
  

  Cultuur, sport, jeugd en onderwijs 
 1 / 7 

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 

regie.kinderopvang@stad.antwerpenbe 

 

 

NAAM FUNCTIE 

Aanwezig  

Azzouz Hasna Kabinet schepen voor jeugd, leefmilieu, dierenwelzijn en kinderopvang 

Broos Kelly Kabinet schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Buist Rianne Vervanger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Guttierrez Eleanor Vertegenwoordiger niet-stedelijke IBO’s 

Lefever Sabine Regie Buitenschoolse Kinderopvang 

Leunckens Bambi Vertegenwoordiger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Loubaa Jamila Vervanger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Pereira Gaby Vertegenwoordiger personen met een handicap 

Schoups Annick Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Toussein Fabienne Vertegenwoordiger ouders Gezinsbond 

Van den Eeden Sarah Vertegenwoordiger OCMW 

Willems An Vervanger diensten voor opvanggezinnen 

Uitgenodigd 

El Yaghmouri Hannan Regie Kinderopvang 

Laureyssens Marleen Regie Buitenschoolse Kinderopvang 

Van Steenberge Ellen Regie Kinderopvang 

Verontschuldigd 

Ait Daoud Nabilla Schepen voor  jeugd, leefmilieu, dierenwelzijn en kinderopvang 

Demeyer Annemie Vertegenwoordiger zelfstandige sector gezinsopvang 

Echelpoels Wini Jeugd - Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Embrechts Tine Vervanger Gemeenschapsonderwijs 

Johnson Ria Vertegenwoordiger STA-AN 

Kreydt Karin Vertegenwoordiger Gemeenschapsonderwijs 

Maes Philippe Vertegenwoordiger speelpleinwerkingen 

Marinower Claude Schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Nauwelaerts Katia Vertegenwoordiger Stedelijke Kinderopvang 

Ruyssers Nathalie Vervanger zelfstandige sector 

Segers Liesbeth Vertegenwoordiger ouders vrij gesubsidieerd basisonderwijs (VCOV) 

Staes Ann Vertegenwoordiger ouders KOOGO (Stedelijk Onderwijs) 

Van Bree Barthold Voorzitter / Vertegenwoordiger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Van de Velde Hilde Vertegenwoordiger zelfstandige sector groepsopvang 

Van den Bergh Rijn Onderwijsbeleid - Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Van Limbergen An Kind & Gezin 

   

 

  

Verslag 
 

Titel verslag: Lokaal Overleg Kinderopvang 

Datum: 09/03/2017 – 09.00 uur – 10.30 uur 

Plaats vergadering: Den Bell – Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen 
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Agenda 
 

Wat? Wie? Tijd 

1. Verwelkoming + goedkeuring verslagen 

(26/10/2016 – 04/01/2017 ad hoc) 
Voorzitter 09.00 – 09. 05 

2. Feedback extra LOK 04/01/2017 
Ellen Van Steenberge 

Sabine Lefever 
09.05 – 09.15 

3. Oproep pre-subsidie (0-3 jaar) 

omschakeling trap 0 / trap 1 naar trap 2b 
Ellen Van Steenberg 09.15 – 09.45 

4. Vakantieopvang voor kinderen met een 

zorgbehoefte 
Sabine Lefever 09.45 – 10.05 

5. Oproep nieuwe OKiDO Hannan El Yaghmouri 10.05 – 10.20 

6. Varia Voorzitter 10.20 – 10.30 

 

 

1. VERWELKOMING EN GOEDKEURING VERSLAGEN  VOORZITTER 

 

Annick Schoups heet iedereen van harte welkom. Zij neemt de taak van waarnemend voorzitter op 

zich omdat voorzitter Bart Van Bree verontschuldigd is. Annick doet een warme oproep aan de leden 

om zich kandidaat te stellen als ondervoorzitter. 

 

GOEDKEURING VERSLAGEN 26/10/2016 – 04/01/2017 (AD HOC) 

 

 

 

 

 

 

2. FEEDBACK EXTRA LOK  4 JANUARI 2017 ANNICK SCHOUPS 

 

 REGLEMENT VOOR EEN SUBSIDIE VOOR AANBIEDERS VAN OPVANG VOOR SCHOOLGAANDE 

KINDEREN IN DE SCHOOLVAKANTIES 

Door de beperkte aanwezigheid van de leden op het extra LOK van 4 januari 2017 en dit LOK wordt 

besloten om dit agendapunt opnieuw te agenderen op het volgende LOK van 4 mei 2017. 

 

 OPROEP PRE-SUBSIDIE (0-3 JAAR) OMSCHAKELING TRAP 0/1 NAAR TRAP 2B EN NIEUWE 

PLAATSEN TRAP 2B 

Waarschijnlijk volgt later deze maand een oproep van Kind en Gezin en zullen een aantal, door de 

stad pre-gesubsidieerde plaatsen, door Kind en Gezin overgenomen worden. 

Met het vrijgekomen budget en het geld van de niet gerealiseerde plaatsen  (79 van de 253 nieuwe 

plaatsen werden maar gerealiseerd) zal er een 2
de

 pre-subsidiëringsronde georganiseerd worden. 

 

Voorwaarden om deel te nemen 

 Groepsopvang 

 Werken met kinderbegeleid(st)er(s) in werknemersstatuut 

 Ingebed in netwerk van welzijnsvoorzieningen, ondersteunt door PTO-begeleider 

Geen opmerking ontvangen. 

 
OPMERKINGEN 

GOEDKEURING 

VERSLAGEN 
De verslagen van 26 oktober 2016 en 4 januari 2017 (ad hoc) worden 

goedgekeurd. 
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Selectiecriteria  

 Omschakelingsplaatsen (trap 0/1  trap 2b) 

 Aanvragen worden gequoteerd en de hoogste scores krijgen voorrang. 

 Initiatieven in wijken met lage gemiddelde inkomens krijgen de hoogste punten. 

 Nieuwe plaatsen 

 Klassieke clustervolgorde wordt gevolgd. 

 Nieuwe plaatsen zowel bij bestaande als nieuwe initiatieven. 

 

Verdeling van de 250 plaatsen 

 100 plaatsen  omschakeling; deadline indienen aanvraag: 1 maart 2017 

 150 plaatsen  nieuwe plaatsen; deadline indienen aanvraag: 1 april 2017 

 werken met voorafname: goedgekeurde projecten zijn niet gerealiseerd  projecten honoreren 

die vorige keer uit de boot zijn gevallen, zoals vzw Beata (24 plaatsen). Goedkeuring voor deze 

voorafname. 

 masterplan: maximaal 50% van de plaatsen (63 plaatsen) 

 overige aanvragen: 63 plaatsen 

 

 

3. PRE-SUBSIDIE (0-3 JAAR) OMSCHAKELING TRAP 0/1  TRAP 2B ELLEN VAN STEENBERGE 

 

Initiatieven konden hun kandidatuur voor omschakeling van trap 0 of trap 1 naar trap 2b tot 1 maart 

2017 indienen bij de Regie Kinderopvang (RKO). 

 

De Regie Kinderopvang ontving van 9 initiatieven, voor in totaal 121 plaatsen, een aanvragen om 

opgenomen te worden voor omschakeling;  

 

Ingediende aanvragen 

 

  
Maximum 

plaatsen 

Minimum 

plaatsen   

NIEUW ZUID 
  

8 

     STUIVENBERG 
  

8 

     CENTRAAL STATION 
  

7 

     AMANDUS ATHENEUM 
  

7 

Chipollino - Van Stralenstraat 40 - 2060 Antwerpen 25 25 
 

LUCHTBAL 
  

6 

     DAM 
  

6 

     KIEL 
  

5 

Ukkie Pukkie -  Cyriel Buyssestraat 101 - 2020 Antwerpen 14 10 

 
BORGERHOUT INTRA MUROS NOORD 

  
5 
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BORGERHOUT INTRA MUROS ZUID 
  

4 

De Vriendjes - Turnhoutsebaan 366 - 2140 Borgerhout 22 22  

Babyblues - Sergeyselsstraat 50 - 2140 Borgerhout 18 18  

STADSPARK 
  

4 

Ma maison - Belgiëlei 192 - 2018 Antwerpen 18 15 
 

OUD MERKSEM 
  

3 

     HARINGRODE 
  

2 

De Zes sterren - Belgiëlei 211 - 2018 Antwerpen 24 22 
 

DEURNE VLIEGHAVEN 
  

1 

     TOTAAL 121 112 
 

     TOTAAL ZONDER BABYBLUES 103 94 
 

  
   

OVERIGE WIJKEN 
   

Boelieboe - Schansstraat - 2660 Hoboken 

niet ontvankelijk Babyplaneet - Leeuwlantstraat - 2100 Deurne 

‘t Wonderkind - Plantin en Moretuslei 188 - 2018 Antwerpen 

 

3 aanvragen waren niet ontvankelijk omdat de initiatieven niet gelegen waren in één van de 

vooropgestelde wijken. 

 

Voor de andere 6 initiatieven werd aan Kind en Gezin advies gevraagd. 2 initiatieven kregen een 

opmerking nl. 

 Chipollino: verantwoordelijke initiatief gaat in 2020 niet de juiste kwalificaties hebben 

 De opmerking werd informatief meegegeven door Kind en Gezin. Ook omdat er voldoende 

budget is, wordt Chipollino - ondanks het nog niet hebben van de juiste kwalificaties - mee 

opgenomen in de lijst. 

 Babyblues: kinderdagverblijf in handhaving; voornemen om vergunning op te heffen 

 Komt voor Kind en Gezin niet in aanmerking voor subsidiëring. 

 

In totaal heeft RKO voor 121 plaatsen aanvraag gekregen. Met het voorziene budget kunnen er 100 

plaatsen gesubsidieerd worden. Aangezien Babyblues niet in aanmerking komt voor subsidiëring, 

wordt er voorgesteld om de andere initiatieven (Chipollino, Ukkie Pukkie, De Vriendjes, Ma maison 

en De Zes sterren) maximaal te subsidiëren (samen 103 plaatsen). 

 

Vragen 

 Werd er contact opgenomen met Chipollino i.v.m. de kwalificaties van de verantwoordelijke? 

 Door de Regie Kinderopvang werd nog geen contact opgenomen omdat zij pas gisteren het 

advies van Kind en Gezin hebben ontvangen. In het advies was wel opgenomen dat ofwel de 

echtgenoot van de verantwoordelijke zich gaat omscholen of een nieuwe medewerker zal 

aangeworven worden om zich in orde te stellen tegen 2020. 

 Deze verantwoordelijke is niet de enige die niet de juiste kwalificaties heeft; in de sector gaan 

er nog een aantal verantwoordelijken zich moeten bij- en/of omscholen om in orde te zijn 

tegen 2020.  



  

  Cultuur, sport, jeugd en onderwijs 
 5 / 7 

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 

regie.kinderopvang@stad.antwerpenbe 

RKO kan hierin actie ondernemen door de initiatieven aan te sporen/te herinneren dat de 

verantwoordelijken tegen 2020 de juiste kwalificaties moeten hebben/behalen. 

 Wat is het verschil tussen de kolommen minimum en maximum plaatsen? 

 De initiatieven hadden de mogelijkheid om een minimum aantal plaatsen (waarmee ze 

tevreden waren indien er onvoldoende waren om hen maximaal te honoreren) en een 

maximum (of een gewenst) aantal plaatsen aan te vragen. 

 In een vorig Lokaal Overleg is hierin ook al een standpunt rond ingenomen nl. het advies naar 

Kind en Gezin zal zijn om zoveel mogelijk het maximum plaatsen te geven wat de initiatieven 

kunnen realiseren en niet om zoveel mogelijk initiatieven een aantal plaatsen te geven. 

 

Vraag aan de leden: is iedereen akkoord dat de regie kinderopvang de bovenstaande lijst voorlegt 

aan het college, en dat Chipollino wel, maar Babyblues niet wordt gehonoreerd met pre-subsidie ? 

 

Besluit: alle aanwezigen leden gaan akkoord hiermee akkoord. 

 

 

4. VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN MET EEN ZORGBEHOEFTE  SABINE LEFEVER 

 

Inclusieve_vakantieop

vang_LOK.pptx
     

 

De stedelijke buitenschoolse kinderopvang organiseerde tot en met de zomer van 2015 een exclusief 

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) voor kinderen met een zorgbehoefte tijdens de zomer-

maanden. Tijdens de reorganisatie van de IBO’s in 2016 kon de kwalitatieve opvang niet meer 

gegarandeerd worden, terwijl de nood aan vakantieopvang voor kinderen met een zorgbehoefte in 

Antwerpen hoog blijft. 

 

Samen met gespecialiseerde dienstverleningscentra Katarinahof en Sint-Jozef en vrijetijdsorganisatie 

vzw Volunta zorgt stad Antwerpen voor een opvangaanbod in de zomer- en herfstvakantie. Deze 

opvang kan plaatsvinden op een van de locaties van de partners (exclusieve opvang) of op een of op 

twee speelpleinwerking(en) van Koraal, waar de partners een inclusieve werking organiseren. 

 

Vragen 

 Wat met Koraal als speelpleinwerking? Voelen zij een terugslag? 

 Er is een verschil tussen de speelpleinwerkingen van Koraal en Kindervreugd. Bij Koraal 

blijft dit redelijk status quo maar bij Kindervreugd merkt men wel dat de grote speelpleinen 

een terugval kennen. De kleinere, laagdrempeligere speelpleintjes hebben wel voldoende 

inschrijvingen. 

Kindervreugd heeft overwogen of ze zouden instappen in de inclusieve werking maar zij 

vonden dit nog wat te vroeg. 

 

 

5. OPROEP NIEUWE OKIDO HANNAN EL YAGHMOURI 

 

20170309_oproep_oki

do.pptx
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Nieuwsbericht oproep 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/nieuws-56/gezocht-kandidaat-voor-bouw-en-

uitbating-okido 

 

De projectoproep werd geagendeerd op het college van 24 februari 2017. Initiatieven kunnen 

intekenen  tot 14 mei 2017. 

Voor kandidaten die zich hebben ingeschreven en interesse hebben in dit project, is er vandaag van 11 

tot 12.30 uur  een infosessie waar de volledige uitleg zal gegeven worden over deze projectoproep. 

 

Een verschil met de vorige projectoproep is dat er minstens 18 plaatsen gerealiseerd moeten worden. 

Om de kans te vergroten om een geschikte kandidaat te vinden komen veel meer wijken in 

aanmerking. Afhankelijk van de wijk waar de OKiDO zou opgestart worden; krijgt men x-aantal 

punten extra voor de locatie.  

 

Ter herinnering : in vorige vergaderingen van het LOK werd  afgesproken dat OKiDO’s voorrang 

krijgen bij uitbreidingsronde van Kind en Gezin. Dat zal dus ook met deze OKiDO het geval zijn. 

 

Opmerking 

 Sommige wijken liggen dichtbij elkaar (bv. Amandus-Atheneum - Stadspark) en toch is er een 

groot verschil in punten. Is dat niet raar? 

 Het werd opengetrokken om de clusters, waar de tekorten zich bevinden, ook een kans te 

geven. Men moet wel consequent zijn met de punten want anders spreekt men via dit project 

het eigen clustersysteem tegen. 

 Er is rekening gehouden met de spreiding van de OKiDO’s en de cijfers die door het 

Contactpunt werden doorgegeven van waar ouders wonen die nood hebben aan opvang. 

Ondanks de aanwezigheid van OKiDO’s krijgt het Contactpunt de meeste vragen, van ouders 

die geen opvang vinden, vanuit de wijk Stuivenberg. Vandaar het idee om deze wijk zo hoog 

te rangschikken. 

 

 

6. VARIA IEDEREEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKORTE OPLEIDING 

KINDERZORG 

(RIANNE BUIST) 

Deze verkorte opleiding voor kinderbegeleiders kan gevolgd worden in 

Antwerpen en duurt 1 jaar i.p.v. 2. 

Interessant voor kinderbegeleiders die nog niet over het juiste diploma 

beschikken om in orde te zijn tegen 2024. 

Verantwoordelijken komen niet aanmerking voor deze opleiding omdat 

er voor hen andere diplomavereisten gelden (moeten bachelor hebben 

bij opstart nieuw initiatief). 

 

ONTSLAG VERTEGEN-

WOORDIGER 

(ANNICK SCHOUPS) 

Els De Geest, vertegenwoordiger van de diensten voor gezinsopvang, 

heeft haar ontslag aangeboden. Zij werd al geruime tijd vervangen door 

haar An Willems (vervanger diensten voor gezinsopvang). 

 

Er zal een oproep gedaan worden bij de diensten voor gezinsopvang om 

zich kandidaat te stellen als vertegenwoordiger en/of vervanger (indien 

An Willems wordt verkozen als vertegenwoordiger). 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/nieuws-56/gezocht-kandidaat-voor-bouw-en-uitbating-okido
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/nieuws-56/gezocht-kandidaat-voor-bouw-en-uitbating-okido
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AGENDAPUNTEN LOK 04/05/2017 (ONDER VOORBEHOUD) 

 

1. Goedkeuring oproep pre-subsidie (0-3 jaar) nieuwe plaatsen trap 0 / trap 1 naar trap 2b 

2. Goedkeuring Masterplan 

3. Reglement buitenschoolse kinderopvang 

4. Bevraging ziekteverzuim in de sector 

5. Overzicht vakantieopvangmogelijkheden 

6. Verkeersproblematiek aan de kinderdagverblijven 


