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AGENDA 

Wat? Wie? Tijd 

1. Verwelkoming en goedkeuring verslag 

+ stopzetting vertegenwoordiging stedelijke BKO 
Voorzitter 09.00 – 09.05 

2. Bevraging overleg uren + timing LOK 2017  09.05 – 09.10 

3. Voorstelling regie BKO Sabine Lefever 09.10 – 09.15 

4. Subsidiereglement binnenschoolse opvang en 

overgangsjaar 
Rijn Van den Bergh 09.15 – 09.20 

5. Noodprocedure scholen Rijn Van den Bergh 09.20 – 09.25 

6. Mededeling overdracht plaatsen stedelijke 

gezinsopvang 
Katia Nauwelaerts 09.25 – 09.30 

7. Nieuwe toelage ondernemerschap Annick Schoups 09.30 – 09.40 

8. Gegunde concessies Annick Schoups 09.40 – 09.50 

9. Masterplan Hoboken Annick Schoups 09.50 – 10.00 

10. Stand van zaken gesubsidieerde & nieuwe 

uitbreidingsronde 

Julie Deneckere 

Annick Schoups 
10.00 – 10.10 

11. Resultaten bevraging 

verkeer/parkeerproblematiek 

Annick Schoups 

Sandra Lorenzo 

Toledo 

10.10 – 10.25 

12. Kinderopvangzoeker (KOZA) Josee Van de Wouwer 10.25 – 10.55 

13. Varia Voorzitter 
10.55 – 

11.00 

 

 

1. VERWELKOMING EN GOEDKEURING VERSLAG 

STOPZETTING VERTEGENWOORDIGING STEDELIJKE BKO  VOORZITTER 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

 

GOEDKEURING VERSLAG 10 MEI 2016 

 

 

 

 

STOPZETTING VERTEGENWOORDIGING STEDELIJKE BKO 
 

Het mandaat van stedelijke BKO in het LOK werd stopgezet omwille van overdracht van de stedelijk 

BKO naar Koraal vzw en Komma vzw. 

 

 

2. BEVRAGING OVERLEG UREN + TIMING LOK 2017 ANNICK SCHOUPS 

 

Vroeger vonden de vergaderingen ’s avonds plaats. Op vraag van de leden werd er gevraagd om te 

bekijken of de vergaderingen overdag kunnen doorgaan. Dit werd met een Doodle bekeken en daaruit 

Geen opmerking ontvangen. 

 
OPMERKINGEN 

GOEDKEURING 

VERSLAG 
Verslag wordt goedgekeurd 
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bleek dat overdag de beste timing is voor de meesten. Bij de vorige vergadering vroeg de 

vertegenwoordigster van de zelfstandige gezinsopvang om dit te herbekijken. Op basis hiervan werd 

opnieuw een Doodle opgemaakt. Er werd de vraag gesteld wie écht niet ’s avonds kon aanwezig zijn. 

Uit deze bevraging bleek dat meerdere leden ’s avonds niet aanwezig konden zijn.  

 

Bij Kind en Gezin werd navraag gedaan over de vervanging van de vertegenwoordiging zelfstandige 

gezinsopvang zonder dat zij hun opvang moeten sluiten.  

Ze kunnen zich laten vervangen door iemand die niet alle kwalificaties van een verantwoordelijke 

heeft, maar deze persoon moet wel aan volgende zaken voldoen: 

 Attest medische geschiktheid 

 Uittreksel uit het strafregister 

 Attest levensreddend handelen 

 Kennis van het Nederlands (niveau van verantwoordelijke) 

 

Voorstel is om het overleg overdag te behouden. Dit jaar zijn deze ingepland telkens van 9 tot 11 uur. 

Deze uren werden ook reeds afgetoetst met beide kabinetten. 

 

Opmerkingen 

Voor sommige leden is 9 uur moeilijk haalbaar. Is het mogelijk om het startuur te verschuiven naar 

9.30 of 10 uur? 

 Dit blijkt voor andere leden niet geschikt, omdat er dan tijd verloren gaat waarin je niets kan 

doen omdat je werkdag later begint.  

 

Besluit: de aanwezige leden beslissen om het startuur van het overleg te laten staan om 9 uur. 

 

De data voor 2017 zijn: 

 Donderdag 23 februari 2017 van 9 tot 11 uur 

 Donderdag 18 mei 2017 van 9 tot 11 uur 

 Donderdag 26 oktober 2017 van 9 tot 11 uur 

Noot : Dit laatste moment wordt waarschijnlijk met twee weken verlaat, om de timing af te 

stemmen op de deadline voor indienen voor opname in Masterplan (31 oktober), dat het LOK 

moet valideren. 

 

Noteer deze data alvast in uw agenda.  

 

 

3. VOORSTELLING REGIE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SABINE LEFEVER 

 

Vanaf 1 september 2016 is de nieuwe cel regie buitenschoolse kinderopvang (3 – 12 jaar) gestart, 

conform aan de werking van regie kinderopvang (0 – 3 jaar). 

Het grootste verschil is dat er geen contactpunt voor ouders is voor 3 – 12 jaar omdat de buiten-

schoolse opvang vaak wel gelinkt is aan scholen. Vragen van ouders komen dus vaak via andere 

instanties bij de regie buitenschoolse kinderopvang terecht.   

 

Werking regie buitenschoolse kinderopvang 

 Ondersteuning van aanbieders (subsidies, informatie, infrastructuur, vorming…) 

 Netwerkfunctie (overleg met aanbodverstrekkers en -zoekers, communicatie van het aanbod, 

knelpunten opsporen) 

 Monitoring (aanbod, spreiding en capaciteit in kaart brengen) 

 Extra aandacht voor doelgroepen en toegankelijkheid 
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Wat zij doen is: de opvanginstanties ondersteunen; informeren; subsidies uitbetalen; netwerken; 

overleg; infrastructuur; vorming; monitoren van het aanbod (capaciteit en vraag); extra vraag jonge 

kleuters en toegankelijkheid. 

 

Het team bestaat uit: Sabine Lefever, Marleen Laureyssen, Rijn Van den Bergh, Brenda Jansen en 

Nicole De Voeght. 

 

Voor meer informatie:  www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/kinderopvang-3-14-jaar of 

contacteer Regie buitenschoolse kinderopvang via 

regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be 

 

 

4. SUBSIDIEREGLEMENT BINNENSCHOOLSE OPVANG EN OVERGANGSJAAR  RIJN VAN DEN BERGH 

 

Op 1 september 2016 ging het nieuwe subsidiereglement ‘Binnenschoolse opvang: Randvoorwaarden 

voor kwaliteit’ van start dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2016. De vorige versie 

van het reglement wordt dus vervangen door deze versie, die ineens ook van toepassing is op het 

buitengewoon onderwijs. 

In juni is beslist en gecommuniceerd dat er overgangsmaatregelen worden toegepast, in die zin dat 

scholen voor een aantal voorwaarden meer tijd krijgen om dit in orde te brengen: 

 Tegen 1/1/2017: veiligheid en voorwaarden begeleiding 

 Tegen 1/9/2017: max. # kinderen/begeleider en schoolreglement  

 

Aantal goedgekeurde subsidies voor het gewoon onderwijs: 

 AGSO: 56 scholen 

 Vrij onderwijs: 64 scholen 

 GO!: 12 scholen 

 

Voor buitengewoon onderwijs zijn voorlopig 4 aanvragen binnen. Scholen kunnen nog een aanvraag 

indienen tot en met 31 oktober 2016.  Op 16 december 2016 wordt  het subsidiereglement en de 

uitvoering ervan geëvalueerd. 

 

 

5. NOODPROCEDURE RIJN VAN DEN BERGH 

 

In overleg met de klankbordgroep voor- en naschoolse opvang wordt er met de onderwijsnetten samen 

gewerkt aan een procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen. We weten dat dit geregeld voorkomt 

in de scholen, meestal zoekt men dan zelf oplossingen. Soms worden kinderen bij politie afgezet. We 

hebben voorlopig (nog) geen zicht op de aantallen. 

 

Op dit moment zijn we in onderhandeling met een aantal mogelijke noodopvangplaatsen in 4 

verschillende regio’s in Antwerpen. Daarnaast zal het crisisteam -18 jaar ook telefonische consult 

geven aan scholen waar nodig. Procedure wordt verder uitgewerkt en besproken op de klankbordgroep 

van 16 december 2016. 

 

 

6. MEDEDELING OVERDRACHT PLAATSEN STEDELIJKE GEZINSOPVANG    KATIA NAUWELAERTS 

 

De stedelijke kinderopvang (AG KOP) heeft beslist vanaf 1 januari  2017 zelf geen gezinsopvang 

meer te organiseren. De 219 plaatsen worden overgedragen naar de diensten voor gezinsopvang van 

Felies, Gezinsbond en Dienst voor opvanggezinnen Wilrijk.  

http://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/kinderopvang-3-14-jaar
mailto:regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be
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Voor deze beslissing is niet over één nacht ijs gegaan. Ze heeft te maken met de onduidelijke situatie 

over de toekomst van de gezinsopvang. Ook de plannen om de onthaalouders een werknemersstatuut 

te geven, zou betekenen dat de stad bijkomend personeel zou aanwerven. Dit strookt niet met de 

besparingsplannen van de stad, en zou betekenen dat verschillende onthaalouders een verschillend 

statuur zouden hebben. De stad wil de plaatsen voor zorggebied Antwerpen niet verloren laten gaan en 

daardoor worden de  plaatsen te samen met de onthaalouders overgedragen aan de diensten. 

 

 

7. NIEUWE TOELAGE ONDERNEMERSCHAP ANNICK SCHOUPS 

 

Deze week werd de nieuwe ondernemerschapstoelage goedgekeurd door de gemeenteraad.  

Deze maakt het mogelijk om per jaar en per kinderopvanginitiatief, € 150 ondersteuning te krijgen om 

het ondernemerschap in de kinderopvang te versterken. Dit kan verkregen worden  

 m.b.t. de bedrijfsvoering door aansluiting bij een ondernemersorganisatie/ beroepsvereniging 

 m.b.t. het financieel management door beroep te doen op een erkende boekhouder/accountant 

 m.b.t. het personeelsmanagement door beroep te doen op een erkend sociaal secretariaat  

 m.b.t. het klantenmanagement door beroep te doen op een gemandateerde organisatie of 

persoon omtrent debiteurenbeheer 

 m.b.t. het organisatorisch management door beroep te doen op een erkend opleidingscentrum 

voor de opleiding ‘organisatorisch beheer in de kinderopvang’ 

Aanvragen gebeuren via www.ondernemeninantwerpen.be en worden verzameld en uitbetaald twee 

keer per jaar : 30 april en 31 oktober.  

 

 

8. GEGUNDE CONCESSIES ANNICK SCHOUPS 

 

Vorig jaar werd er een oproep gelanceerd om een concessie te kunnen nemen in één van 4 stadpanden 

in Antwerpen. Daarop kwamen zeer veel reacties. Het viel op dat de kwaliteit van de aanvragen zeer 

sterk was, vooral het financiële luik. Graag geven we jullie inzicht in het resultaat van de gunningen.  

De jury bestond uit 4 leden van de stedelijke diensten van de stad Antwerpen: iemand van het 

ondernemersloket, twee medewerkers van regie kinderopvang en iemand van de dienst Financiën.  

 

 Terlindenhofstraat: DBC Openluchtopvoeding 

 Provinciestraat: Vlinderland (nieuwe speler in de kinderopvang) 

 Keizerstraat: Babilou (nieuwe speler in Antwerpen, starten binnenkort nog een nieuw initiatief in 

Van Eycklei) 

 Oudestraat: OKIDO Stekelbees (36 plaatsen) en vzw Thuishulp Voorzorg (54 plaatsen) 

 

 

9. MASTERPLAN HOBOKEN ANNICK SCHOUPS 

 

Er zijn twee clusters:  

 Vallaar en Hoboken Noord (cluster 21) 

 Hoboken centrum, zuidoost en west (cluster 22) 

 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/
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Vorig jaar was er een groot tekort in cluster 21.  

 

 
 

Ondertussen was er een aanvraag van ’t Lieverdje om in het masterplan opgenomen te worden (108 

plaatsen), dus tekort was al afgenomen. Sint-Jozef verhuist naar ’t Kiel, dus wel een verlies van 

plaatsen, maar er komen plaatsen van Infano en vzw de Vlam bij.  

 

Totaalresultaat  

 Cluster 21: +156 plaatsen  geen tekorten meer in deze cluster. 

 

 Cluster 22  

o Zuid: tekort van 40 plaatsen 

o Centrum: toename van plaatsen door Oudestraat (verhuis van AG KOP met uitbreiding van 11 

plaatsen).  

o West: 17 plaatsen bij 

 

93 plaatsen extra gecreëerd, dus hier is geen tekort meer en eerder overaanbod. 

 

Wijk  Tekort 

rekening 

houdend met 

tewerkstelling  

Gepland  

Hoboken-Noord  -80  Vzw Lieverdje masterplan        

Krugerstraat/ Antwerpsesteenweg  

+108  

Verhuis Sint-Jozef naar Kiel            -38  

Vzw Infano Zonnetje Leopoldlei                                                                                +18  

Vzw de Vlam                                 +18 of 

+32  
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Valaar  -39  Egied Segerslaan                    

+36  

   -120                    

+156  

Cluster 21                   +36  

Hoboken Zuid-Oost  -40        

Hoboken Centrum  +33  Oudestraat OKiDO Stekelbees  

Oudestraat Voorzorg  

Het Vlinderhuisje                   

+36  

+54  

-14  

Hoboken West  +10  Baby in Wonderland                   +17  

   + 2     +93  

Cluster 22                   +95  

 

 

Vragen 

 Op basis van welke cijfers wordt deze berekening gemaakt?  

 Komt er nog positief advies voor Hoboken?  

 Neen, vroeger altijd een update in januari en waren die van toepassing voor een heel jaar. 

Omdat er dit jaar zoveel nieuwe initiatieven zijn bijgekomen, zijn we onze clusterlijsten aan 

het updaten tijdens het jaar zelf, voor alle clusters. Dan kijken we waar we nog een positief 

advies kunnen geven en waar niet wanneer er een uitbreidingsronde is. 

 

Nog te bespreken uit LOK 10 mei 2016: 

Eind april was een deadline tot vraag om op te nemen in het masterplan. Bij de oproep tot 

uitbreidingsronde werd beslist om de aanvragers die opstarten tot september, automatisch op te nemen 

in het masterplan. Op basis daarvan kregen zij 3 punten toegekend op 15 oktober 2016. Beata vzw 

hebben in april toch nog een aanvraag gedaan.  

Vraag aan het LOK: volgens huidige clusterlijst geen opname meer in masterplan want geen tekort 

meer van 50 plaatsen.  

Besluit: het LOK vindt unaniem dat hun 1
ste

 automatische aanvraag mag behouden worden. Het LOK 

bekrachtigt de opname in het masterplan. 

 

 

10. STAND VAN ZAKEN GESUBSIDIEERDE & NIEUWE UITBREIDINGSRONDE ANNICK SCHOUPS 

 

De regie had dit geagendeerd omdat ze hoopten nieuws te hebben over een eventuele uitbreidings-

ronde van Kind en Gezin. Helaas is er nog niets duidelijk. Laatste signaal is dat ze weer 2 jaar gaan 

combineren (2016-2017).  Er zou wel weer een voorafname voor Antwerpen bijkomen, in dezelfde 

mate als de laatste uitbreidingsronde. We zouden opnieuw een oproep voor pre-subsidieplaatsen 

kunnen doen vanuit de stad. Dit zou al sneller kunnen gebeuren, voor de oproep van Kind en Gezin. 

 

Opmerking Bart Van Bree: Dan best op basis van de meest recente cijfers.  

Besluit: regie kinderopvang zal de oproep doen op basis van de aangepaste clusterlijsten. 
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11. RESULTATEN BEVRAGING VERKEER-/PARKEERPROBLEMATIEK   SANDRA LORENZO TOLEDO 

 

 

  Sandra Lorenzo is ondersteuner van de zelfstandige kinderdagverblijven bij de 

Regie Kinderopvang. 

 

Aanleiding van de bevraging was het signalering van verschillende kinderopvanginitiatieven aan het 

LOK van 2 problemen nl. parkeerproblemen en verkeersonveiligheid. 

 

Er werd een korte enquête naar alle kinderopvanginitiatieven en alle onthaalouders gestuurd waarin 

drie vragen werden gesteld: 

1. Zijn er in de buurt van uw kinderdagverblijf parkeerproblemen? 

2. Is de buurt rond uw kinderdagverblijf onveilig? 

3. Is er nood aan parkeerplaatsenplaatsen voor gehandicapten of zijn deze reeds aanwezig? 

 

Resultaten enquête  

Parkeerproblemen 

 Er is een grote vraag naar een KISS & RIDE zone 

 Wegens infrastructuurproblemen: geen mogelijkheid tot parkeerplaatsen en/of kiss & ride 

zone 

 Vraag naar bewonerskaart voor medewerkers in wijken waar betalend parkeren / parkeerschijf 

geldt 

 Nood aan fietsstalplaatsen 

 

Verkeersonveiligheid 

 Meest voorkomende ergernissen 

 Te hoge snelheid van auto’s en vrachtwagens 

 Infrastructuur: té smalle straten / vele zijstraten / veel bochten 

 Foutparkeerders 

 Fietsers (in beide richtingen rijden / op het voetpad rijden) 

 Vraag naar 

 Snelheid remmende maatregelen / zone 30 / zebrapaden 

 Controle door politie 

 

Parkeerplaatsen voor gehandicapten 

 Deze zijn niet noodzakelijke 

 Zijn reeds voorzien 

 

Reacties kabinet 
We hebben nu zicht op de concrete dossiers overgemaakt aan de diensten die werken rond verkeer. De 

vraag voor een kiss & ride zone ligt wel bij het kabinet, omdat er een hele grote vraag is. Wij hebben 

specifieke vraag gesteld tijdens de piekuren (tussen bv. 7 en 9 uur), dat wordt herbekeken. Ook de 

vraag naar een fietsenstalling wordt bekeken. 

De verkeerssituaties in de kinderdagverblijven die aangeven dat er problemen zijn worden ook case 

per case bekeken. Vaak is de onveiligheid er uiteraard ook doordat er geen kiss & ride is. 

De antwoorden op specifieke cases worden met het kinderdagverblijf zelf opgenomen en nadien 

koppelen we terug. 

 

 

 

 

PPT_LOK_Verkeer_20

16.pptx
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12. KINDEROPVANGZOEKER (KOZA) JOSÉE VAN DE WOUWER 

 

Josée Van de Wouwer is projectleider voor de Kinderopvangzoeker Antwerpen.  

 

Historiek van de Kinderopvangzoeker 

Kind en Gezin had in 2011 het plan om een Vlaamse Kinderopvangzoeker te realiseren. Elke Vlaamse 

stad zou hierin de info over capaciteit en beschikbare plaatsen kinderopvang kunnen publiceren. In 

2013 werd een proefproject opgestart, maar bleek geen succes en werd stopgezet. Een adviesnota 

werd opgemaakt om de kinderopvangzoeker niet verder te zetten op Vlaams niveau, waarbij één van 

de belangrijkste conclusies was dat de kinderopvangzoeker maar kan lukken als alle betrokken 

partijen (ouder / opvang / loket) er actief mee aan de slag gaan en kort op de bal spelen. Alle info- en 

opvangvragen voor  0 – 3 jaar worden  samengebracht op een centrale plek. De 

kinderdagopvanginitiatieven krijgen via dit platform hun aanvragen binnen en de toewijzing gebeurt 

door hen zelf. De stad Antwerpen (Lokaal Loket) kan de vragen die niet worden ingevuld, oppikken 

en ondersteuning bieden in de zoektocht naar opvang. 

 

Stand van zaken KOZA 

Analyse en scopebepaling is bijna afgerond. Ondertussen is de externe leverancier al gestart met de 

bouw van de toepassing. Overleg en aftoetsing met de sector wordt georganiseerd op de structurele 

overlegmomenten met de deelsectoren en in de werkgroep die werd gevormd. 

Omdat we beseffen dat de online tool een drempel kan zijn voor heel wat ouders, weten we dat de 

ondersteuning door partners (Inburgering, Huizen van het Kind en VDAB) nodig zal zijn. Ook de 

werking van het contactpunt van de Regie Kinderopvang zal groeien naar die van een Lokaal Loket.  

 

Voor ouders is het een informatiekanaal en een centrale plek voor opvangaanvragen: wat kost opvang, 

welke soorten opvang zijn er, waar in mijn buurt is er opvang, specifieke informatie per 

opvanginitiatief. Daar vinden ze ook de stand van zaken van hun aanvraagdossier. Bedoeling is dat de 

aanvragen zo snel mogelijk beantwoord worden. Ouders kunnen ook hun favorieten aanduiden; 

aanduiden of ze voldoen aan de voorrangsvoorwaarden, waardoor het systeem een match kan maken 

tussen opvang en ouder/kind. De uiteindelijke keuze gebeurt door ouder en opvang. 

 

Voor de sector zijn er 2 aspecten aan het gebruik van KOZA: het beheer van de specifieke info van de 

opvang (waaronder de publicatie van de vrije plaatsen) op de infofiche en het verwerken van de  

inkomende aanvragen. Voor de sector is de meerwaarde dat aanvragen beperkter zullen binnenkomen 

als ouders goed geïnformeerd zijn en gerichter op zoek gaan naar een opvangplek.  

Er werd gekozen voor 3 standaardantwoorden om werkdruk en antwoordtermijnen zo laag mogelijk te 

houden: 

1. Er is plaats, verzoek aan de ouder om een afspraak te maken voor een kennismaking en 

eventueel de opvang vast te leggen 

2. Er is geen plaats, u zal verder moeten zoeken 

3. Alternatief (bv. doorverwijzen naar een ander initiatief van de koepelorganisatie waar er wel 

plek is) 

Als de ouder toch rechtstreeks de opvang  contacteert, kan de  opvangvraag ook onmiddellijk  in het 

opvanginitiatief geregistreerd worden. 

 

Voorlopig is dit enkel voor opvang van 0-3 jaar 

 

Rol van de Regie Kinderopvang 

 Accounts toevoegen en beheren 

 Opvolging infofiches (initiatieven beheren dit zelf, met uitzondering van de gegevens die 

vergunning gebonden zijn zoals type, aantal plaatsen, prijstype) 
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 Aanvragen opvolgen, zeker diegene die geen opvang vinden (dringende aanvragen met  startdatum 

binnen de maand, diegenen die overal een negatief antwoord krijgen) 

 Vraag en aanbod overzien 

 

Ontwerpen van zoekschermen voor ouders,  infofiche van het opvanginitiatief, overzicht van 

inkomende aanvragen worden getoond en besproken. 

 

Vragen uit de sector 

 Opletten dat het aanmelden via dit systeem geen drempel wordt voor de ouder, dat ouders niet 

worden afgewimpeld wanneer ze dan toch aan de deur staan van het opvanginitiatief. 

 Wordt er ook een periode meegegeven vanaf wanneer er wel een plek is? 

 In hoeverre is een connectie mogelijk met andere toepassingen die het opvanginitiatief gebruikt 

(voor registratie van kinderen, facturatie, ..)? 

 De ontwikkelaars kregen de opdracht om de toegang tot/ connectiviteit met deze toepassing 

optimaal te voorzien. Een éénmalige aanpassing aan externe systemen zal altijd nodig zijn om 

de 2 toepassingen met elkaar te laten communiceren.  Deze extra kost is voor ten laste van de 

sector.  

 Komt er ook een wachtlijst? 

 Als iedereen instapt in de KOZA, zijn wachtlijsten overbodig vermits alle opvangvragen 

centraal of door het systeem opgevolgd worden. 

 Bijvoorbeeld: een ouder stelt 3 opvangvragen, alle openstaande aanvragen worden geannuleerd  

als er een definitieve OK is op één aanvraag.  Je kan de aanvraag wel heropenen. 

 Wat als er geen plaats is, maar wel binnen bv. 2 maanden? Een positief antwoord schept dan 

mogelijk valse verwachtingen.  

 2 mogelijkheden: alternatieve startdatum  voorstellen (eventueel optie toevoegen in de 

standaardantwoorden). 

 Is er gedacht aan privacy? 

 De persoon die de aanvraag doet zal de melding krijgen dat de gegevens afgeschermd worden, 

dat dit niet toegankelijk is voor anderen. 

 Is het nodig dat het opvanginitiatief ziet op basis van welke criteria iemand een voorrangsgroep is 

ja/nee?  

 Is een instrument om te checken of de ouder effectief voldoet aan de voorwaarden.  

 Moet je je identiteitskaart gebruiken? 

 Neen, maar je moet als ouder wel een A-profiel hebben (een e-mailadres en een wachtwoord). 

Je hebt geen kaartlezer nodig. 

 

In de KOZA kunnen ouders onbeperkt aantal aanvragen doen. Voor de stedelijke kinderopvang is dit 

momenteel beperkt tot 1 aanvraag (voor 3 locaties) om te voorkomen dat ouders aanvragen blijven 

sturen tot ze een plaats hebben in de stedelijke opvang. 

Vraag aan het LOK: willen we deze beperking houden of mogen ouders ook voor stedelijke opvang 

meer dan één aanvraag (2?) doen?  De leden van het LOK vinden dat de  huidige situatie niet te 

vergelijken is met die van 4 jaar geleden en vinden deze beperking daarom niet meer nodig. We 

moeten wel afwachten wat het effect van de KOZA zijn. 

 

 Is het mogelijk dat het initiatief waar het kind plaats heeft op de hoogte wordt gebracht van een 

nieuwe aanvraag na deze goedkeuring? 

 Als de aanvraag goedgekeurd is, krijgt de opvang melding dat er elders ook een goedkeuring is. 

Maar niet als de opvang loopt.  
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 We moeten nadenken in het belang van het kind: is het aanvaardbaar om een kind naar een andere 

opvang te brengen om puur financiële redenen? Wat met nieuwe aanvragen omwille van 

kwaliteitsissues? 

 Als ouders geen plaats hebben in hun eerste keuze, dan moet je de kans hebben om je kind te 

verhuizen naar je eerste keuze. Pleiten voor openheid dat het KDV een tussenoplossing is, maar dat 

je nog altijd op zoek bent naar je 1
ste

 keuze. 

 

 

 

13. VARIA VOORZITTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORTGANGS-

OVERLEG (HILDE 

VAN DE VELDE) 

Vorige week was er overleg bij Kind en Gezin over voortgangsoverleg.  Er 

was een belangrijk item over ‘bestellen = betalen’. De resultaten waren 

behoorlijk, dat de sector het goed doet, dat er weinig ontevreden ouders 

zijn. Kind en Gezin heeft een aantal slides voorgesteld waarbij geen link is 

met de resultaten van de studie. 

Belangrijkste voorstellen zijn: alle afwezigheden die lang op voorhand 

gemeld worden, zou de opvang moeten toestaan buiten de respijtdagen. 

Bv. iemand die in het onderwijs zit, kindje kan een maand met de 

grootouders naar de zee.  

Daarnaast was er een voorstel voor de vergoeding als mensen hun 

respijtdagen op zijn: dit zal maximum het bedrag van het IKT-tarief zijn, 

zonder enige compensatie van Kind en Gezin. Vooral in trap 2B is dit een 

probleem, financieel plan is voorzien op een ouderbijdrage. Als dit 

omgegooid wordt, vrees voor ernstige implicaties voor de sector. Kan er 

vanuit de stad een bevraging voorzien worden en een reactie hierop naar 

Kind en Gezin? 

 

 Katia meldt dat het VVSG hier eveneens mee bezig is, in functie van 

hun advies voor het Raadgevend Comité van Kind en Gezin. 

Standpunt van het VVSG: negatief advies op het 1
ste

 voorstel. Behoud 

het idee van de respijtdagen maar heb daarnaast respect voor 

gezinsvakantie. Geen extra regels, zo eenvoudig mogelijk, en laten we 

dit bekijken op langere termijn. Wat gaat het effect zijn binnen een 

paar jaar? Advies van VVSG is hier niet te veel in te knoeien.  

 De beslissing van Kind & Gezin lijkt bijna definitief. Er wordt 

gevraagd aan deelnemers van de vergadering om een signaal te geven 

aan Kind en Gezin. Heeft men dit goed ingeschat? Goede afspraken 

met de gezinnen is begrijpelijk, maar ook denken aan de leefbaarheid 

van de sector. 

 Bart Van Bree: Kunnen wij nog een bijkomend signaal geven vanuit 

het LOK?  

Actie: Regie Kinderopvang maakt een voorstel van brief. 

 


