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NAAM FUNCTIE 

Aanwezig  

Aerts Glen Vervanger personen met een handicap 

Broeckx Hanneleen 
Kabinet schepen voor jeugd, leefmilieu, dierenwelzijn en 

kinderopvang 

Broos Kelly Kabinet schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Byl Uschi Regie Kinderopvang 

Deceuninck Dirk 
Vervanger vertegenwoordiger ouders KOOGO (Stedelijk 

Onderwijs) 
Echelpoels Wini Jeugd  

El Hosni Nadia Vertegenwoordiger  ouders GO! 

Hertogh Evi Vervanger niet-stedelijke IBO’s 

Huygelen Stephanie Contactpunt kinderopvang 

Kuypers Kathleen 
Kabinet schepen voor jeugd, leefmilieu, dierenwelzijn en 

kinderopvang 
Leunckens Bambi Vertegenwoordiger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Loubaa Jamila Vervanger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Maes Philippe Vertegenwoordiger speelpleinwerkingen 

Nauwelaerts Katia Vertegenwoordiger Stedelijke Kinderopvang 

Partous Silke Vertegenwoordiger niet-stedelijke IBO’s 

Pereira Gaby Vertegenwoordiger personen met een handicap 
Raeymaekers Marleen Vervanger OCMW 

Ruyssers Nathalie Vervanger zelfstandige sector 

Schoups Annick Regie Kinderopvang (waarnemend voorzitter) 

Segers Liesbeth Vertegenwoordiger ouders vrij gesubsidieerd basisonderwijs 

Toussein Fabienne Vertegenwoordiger ouders Gezinsbond 

Van Cleynenbreugel Bart OCMW 
Van de Velde Hilde Vertegenwoordiger zelfstandige sector 

Van den Bergh Rijn Onderwijsbeleid 

Van Limbergen An Vervanger Kind en Gezin 

Vanderzeypen Natasja Vertegenwoordiger Gemeenschapsonderwijs 

Verstraelen Lieve Regie Kinderopvang (verslaggever) 

Willems An Vervanger diensten voor opvanggezinnen 

Verontschuldigd 

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

Azzouz Hasna Kabinet schepen voor jeugd, leefmilieu, dierenwelzijn en 

kinderopvang 

Buist Rianne Vervanger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

De Lathouwer Lieve Voorzitter lokaal overleg kinderopvang 
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Embrechts Tine Vervanger Gemeenschapsonderwijs 
Kuyl Marleen Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Marinower Claude Schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Scheltjens Robert Vervanger Stedelijk Onderwijs 

Smolders Ann Vertegenwoordiger buitenschoolse stedelijke kinderopvang 

Staes Ann Vertegenwoordiger ouders KOOGO (Stedelijk Onderwijs) 

Van Bree Barthold Vertegenwoordiger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Van kerckhoven Tanja Vertegenwoordiger OCMW 

Wijnendaele  Els Kind en Gezin 

Zerkouni Malika Vertegenwoordiger ouders IBO’s 

AGENDA 

 

Wat? Wie? Tijd 

1. Verwelkoming Annick Schoups 

11.00 – 11.10 2. Goedkeuring verslagen (07/05/2015 – 07/09/2015 – 

15/10/2015) 
Iedereen 

3. Feedback deeloverleg 0 – 3 jaar (15/10/2015) 

Feedback deeloverleg 3 – 12 jaar (07/09/2015) 

Annick Schoups 

Rijn Van den Bergh 
11.10 – 11.20 

4. Overstap crèche kleuterschool: eerste verkenning Rudi van Oostveldt 11.20 – 11.30 

5. Doelgroepmedewerkers bij de OKiDO’s: aankaarten 

afschaffing financiële ondersteuning 
Bambi Leunckens 11.30 – 11.50 

6. Herberekening IKT-attesten An Van Limbergen 11.50 – 12.00 

7. Subsidiereglement scholen: basisvoorwaarden Rijn Van den Bergh 12.00 – 12.10 

8. Achterstallige betalingen: ondersteuning sector (0 – 3 

jaar) 
Annick Schoups 12.10 – 12.15 

9. Sticker ‘Samen werken we aan Kwaliteit’ Annick Schoups 12.15 – 12.30 

10. Masterplan Kinderopvang: opname projecten Annick Schoups 12.30 – 12.45 

11. Nieuwe OKiDO: stand van zaken  Annick Schoups 12.45 – 12.50 

12. Varia Iedereen 12.50 – 13.00 

 

 

1. VERWELKOMING ANNICK SCHOUPS 

 

Annick Schoups, waarnemend voorzitter, heet iedereen welkom op deze vergadering.  

Schepen Nabilla Ait Daoud en voorzitter Lieve De Lathouwer zijn verontschuldigd. 

Er zijn ook enkele nieuwe aanwezigen nl. Stephanie  Huygelen en Winde Hoeyberghs; Stephanie leidt 

het contactpunt kinderopvang en is de vervanger van David Boets in dit overleg en Winde doet de 

ondersteuning en opvolging van de OKiDO’s. 

 

 

2. GOEDKEURING VERSLAGEN IEDEREEN 

 

De verslagen van het overleg van 7 mei 2015, 7 september 2015 en 15 oktober 2015 worden 

goedgekeurd. 

 

website_LOK_201511

26.pptx
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3. FEEDBACK DEELOVERLEGGEN ANNICK SCHOUPS / RIJN VAN DEN BERGH 

 

OVERLEG UITBREIDINGSRONDE - 15 OKTOBER 2015 ANNICK SCHOUPS 
In dit overleg werd beslist om bij de volgende uitbreidingsronde 1 punt af te trekken indien het lokaal 

bestuur/regie kinderopvang geen kopie van de aanvraag krijgt zoals wordt vereist. 

Bij het advies aan Kind en Gezin werd gevraagd om het aantal plaatsen maximaal te honoreren en niet te 

versnipperen. 

 

Reactie 

Bij het advies geeft het LOK punten naargelang de clusters en kunnen er maximum 4 punten gegeven 

worden door Kind en Gezin. Als de stad Antwerpen plaatsen zal pre-subsidiëren wordt er dan ook 

rekening gehouden met deze 4 extra punten in de beslissing wie de pre-subsidiëring zal ontvangen? 

 Hier zal rekening mee gehouden worden. Wanneer Kind en Gezin de lijst met hun beslissing (wie 

welke middelen/subsidies gaat krijgen) heeft bezorgd gaat de regie kinderopvang met hen samen 

zitten om de oefening, die zij hebben gemaakt, te bekijken en te bespreken (waarom bv. een 

initiatief veel minder punten heeft gekregen,  …).  

Een initiatief krijgt 2 punten als er pedagogische ondersteuning is en 2 punten als er met 

werknemers wordt gewerkt. De bereidheid van het initiatief voor deze 2 wordt beloond met 1 

punt.  

Vanuit Kind en Gezin moet er ook een garantie zijn dat deze initiatieven in de toekomst 

overgenomen worden. Daarom is het belangrijk dat de stad Antwerpen ook die 4 punten mee in 

beschouwing neemt. Bovendien staan zij achter het belang dat Kind en Gezin hecht aan de 

pedagogische ondersteuning en het werken met werknemers. 

 

 

OVERLEG 3 – 12 JAAR  - 7 SEPTEMBER 2015  RIJN VAN DEN BERGH 

Kandidaten konden gedurende één maand (18/09/2015  19/10/2015) hun kandidatuur stellen voor de 

overname van de gesubsidieerde plaatsen stedelijk buitenschoolse opvang. Er werden 6 kandidaturen 

ontvangen waarvan 5 ontvankelijk waren. 

Een onafhankelijke jury; met Rianne Buist als vertegenwoordiger van het LOK, is in de herfstvakantie 

samengekomen om de ingediende kandidaturen te bekijken. 

Er  werd beoordeeld op 4 criteria: 

 financieel plan 

 visie 

 ervaring met/in de kinderopvang 

 netwerking (brede leeromgeving) 

In december komt de toekenning van de gesubsidieerde plaatsen op het college en volgt de bekend-

making aan het LOK, ouders, scholen, …. 

Eind december 2015, ten laatste tegen de kijkdagen in januari 2016 zal de samenwerking met de scholen 

bekeken worden. 

Er is ook een overleg gepland met jeugdwerkorganisaties i.v.m. extra aanbod op woensdagnamiddag en 

zomervakantie.  Zodra er meer info is, zal dit gecommuniceerd worden.  

Ook rond specifieke aandachtsgroepen zoals kinderen met specifieke zorg en jonge kleuters (2,5 – 4 jaar), 

worden nog een aantal initiatieven uitgewerkt. 

  

Reacties 

 Kunnen deze 5 kandidaten deze plaatsen dekken? 

 Alle plaatsen kunnen overgenomen worden; maar dit moet niet expliciet met al de 5 kandidaten 

gebeuren. Er wordt eerst onderhandeld met de 2 kandidaten die het hoogst gerangschikt zijn. 
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 Mag dit al gecommuniceerd worden naar de ouders?  

 Er kan gecommuniceerd worden dat de IBO’s zullen worden overgenomen, maar er kan nog niet 

gecommuniceerd worden door wie. De communicatie naar de ouders staat gepland op het 

moment dat de toekenning van de gesubsidieerde plaatsen in het college is geweest, begin 

december; daarvoor kan er geen communicatie naar ouders gebeuren. 

 

 

4. OVERSTAP CRÈCHE KLEUTERSCHOOL: EERSTE VERKENNING RUDI VAN OOSTVELDT 

 

Rudi Van Oostveldt is niet aanwezig op het overleg. Zijn agendapunt wordt overgenomen door Uschi 

Byl. 

De overgang van kinderdagverblijf naar kleuterschool is belangrijk en is één van doelstellingen van de 

stad Antwerpen. Het is de taak van de regie kinderopvang om de initiatieven warm te maken om hier aan 

te werken. Het is niet zo eenvoudig in een stad als Antwerpen om met de kindjes te gaan kijken in een 

kleuterschool (ouders weten soms nog niet naar welke school kindje zal gaan, niet alle kindjes gaan naar 

dezelfde kleuterschool, … ). 

In een gesprek met Rudi Van Oostveldt kwam naar boven dat het goed zou zijn om een werkgroep op te 

starten om een basis te creëren binnen de kinderdagverblijven en scholen om te bekijken wat 

nodig/haalbaar is om de overstap van kinderdagverblijf naar kleuterschool voor de kindjes zo goed 

mogelijk te laten verlopen. 

 

Reacties 

 Bij Kind en Gezin is een consulent kleuterparticipatie aanwezig. Het is misschien interessant om eerst 

deze persoon te contacteren om na te gaan welke informatie hierover reeds beschikbaar is. 

 ‘Meld je aan’ houdt zich ook bezig met het organiseren van kijkdagen in de buurt (bezoeken samen met 

de ouders scholen). Hier kunnen de initiatieven ook bij betrokken worden. 

 Men moet niet alleen afstemmen op het praktische maar ook op het pedagogische. Er zijn heel veel 

verschillen tussen initiatieven en deze verschillen bepalen ook de overgang naar de kleuterschool. 

 Interessant om ook een link te maken met de werkgroep inclusieve opvang en het ook op de agenda van 

de werkgroep onderwijsraad te brengen.  

   Rijn neemt verder contact op met VB ORA. 

 Er zijn zoveel mensen op zoek naar werk/stage kunnen deze niet ingeschakeld worden in de voor- en 

naschoolse opvang om bv. te helpen bij huiswerk maken? 

   Rijn neemt verder contact op met Nadia El Hosni om te bespreken. 

 

Vraag aan het leden: wie is geïnteresseerd om deze werkgroep mee op te starten en/of aan deel te 

nemen? 

Volgende leden zijn geïnteresseerd: 

 Hilde Van de Velde + Lobke (pedagogische ondersteuner bij Hilde)  

 Gaby Pereira: zal bekijken wie van de werkgroep inclusieve opvang dit mee kan opnemen 

 An Willems: zal navragen bij diensten voor gezinsopvang 

 Nadia El Hosni 

 

 

5. DOELGROEPMEDEWERKERS BIJ DE OKIDO’S; AANKAARTEN AFSCHAFFING FINANCIËLE 

ONDERSTEUNING BAMBI LEUNCKENS 

 

Tijdens de laatste OKiDO-plangroep is duidelijk naar voor gekomen  dat er een angst is voor de 

verderzetting van de OKiDO’s. 

Sinds het bestaan van de OKiDO’s is de missie kwalitatieve opvang voor kwetsbare ouders aanbieden en 

tewerkstelling van doelgroepmedewerkers. 

 

Vanaf januari 2017 moeten zij, net zoals de andere initiatieven, 11 uur per dag geopend zijn. Door de 

verruimde openingsuren moeten er meer doelgroepmedewerkers aangeworven worden met als gevolg 



 

  Cultuur, sport, jeugd en onderwijs 
 5 / 9 

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 

regie.kinderopvang@stad.antwerpen.be 

hogere loonkosten. De toeleiding van deze medewerkers gebeurt door de VDAB. Door een mismatching 

tussen het LDE-profiel en het profiel van kinderbegeleider worden er amper medewerkers doorverwezen 

met de juiste kwalificaties en het duurt vaak twee tot drie maanden voor men zeker is van hun aanstelling. 

De doelgroepmedewerkers moet men vaak extra ondersteunen/ begeleiden met als gevolg dat het voor 

kleine OKiDO’s financieel onhoudbaar wordt. Hierdoor kan de kwaliteit ook niet meer gewaarborgd 

worden. 

De OKiDO’s krijgen van Kind en Gezin subsidies (trap 3) maar deze zijn onvoldoende om de bijkomende 

opdrachten zoals bv. ouders ondersteunen bij aanvraag IKT uit te voeren. De financiering (een 

enveloppenfinanciering) van de Lokale Diensteneconomie (LDE) wordt ook beperkt: de loonpremies van 

Kind en Gezin voor doelgroepmedewerkers en de vergoeding voor financiering doelgroep en omkadering 

vallen weg. Ter vervanging van deze vergoedingen zullen ze een inschakelingsvergoeding krijgen die 

onvoldoende is om het voortbestaan, van vooral de kleinere OKiDO’s, te garanderen. 

 

Vraag van de OKiDO’s aan de leden van het LOK: kan er vanuit het LOK geen signaal gestuurd worden 

naar de overheid om deze problematiek aan te kaarten? 

 

Reacties 

 Jamila Louba (vervanger lokale diensten buurtgerichte diensten) beaamt de zwakte van de werknemers 

op de werkvloer en het extra werk door het begeleiden van de medewerkers en dit is wel jammer. 

 Misschien nuttig om deze brief ook te sturen naar VDAB? 

 

Beslissing: alle aanwezigen leden gaan akkoord dat de brief, die door de OKiDO’s werd opgesteld, via 

de regie kinderopvang wordt verzonden naar de overheid en naar de VDAB. 

 

 

6. HERBEREKENING IKT-ATTESTEN AN VAN LIMBERGEN 

 

Vanaf 1 januari 2016 moeten alle ouders betalen volgens het nieuwe tariefsysteem. Gevolg: een aantal 

attesten (aangevraagd vanaf 01/05/2015) moeten geïndexeerd worden; andere moeten herberekend 

worden. 

Vanaf december ontvangen de ouders de geïndexeerde attesten.  Initiatieven moeten wel opletten dat de 

ouders het juiste attest binnenbrengen. 

 

Reacties 

 Is er voor naschoolse opvang ook een attest? 

 Naschoolse opvang is niet inkomensgerelateerd (IKT); deze IKT-attesten zijn enkel van 

toepassing voor de voorschoolse opvang en voor de OKiDO’s. 

 Wat met de regelgeving voor opvang van kindjes tijdens de vakantie(s). Voor zelfstandige initiatieven 

met IKT is er heel wat verwarring: men heeft een attest nodig voor kindjes tot 3,5 jaar wanneer ouders 

IKT hebben; maar dit geldt niet wanneer zij voltijds naar school gaan. 

 De regelgeving zegt dat wanneer kindjes voltijds naar school gaan het attest weg valt. 

 Op het elektronisch document staat een vakje waar men kan aangeven in welk initiatief het kindje wordt 

opgevangen. Is het niet mogelijk om hier automatisch het emailadres in op te laden en het attest 

rechtstreeks naar het initiatief te sturen? 

 Op het attest dat ouders krijgen staat’ opvang van x-aantal uur’ maar kindjes zijn vaak in opvang voor 

een halve of hele dag. Dit is voor sommige ouders verwarrend omdat dit niet voor hen van toepassing 

is.  

Actie: An Van Limbergen neemt opmerkingen/vragen mee naar Kind en Gezin en bezorgt de antwoorden 

aan het LOK 
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7. SUBSIDIEREGLEMENT SCHOLEN: BASISVOORWAARDEN RIJN VAN DEN BERGH 

 

 
 

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. 

 

Reacties 

 Samenwerking scholen met IBO is dat inclusief het basisaanbod? Dit zal gevolgen hebben voor de 

samenwerking met de huidige IBO die niet in een school gelegen is. 

 Scholen zullen gestimuleerd worden om de korte opvang zelf te doen. 

Lange opvang in IBO's willen we voor zoveel mogelijk kinderen aanbieden die effectief nood 

hebben aan lange opvang: mogelijkheid van IBO om samen te werken met zoveel mogelijk 

scholen; dus IBO's niet inzetten voor korte opvang waar die in de scholen al gebeurt. 

 Worden ook sociale tarieven meegenomen?  

 Deze worden mee opgenomen in het gezamenlijk prijzenbeleid voor de scholen. 

 

 

8. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN: ONDERSTEUNING SECTOR (0-3 JAAR-) ANNICK SCHOUPS 

 

De Regie Kinderopvang is in bespreking met een privé-organisatie die achterstallige niet betaalde 

facturen (vaak een zware financiële last) op een laagdrempelige manier int. 

 

Om een duidelijk zicht te krijgen op het aantal niet betaalde facturen heeft de regie een bevraging gedaan. 

Uit de eerste resultaten blijkt dat sommigen maar een zeer beperkt aantal niet betaalde facturen hebben. 

Het aantal te behandelen dossiers is een belangrijk item om mee te nemen bij de prijsonderhandelingen  

daarom is het belangrijk om deze bevraging invullen (link : https://www.tfaforms.com/397083). 

 

Per jaar moet men lidmaatschap betalen ongeacht het aantal dossiers. Indien er weinig dossiers zijn kan 

er ook per dossier of per afgesproken aantal dossier betaald worden. 

De stad Antwerpen overweegt om een financiële ondersteuning te bieden door een bepaald bedrag van de  

factuur  terug te betalen. 

 

Bambi Leunckens heeft reeds samengewerkt met deze organisatie. Zij hadden in 2013-2014 een 380-tal 

dossiers openstaan waarvan, na contact door deze organisatie, 60 -70 % werden betaald. Voor slechts 

enkele facturen moesten verdere stappen ondernomen worden. 

 

Reacties 

 Moeten er exclusief samen gewerkt worden met deze organisatie of wordt de keuze gelaten om met een 

andere bureau samen te werken? 

 Het is geen verplichting om met deze organisatie samen te werken; iedereen mag vrij kiezen. Er 

zal wel een limiet staan op het terug te betalen bedrag door de stad Antwerpen. 

 Is er een bevraging gedaan van de ouders? Is er een onderzoek gedaan waarom zij de facturen niet 

betalen? 

 Neen, enkel de initiatieven worden bevraagd. 

 

 

9. STICKER SAMEN WERKEN WE AAN KWALITEIT ANNICK SCHOUPS 

 

Het doel van deze sticker is de samenwerking van de initiatieven met de stad Antwerpen in de verf 

zetten; initiatieven aansporen om te blijven werken aan kwaliteit. 

https://www.tfaforms.com/397083
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Voorwaarden om een sticker te krijgen: 

 Vergunning K&G 

 Vermelding op website stad Antwerpen (www.antwerpen.be) 

 Volgen van vormingen 

 Deelname aan netwerk (o.a. overleg dat door de regie wordt organiseert met de deelsectoren) 

 Vrije plaatsen publiceren op de website van de stad Antwerpen 

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden zal jaarlijks een sticker + affiche (A3-formaat) ontvangen.  

 

In plangroep OKiDO werd angst geuit dat kwaliteit = kwaliteitslabel. Dit is zeker niet het geval want 

enkel Kind en Gezin kan een kwaliteitslabel uitreiken. 

 

Reacties 

 Kunnen de vrije plaatsen van een initiatief dat niet meer actief is van de website gehaald worden?  

 Op de website staan enkel de initiatieven die actief zijn. Normaal is het dus niet mogelijk dat er 

nog vrije plaatsen op de website staan van een initiatief dat niet meer actief is (vrije plaatsten zijn 

via een link gekoppeld aan de website). Wanneer de regie een melding krijgt dat een initiatief 

niet meer actief is, worden de gegevens van het desbetreffende initiatief van de website gehaald. 

Er worden ook regelmatig herinneringen gezonden om een up-date te doen van de opgegeven 

plaatsen (ieder initiatief heeft een eigen log-in om hun vrije plaatsten te plaatsen; aan te passen of 

te verwijderen).  

 

 

10. OPNAME PROJECTEN IN MASTERPLAN KINDEROPVANG ANNICK SCHOUPS 

 

6 aanvragen werden ontvangen waarvan 3 ontvankelijk nl. 

 vzw Het Lieverdje: Krugerstraat – 2660 Hoboken (cluster 21) 

126 plaatsen – vanaf december 2016 7 punten  

 vzw Komma: Walenstraat  – 2060 Antwerpen (cluster 1) 

36 plaatsen – vanaf mei 2017  6 punten  

 vzw Komma: Kwekerijstraat – 2140 Borgerhout (cluster 7)  

27 plaatsen – vanaf november 2016 5 punten 

 

Reactie 

 Zijn de 3 ontvankelijke dossier vzw’s die ook een OKiDO’s hebben? 

 Neen, dit zijn toevallig vzw’s die al vertrouwd zijn met occasioneel werken. 

 

Vraag: is iedereen akkoord met de puntenverdeling voor deze 3 projecten? 

Besluit: de aanwezig leden zijn akkoord met de voorgestelde puntenverdeling. 

 

 

Beslissing LOK 15/10/2015: projecten uit deel 6 trap 2b die opstarten vanaf september 2016, en in een 

cluster met een tekort van meer dan 50 punten, worden in principe opgenomen in het masterplan 

 

 Babilou: Van Eycklei – 2018 Antwerpen (cluster 3) 

54 plaatsen    8 punten 

 Infano vzw: Hendriklei – 2660 Hoboken (cluster 21) 

36 plaatsen    7 punten 

 Beata vzw: Rerum Novarumlaan – 2170 Merksem (cluster 13) 

56 plaatsen    3 punten 

 Sint Jozef: Mauroystraat – 2660 Hoboken (cluster 22) 

5 plaatsen    2 punten 

 Infano vzw: Distelvincklaan – 2660 Hoboken (cluster 22) 

36 plaatsen    2 punten 
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Vraag: is iedereen akkoord met de puntverdeling voor opname in het masterplan? 

Besluit: de aanwezig leden keuren de opname van deze projecten in het masterplan goed . 

 

Projecten waarvan termijn en locatie onduidelijk is 

 De Eerste Stapjes: Valaar – 2660 Wilrijk (cluster 21) – (locatie ?) 

 Achter de maan: Veldekens – 2600 Berchem (cluster 18) 

23 plaatsen – (4 punten) – (start juli 2016) – (nieuwe locatie) 

 

 De Kleine Vos: 2140 Borgerhout (cluster 9)  

14 plaatsen –  (2 punten)  –  (start juli 2016) – (uitbreiding) 

 

Vraag: worden deze projecten ook opgenomen in het masterplan hoewel ze niet conform het reglement 

zijn? 

Besluit: de leden van het LOK besluiten om deze projecten niet op te nemen omdat zij niet voldoen voor 

opname in het masterplan: termijn  te vroeg en locatie onduidelijk.  

 

Reactie 

 Bekijken dat de initiatieven die niet opgenomen werden in het masterplan niet uit de boot vallen; dat ze 

worden opgenomen in de pre-subsidiering. 

 

 

11. NIEUWE OKIDO ANNICK SCHOUPS 

 

2 projecten:  

 Vzw Lieverdje 

 Vzw Komma (nog geen locatie daardoor punten verloren) 

 

Een project dat een andere locatie voorstelde dan werd opgenomen in de lijst van prioritaire wijken werd 

niet opgenomen. 

 

Het project Driesnellenstraat (locatie Dam) van vzw Lieverdje werd weerhouden.  

 

 

12. VARIA IEDEREEN 

 

DATA OVERLEG 2016 

 Dinsdag 23 februari 2016 van 11.00 tot 13.00 uur met aansluitend receptie 

 Dinsdag 10 mei 2016 van 09.00 tot 11.00 uur 

 Dinsdag 25 oktober 2016 van 09.00 tot 11.00 uur 

 

Er kan afhankelijk van de agenda nog een deeloverleg doorgaan. De voorkeur gaat uit naar geen 

opsplitsing zodat alle leden beide kunnen volgen. 

 

 

COMPENSATIEREGELING 

Mogelijkheid om bij Kind en Gezin aan te vragen. Aanvraag niet meer nodig; zij zullen zelf de 

berekening doen. 

 

 

AANVRAGEN INDIVIDUEEL VERMINDERD TARIEF (BART VAN CLEYNENBREUGEL) 

Verwachtingen tegenover het OCMW zijn te hoog. Zij moeten veel mensen teleurstellen omdat die 

verwachten dat het via het OCMW geregeld kan worden. 
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Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 

regie.kinderopvang@stad.antwerpen.be 

Het OCMW krijgt vaak ouders over de vloer die niet in aanmerking komen voor IVT. Daarom vraag 

vanuit het OCMW om ouders niet te snel door te verwijzen. 

Wie naar waar doorverwijzen? 

 Klanten van OCMW: sociale centra OCMW 

 Geen klant van OCMW: dienst schuldbemiddeling in Deurne (op afspraak) 

 Mensen zonder papieren: enkel sociaal centrum Plein, Lamorinièrestraat 137. 

 

 

WERKGROEP INCLUSIEVE OPVANG (GABY PEREIRA)  
Tool aan sector voorgesteld. Bedoeling is om deze door te trekken naar 3-jarigen. 

 



Agenda 

• Verwelkoming en goedkeuring verslagen (07/05/2015 – 07/09/2015 – 15/10/2015)

       11:00-11:10 

• Feedback deeloverleg 0 – 3 jaar (15/10/2015) & deeloverleg 3 – 12 jaar (07/09/2015)

       11:10-11:20 

• Overstap crèche kleuterschool: eerste verkenning (Rudi van Oostveldt) 

       11:20-11:30 

• Aankaarten afschaffing financiële ondersteuning doelgroepmedewerkers bij de 

OKiDO’s (Bambi Leunckens)    11:30-11-50 

• Herberekening IKT-attesten (An van Limbergen)  11:50-12:00 

• Basisvoorwaarden voor subsidiereglement scholen (Rijn)  12:00-12:10 

• Ondersteuning sector (0 – 3 jaar) voor achterstallige betalingen (A) 12:10-12:15 

• Sticker ‘Samen werken we aan Kwaliteit’ (Annick)  12:15-12:30 

• Opname projecten in het Masterplan Kinderopvang (Annick) 12:30-12:45 

• Stand van zaken nieuwe OKiDO (Annick)   12:45-12:50 

• Varia       12:50-13:00 

 Compensatieregeling 

 Data overleggen 2016 

 



Feedback LOK  
15 oktober 

Advies uitbreidingsronde 2015 
    



Enkele Algemene principes 

• Bezorg je aanvraag aan het Lokaal Bestuur 

 Veel aanvragen niet verstuurd naar Regie Kinderopvang.  

 Volgende uitbreidingsronde  aftrek 1 punt? 

 

 

• Advies aan Kind en Gezin 

Gevraagd aantal plaatsen maximaal honoreren. 

 Geen versnippering van het aantal plaatsen. 

  

 

 



Advies aanvragen trap 2B – HERHALING 

Clustervolgorde: 

https://www.antwerpen.be/nl/info/55645b13aaa8a727028b46b2/het-lok-adviseert-bij-

uitbreidingsrondes-kinderopvang 
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Beslissing : Projecten die opstarten na 1 september 2016, worden nu in de aanvraag subsidie 

van Kind en Gezin naar achter geschoven, om nieuwe projecten die snel kunnen opstarten, 

voorrang te geven. 

Als tegenprestatie worden deze projecten, tot en met cluster 5, in principe opgenomen in het 

masterplan. 
 

 



  Presubsidiëring  
  door Stad Antwerpen 

1 



Stedelijk toelagereglement presubsidiëring trap 2B 
Onder voorbehoud goedkeuring Gemeenteraad 

Wat? 
Stad Antwerpen zorgt voor een snellere toename van het aantal trap 2B plaatsen door zelf in te 

staan voor de financiering. 

 

Presubsidiëring is tijdelijk (tot eind 2019) 

 

Kind en Gezin neemt presubsidiëring over de jaren heen over (voor zover budgettaire ruimte dit 

toelaat) 

 

Praktisch 
- RKO sluit zich aan bij uitbreidingsronde van Kind en Gezin (of organiseert zelf een oproep) 

- Puntenbedeling verloopt identiek: LOK geeft punten + Kind en Gezin geeft punten en bepaalt 

rangorde. 

- College beslist  

- Kind en Gezin berekent de subsidiëring en bezorgt deze aan stad Antwerpen, stad Antwerpen 

betaalt uit. 

- Controle door stad Antwerpen in samenspraak met Kind en Gezin 



Advies aanvragen trap 1  
Basissubsidie: recht voor iedereen 

- Gelijk aantal punten voor alle aanvragen    7 PUNTEN 

- Extra punt voor clusters met hoge tekorten (+50)    8 PUNTEN

  
 

 Aantal aanvragen – 

nieuwe plaatsen 

Aantal aanvragen - 

omschakeling 

In een cluster met 

tekort van meer dan 

50 plaatsen 

590 

27 plaatsen 

 8 punten 
 

358 plaatsen 
20 projecten 

 8 punten 

In een cluster met 

tekort van minder dan 

50 plaatsen 

319 

14 projecten 

 7 punten 
 

243 plaatsen 

15 projecten 

 7 punten 
 



Achterstallige betalingen 
 
   • Ondersteuning van de sector ivm achterstallige betalingen 

• link : https://www.tfaforms.com/397083 

• Ondertussen besprekingen met prive-aanbieder om 

achterstallige inkomsten te kunnen innen 

https://www.tfaforms.com/397083


Sticker 
Samen werken we aan kwaliteit 

in de kinderopvang 





 

Doel :  
o Samenwerking met de stad in de verf zetten 

o We streven daarin naar kwaliteit 

 

Het is geen kwaliteitslabel, Kind en Gezin en Inspectie zorgen voor de 

controle en alleen zij zouden een kwaliteitslabel kunnen geven. 



Voorwaarden : 
 

• Vergunning Kind en Gezin 

• Vermelding op website stad Antwerpen 

• Het volgen van vormingen 

• Deelname aan het netwerk, dit is o.a. het overleg dat de 

regie organiseert met de deelsectoren in de kinderopvang 

• Vrije plaatsen publiceren op de website van de stad 

Antwerpen  
 

 

 

 

 

 

 

 



Masterplan kinderopvang 



Principe : Lange termijn visie  

Masterplan biedt zekerheid aan organisatoren die investeren in 

infrastructuur 

 

Opname in het masterplan betekent bevriezing van de score (op basis 

van de clustervolgorde), en 50 % van de plaatsen bij de 

uitbreidingsrond worden toegekend aan projecten van het masterplan, 

die op dat moment binnen een periode van 6 maand worden 

gerealiseerd. 

 

• Projecten met een realisatiedatum in de periode tussen 1 tot 3 jaar. 

• In een cluster met gewogen tekort van minstens 50 plaatsen 

• Groei van minstens 18 plaatsen 

• Dossier met locatie, bouwplannen, timing 

 

 



 

 

• Twee aanvraagrondes per jaar : deadline 30 april en 31 oktober 

 

• Regie kinderopvang kijkt de aanvragen administratief na 

• LOK keurt de goedkeuring ervan goed in het masterplan 

 

Kanttekening : de belofte mag het tekort van de cluster niet 

overschrijden. 

 

Project krijgt punt obv clustervolgorde : 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 

 

De aantallen kindplaatsen worden van de tekorten afgetrokken, met 

gevolg dat de clustervolgorde dan kan wijzigen. 

 

 



 

   Uitbreidingsronde 

 

 

 max 50%    Min 50% 

Projecten masterplan  

 

 

Puntenverdeling volgens     Puntenverdeling volgens 

principes masterplan   principes clusterlijst 

 

 

  Resultaat advies LOK aan Kind en Gezin  



Deadline 31 oktober : 
 

6 aanvragen kwamen binnen : 

 

• 3 onontvankelijk 

 

• 3 ontvankelijk 

 - vzw Het Lieverdje : Krugerstraat, Hoboken (cluster 21) 

  126 plaatsen vanaf dec 2016  7 punten 

 - vzw Komma : Walenstraat , 2060 (cluster 1) 

  36 plaatsen vanaf mei 2017  6 punten 

 - vzw Komma : Kwekerijstraat, Borgerhout (cluster 7) 

  27 plaatsen vanaf nov 2016  5 punten 



LOK 15 oktober :  

 
De projecten uit deel 6 trap 2b die opstarten vanaf september 2016, 

en in een cluster met een tekort van meer dan 50 punten, worden in 

principe opgenomen in het masterplan 
 

• Babilou, Van Eycklei : 54 kindplaatsen; cluster 3 :        8 punten 

• Infano vzw, Hendriklei Hoboken: 36 kindplaatsen; cluster 21      7 punten 

• Beata, Rerum Novarumlaan Merksem: 56 plaatsen; cluster 13   3 punten 

• Sint Jozef Mauroystraat Hoboken, 5 plaatsen; cluster 22      2 punten 

• Infano vzw , Distelvincklaan, Hoboken, 36 plaatsen, idem      2 punten 
 

 

 

Nog te bekijken, want termijn en locatie onduidelijk : 

• De eerste stapjes Valaar, cluster 21  (locatie ?) 

• Achter de maan Veldekens , cluster 18, (4 punten) (start juli 2016) 

• De kleine vos Borgerhout, cluster 9  (2 punten) (start juli 2016) 



Nieuwe OKiDO 



Oproep : Ontwikkeling van een nieuwe OKiDO 

 

Toelage van de stad: 
90.000 € voor ontwikkelingsfase 

300.000 € voor investeringen 

400.000 € per jaar voor werking (twee jaar max) 

 
Alleen volgende wijken kwamen daarbij in aanmerking (in volgorde van 

prioriteit):  

• Borgerhout Intra Muros Noord 

• Dam  

• Amandus-Atheneum 

• Stuivenberg 

• Luchtbal 

 

Beoordelingscriteria 

  
Financieel plan en kostprijs   40 punten 

Visie op werking en organisatie    20 punten 

Plan van aanpak      20 punten 

De locatie      20 punten 

 



 

Voor het  

Lokaal Overleg Kinderopvang 2016 

zijn de volgende data vastgelegd 

 
 

• Dinsdag 23 februari 2016 van 11 tot 13 uur 

met aansluitend receptie 

• Dinsdag 10 mei 2016 van 9 tot 11 uur 

• Dinsdag 25 oktober 2016 van 9 tot 11 uur 

 



 Minimum opvangaanbod (samenwerking mag) 
 Middagopvang 

 Voorschools: min. 1 uur  

 Naschools: min. tot 17u 

 Woensdagnamiddag: min. tot 14u  

 Veiligheid  

 2de opvangbegeleider (min. bereikbaar) 

 Begeleider: model 2 + medisch geschikt 

 Medische fiche kinderen (raadpleegbaar) 

 Max. aantal kinderen per begeleider 
 Lagere school: Max. 30 kinderen/begeleider 

 Kleuters: Max. 20 kinderen/begeleider  

 Buitengewoon: Afhankelijk per type (nog onderzoeken) 

Taalkennis 

 Gemeenschappelijk prijzenbeleid 

Inclusieve opvang  

 

Basisvoorwaarden subsidie (Op 

voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraad) 



 Budget: 1.000.000 (excl. toelage BLLO) 

 VAST bedrag + VARIABEL bedrag 

 

 VAST 
Hoofdschool + deelvestigingen 

Buitengewoon (obv. types) 

 VARIABEL 
 2016-2018: obv. # leerlingen in school 

 Per schijf # leerlingen, per schrijf van bv. 100 leerlingen bedrag dalend 

 Kleuter > lagere school kind 

Na 2018: obv. # leerlingen in opvang (effectief gebruik) 

 Eventueel extra bedrag voor leerlingen met extra zorgbehoefte  

 

Basisprincipes verdeling budgetten 
(Op voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraad)  


