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NAAM FUNCTIE 

Aanwezig  

Aerts Glen Vervanger personen met een handicap 

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

Broeckx Hanneleen Kabinet schepen voor jeugd, leefmilieu, dierenwelzijn en kinderopvang 

Broos Kelly Kabinet schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Buist Rianne Vervanger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Buyl Uschi Regie Kinderopvang 

Huysmans Karen Vertegenwoordiger IBO’s 

Leunckens Bambi Vertegenwoordiger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Lefever Sabine Regie Buitenschoolse Kinderopvang 

Loubaa Jamila Vervanger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Maes Philippe Vertegenwoordiger speelpleinwerkingen 

Meulenaere Vicky Stedelijke Kinderopvang (vervanging Katia Nauwelaerts) 

Nauwelaerts Katia Vertegenwoordiger Stedelijke Kinderopvang (uittredend) 

Schoups Annick Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Van Bree Barthold Voorzitter / Vertegenwoordiger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Van de Velde Hilde Vertegenwoordiger zelfstandige sector 

Van Steenberge Ellen Regie Kinderopvang 

Van Tichelen Marina Vertegenwoordiger diensten voor opvanggezinnen 

   

Verontschuldigd 

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

Demeyer Annemie Vertegenwoordiger zelfstandige gezinsopvang 

Johnson Ria Vertegenwoordiger STA-AN 

Marinower Claude Schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Segers Liesbeth Vertegenwoordiger ouders vrij gesubsidieerd basisonderwijs (VCOV) 

Staes Ann Vertegenwoordiger ouders KOOGO (Stedelijk Onderwijs) 

Toussein Fabienne Vertegenwoordiger ouders Gezinsbond 

Van den Eeden Sarah Vertegenwoordiger OCMW 

AGENDA 

Wat? Wie? Tijd 

1. Verwelkoming en goedkeuring verslag 09/03/2017 Voorzitter 09.00 – 09.05 

2. Goedkeuring oproep pre-subsidie (0-3 jaar) nieuwe 

plaatsen (trap  0/1  trap 2b) 

Ellen Van Steenberge 09.05 – 09.25 

3. Goedkeuring Opname in Masterplan Ellen Van Steenberge 09.25 – 09.35 

4. Reglement buitenschoolse kinderopvang Sabine Lefever 09.35 – 09.50 

Verslag 
 

Titel verslag: Lokaal Overleg Kinderopvang 

Datum: 4 mei 2017 – 09.00 tot 11.00 uur 

Plaats vergadering: Den Bell – Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen 
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5. Overzicht vakantieopvangmogelijkheden Sabine Lefever 09.50 – 10.00 

6. Uitbreidingsronde Kind en Gezin – modaliteiten en 

beslissingskader LOK 

Ellen Van Steenberge 10.00 – 10.15 

7. Verkeersproblematiek aan de kinder-dagverblijven Saskia Ribbens 10.15 – 10.30 

8. Bevraging ziekteverzuim in de sector Fabienne Toussaint 10.30 – 10.45 

9. Verkiezing vertegenwoordiger diensten voor 

opvanggezinnen 
Annick Schoups 10.45 – 10.50 

10. Varia Iedereen 10.50 – 11.00 

 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en stelt 2 nieuwe leden voor: 

 Marina Van Tichelen: zij vervangt Els De Geest als vertegenwoordiger diensten voor 

opvanggezinnen (zie agendapunt 9) 

 Vicky Meulenaere: zij volgt vanaf 15 mei 2017 Katia Nauwelaerts op als directeur van de 

Stedelijke Kinderopvang en als vertegenwoordiger Stedelijke Kinderopvang in dit LOK. Katia 

wordt districtssecretaris van het district Merksem. 

 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG 09/03/2017 IEDEREEN 

 

 

 

 

 

2. GOEDKEURING OPROEP PRE-SUBSIDIE (0-3 JAAR) NIEUWE PLAATSEN 

(TRAP 0/1  TRAP 2B) ELLEN VAN STEENBERGE 

 

Overzicht_LOK.xlsx

 
Voor de pre-subsidie nieuwe plaatsen konden organisatoren , die nieuwe opvangplaatsen wilden 

realiseren, tot 1 april 2017 hun aanvraag indienen bij de Regie Kinderopvang. Van de 598 

aangevraagde plaatsen kunnen er 150 plaatsen gefinancierd worden. 

 

In het extra LOK van 04/01/2017 werd goedgekeurd dat de verdeling van de pre-subsidiëring van de 

nieuwe plaatsen als volgt zou gebeuren:  

 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 

 

In het Masterplan worden projecten opgenomen die gerealiseerd kunnen worden tussen 1 en 3 jaar. 

Anderzijds staat in het stedelijk toelagereglement, waarop de pre-subsidiëring is gebaseerd, dat 

iedereen die een subsidietoekenning krijgt, binnen het jaar moet realiseren.  

Geen opmerking 

 
OPMERKINGEN 

GOEDKEURING 

VERSLAG 
Verslag wordt goedgekeurd 
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Probleem is dat vzw Het Lieverdje de termijn ‘binnen het jaar realiseren’ niet kan halen. Als zij 

hierdoor niet gepresubsidieerd kunnen worden, wordt in feite het Masterplan (organisatoren, die een 

groot project plannen dat veel tijd vergt, beschermen/garantie bieden tegen wijziging van de 

clustervolgorde) gehypothekeerd. 

 

Vraag aan het LOK om goed te keuren dat er een uitzondering wordt toegestaan aan vzw Het 

Lieverdje zodat zij meer tijd krijgen om hun project in Hoboken te realiseren en de goedkeuring van 

63 extra plaatsen bovenop de voorziene 63 plaatsen. Hierdoor kunnen 3 projecten, die lager liggen in 

de clusterlijst, ook opgenomen worden voor pre-subsidie. 

 

Voorstel pre-subsidiëring nieuwe plaatsen (150 plaatsen + ongeveer 63 extra plaatsen) 

 

 Gewenste 

Plaatsen 

Minimum 

plaatsten 

Toegekende 

plaatsen 

 

DEEL 1: VOORAFNAME 

OUD-MERKSEM     

Nieuw initiatief - vzw Beata 

Rereum Novarumlaan 1 - 2170 Merksem 

24  24  

     
DEEL 2: MASTERPLAN  (max. 50%) 

HOBOKEN-NOORD    7 

Nieuw initiatief – vzw Het Lieverdje 
Krugerstraat/Antwerpsestwg – 2660 Hoboken 

108  63  

     
BORGERHOUT-EXTRA MUROS    6 

Nieuw initiatief – vzw Beata 
Stenenbrug 81-85 – 2140 Borgerhout 

50  0  

     
HOBOKEN-NOORD    5 

Nieuw initiatief + verhuis – vzw De Vlam 
St. Bernardsesteenweg – 2660 Hoboken 

18  0  

     
OUD-MERKSEM    3 

Nieuw initiatief - vzw Beata 

Rereum Novarumlaan 1 - 2170 Merksem 
56  0  

     
DEEL 3: NIEUWE AANVRAGEN  (min. 50%) + 63 extra nieuwe plaatsen 

AMANDUS ATHENEUM    8 

Nieuw initiatief  (BVBA Mirakel) 

Van Maerlantstraat 56 bus 1 – 2060 Antwerpen 
50 40 50  

     
BORGERHOUT INTRA MUROS NOORD    8 

Uitbreiding – InNi-Mini-crèche  

Wijnegemstraat 23A – 2140 Borgerhout 
7 7 7  

     
Uitbreiding – Babypret 
Van der Keilenstraat 43 – 2140 Borgerhout 

8 1 8  

     
Uitbreiding Inni-Mini-crèche (verbouwing 

naast bestaand KDV) 

Wijnegemstraat 23 – 2140 Borgerhout 

14 12 12  
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CENTRAAL STATION    7 

Uitbreiding – Happy Kids 2 

Quinten Matsijslei 34 – 2018 Antwerpen 
28 20 28  

     
Uitbreiding – Groei en Bloei 

Van Immerseelstraat 35 – 2018 Antwerpen 
13 7 13  

     
STADSPARK    7 

Nieuw initiatief – Knuffelverblijf 2 

Belgiëlei 146 – 2018 Antwerpen 
24 20 20  

 

Vraag aan de aanwezige leden: is iedereen akkoord dat  

 er een uitzondering wordt toegestaan aan vzw Het Lieverdje zodat ze hun project, opgenomen in 

het Masterplan, kunnen realiseren; 

 er 63 extra plaatsen bovenop de 63 plaatsen worden toegekend zodat projecten die lager liggen in 

de clusterlijst ook in aanmerking komen voor pre-subsidie; 

 de bovenstaande lijst wordt voorgelegd aan het College? 

 

Besluit: alle aanwezigen leden gaan akkoord dat 

 bovenstaande lijst wordt voorgelegd aan het College; 

 er een uitzondering wordt toegestaan aan vzw Het Lieverdje; 

 er 63 extra plaatsen bovenop de voorziene 63 plaatsen toe worden gekend voor pre-subsidie. 

 

 

Vraag 

 Hoe kunnen in de toekomst het Masterplan en de toekenning(en) beter op elkaar afgestemd 

worden? 

 Het Masterplan werd opgemaakt voordat de toelagereglement  pre-subsidiëring bestond. Het 

Masterplan werd gemaakt met het oog op de uitbreidingronde van Kind en Gezin die 3 jaar de 

tijd geven om subsidies in realiteit om te zetten. 

Het toelagereglement kan aangepast worden maar dan gaan er niet snel genoeg plaatsen 

gecreëerd kunnen worden. Anderzijds is het mogelijk dat het Masterplan een stille dood gaat 

sterven, maar dat is een keuze die moet gemaakt worden binnen het LOK. 

Het Masterplan is er om organisatoren zekerheid te geven in regio’s waar er een tekort is van 

meer dan 50 plaatsen t.o.v. de Barcelonanorm. Omdat er elk jaar minder tekorten zijn aan 

plaatsen daalt het aantal clusters waarvoor er projecten moeten opgenomen worden. Alleen 

wanneer de stad zelf een uitbreidingsronde zou organiseren kan er mogelijk een problemen 

ontstaan maar door de nadering van het einde van de legislatuur / budgetperiode is dit nog 

onduidelijk. 

 

 

Nota aan de leden van het LOK: wijziging toekenning pre-subsidie n.a.v. gegevens die de Regie 

Kinderopvang na de zitting van het LOK bereikt hebben. 

Betreft de aanvraag van InNi-Mini crèche voor 7 nieuwe plaatsen in het bestaand kinderdagverblijf in 

de Wijnegemstraat 23A – 2140 Borgerhout. 

Bij verwerking van deze aanvraag door Kind en Gezin bleek dat de aangevraagde 7 nieuwe plaatsen 

reeds in gebruik zijn. De plaatsen zijn dus niet nieuw zoals bepaald in het reglement pre-

subsidiëring. Daarom besliste de Regie Kinderopvang om de toekenning van de pre-subsidiëring voor 

7 plaatsen aan InNi-Mini crèche in te trekken.  
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InNi-Mini crèche had eveneens een aanvraag ingediend voor de pre-subsidiëring van 12 bijkomende 

nieuwe plaatsen op de locatie Wijnegemstraat 23 – 2140 Borgerhout. Deze aanvraag werd eveneens 

goedgekeurd door het LOK. Voor de realisatie van deze plaatsen moeten er nog verbouwingen 

plaatsvinden. Deze plaatsen zijn dus wel nieuw zoals bepaald in het reglement pre-subsidiëring en de 

goedkeuring van de pre-subsidiëring van deze 12 plaatsen blijft dus wel behouden. 

 

 

3. GOEDKEURING MASTERPLAN ELLEN VAN STEENBERGE 

 

Organisatoren kunnen 2x per jaar een aanvraag voor opname in het masterplan indienen. Na deadline 

(eind april) worden aanvragen ter goedkeuring voorgelegd aan het LOK. 

 

Niemand heeft vóór eind april 2017 een aanvraag ingediend om opgenomen te worden. 

 

De projecten die op het Masterplan staan worden nauwlettend opgevolgd. Er wordt bekeken of ze nog 

van toepassing zijn want dit heeft een effect op de oefeningen die zojuist werden gepresenteerd maar 

zij hebben ook een effect op de clusterlijst en op het getal dat het tekort in een bepaalde cluster/regio 

weergeeft. 

 

4 projecten zijn momenteel opgenomen in het Masterplan: 

 Vzw Het Lieverdje: krijgen nu 63 van de 108 gevraagde plaatsen. 

 Vzw Beata/Amate (project Borgerhout): in projectvoorstel heel duidelijk aangegeven dat zij maar 

beginnen bouwen als ze IKT-subsidies ontvangen. Komen ook niet in aanmerking voor de 

uitbreidingsronde van Kind en Gezin (heel onduidelijk wanneer ze gaan bouwen). 

 Voorstel: project uit het Masterplan halen (kunnen gebouw niet opleveren binnen de 

aangevraagde termijn; ook niet indien de termijn vandaag opnieuw zou opstarten). 

 Vzw Beata/Amate (project Merksem): krijgen nu 24 plaatsen + 30 plaatsen, momenteel in 

Terlindenhofstraat , die worden overgezet naar deze nieuwbouw (= 54 plaatsen).  

 Voorstel: project uit het Masterplan halen omdat de extra plaatsen (2) niet mee opgenomen 

worden in bouwproject. 

 

Dit betekent dat er in het masterplan 2 projecten (vzw Het Lieverdje en vzw De Vlam), respectievelijk 

met 45 en 18 plaatsen, overblijven. 

 

Vorige situatie Nieuwe situatie 

Vzw Het Lieverdje (Hoboken) – 108 plaatsen Vzw Het Lieverdje (Hoboken) – 45 plaatsen 

VZW Beata/Amate (Stenenbrug) – 50 plaatsen / 

VZW De Vlam (Hoboken) – 18 plaatsen VZW De Vlam (Hoboken) – 18 plaatsen 

VZW Beata/Amate (Merksem) – 56 plaatsen / 

 

Vraag aan de leden van het LOK: is iedereen akkoord dat 

 het aantal plaatsen van vzw Het Lieverdje vermindert naar 45 

 de projecten van vzw Beata/Amata (Stenenbrug en Merksem) uit het Masterplan worden 

genomen 

 

Besluit: alle aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel. 
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4. REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SABINE LEFEVER 

 

20170405_LOK_regle

ment_toelage_vakantieopvang_kleuters.pptx
 

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. 

 

Vraag 

 Moeten kinderbegeleiders het diploma buitenschoolse kinderopvang (BKO) hebben bij BKO-

opvang in een kinderdagverblijf? 

 Dit hoeft niet. Voor opvanginitiatieven die bijkomend buitenschoolse opvang aanbieden gelden 

de vergunningsvoorwaarden, ook op het vlak van kwalificatiebewijzen. 

 

 

5. OVERZICHT VAKANTIEOPVANGMOGELIJKHEDEN SABINE LEFEVER 

 

20170405_LOK_vakan

tieaanbod.pptx
 

 

Kinderen en jongeren kunnen in elk district van de stad Antwerpen terecht bij een jeugddienst. Naast 

deze verschillende jeugddiensten is er ook nog een stedelijk vakantieaanbod. Hiervoor kan men 

terecht bij de jeugddiensten (voor een open en/of gratis aanbod en/of een betalend aanbod zoals 

dagactiviteiten, uitstappen, inschrijvingen met de A-kaart, …) of deelnemen aan de Antwerpse 

Sportweken  en vakantieateliers van de musea. 

 

Naast het stedelijk aanbod is er het aanbod van de externe partners, vzw Koraal en vzw Kindervreugd, 

die financieel en inhoudelijk  (via het subsidiereglement jeugd en toelage opvang voor kleuters) 

ondersteunt worden door de stad Antwerpen. 

 

Buiten deze aanbieders van vakantieopvang zijn er nog een groot aantal private organisatoren die vaak 

lokaal en/of een beperkt aanbod aanbieden. 
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6. UITBREIDINGSRONDE KIND EN GEZIN 

MODALITEITEN EN BESLISSINGSKADER LOK ELLEN VAN STEENBERG 

 

Kind en Gezin heeft enkele weken geleden een oproep gelanceerd omdat zij opnieuw geld ter 

beschikking stellen voor extra subsidies voor trap 1 als voor trap 2b. 

 

Voor trap 1 maakt de Vlaamse de overheid 3,5 miljoen euro vrij zodat 4574 plaatsen in de groeps-

opvang kunnen gesubsidieerd worden voor omschakeling van trap 0 naar trap 1 en enkel voor 

initiatieven die reeds opgestart zijn. Kind en Gezin zal ook voorrang geven aan initiatieven die het 

langst bezig zijn op basis van de startdatum. 

 

Voor trap 2b wordt 4 miljoen euro voorzien en dit voor 648 plaatsen voor gans Vlaanderen. Voor 

Antwerpen worden enkel de plaatsen van initiatieven die opgenomen zijn in pre-subsidiëring over-

genomen. Concreet betekent dit dat er voor de stad Antwerpen geen nieuwe plaatsen bijkomen, dat 

Kind en Gezin de financiering van 129 plaatsen overneemt. 

 

Aanvragen kunnen ingediend worden tussen15 juni en vóór 31 augustus 2017. De lokale besturen 

moeten hun beslissingskader kenbaar maken vóór 15 juni 2015. 

 

Beslissingskader Kind en Gezin 

TRAP 1 TRAP 2B (* minder van toepassing voor stad) 

Ontvankelijk?  Ontvankelijk?  

1. Dossiermatige tegenindicaties? 1. Dossiermatige tegenindicaties? 

2. Negatief advies lokaal bestuur 2. Geen duidelijk realistisch perspectief op 

realisatie (*) 

3. Geen duidelijk realistisch perspectief op 

realisatie omschakeling 

3. Negatief advies lokaal bestuur 

4. Toekenning 4. Een te hoog minimum aantal gevraagde 

plaatsen (*) 

 5. Beoordeling 

• Score lokaal bestuur / 8 

• Welzijnsvoorziening, PTO / 2 

• Werken met personeel / 2 

6. Toekenning  

 bij gelijke score  datum op eerste 

attest/vergunning) 

 

VOORSTEL BESLISSINGSKADER LOK - TRAP 1 

 Lokaal bestuur geeft geen punten 

 Lokaal bestuur kan negatief adviseren: 

 aanvraag komt niet tegemoet aan lokale behoeften inzake voorschoolse kinderopvang  

 manifeste weigering tot medewerking aan het lokaal loket 

De medewerking aan het lokaal loket betekent ook meewerken met kinderopvangzoeker (KOZA). 

Kind en Gezin vindt het lokaal loket, voor grote steden KOZA, zo belangrijk dat de lokale besturen 

initiatieven kunnen weigeren voor uitbreiding wanneer zij niet willen meewerken aan het lokaal 

loket/KOZA. Dit kan in de toekomst in Antwerpen een belangrijke rol spelen. 
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Voorstel beslissingskader trap 1: omdat basissubsidie een recht is voor iedereen wordt niemand 

uitgesloten. 

 

Opmerkingen 

 Momenteel zijn er nog veel kinderziektes aan de kinderopvangzoeker (KOZA) in Vlaanderen. 

Initiatieven hierdoor uitsluiten is niet fair.  

 De stad Antwerpen gaat niemand  weigeren wanneer het systeem nog niet goed werkt.  

Er zal eerst gestart worden met een pilootproject van 6 maanden en KOZA zal pas definitief 

van start gaan nadat het pilootproject grondig is geëvalueerd en alle problemen zijn opgelost. 

 Hoe gaat het lokaal bestuur op de hoogte zijn van alle aanvragen omschakeling? Wordt dit vanuit 

Kind en Gezin teruggekoppeld? 

 Zoals in het verleden moet de aanvrager een kopie van zijn aanvraag bezorgen aan het lokaal 

bestuur. Als deze geen punten doorgeven aan Kind en Gezin (voor trap 1 is dit niet van 

toepassing) gaat Kind en Gezin er vanuit dat de organisator het lokaal bestuur niet op de hoogte 

heeft gebracht en krijgen ze geen punten en worden ze uitgesloten.  

 

Vraag aan het LOK: is iedereen akkoord met het voorstel voor trap 1 dat niemand wordt uitgesloten? 

 

Besluit: iedereen is akkoord met dit voorstel. 

 

 

VOORSTEL BESLISSINGSKADER LOK – TRAP 2B 

 Lokaal bestuur geeft 8 punten 

 Lokaal bestuur kan negatief adviseren: 

 aanvraag komt niet tegemoet aan lokale behoeften inzake voorschoolse kinderopvang 

 manifeste weigering tot medewerking aan het lokaal loket 

Voor trap 2b wordt normaal de clusterlijst gebruikt. Voor deze uitbreidingsronde is dit in principe niet 

nodig omdat het enkel gaat over initiatieven die pre-subsidies ontvangen. Toch moet er een kader 

opgemaakt worden om te beslissen welke van de 20 initiatieven overgenomen worden door Kind en 

Gezin. Voorstel is om voorrang te geven aan initiatieven die in de armste wijken liggen. Wanneer de 

overname door Kind en Gezin niet kan uitgevoerd worden tijdens de volgende legislatuur dan is het 

belangrijk dat deze wijken verder kunnen werken met IKT en de ‘rijkere’ wijken terug kunnen vallen 

op een vaste prijs. 

Nu worden 129 plaatsen (= 25 %) gesubsidieerde plaatsen overgenomen maar de stad gaat er vanuit 

dat op termijn alle plaatsen zullen overgenomen worden door Kind en Gezin.  

 

Voorstel beslissingskader trap 2b: er wordt voorrang gegeven aan de armste wijken 

 

Alle initiatieven die liggen in de 3 bovenste wijken (Centraal Station, Amandus – Atheneum, Kiel) 

zullen overgenomen worden door Kind en Gezin en zijn niet meer ten laste van de stad. 

 

Wijk Punten Ingestapte kinderdagverblijven (506 plaatsen) 

Centraal Station 8 Happy Kids 2 (28 plaatsen) 

Groei en Bloei (13 plaatsen) 

Amandus – Atheneum 8 Nieuw KDV in Van Maerlantstraat (50 plaatsen) 

Chipollino (25 plaatsen) 

Kiel 7 UkkiePukkie (14 plaatsen) 
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Borgerhout Intra Muros noord 7 Inni-Mini crèche (21 plaatsen) 

Babypret (8 plaatsen) 

ChoeChoe (16 plaatsen) 

Borgerhout Intra Muros Zuid 6 De Vriendjes (22 plaatsen) 

Stadspark 6 Knuffelverblijf 2 (20 plaatsen) 

Ma Maison (18 plaatsen) 

Babilou (54 plaatsen) 

Merksem Heide 5 Kabouterhuisje (24 plaatsen) 

Oud Merksem 5 VZW Beata/Amate (24 plaatsen) 

Partena, Fabelfee (24 plaatsen) 

Haringrode 4 De Zes Sterren (24 plaatsen) 

Hoboken Noord 4 VZW Het Lieverdje (63 plaatsen) 

VZW Infano (18 plaatsen) 

Babydoll (21 plaatsen) 

Middelheim 3 Boelieboe (21 plaatsen) 

 

 

Vraag aan het LOK: is iedereen er mee akkoord de initiatieven in de 3 bovenste wijken voorrang 

krijgen? 

 

Besluit: iedereen is akkoord met dit voorstel. 

 

 

7. VERKEERSPROBLEMATIEK AAN DE KINDERDAGVERBLIJVEN SASKIA RIBBENS 

 

20170504_verkeerspr

oblematiek.pptx
 

 

Saskia Ribbens, medewerker van SW/mobiliteit, komt toelichting geven.  

 

Alle binnengekomen dossiers werden overgemaakt aan SW/mobiliteit. Dossier per dossier werd door 

hen bekeken. Vanuit het kabinet van de schepen werden, op basis van de antwoorden en oplossingen 

die door SW werden geformuleerd, de initiatieven (uitgezonderd 2 stedelijke) op de hoogte gebracht.  

 

PARKEERPROBLEMEN 
Bij de meeste initiatieven is de vraag naar voldoende parkeerplaatsen het grootst. Het inrichten van 

voorbehouden plaatsen zoals een kiss&ride-zone of parkeerplaatsen met een tutje wordt door de sector 

vaak als oplossing naar voor geschoven. SW zegt dat men in de praktijk merkt dat deze voorbehouden 

plaatsen vaak worden ingenomen met als gevolg meer frustraties dan dat het effectief een oplossing 

biedt. Bij heraanleg of herinrichting  van een straat probeert men wel om voldoende parkeerplaatsen te 

voorzien aan scholen en/of kinderdagverblijven. 

 



 

  Cultuur, sport, jeugd en onderwijs 
 10 / 14 

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 

regie.kinderopvang@stad.antwerpenbe 

Bij SW is een team speciaal bezig met het zoeken naar parkeerplaatsen (inpandige of bestaande bij bv. 

supermarkten, bedrijven, …) die voor dubbel gebruik kunnen gebruikt worden. 

 Veel kinderdagverblijven sluiten om 18 uur. Waarom na de sluitingsuren de buurtbewoners niet 

de mogelijkheid geven om op de voorbehouden plaatsen te parkeren? 

 

Wat betreft de bewonerskaarten heeft het beleid bepaald dat deze kaarten enkel gegeven worden aan 

bewoners en niet bv. aan mensen die in Antwerpen werken. 

 

Waar fietsstalplaatsen aan bod zijn gekomen wordt dit opgenomen. 

Belangrijk: alleen voor ouders die hun kinderen met de fiets brengen mogen fietsstalplaatsen op de 

openbare weg voorzien worden; plaatsen voor personeel moeten inpandig zijn.  

 

Saskia doet een warme oproep aan iedereen om aan SW door te geven indien er ergens een 

mogelijkheid bestaat voor het huren van plaatsen; het realiseren van extra plaatsen; van plaatsen voor 

dubbel gebruik; …. 

 

Via https://www.antwerpen.be/nl/eloket/melden/verkeer-en-parkeren kunnen meldingen doorgegeven 

worden. Deze meldingen komen automatisch op de dienst van SW/mobiliteit terecht. 

 

Actie Regie Kinderopvang: deze info ook mee opnemen in haar nieuwsbrief. 

 

VERKEERSONVEILIGHEID 

Naar aanleiding van een aantal dossiers werden snelheidsmetingen uitgevoerd (of ingeseind om op te 

nemen). Indien mogelijk, zullen a.d.h.v. de resultaten maatregelen genomen worden. 

Helaas lukt het niet overal omdat de nodige infrastructuur, om een meter te plaatsen, ontbreekt. Als er 

geen snelheidsmeting kunnen gedaan worden, worden er snelheidsinformatieborden geplaatst.  

 

Met bestaande infrastructuur  wordt rekening gehouden maar deze veranderen kan niet van vandaag 

op morgen. Wanneer er een heraanleg wordt gepland, wordt er – indien mogelijk – rekening gehouden 

met de aanleg van bv. bredere voetpaden of een bredere straat. 

 

Opmerkingen 

 Kan er geen consequent beleid gevoerd worden wanneer er een straat wordt (her)aangelegd? Ik 

denk dat heel wat initiatieven vandaag het gevoel hebben dat zij een standaardbrief hebben 

ontvangen en wat op hun honger blijven zitten. Op sommige plaatsen blijkt het wel te werken 

misschien dat het nog eens opnieuw onderzocht moet worden? 

 SW is geschrokken van hoe deze problematiek leeft bij de initiatieven. Zij hebben geprobeerd 

om, waar mogelijk, zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen.  

2-wekelijks is er een overleg met de politie en daar worden de dossiers mee naar toegenomen 

om te bekijken of er nog iets kan gedaan worden: bv. plaatsen van snelheidsmeters, -remmers, 

andere ingrepen,  …  

 Er moet nagedacht worden om iets structureels, iets duurzaam te ontwikkelen en niet enkel bij een 

aanleg bij een nieuwbouw. 

 Voor bestaande situaties  is het moeilijker om daar op in te gaan maar het is heel duidelijk dat 

dit heel sterk leeft. 

 Veel mensen gaan dubbel parkeren, omdat ze geen andere keuze hebben, wat de verkeers-

onveiligheid nog groter maakt. 

 Sommige straten zijn gewestwegen, hoe staan zij hiertegenover? 

 Maandelijks is er een overleg met het gewest. Dossiers van initiatieven die aan deze wegen 

liggen, worden hier mee naartoe genomen. 

https://www.antwerpen.be/nl/eloket/melden/verkeer-en-parkeren
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 Betekent dit dat het gewest wel een visie heeft in de zin van ‘wij doen een heraanleg van die straat 

en voorzien bv. een los- en laadzone’? Kan hiervoor gepleit worden op dit overleg? 

 Nemen sowieso mee naar deze overleggen dat de stad dit aan het bekijken is en dat dit 

afgestemd moet worden. 

 

Afspraak: Saskia houdt het LOK op de hoogte van de overleggen met de politie en het gewest. 

 

 

8. BEVRAGING ZIEKTEVERZUIM IN SECTOR FABIENNE TOUSSAINT 

 

Fabienne verontschuldigt zich dat zij, door een onvoorziene omstandigheid, niet aanwezig kon zijn op 

dit overleg. 

 

Het Vlaams Welzijnsverbond heeft hieromtrent een grote bevraging gedaan (rond personeelscijfers in 

de sector). 

Voorstel: hen uitnodigen op een LOK om deze bevraging te komen toelichten. 

 

Opmerkingen 

 Het ziekteverzuim wordt versterkt doordat iemand die afwezig is wegens ziekte vaak niet wordt 

vervangen (zeker bij korte afwezigheid). Door deze afwezigheid komt er extra druk op de 

schouders van de andere begeleiders met als gevolg dat zij ook ziek worden. 

 Niet enkel organisatorisch is het moeilijk om iemand te vervangen maar ook financieel is het niet 

mogelijk om iedereen onmiddellijk te vervangen. 

 

Actie Regie Kinderopvang: Vlaamse Welzijnsfonds uitnodigen op volgende overleg. 

 

 

9. VERKIEZING VERTEGENWOORDIGER ANNICK SCHOUPS 

 

Na het ontslag van Els De Geest als vertegenwoordiger diensten voor opvanggezinnen werd er een 

oproep gedaan bij de diensten voor opvanggezinnen om zich kandidaat te stellen. Er werden 2 

kandidaturen ontvangen  nl. van Marina Van Tichelen (Felies) en Kristel Meersman (Gezinsbond). 

 

Voorstel: de dienst voor opvanggezinnen Wilrijk is al vertegenwoordigt in het LOK als vervanger 

(Ann Willems). Daarom werd aan beide kandidaten gevraagd of zij geïnteresseerd waren elk een jaar 

de taak van vertegenwoordiger op zich te nemen tot de nieuwe installatie van het LOK in 2019. 

 

Vraag aan het LOK: gaan jullie akkoord dat Marina Van Tichelen het eerste jaar (van mei 2017 tot 

mei 2018) en Kristel Meersman (van mei 2018 tot de nieuwe installatie van het LOK) de taak als 

vertegenwoordiger opnemen? 

 

Besluit: de aanwezige leden van het LOK gaan akkoord met dit voorstel. 

 

Ook bij de IBO’s is een vervanging van de vertegenwoordiger. Eleonor Gutierez, die de IBO’s 

vertegenwoordigde, werkt niet meer bij vzw Komma en moet bijgevolg vervangen worden. 

Voor de buitenschoolse kinderopvang zijn er drie partners: vzw Koraal, vzw Komma en De Nerviër. 

Omdat vzw Koraal al een vertegenwoordiging heeft voor de speelpleinwerking en De Nerviër voor de 

IBO’s als vervanger is het voorstel om vzw Komma opnieuw te vragen als vertegenwoordiger voor de 

IBO’s. 

 

Besluit: iedereen is akkoord dat vzw Komma de vertegenwoordiger voor de IBO’s levert. 
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10. VARIA IEDEREEN 

 

WERKGROEP OVERSTAP KLEUTERSCHOOL USCHI BYL 

Deze werkgroep die gestart is vanuit het LOK omdat samenwerking tussen kinderopvang en 

kleuterschool noodzakelijk is.  

Werkgroep is 1x samengekomen om een bevraging rond overstap van kinderopvang naar kleuter-

school op te stellen. Bevraging van de kinderopvang werd door de Regie Kinderopvang opgenomen. 

Voor onderwijs wou het Algemeen Onderwijsbeleid (AOB) de bevraging eerst op de Onderwijsraad 

voorstellen. De Onderwijsraad was echter niet akkoord met de bevraging, omdat ze veel te 

gedetailleerd was en er  al gewerkt wordt rond de overstap naar kleuterschool. Door de hoge werkdruk 

zagen de scholen het ook niet zitten om dit op te nemen. Gezien de werkdruk in de scholen, zullen niet 

alle onderwijsnetten deelnemen aan de werkgroep en wil men geen extra druk op scholen door een 

samenwerking of samen acties uit te werken. 

Volgende week komt de werkgroep opnieuw samen om de resultaten van de bevraging kinderopvang 

te bespreken en om te bekijken of de werkgroep behouden blijft. 

Vraag aan het LOK: moet de werkgroep ’Overstap kleuterschool’ behouden blijven? 

 

Opmerking Kelly Broos: vooraleer er een beslissing genomen wordt of de werkgroep moet blijven, 

gaat ze nog eens navragen bij Onderwijsraad of bevraging toch niet kan opgenomen worden want het 

is niet de bedoeling dat enkel kinderopvang wordt bevraagd. 

 

Besluit: Iedereen akkoord dat de scholen noodzakelijk zijn om verdere acties te ondernemen en 

uitwisseling te bevorderen, maar voorlopig wordt de werkgroep nog niet ontbonden.  In het geval dit 

project toch zou stopgezet worden, is er het AMIF-project dat de Regie Kinderopvang heeft 

binnengehaald van Vlaanderen. Er zal bekeken worden of resultaten doorgetrokken kunnen worden 

(toolbox met good practices voor andere initiatieven en scholen, in stedelijke context). 

 

 

AMIF-PROJECT ANNICK SCHOUPS 

Project dat werkt rond kleuter- en ouderparticipatie. Interessant aan dit project is dat er vertrokken 

wordt vanuit 2 partners (OKiDO en een school) die samenwerkingsprojecten opstarten om de overstap 

te verbeteren (andere insteek dan het project ‘Overstap kleuterschool’). 

Er wordt eerst gestart met een proeftuin die later zal opengetrokken worden naar kinderdagverblijven, 

scholen en andere organisaties/partners. 

Bedoeling is om uit dit specifiek project heel concreet een aantal dingen te leren die kunnen 

opgenomen worden in meerdere organisaties en het project kunnen verbreden. 

Op het overleg van november zal het project verder worden toegelicht. 

 

 

DUAAL LEREN ANNICK SCHOUPS 

Proefproject ‘Schoolbank op de Werkplek’: 7
de

 jaar Kinderbegeleider: stageplaatsen gezocht  

Vanaf schooljaar 2017/2018 valt ook de opleiding tot kinderbegeleider uit het specialisatiejaar 

BSO/DBSO/leertijd  in een aantal scholen in het proefproject. Deelname aan dit project houdt in dat 

de opleiding als duaal leren (= zowel op de werkplek als in de opleiding) wordt aangeboden.  

De Vlaamse Regering heeft de selectie van de studierichtingen in het proefproject goedgekeurd. 

In Antwerpen zijn 3 scholen geselecteerd die elk 5 leerlingen (+18 jaar) voorzien om deze opleiding te 

volgen. De Stedelijk Kinderopvang overweegt om zich kandidaat te stellen om 6 van de 15 leerlingen 

een stageplaats aan te bieden. 

Binnen het totaal van aantal werknemers kan 1 ongekwalificeerde per 3 VTE gekwalificeerde 

opgenomen worden. Tijdens de dag moet – indien de ongekwalificeerde aanwezig is – minstens 1 

gekwalificeerde aanwezig zijn. Er moet ook een mentor aanwezig zijn (kinderbegeleider(s) kunnen 
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hiervoor een opleiding volgen). Per kwartaal en per mentor ontvangt de organisator hiervoor een 

tegemoetkoming van € 8oo.  

Idee is dat de leerlingen 16 uur  les (2 volle dagen) volgen en 22 ‘werkuren’ verdelen over drie dagen 

in een kinderdagverblijf. 

Positief is dat de stagiairs mogen meetellen voor de norm, maar zij moeten wel een vergoeding krijgen 

(€ 5000 op jaarbasis te verdelen tussen € 3500 voor de groepsopvang en € 1500 voor BKO). 

Wanneer stagiaire, na zijn stage, in dienst wordt genomen; krijg je als organisator nog een aantal 

kortingen op de sociale zekerheid. 

 

Wie geïnteresseerd is, kan zich melden door een mail te sturen naar 

regie.kinderopvang@stad.antwerpen.be of regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be 

voor de buitenschoolse kinderopvang. 

  

 

VRAGEN VANUIT HET SECTOROVERLEG KINDEROPVANG HILDE VAN DE VELDE 

 Waarom worden/zijn feitelijke verenigingen uitgesloten van toelages van de stad Antwerpen? Deze 

vraag kwam uit een deelsectoroverleg trap 0/1/2B. 

De keuze om feitelijke vereniging voor bepaalde toelages uit te sluiten is een politieke keuze omdat 

dit een organisatievorm is die de stad minder wil aanmoedigen. Een feitelijke vereniging werkt vaak 

met zelfstandigen, terwijl de stad wil aanmoedigen dat gewerkt wordt met medewerkers in loondienst. 

Heel soms gaat het zelfs ook over schijnzelfstandigen waarbij we zeker niet willen zeggen dat alle 

feitelijke verenigingen met (schijn)zelfstandigen werken.  

Als stad kan je deze problematiek niet alleen opnemen en moet er ook een duidelijk signaal komen 

van Vlaanderen, van Kind en Gezin dat die opgezette structuren niet OK zijn. Dit gebeurt al 

gedeeltelijk sinds het decreet van april 2014 voor initiatieven met 19 kindplaatsen of meer. 

 

Actie: vanuit LOK een antwoord sturen dat vraag besproken is. 

 

 Is er een mogelijkheid dat de kinderopvangtoelage (KOT) de regelgeving rond IKT-subsidiëring 

van de buitenschoolse kinderopvang volgt (nl. initiatieven met IKT mogen kleuters, die naar school 

gaan, op woensdagnamiddag en/of vakantie opgevangen aan IKT-tarief)? Deze vraag kwam 

eveneens uit een deelsectoroverleg trap 0/1/2B. 

Initiatieven die met KOT werken hebben meestal tijdens de vakantieperiodes een mindere bezetting 

waardoor zij makkelijker de jongste kleutertjes (2,5-jaar), die vaak elders nog niet terecht kunnen, 

kunnen opvangen. Wanneer deze initiatieven kindjes opvangen die naar de kleuterschool gaan, 

moeten de ouders een vaste prijs betalen (KOT is hier niet meer van toepassing) met als gevolg dat 

een aantal ouders afhaken wegens te hoge kostprijs. Ook komen de initiatieven hierdoor soms in een 

minder gunstige positie te staan tegenover initiatieven die wel IKT mogen aanrekenen. De vraag is 

dus of de kinderopvangtoelage ook mag aangewend worden voor vakantieopvang van kinderen die 

reeds naar school gaan. 

 De voor- en nadelen moeten naast elkaar gelegd en bekeken worden zonder een concurrentie 

teweeg te brengen. Ook moet er gekeken worden of dit administratief haalbaar is. 

 Eventueel dit enkel toelaten voor de allerkleinsten, die door hun jonge leeftijd nog nergens 

terecht kunnen,  zodat zij kunnen terugkomen naar hun veilige omgeving die ze kennen. 

 

Actie: onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, en politiek bespreken. 

 

 

OPROEP TRAP 3 ANNICK SCHOUPS 

De Regie Kinderopvang heeft vernomen dat Kind en Gezin (binnen dit en één maand) nog een oproep 

zal doen voor een uitbreidingsronde trap 3. Meedoen voor deze uitbreidingronde kan enkel als er een 

mailto:regie.kinderopvang@stad.antwerpen.be
mailto:regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be
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samenwerkingsverband is met een organisatie (waarschijnlijk minstens een Huis v/h Kind), die doet 

aan gezinsondersteuning en specifiek werkt aan het bestrijden van kansarmoede. 

Voor Antwerpen is dit niet zo evident en zal dit alvast vanuit de Regie Kinderopvang opgenomen 

worden met de Huizen v/h Kind om bereidheid te krijgen om hieraan mee te werken. 

Belangrijk: het gaat niet alleen over omschakeling maar ook over nieuwe initiatieven. Ook de Huizen 

v/h Kind gaan subsidies krijgen (kunnen hierdoor dan extra personeel aanwerven). 

 

Opmerkingen 

 Voor sommigen bestaat er al een samenwerking met Huis v/h Kind (initiatief vraag gekregen of 

moeders mogen langskomen om het laagdrempeliger te maken). 

 Moet bekeken worden of zoiets kan opgenomen, specifiek naar kansarmoede. 

 Is het specifiek gericht naar Huis v/h Kind of kunnen het ook andere organisaties zijn? 

 Het kunnen ook andere zijn maar het moet waarschijnlijk minstens met een Huis v/h Kind 

zijn. 

 Gaat het LOK hiervoor ook advies moet geven? 

 Weten momenteel nog niet wat Kind en Gezin gaat vragen aan de lokale besturen. Als er 

advies moet gegeven worden, zal er een extra LOK bijeengeroepen worden. 

 Noot: LOK ooit beslist dat OKiDO’s voorrang kregen voor trap 3. 

 

 

Memo Q Annick Schoups 
Nieuw meeting-monitor- instrument voor kwaliteit in de kinderopvang. 

Vanaf juni 2017 start zorginspectie met zijn 1
ste

 inspecties. 

Regie Kinderopvang gaat een infomoment organiseren als voorbereiding. Het instrument, dat werkt 

met vragenlijsten, zal op voorhand doorgestuurd worden zodat iedereen kan bekijken en invullen hoe 

dat in zijn initiatief is. Dit kan dan afgetoetst worden op het infomoment. 


