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NAAM FUNCTIE 

Aanwezig  

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 

Pereira Gaby Vertegenwoordiger personen met een handicap 

Ruyssers Nathalie Vervanger zelfstandige sector 

Schoups Annick Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Van Bree Barthold Voorzitter / Vertegenwoordiger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Van den Eeden Sarah Vertegenwoordiger OCMW 

Van Steenbergen Ellen Regie Kinderopvang 

Verontschuldigd 

Aerts Glen Vervanger personen met een handicap 

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

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

Hertogh Evi Vervanger niet-stedelijke IBO’s 

Kreydt Karin Vertegenwoordiger Gemeenschapsonderwijs 

Maes Philippe Vertegenwoordiger speelpleinwerkingen 

Marinower Claude Schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Nauwelaerts Katia Vertegenwoordiger Stedelijke Kinderopvang 

Roelant Dries Vervanger speelpleinwerkingen 

Segers Liesbeth Vertegenwoordiger ouders vrij gesubsidieerd basisonderwijs (VCOV) 

Staes Ann Vertegenwoordiger ouders KOOGO (Stedelijk Onderwijs) 

Toussein Fabienne Vertegenwoordiger ouders Gezinsbond 

Van den Bergh Rijn Onderwijsbeleid - Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Van de Velde Hilde Vertegenwoordiger zelfstandige sector groepsopvang 

Van Kerckhoven Geert Vertegenwoordiger katholiek onderwijs 

Willems An Vervanger diensten voor opvanggezinnen 

AGENDA 

Wat? Wie? Tijd 

1. Verwelkoming Voorzitter 20.00 – 20.05 

2. Oproep pre-subsidie (0-3 jaar) omschakeling trap 0 / trap 

1 naar trap 2b en nieuwe plaatsen trap 2b 

Annick Schoups 20.05 – 20.35 

3. Reglement voor een subsidie voor aanbieders van opvang 

voor schoolgaande kinderen in de schoolvakanties 

Rijn Van den Bergh 

Sabine Lefever 

20.35 – 21.05 

Verslag 
 

Titel verslag: Lokaal Overleg Kinderopvang ad hoc 

Datum: 4 januari 2017 – 20.00 tot 22.00 uur 

Plaats vergadering: Den Bell – Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen 
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4. Inclusieve opvang en opvang voor kinderen met 

zorgbehoefte (buitenschoolse opvang) 

Rijn Van den Bergh 

Sabine Lefever 

21.05 – 21.20 

5. Varia Voorzitter 21.20 – 21.30 

 

 

 

1. VERWELKOMING VOORZITTER  

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Het vorige verslag wordt nu niet behandeld, aangezien 

dit een ad hoc overleg is. We proberen de vergadering rond 21u30 af te ronden. 

 

 

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

NIEUWE PLAATSEN TRAP 2B ANNICK SCHOUPS 

 

20170104_LOK_Proje

ctoproep_presubsidiëring.pptx
 

 

De stad organiseert voor de tweede keer een pre-subsidiëring. Deze subsidiëring wordt zo snel 

mogelijk overgenomen door Kind en Gezin.  

Begin 2016 werden 414 plaatsen toegekend.  

Nieuwe ronde: ongeveer 250 plaatsen (afhankelijk van aanvrager en modaliteiten). 

 

Vier voorwaarden 

 Groepsopvang 

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

 Ingebed in netwerk van welzijnsvoorzieningen, ondersteunt door PTO-begeleider 

 Nieuwe plaatsen: zowel bij bestaand KDV als nieuw KDV 

 

Selectiecriteria voor omschakelingsplaatsen (van trap 1 naar trap 2) 

 Aanvragen worden gequoteerd en hoogste scores krijgen voorrang. 

 Ligging: KDV in wijken met lage gemiddelde inkomens krijgen de hoogste punten. 

 

Selectiecriteria nieuwe plaatsen 

 Klassieke clustervolgorde wordt gevolgd. 

 

Clusterlijst is geupdatet (met tekorten) in functie van deze oproep. 

 

Verdeling van de 250 plaatsen 

 100 plaatsen omschakeling 

 150 nieuwe plaatsen: 

o 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. 

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

o overige aanvragen: 63 plaatsen 

 

Timing 

 College 13 januari 2017 
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 Lancering oproep midden januari 2017 

 Deadline omschakeling: 1 maart 2017 

 Deadline nieuwe plaatsen: 1 april 2017 

 

Om de timing af te stemmen met de deadlines voor het indienen voor opname pre-subsidiëring en 

Masterplan, die het LOK moet valideren, worden de vergaderingen in februari en mei verschoven naar 

respectievelijk: 

 donderdag 9 maart 2017 (goedkeuring aanvragen pre-subsidiëring (omschakeling – deadline 

01/03/2017) 

 donderdag 4 mei 2017 (goedkeuring aanvragen pre-subsidiëring (nieuwe plaatsen – deadline 

01/04/2017)  en masterplan (deadline 30/04/2017) 

 

 

3. REGLEMENT VOOR SUBSIDIE AANBIEDERS OPVANG SCHOOLGAANDE KINDEREN IN 

VAKANTIEOPVANG SABINE LEFEVER 

 

 
 

De stad Antwerpen streeft naar voldoende en betaalbare opvangplaatsen voor schoolgaande kinderen 

in de vakantieperiodes. Omdat kinderen in de leeftijdscategorie van 2,5 tot en met 6 jaar minder 

toegang hebben tot het reguliere vakantieaanbod, wil de stad organisatoren ondersteunen bij het 

aanbieden van betaalbare opvangplaatsen voor deze doelgroep. Dit gebeurt door een financiële 

tegemoetkoming toegekend aan de organisator. Deze financiële tegemoetkoming wordt door de 

organisator ingezet om de opvang toegankelijk(er) te maken voor ouders, in de vorm van een 

maximumtarief per opvangdag en de toekenning van een sociaal tarief. 

 

Organisatoren kunnen een toelage van maximum 7 euro per gerealiseerde opvangdag ontvangen (14 

euro per gerealiseerde opvangdag sociaal tarief) indien ze aan de voorwaarden van het reglement 

voldoen. 

Op deze manier ondersteunt de stad zowel de ouders, door het opleggen van een maximale 

ouderbijdrage, als de opvanginitiatieven, door hen te ondersteunen in het aanbieden van betaalbare 

opvang voor een doelgroep die niet gesubsidieerd wordt. 

 

Zowel aanbieders van vakantieopvang als van voorschoolse kinderopvang kunnen een aanvraag 

indienen voor dit reglement. Zo worden de vrije opvangplaatsen in de voorschoolse gezins- en 

groepsopvang optimaal benut. 

 

 

4. INCLUSIEVE OPVANG EN OPVANG VOOR KINDEREN MET ZORGBEHOEFTE (SABINE 

LEFEVER) 

 

In de zomer van 2016 hebben drie partners, de (gespecialiseerde) dienstverleningscentra DVC Sint-

Jozef en Katrinahof en vzw Voluntas, extra opvangplaatsen in hun werkingen ingericht voor kinderen 

met een zorgbehoefte om het wegvallen van de stedelijke IBO-werking voor deze kinderen op te 

vangen. De opvangvragen werden ingevuld op basis van de zorgvraag en (afstand tot) opvanglocatie, 

en niet op basis van bij welke voorziening de zorgvraag werd gesteld. 
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In 2017 wordt deze samenwerking verder gezet voor de opvang in de zomervakantie (en hopelijk de 

herfstvakantie) en wordt er gezamenlijk gewerkt aan een duurzaam traject voor de toekomst. 

Daarnaast wordt er, samen met de speelpleinorganisatoren vzw Koraal en vzw Komma, ingezet op een 

meer intensieve samenwerking. Het opzet is een inclusieve werking op de grotere speelpleinen, 

waarbij de zorgvoorzieningen de inclusieve opvang ondersteunen met expertise en personeel. 

 

 

5. VARIA 

 

Geen variapunten. 

 

 

 

 


