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NAAM FUNCTIE 

Aanwezig  

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

Buist Rianne Vervanger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Embrechts Tine Vervanger Gemeenschapsonderwijs 

Havermans Ellen Vertegenwoordiger IBO’s 

Lefever Sabine Jeugd - Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Leunckens Bambi Vertegenwoordiger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Loubaa Jamila Vervanger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Maes Philippe Vertegenwoordiger speelpleinwerkingen 

Meersman Kristel Vertegenwoordiger diensten voor opvanggezinnen 

Schoups Annick Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Segers Liesbeth Vertegenwoordiger ouders vrij gesubsidieerd basisonderwijs (VCOV) 

Toussein Fabienne Vertegenwoordiger ouders Gezinsbond 

Van Bree Barthold Voorzitter / Vertegenwoordiger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Van de Velde Hilde Vertegenwoordiger zelfstandige sector 

Van de Wouwer Josée Contactpunt Kinderopvang 

Van Kerckhoven Geert Vertegenwoordiger katholiek onderwijs 

   

Uitgenodigd 

Van Steenberge Ellen Regie Kinderopvang 

   

Verontschuldigd 

Aerts Glen Vervanger personen met een handicap 

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

Broos Kelly Kabinet schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Pereira Gaby Vertegenwoordiger personen met een handicap 

   

AGENDA 

Wat? Wie? Tijd 

1. Verwelkoming en goedkeuring verslag 20/02/2018 Voorzitter 10.00 – 10.05 

2. Investeringsplan Kind en Gezin (adviezen lokaal 

bestuur uitbreidingsrondes) 
Ellen Van Steenberge 10.00 – 10.25 

3. Behoefteonderzoek 0–12-jarigen Sabine Lefever 10.25 – 10.40 

4. Oproep pre-subsidie groepsopvang Ellen Van Steenberge 10.40 – 11.00 

5. Stadslaag vakantieaanbod: communicatie Sabine Lefever 11.00 – 11.15 

Verslag 
 

Titel verslag: Lokaal Overleg Kinderopvang 

Datum: 22 mei 2018 – 10.00 tot 12.00 uur 

Plaats vergadering: Den Bell – Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen 
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6. Masterplan Ellen Van Steenberge 11.15 – 11.20 

7. Kinderopvangzoeker (KOZA) Ellen Van Steenberge 11.20 – 11.50 

8. Varia  11.50 – 12.00 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG 20 FEBRUARI 2018 IEDEREEN 

 

 

 

 

 

2. INVESTERINGSPLAN KIND EN GEZIN ELLEN VAN STEENBERGE 

ADVIEZEN LOKAAL BESTUUR UITBREIDINGSRONDES 

 

Investeringsplan Vlaanderen:  € 20,4 miljoen waarvan € 11 miljoen voor trap 2b-plaatsen. 

 

Wat betekent dit voor stad Antwerpen (komt niet voor alle subsidies in aanmerking): 

Trap 1 

 Enkel voor omschakeling, niet voor nieuwe plaatsen 

 39 organisatoren (682 plaatsen) zijn aangeschreven (18 organisatoren (323 plaatsen) reeds aanvraag 

ingediend). 

 Deadline 31 mei 2018 

 

Voorstel: geen advies verlenen iedereen positief.  

Kind en Gezin is ook strikt i.v.m. negatief advies: wordt enkel gegeven indien organisator niet 

deelneemt aan lokaal overleg. In Antwerpen wil dit zeggen deelnemen aan een deeloverleg.  

 

Vraag aan de leden: is iedereen akkoord dat er geen advies wordt gegeven; dat ieder initiatief dat 

aanvraag doet een positief advies krijgt? 

Besluit: alle aanwezigen leden gaan akkoord met een positief advies voor iedereen die een aanvraag 

doet. 

 

Trap 2b – omschakeling 

 Enkel voor omschakeling (pre-subsidiëring  trap 2b); niet voor nieuwe plaatsen 

 Oproep specifiek voor convenant steden (Antwerpen, Gent, Brussel) 

 292 van 396 plaatsen worden overgenomen; organisatoren worden nog aangeschreven 

 Voorrang voor overname van ‘oudste’ initiatieven 

 3 initiatieven worden nog niet (volledig) overgenomen 

 Geen advies van het lokaal bestuur nodig 

 

Trap 2b – nieuwe plaatsen ( 75 voor heel Vlaanderen) 

Belangrijk: je moet zelf de nood kunnen aantonen via unieke registratie (kunnen we nog niet). 

Nieuwe inspraakmogelijkheid voor lokale besturen vanuit Kind en Gezin.  

Geen opmerking 

 
OPMERKINGEN 

GOEDKEURING 

VERSLAG 
Verslag wordt goedgekeurd 
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Meer en meer nadruk op lokale loketten bij uitbreidingsbeleid  nood om alle initiatieven te 

betrekken bij Kinderopvangzoeker. We willen deze gelegenheid aangrijpen.  

Voorstel om registratie kinderopvangtoelage te gebruiken voor de unieke registratie. Dit zijn plaatsen 

in trap 0/1-initiatieven waar we kunnen aantonen dat mensen met een laag IKT-tarief toch dankzij ons 

terecht kunnen. De gemiddelde dagprijs met kinderopvangtoelage is € 16. Weet dat 141 kinderen 

echter  recht hebben op een bedrag lager dan € 6. Dit cijfer kan gebruikt worden om aanspraak te 

maken op 75 extra IKT-plaatsen. 

Voorstel om ook de registratie van de OKiDO’s en ingekochte plaatsen mee te nemen. 

Opgelet: het gaat om 75 plaatsen over heel Vlaanderen. 

Indien we plaatsen zouden krijgen, worden deze toebedeeld volgens goedgekeurde principe van helft 

naar het Masterplan en helft volgens de clustervolgorde. Krijgen 8 punten : Deurne-Dorp, Deurne-

Oost, Rivierenhof en Borgerhout Intra Muros Noord. 

 

Trap 3 

 Nog niet gecommuniceerd, nog niet duidelijk. 

 

Toelage flexibele opvang 

In afwachting van een Besluit Vlaamse Regering (BVR). 

 

Kind en Gezin wil ouders vanaf januari 2019, die gebruikmaken van een initiatief met vaste prijs,  

€ 3,17 per dag geven. Dit zal combineerbaar zijn met kinderopvangtoelage, maar moet nog bekeken 

worden hoe verder.  

 

 

3. BEHOEFTEONDERZOEK 0 – 12-JARIGEN SABINE LEFEVER 

 

Behoeftebevraging (vorige dateert van 2012) bij ouders van kinderen in de leeftijdscategorie van 0 

t.e.m. 12 jaar over: 

 het huidige ‘gebruik’ van opvang (type opvang, opvangdagen en -uren, opvangprijs, locatie, 

tevredenheid over de opvang…); 

 hun gewenste opvang 

 

Hoe verloopt de bevraging? 

 Telefonische bevraging aangevuld met face-to-face interviews. 

 Bij ouders van kinderen tussen 0 en 2,5-3 jaar (afhankelijk van schoollopend of niet): bevraging 

voorschools. Bij ouders van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar: bevraging voor- en naschools en 

bevraging vakantieopvang. 

 2400 ouders worden bevraagd (1200/1200). Selectie gebeurt op basis van bevolkingsregister met 

aandacht voor wijkverdeling (profiel en kwetsbare gezinnen). 

 Ouders worden bevraagd over max. 1 kind per gezin (dus vragenlijst voorschools of vragenlijst 

buitenschools). 

 Start bevraging einde mei 2018; oplevering resultaat half juli 2018. 

 Verwerking van de gegevens door de studiedienst augustus – september 2018. 

 

 

4. OPROEP PRE-SUBSIDIE GROEPSOPVANG ELLEN VAN STEENBERGE 

 

Budgettaire ruimte voor pre-subsidie door overname van 292 plaatsen door Kind en Gezin. Dus wil 

stad nieuwe oproep doen om opnieuw plaatsen te pre-subsidiëren. 
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Voorstel 

1. 50 nieuwe plaatsen 

Procedure: helft naar masterplan en helft naar een nieuw project cfr. clustervolgorde 

 

2. 250 plaatsen omschakeling 

Procedure 

Uitsluitingscriteria 

 Voldoen aan vereisten cfr. toelagereglement 

 Werken met de kinderopvangtoelage 

 Werken met PTO of conform 

De uitsluitingscriteria gelden niet allemaal voor de nieuwe plaatsen (bv. kinderopvangtoelage). 

 

Beoordelingscriteria 

 Werken met personeel (4 punten) 

 Leeftijd van het initiatief (4 punten) = eerste start op grondgebied van stad Antwerpen (met attest 

van toezicht;  niet als gemelde opvang). 

 Bij gelijke score: voorrang aan oudste initiatief 

 

Timing (onder voorbehoud van goedkeuring) 

 Eerste helft juni 2018: lancering oproep 

 Deadline aanvragen: eind juli 2018 

 Eind augustus: toekenning door college 

 Vanaf oktober en later: instap in IKT 

 

Convenant met Vlaanderen om 200 plaatsen over te nemen is nu voldaan, dus na Vlaamse 

verkiezingen moet er een nieuwe convenant afgesloten worden. 

 

Vraag: is er rekening gehouden met het groeipad IKT (wordt duurder)? 

 Hiermee is rekening gehouden. 

 

Vraag aan de leden: is iedereen akkoord met 300 nieuwe IKT plaatsen, de verdeling en de criteria? 

Besluit: alle aanwezigen leden gaan hiermee akkoord. 

 

 

5. STADSLAAG VAKANTIEAANBOD: COMMUNICATIE SABINE LEFEVER 

 

Stadslaag met opvangaanbod voor schoolgaande kinderen tijdens de schoolvakanties 

(www.antwerpen.be/vakantieaanbod)  bestaat sinds najaar 2017, maar had nog geen zoekfunctie. 

 

In juni 2018 gaat deze stadslaag live met een zoekfunctie. Communicatie hieromtrent gebeurt via 

posters. Deze kunnen aangevraagd worden via regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be 

 

Op welke manieren kan deze informatie het best verspreid worden? 

 

Opmerking: in de toekomst vermelding 3-12 jaar op de poster meenemen voor kinderdagverblijven 

(mogelijk verwarrend). 

 

 

 

 

 

http://www.antwerpen.be/vakantieaanbod
mailto:regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be
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6. MASTERPLAN ELLEN VAN STEENBERGE 

 

Geen veranderingen, geen nieuwe aanvragen. 

 

2 projecten zijn nog opgenomen met nog te subsidiëren plaatsen: 

 vzw Het Lieverdje: 45 plaatsen nog middelen nodig (7 punten) 

 Vzw De Vlam: 18 plaatsen nog middelen nodig (5 punten) 

 

Bij de nieuwe oproep die nu gelanceerd zal worden voor presubsidie, zullen 25 plaatsen gaan naar 

Het Lieverdje. 

 

Als deze plaatsen gerealiseerd worden, is het tekort daar (cluster 21) sterk teruggebracht. 

 

 

7. KINDEROPVANGZOEKER (KOZA) ELLEN VAN STEENBERGE 

 

323 opvanglocaties zijn ingestapt; 85 locaties moet men nog overtuigen (vooral gezinsopvang, maar 

ook 16’erkende’/trap 2 groepsopvang). 

Sinds augustus 2017 zijn er in totaal 2781 aanvragen binnengekomen. 

 Is het bekend waarom die 85 initiatieven niet meedoen (lijkt administratief veel werk)? 

 Momenteel niet. Kind en Gezin verwacht wel dat initiatieven meewerken met lokaal 

loket, maar gebruikt het niet als ‘stok achter de deur’. 

 

Er wordt gewerkt aan optimalisaties en nieuwe functionaliteiten. Waaronder (onder voorbehoud!): 

 Koppeling met bestaande software 

 Aanmelden met gsm-nummer en sms-notificaties 

 Labels voor opvolging opvangvragen 

 Vereenvoudiging directe registratie 

 … 

 Naar waar worden ze uiteindelijk toegeleid?  

 Momenteel nog geen cijfers beschikbaar  LOK oktober 2018.  

 

De gemiddelde doorlooptijd is momenteel 17 dagen. De duur van het traject voor een ouder is 

afhankelijk van de aanvraag (kan lang op voorhand zijn) en de aanbieder. Bv. diensten voor 

gezinsopvang laten aanvraag openstaan omdat bezetting snel wisselt, ook al lijkt er bij moment van 

aanvraag geen plaats te zijn. 

Toezegging door twee initiatieven kan niet, zodat de ouder kan kiezen. Meerdere initiatieven kunnen 

wel ‘in behandeling’ zetten, waardoor een ouder weet dat de vraag door verschillende initiatieven 

bekeken wordt. Initiatieven kunnen wel maar 1 keer een boodschap sturen naar een ouder, nl op het 

moment dat ze het in behandeling zetten, dan kunnen ze een boodschap meegeven. 

 

13% van de aanvragen zijn geannuleerd (= allemaal weigeringen). Deze ouders zullen nog 

gecontacteerd worden om te vragen of ze nog opvang nodig hebben. 

 

Een groot deel van de aanvragen komt bij verschillende initiatieven nog rechtstreeks (bv. via mail) 

terecht.  

 

Er wordt overwogen om het spreekuur door het contactpunt kinderopvang in Atlas op maandag-

namiddag uit te breiden naar een hele dag. 

Gemiddeld worden er 8 à 10 ouders verder geholpen op een spreekuur. 
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8. VARIA IEDEREEN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOODPROCEDURE NIET-

OPGEHAALDE KINDEREN 
Procedure wordt uitgebreid naar vakantieopvang; IBO’s en 

speelpleinwerkingen. 

Vraag: uitbreiding naar kinderdagverblijven? 

Dit is geen evidentie, omdat dit niet de kerntaak is van CKG’s. In de 

toekomst kan dit met hen besproken worden indien de nood er is en/of 

blijft, maar de procedure zet vooral sterk in op preventie en afspraken 

met medewerkers en ouders.  

Procedure zal mee met het verslag worden bezorgd, want de stappen 

hierin kunnen helpen om hierrond een beleid te vormen en heldere 

afspraken te maken met ouders. 

 

https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/noodprocedure-niet-

opgehaalde-schoolkinderen. 

 

REGISTRATIE & NIEUWE 

PRIVACYWETGEVING 
 Opnemen in privacybeleid van initiatief dat info in KOZA wordt 

geregistreerd. 

 Verwerkingsovereenkomsten afsluiten tussen organisatoren en stad 

Antwerpen. 

 

MEDEWERKERS VINDEN Het is moeilijk om medewerkers te vinden wat typerend is voor 

zorgberoepen. Economische welvaart betekent dat er minder instroom is 

in de zorgsector. Deze begeleiders worden ook ingezet in het kleuter-

onderwijs omdat daar ook grote tekorten zijn. 

 Combinatie buitenschoolse en voorschoolse opvang mogelijk?  

 Niet altijd evident qua werktijden, maar misschien wel 

indien flexibel wordt omgegaan met elkaar. 

 Forum installeren voor sector kinderopvang? Interactie tussen 

organisatoren? 

 

OPROEP KIND EN GEZIN Oproep voor een centrum Inclusieve kinderopvang in de provincie 

Antwerpen. 

https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/noodprocedure-niet-opgehaalde-schoolkinderen
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/noodprocedure-niet-opgehaalde-schoolkinderen

