningen aanbieden aan buitenlandse studenten die in het kader
van de programma's van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) hogeronderwijsprogramma's volgen aan een
ambtshalve geregistreerde instelling, zoals bepaald in artikel 7 van het Structurdecreet.
§3. In afwijking van §1 kan niet-structurele hulp in noodsituaties aan alle studenten verleend worden.
én die gelijktijdig:
1) ingeschreven zijn voor een opleiding die valt onder de pedagogische voorwaarden om recht te hebben op een studietoelage van de
Vlaamse Gemeenschap, ook al voldoet de student zelf op het moment van de opname van zijn kindje in de crèche niet aan de pedagogische
voorwaarden, of ingeschreven zijn voor een 2° maste ropleiding (2° Master of 1° Master-na-Master) die a ansluitend op het behalen van
een 1° masterdiploma wordt gevolgd;
2) ingeschreven zijn voor minimum 27 studiepunten, met uitzondering van het afstudeerjaar.
De grens van 27 studiepunten is de grens waarbinnen de student voor alle takken van de sociale wetgeving het sociaaljuridisch
statuut van student behoudt.

2

Personeelsleden
UGent:

- medewerkers die statutair benoemd of aangesteld zijn aan de UGent of een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten
met de UGent;
- personeelsleden van rechtspersonen waarmee de UGent een overeenkomst heeft waarin bepaald wordt dat ze gebruik kunnen maken
van de studentenvoorzieningen zoals het eigen personeel;
- op voorwaarde dat betrokkene bij opname nog minstens voor een periode van 3 maanden met de UGent verbonden is

3

Personeelsleden
UGent:

- medewerkers die statutair benoemd of aangesteld zijn aan de UGent of een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten
met de UGent;
- personeelsleden van rechtspersonen waarmee de UGent een overeenkomst heeft waarin bepaald wordt dat ze gebruik kunnen maken
van de studentenvoorzieningen zoals het eigen personeel;
- doctorandi die ingeschreven zijn als doctoraatstudent aan de UGent, doctoraatsbursaal zijn, over een Dehoussebeurs beschikken of
aangesteld zijn aan de UGent als assistent;
- postdoctoraatsbursalen en buitenlandse gasten van de UGent;
- op voorwaarde dat betrokkene bij opname nog minstens voor een periode van 3 maanden met de UGent verbonden is, tenzij het over
tijdelijke opvang gaat

4

Ouders verbonden
aan instellingen
AUGent:

op voorwaarde dat betrokkene bij opname nog minstens voor een periode van 3 maanden met de instelling verbonden is

5

op voorwaarde dat betrokkene bij opname nog minstens voor een periode van 3 maanden met de instelling verbonden is

Personeel UZ Gent:
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Van de voorrangsregels kan worden afgeweken in geval van noodsituatie, voor een opvang beperkt tot de duur die nodig is om aan de noodsituatie een oplossing te geven.
In afwijking van de voorrangsregels kan aan ouders die in een ongunstige sociale situatie verkeren binnen de categorie waartoe zij behoren voorrang worden verleend op
basis van een individueel dossieronderonderzoek uitgevoerd door de Sociale Dienst voor Studenten of door de directie Personeel en Organisatie.
Ouders die nog schulden hebben in de kinderopvang UGent komen enkel voor een nieuwe opvangplaats in aanmerking na gunstig advies van de Sociale Dienst voor
Studenten of de directie Personeel en Organisatie, tenzij reeds een afbetalingsplan werd overeengekomen dat strikt wordt nageleefd.
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