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NAAM FUNCTIE 

Aanwezig  

Ait Daoud Nabilla Schepen  jeugd, leefmilieu, dierenwelzijn en kinderopvang 

Azzouz Hasna 
Adviseur kabinet jeugd, leefmilieu, dierenwelzijn en 

kinderopvang 

Mampuya Veronique Adviseur abinet schepen Marinower, schepen van onderwijs 

en rechtszaken 

De Lathouwer Lieve Voorzitter lokaal overleg kinderopvang 

Kuyl Marleen Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Nielandt Gert Vertegenwoordiger stedelijke kinderopvang 

Buist Rianne Vervanger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

De Geest Els Vertegenwoordiger diensten voor opvanggezinnen 

Leunckens Bambi Vervanger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Van Kerckhoven Geert Vertegenwoordiger katholiek onderwijs 

Blondé Joyce Vervanger stedelijke kinderopvang 

Van Oostveldt Rudi Vertegenwoordiger Stedelijk Onderwijs 

Willems An Vervanger diensten voor opvanggezinnen 

Wijnendaele Els Kind & Gezin 

Vanderzeypen  Natasja Vertegenwoordiger Gemeenschapsonderwijs 

Toussein Fabienne Vertegenwoordiger ouders Gezinsbond 

Pereira Gaby Vertegenwoordiger personen met een handicap 

De Canne Marianne OCMW Antwerpen 

Schoups  Annick Jeugd/Regie kinderopvang 

Van den Bergh Rijn Algemeen onderwijsbeleid/regie buitenschoolse opvang 

Echelpoels Wini Jeugd/Regie vakantieopvang 

Kris Lootens, gastspreker Huizen van het Kind 

Bart Van Cleynenbreugel, Michel Joris, gastsprekers OCMW, dienst schuldbemiddeling 
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Verontschuldigd 

Van Bree Bart Vertegenwoordiger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Van de Velde Hilde Vervanger zelfstandige sector 

Bettens Luc Vervanger katholiek onderwijs 

Scheltjens Robert Vervanger Stedelijk Onderwijs 

De Rijck Karin Vertegenwoordiger zelfstandige sector 

Aerts Glen Vervanger personen met een handicap 

 Johnson Ria Vertegenwoordiger kansenarmoedesector 

Raeymaekers Marleen Vervanger OCMW 

Van kerckhoven Tanja Vertegenwoordiger OCMW 

Laghrib Latifa Vertegenwoordiger ouders stedelijk basisonderwijs 

Loutfi Hayat Vervanger ouders stedelijk basisonderwijs 

El Hosni Nadia Vertegenwoordiger ouders GO! 

Aissati Alia Vervanger ouders GO! 

Zerkouni Malika Vertegenwoordiger ouders IBO’s 

Boets David Contactpunt Kinderopvang 

AGENDA 

1. Huizen van het Kind (Kris Lootens) 

2. Individueel verminderd tarief (Bart Van Cleynenbreugel, Michel Joris, OCMW) 

3. Reorganisatie lokaal overleg kinderopvang (Marleen Kuyl) 

4. Betrokkenheid sector bij beleid stedelijke kinderopvang (Bambi Leunckens) 

5. Resultaat bevraging scholen i.v.m. voor- en naschoolse opvang (Rijn Van den Bergh) 

6. Varia 

 

We verwelkomen Rijn Van den Bergh en Wini Echelpoel. Rijn werkt voor de stedelijke dienst 

algemeen onderwijsbeleid en neemt de regie voor de buitenschoolse opvang op. Wini werkt bij de 

stedelijke dienst Jeugd en neemt de regie voor de vakantieopvang op.  

 

1. HUIZEN VAN HET KIND KRIS LOOTENS 

 

Zie PP presentatie 

20141103_HvhK_Pow

erPoint_LOK.pptx
 

 

Bespreking LOK 

 Waar bevinden zich de eerste 2 Huizen van het Kind die binnenkort opstarten?  

Borgerhout: op de Turnhoutsebaan 133-139, vlak bij het Ecohuis 

Deurne Noord: consultatiebureau Kind en Gezin, Merksemsesteenweg 30 

Dit zijn tijdelijke locaties 

 

 Hoe gaan jullie de sociale mix bewaken (niet enkel voor kansengroepen) 
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97% van de ouders komt naar de consultaties van Kind en Gezin, die zijn opgenomen in de Huizen 

van het Kind. Opleidingen zoals babymassage, draagdoeken, borstvoeding, pesten, ... bereiken een 

breed publiek.  

 

 Hoe gaan jullie campagne voeren?  

Voorbeeld: bij de groenteboer een bord met: “vanaf wanneer mag mijn kind spruitjes eten? Vraag het 

aan de Huizen van het Kind” 

Bij de apotheker: “waar kan ik mijn kind gratis laten vaccineren? Vraag het aan de Huizen van het 

Kind” 

 Graag ook de kinderopvang en de scholen uit de buurt betrekken 

 Kris neemt de vraag mee naar de verantwoordelijke Borgerhout.  

 

 Zijn er ook affiches in andere talen?  

Neen. Er is voor gekozen om heel simpele vragen te stellen, eventueel beelden te gebruiken.  

 

 

2. INDIVIDUEEL VERMINDERD TARIEF  IN DE KINDEROPVANG TOELICHTING OCMW 

 

presentatie-individuee

l_verminderd_tarief_kinderopvang.ppt
 

 

Bespreking LOK:  

 Hoe lang zit er tussen de aanvraag tot verminderd tarief en de beslissing?  

We streven ernaar om binnen de maand tot een beslissing te komen.  

 

 Wat is het profiel van de gebruikers?  

Mensen met lage lonen, uitkeringen, alleenstaanden, geactiveerden, mensen met schulden... 

 

 

3. REORGANISATIE LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG  MARLEEN KUYL 

 

20141104_nieuwe_sa

menstelling_LOK.pptx
 

 

Bespreking LOK: 

 Hoe ouders betrekken?  

Via Huizen van het Kind  

 

 Wat als we beide overleggen willen opvolgen?  

wat voor iedereen interessant is kan  op een gemeenschappelijk moment worden besproken. Iedereen 

kan naar het andere deeloverleg komen. Volgend jaar evalueren we deze werkwijze. 

 

 Akkoord om op deze wijze te werken 

 

Volgende stap: aanpassen statuten en huishoudelijk reglement.  
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4. BETROKKENHEID SECTOR BIJ BELEID STEDELIJKE KINDEROPVANG BAMBI LEUNCKENS 

 

Vanuit het Okido-overleg werd een brief gestuurd naar het kabinet met volgende knelpunten 

1. graag belangrijke beslissingen in verband met de stedelijke opvang vooraf bespreken met het 

LOK en melden aan de sector. 

2. ouders verstonden de brief niet, ook de professionelen vonden het een moeilijke brief.  

3. De voorrangsregels van de stedelijke opvang en het systeem “bestellen = betalen” zullen er 

voor zorgen dat doorstroom van kinderen uit de occasionele opvang naar de stedelijke opvang 

niet meer mogelijk is 

 

Bespreking LOK:  

1. OK om belangrijke ingrepen in de werking van de stedelijke opvang vooraf te bespreken op 

het LOK. Ook het melden aan de sector en de toeleiders kan worden opgenomen. 

2. Ouders krijgen vele brieven over allerhande thema’s. Op de brieven staan mailadressen en 

telefoonnummers waar men terecht kan voor meer uitleg. Op het infomoment voor de ouders, 

dat werd georganiseerd naar aanleiding van de verstuurde brief, waren maar een 15-tal 

aanwezig.  Slechts enkelen daarvan hadden nog een opvangnood. Er werden 800 gezinnen 

aangeschreven.  

Tips over de communicatie mogen worden bezorgd aan de dienst regie kinderopvang.  

Het is moeilijk om een evenwicht te zoeken tussen “pamperen” van de ouders die de taal niet 

kennen en hun zelfstandigheid stimuleren. Wat voor de ene ouder goed is, is dat niet voor de 

andere. 

Belangrijk: ouders aanmoedigen om zich niet enkel bij de stedelijke opvang in te schrijven.   

3. Tijdens het vorig overleg werd het thema “bestellen is betalen” door het kabinet op het LOK 

gebracht. Er is goed geluisterd naar de bezwaren die naar boven kwamen bij het voorstel van 

de stedelijke opvang: ouders, die les Nederlandse taal volgen en een zeer laag inkomen 

hebben, kunnen het zich niet permitteren om tijdens de schoolvakanties hun kind naar de 

opvang te brengen terwijl dat niet nodig is. Ook ouders die in het onderwijs staan zijn 

benadeeld indien het opvangplan voor de schoolvakanties niet kan worden aangepast. Daarom 

werd beslist dat ouders tot 8 weken voor de schoolvakanties kunnen doorgeven dat ze geen 

opvang nodig hebben. Het opvangplan wordt dan aangepast.   

Het effect van het stoppen met de wachtlijst op de instroom van kansengroepen is moeilijk in 

te schatten.  Pas na 6 maanden is evaluatie mogelijk. Gert Nielandt zal de evaluatie voorstellen 

op het LOK. 

Momenteel bedraagt het gemiddeld aantal kinderen uit kansengroepen in de stedelijke opvang 

37%. Bij de DVG van Felies bedraagt het 70 a 80 %.  

 

 

 

5. BEVRAGING SCHOLEN I.V.M. VOOR- EN  RIJN VAN DEN BERGH 

NASCHOOLSE OPVANG 

 

20141104_Presentati

e_BKO_LOK.pptx
 

 

Bespreking LOK:  

 Het melden van de binnenschoolse opvang is verplicht, maar weinig scholen zijn hiervan op 

de hoogte. De onderwijsraad van Antwerpen werd hiervan reeds op de hoogte gebracht en 

scholen brengen dit in orde. Bij Kind & Gezin doen ze echter weinig of niets met de 
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informatie van de melding van de opvang… De stad moedigt scholen aan om in orde te zijn 

met de wetgeving hieromtrent. 

 In verband met de norm van aantal kinderen per begeleider: indien er teveel kinderen in de 

opvang zijn, riskeren scholen dat de begeleiding de opvang niet langer wilt doen. Daarom 

zorgen scholen er tijdig voor om extra personeel te voorzien voor de opvang als het aantal 

kinderen groeit. Daardoor blijft de verhouding begeleiding/kinderen min of meer vanzelf 

onder controle, zonder dat er een norm wordt opgelegd. 

 De vraag naar opvang wordt ook mee bepaald door de prijs van de opvang. Die verschilt erg 

van school tot school. Het zou interessant zijn om te bekijken waar de drempel ligt voor de 

ouders. 

 

Informatie achteraf opgezocht: Uit het behoeftenonderzoek van 2012 weten we het volgende 

over de betaalbaarheid van buitenschoolse opvang: 

- Ongeveer 18% van de bevraagde respondenten heeft extra behoeften rond opvang (zowel 

diegenen die er gebruik van maken als diegenen die (nog) geen gebruik maken): Daarvan 

zegt 11% dat de opvang niet betaalbaar is. 

- Van de mensen die opvang gebruiken, heeft 13% moeilijkheden om de opvang te betalen 

(opgelet; het gaat hierbij over alle opvangvormen, hierin zitten ook mensen die niet 

moeten betalen voor de opvang). De moeilijkheden zijn groter naargelang het inkomen 

lager is. Ook mensen in een kansarme buurt en niet-actieven (waaronder werklozen) 

hebben meer moeilijkheden om opvang te betalen. Wie een gezinsinkomen van minder dan 

€1000 of tussen €1000 en €2000 heeft, heeft in 33% van de gevallen moeite om opvang te 

betalen. Tot slot geven ook vrouwen aan meer moeilijkheden te kennen dan mannen. 

 

 Rudi meldt dat één van de grote problemen is dat leerkrachten als vrijwilliger in de voor- en 

naschoolse opvang ingeschakeld worden, maar dat je in principe volgens de 

vrijwilligerswetgeving géén functie mag uitvoeren in het verlengde van je hoofdjob 

(leerkracht).(Rijn zoekt deze stelling verder uit)  

 

 

 

6. VARIA 

 dienst voor gezinsopvang: problemen met attest inkomenstarief:  

o ouders kunnen soms niet tijdig starten met de opvang omdat ze geen attest hebben 

o het systeem ligt soms plat, ouders komen dan voor niets naar de opvang , er moet een 

nieuwe afspraak worden gemaakt enz....  

o indien ouders de maximumprijs niet kunnen betalen wacht men met facturatie tot de 

verlaagde prijs is berekend. Dit duurt soms zo lang, dat de factuur intussen zo hoog 

kan oplopen dat ouders ze niet meer kunnen betalen. Gevolg: heel veel openstaande 

rekeningen, arbeidsintensieve opvolging  wordt meegenomen naar het overleg 

met Filip Winderickx. 

 dienst voor gezinsopvang: nep-alleenstaanden:  

o heel wat moeders zijn zogezegd alleenstaand, terwijl papa alle dagen het kind komt 

afhalen. Dit is heel frustrerend 

o de schepen nam dit op met de belastingdienst, dit leverde niets op.  

o de stedelijke opvang hanteert in haar huishoudelijk reglement zeer strenge regels, dit 

blijkt te werken.  Hieronder de regels die verwijzen naar fraude (aanvulling):   
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U dient in het aanvraagformulier ook aan te geven of u alleenstaand (eenoudergezin) bent of niet 
(tweeoudergezin). 
... 
 Bij vermoeden van fraude wordt u gevraagd een bewijs te leveren binnen de 5 werkdagen. Als u 
binnen deze termijn geen of onvoldoende bewijs aanlevert, wordt uw aanvraag geannuleerd.  
AG Kinderopvang Antwerpen kan in het kader van de ambtelijke meldingsplicht (artikel 29 van het 

Wetboek van Strafvordering) verklaringen die vals blijken te zijn doorgeven aan het parket. 
... 

De opvang wordt eenzijdig stopgezet als u bij vermoeden van fraude gevraagd wordt een bewijs te 
leveren binnen de 5 werkdagen en u geen of onvoldoende bewijs aanlevert binnen deze termijn; 
... 

 

 Inclusieve opvang:  

o 5 november 2014 eerste overleg met Gaby Pereira  

o Op 17 maart 2015 organiseert de stad een inspiratiedag over Inclusie in de 

samenleving . Er worden sessies georganiseerd. Men verwacht ± 300 mensen. Er 

komen 2 infosessies  over inclusieve kinderopvang:  

 Sessie 1: ‘Inclusieve verhalen uit de kinderopvang (0-3 jaar)’ 

 Sessie 2: ‘Inclusieve verhalen uit de buitenschoolse opvang’ 

o Alle LOK-vertegenwoordigers en hun achterban zijn uitgenodigd  

o We zijn op zoek naar goede praktijkvoorbeelden  

 

 Antwoord Kind en Gezin op brief in verband met uitbreidingen 

o verontschuldigen zich, door een fout gingen 31 plaatsen naar lager geschikte 

initiatieven. 

o gedupeerden: De Kleine Vos (voor 4 plaatsen), Crechendo (13 plaatsen), Elandje (4 

plaatsen) en Sint Jozef (10 plaatsen) 

o middelen terugeisen kan niet meer. Voorstel Kind en Gezin: deze initiatieven krijgen 

voorrang bij volgende uitbreiding.  akkoord 

 

 Advies in verband met overdracht van plaatsen van de stedelijke dienst voor gezinsopvang  

naar die van de  Gezinsbond (20 plaatsen) en Felies (11 plaatsen) 

o Kind en Gezin vraagt expliciet advies over deze overdracht. Het gaat om plaatsen die 

de stedelijke dienst niet opneemt. Bij 2 verschillende uitbreidingsronden  werd 

voorgesteld deze plaatsen ter beschikking te stellen van de andere diensten, zodat die 

diensten geen uitbreiding moesten aanvragen en alle uitbreidingen naar de 

groepsopvang konden gaan.  Dit werd destijds besproken en goedgekeurd op het 

LOK. De effectieve overdracht is in een administratieve molen vastgeraakt en nooit 

uitgevoerd. Intussen is de regelgeving aangepast en vraagt Kind en Gezin opnieuw 

een advies van het LOK over deze overdracht  positief advies 

 Het college stuurde een brief naar de minister om het tekort aan kinderopvang in de stad 

Antwerpen onder de aandacht te brengen  

 Kinderopvangzoeker: de stad zal een Antwerpse kinderopvangzoeker uitbouwen. De sector zal 

daar uitgebreid bij worden betrokken  

 

 



Naar een nieuwe structuur 

lokaal overleg kinderopvang 
 

04/11/2014   



Huidige situatie structuur LOK 
• RVB + algemene vergadering, minstens 2x/jaar 

• adviseert over opvang van 0 - 3 en 3 -12  jaar  

• kan werkgroepen en deeloverleggen 

samenstellen, al dan niet met vast karakter 
  werkgroep uitbreiding 
  werkgroep inclusieve opvang 
 sectoroverleg, niet expliciet vermeld in 
 statuten of HR 



Problemen huidige LOK 
• onderwerpen in verband met opvang 3-12 jaar 

onvoldoende aan bod 

• thema’s weinig inhoudelijk, vooral in verband 

met uitbreidingen 

• administratie is opgedeeld: 
0 tot 3 jaar = regie kinderopvang = schepen Ait Daoud 

3-12 jaar: voor en naschools: algemeen onderwijsbeleid 

= schepen Marinower  

vakantieopvang: jeugd =  schepen Ait Daoud 

• moeilijke om volledige sector te betrekken 

• zeer volle agenda 



Voorstel nieuwe structuur LOK 

• RVB en algemene vergadering (AV) blijft 
één in voorjaar, één in najaar 

• 2 deeloverleggen 
 deeloverleg 0 tot 3 

 deeloverleg 3 tot 12 

• kunnen tijdelijke of definitieve werkgroepen 

hebben  

• worden gevoed vanuit eigen sectoroverleg 



Voorstel nieuwe structuur LOK 

 Sectoroverleg 0-3 jaar 

DVG 
trap 2 

groeps 
opvang 

trap 1 
trap 2B  

 

trap 3 
Okido’s 

 

Algemene 
Vergadering 

deeloverleg 
kinderopvang 

werkgroepen   

deeloverleg 
buitenschoolse 
kinderopvang 

werkgroepen 

Sectoroverleg 3-12 jaar 

scholen 
raad 

speelplan 
overleg 

IBO 
overleg 



Voorstel nieuwe structuur LOK 

• deeloverleggen kunnen op zelfde of andere datum 

plaats vinden 

• indien op zelfde datum eventueel met 

gemeenschappelijk moment 

• algemene vergadering heeft als taak om voorstellen uit 

deeloverleg goed te keuren 

  via mail 

  door samen te eindigen 

  door samen te vergaderen 

• data worden vastgelegd, bij advies ivm uitbreiding wordt 

extra vergadering belegd: ofwel deeloverleg ofwel AV 

• data sectoroverleg afgestemd op data LOK 



Voorzitter, secretariaat, statuten, HR 

• algemene vergadering:  

  voorzitter: Lieve 

  secretariaat: Marleen, Rijn en Winie 

• deeloverleggen: voorzitter = secretariaat 

 Marleen voor 0-3 jaar 

  Rijn en Winie voor 3-12 jaar 

 

• statuten: toevoegen: schepen voor onderwijs 

• HR: voorgestelde structuur toevoegen + 

aanvullen leden 



Hoe ouders betrekken?  

• Het is erg moeilijk om de gebruikers (de 

ouders) te betrekken 

 

• Goede ideeën?  



Voor- en 

naschoolse 

opvang Bevraging scholen juni 2014 



Buitenschoolse kinderopvang (BKO) 

Vakantieopvang (korte en 
lange vakanties) 

Groepsopvang: IBO’s en ZBKO 

Stedelijke IBO’s 
(BKO)  

Niet-stedelijke 
IBO’s en ZBKO 

Speelpleinen, 
kampen, etc. 

Informele opvang 
(ouders, 

grootouders, 
buren, etc.) 

Onthaalouders en 
KDV 

Aanbod sport, 
cultuur, etc.) 

Voor- en naschoolse 
opvang (voor & na school, 
woe, SV-dagen, middag) 

Groepsopvang: IBO’s en ZBKO 

Stedelijke BKO 
(IBO’s)  

Niet-stedelijke  
IBO’s of ZBKO 

Binnenschoolse 
opvang 

Informele opvang 
Onthaalouders en 

KDV 

Aanbod sport, 
cultuur, etc. 
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Binnenschoolse opvang 

• buiten de normale lesuren op school worden 

opgevangen  

• organisatie opvang door de school (of in 

samenwerking met) 

 

• Kenmerken: 

• Niet verplicht om opvang te organiseren! 

• Geen wettelijke voorwaarden (zorginspectie wel 

mogelijk) 

• Geen ondersteuning mogelijk vanuit Vlaanderen 

• Enkel toelage sociale voordelen  vanuit de stad 

• Verplicht opvang melden (Besluit 2009) 
KADERING 



Opvangbehoefte gebruikers 

• Gemiddeld 30,8% maakt gebruik van formele en 

informele buitenschoolse opvang 
• 38% kleuters  26%  lagere school 

 

• Nood aan formele opvang = 24%  

10% voorschools, 19% naschools, 7% 

woensdagnamiddag 

 

 

 

 
OPVANGBEHOEFTE  



Opvallend 

(opvangbehoefte) 
• Drastische daling (vooral voorschools en woe.nam) 

# kinderen dat informeel wordt opgevangen 

• 2008: 21% 

• 2012: 12,4% 

 

• Stijging gebruik opvang door de school (+ op 
woensdag ook bij IBO’s) 

• 2008: 68% 

• 2012: 76,5% 

 

• Scholen grootste opvangvoorziening voor en na de 
schooluren + woensdagnamiddag 

 

 

 

 

OPVANGBEHOEFTE 



Binnenschoolse opvang: 

aanbod 
Opvangmoment Aantal % 

opvang voor de 

schooluren? 201 77,3% 

opvang na de schooluren? 205 79,2% 

opvang op 

woensdagnamiddagen? 138 53,3% 

middagopvang? 248 95,8% 

opvang op schoolvrije 
dagen? 11 4,2% 

OPVANGAANBOD 
BINNENSCHOOLS 

Tabel: verdeling vestigingen volgens aanbod opvang 

per opvangmoment 



Opvanguren voorschools 

(openingsuur) 
  Kleuter     lager 

onderwijs 

OPVANGAANBOD 
BINNENSCHOOLS 



Opvanguren naschools 

(sluitingsuur) 
 Kleuter     lager 

OPVANGAANBOD 
BINNENSCHOOLS 



Opvanguren 

woensdagnamiddag 
 

OPVANGAANBOD 
BINNENSCHOOLS 



 

SPREIDING 
OPVANGAANBOD 



 

SPREIDING 
OPVANGAANBOD 

 



 

SPREIDING 
OPVANGAANBOD 

 



 

SPREIDING 
OPVANGAANBOD 

 



 

SPREIDING 
OPVANGAANBOD 

 



SPREIDING 
OPVANGAANBOD 

 



Spreiding vroege & late 

opvanguren 
• Vroege opvanguren voorschools: 

• Bezali en Hoboken 

 

• Korte opvang naschools 

• Borgerhout intra muros, centrum Antwerpen en Deurne 

Noord 

• Lange opvang naschools: 
• Bezali, Deurne Zuid, Linkeroever, Berchem & Hoboken 

 

• Woensdagnamiddag goede spreiding 

 
OPVANGAANBOD 
BINNENSCHOOLS 



Gebruik binnenschoolse 

opvang 
# kinderen min. 1 keer gebruik maakt van 

• Voorschoolse opvang 26% 

• Naschoolse opvang 36% 

• Opvang woensdagnamiddag 12% 

• Middagopvang 95% 

• Gemiddeld gebruik 90% 

 

GEBRUIK 
BINNENSCHOOLSE 
OPVANG 



Opvangcapaciteit in scholen 

• Opgelet: 

• Opvangcapaciteit =opvangvraag (geen vol = vol) 

• Geen norm van max. aantal kinderen/begeleider 

• Extra begeleider wanneer aantal kinderen (en 

inkomsten) structureel stijgt 

 

 

OPVANGCAPACITEIT 
SCHOLEN 

Opvangmoment Capaciteit alle 
scholen 

Alle kinderen van 3 tot 
12 jaar in Antwerpen 
(2014) 

Aantal plaatsen per 
100 kinderen 

Voorschools 13.488 57.998 23,3 
Naschools 14.620 57.998 25 
Woensdagnamiddag 6.670 57.998 11,5 



Aanbod/CAP versus 

behoefte 
• Capaciteit op wijkniveau: 

 Vooral problemen in Borgerhout intra muros, 

Deurne Noord, Hoboken en Wilrijk West 

• Capaciteit op schoolniveau:  

• Niet alle kinderen hebben toegang tot een school waar 

opvang voorzien is. 

 => Beperking voor inschrijving in school 

• Niet alle kinderen hebben toegang tot een school waar 

opvang voorzien is tot bijvoorbeeld 17u30, 18u, 18u30 

 => Obstakels voor het vinden van een job (werklozen) 

 



Kwaliteit in de 

binnenschoolse opvang 
• Aantal kinderen per begeleider 

• 10% vangt max. 15 kinderen op per begeleider 

• 50% van de scholen werkt met een ratio van 

1begeleider/15 à 30 kinderen 

• 25% van de scholen werkt met 1 begeleider voor 30 

• 8% werkt met een ratio van >50 kinderen per 

begeleider 

• Specifieke zorgbehoeften 

• 15% van de scholen houdt rekening mee 

• Huiswerkbegeleiding 

• Speciale zorg (beperking,…) 

 

 

INTENTIES VOOR DE 
TOEKOMST 



Veiligheid & activiteiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafiek: veiligheidsmaatregelen en activiteiten bij opvang 

 
KWALITEIT 



Opvangpersoneel 

• 50% heeft moeilijkheden met vinden van 

opvangpersoneel 

• Inzet leerkrachten  

• Voor en na: +- 60% van de scholen 

• Woensdag: 50% van de scholen 

• Middagopvang: 86% 

• Vrijwilligers (+-50% van de scholen) 

• Ondersteunend personeel (idem) 

• PWA (10%) 

 

KWALITEIT 

 



Normen voor het 

opvangpersoneel 
• Slechts 53% heeft min. (kwalificatie)normen voor 

het opvangpersoneel, daarvan voor de 

naschoolse opvang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWALITEIT 

 



Pedagogische scholing 

 

KWALITEIT 



Intenties voor de toekomst 

 

INTENTIES VOOR DE 
TOEKOMST 



 

INTENTIES VOOR DE 
TOEKOMST 



Samenwerking 

 

INTENTIES VOOR DE 
TOEKOMST 



 

INTENTIES VOOR DE 
TOEKOMST 

 



 

INTENTIES VOOR DE 
TOEKOMST 

 



Opvangprijzen 

• Sociale voordelen toelage: minimum prijzen 

stedelijk onderwijs (concurrentie) 

• Opvangprijzen zijn erg verschillend (moeilijk te 

vergelijken) 

• Van gratis, forfait per trimester/maand, tot meer dan de 

duurste IBO (€1 per begonnen half uur) 

• Boterhammentaks 

• Tussen €0,50 en €1 per opvangmoment (meerderheid) 

•  11% gratis middagopvang 

 

OPVANGPRIJZEN 



Kostendekkend of niet? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafiek: Verdeling scholen die naschoolse opvang voorzien volgens 

inschatting of de kosten voor de opvang gedekt zijn (N=205) 

 
OPVANG 
KOSTENDEKKEND? 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grafiek: Verdeling scholen die middagtoezicht voorzien volgens inschatting 
of de kosten voor de opvang gedekt zijn (N=248) 

 
OPVANG 
KOSTENDEKKEND? 



CONTACTEER ONS VOOR MEER 

INFORMATIE 

WWW.ANTWERPEN.BE/ONDERWIJS 

Rijn Van den Bergh  - Projectleider voor- en 
naschoolse opvang 
Rijn.vandenbergh@stad.antwerpen.be -  03 
338 33 87 

mailto:Rijn.vandenbergh@stad.antwerpen.be
mailto:Rijn.vandenbergh@stad.antwerpen.be
mailto:Rijn.vandenbergh@stad.antwerpen.be




Inhoud 

1. Wat is een 
Huis van het 

kind? 

3. Aanbod 

2. Uitgangs-
punten 

4. Fasering 



Wat is een huis van het kind? 

Een samenwerking tussen partners uit de 
preventieve gezinsondersteuning:  

preventieve gezondheidszorg 

opvoedingsondersteuning 

spel- en ontmoeting  

aangevuld met partners uit andere 
sectoren die voor gezinnen relevant zijn: 

onderwijs 

kinderopvang 

vrije tijd 

buurtwerk 

… 



Officiële partners 



Wat is een huis van het kind? 

Het doel: 

Kinderen en jongeren maximale 
welzijns- en ontwikkelingskansen te 
bieden. 

Ouders en andere betrokkenen te 
ondersteunen in hun taak als 
opvoeder. 



Wat is een huis van het kind? 

Vertaald naar 

Fysieke huizen:  
 basisaanbod dicht bij de gezinnen 

brengen 
 consultatiebureaus voor het jonge 

kind als toegangspoort 
 
Virtueel huis: 
 digitaal info-aanbod 
 opvoedingsvragen e.d. per mail 



Uitgangspunten 
Integrale benadering:  
Alle levensdomeinen relevant voor gezinnen, 
zijn belangrijk voor de huizen van het kind 
 
Langdurige benadering 
Continuïteit beogen in aanbod en 
dienstverlening. 
Van zwangerschapswens tot gezinnen met 
24-jarigen. 
 
Participatieve benadering 
Alle betrokkenen: ruim werkveld aan 
professionals, de gezinnen zelf, vrijwilligers, … 
maken samen het huis van het kind. 



Spel en  
ontmoeting 

Opvoeden en 
opgroeien 

Onthaal en 
informatiepunt 

Kansen voor ouders  
(en andere volwassenen) 

Kinderopvang, 
onderwijs, vrije 
tijd, … 

Consultatiebureau 
van het jonge kind 

Zwangerschap en 
geboorte 

vrijwilliger zijn, 
zelf activiteiten 
organiseren,  
taal oefenen,  
met computer  
leren werken, … 



hulpverlening inburgering 

onderwijs 
kinderopvang 

… 

Vrije tijd 



Aanbod 
Onthaal en infopunt 

breed Spreekuren met deskundigen 

Een warm eerste onthaal 

 Afspraken maken 
 zelf opzoeken:  

• Documentatie 
• Pc’s 

Een breed onthaal  

 op vaste momenten  
 one-stop-shop: alle gezinsgerelateerde 

domeinen 

 Opvoedingswinkel 
 Verpleegkundige 
 Vrijetijdsbemiddelaar 
 Meld je aan 
 … 



Aanbod 

Preventieve gezondheidszorg 

Werken aan:  
 
gezonde voeding en levensstijl, welbevinden, … 

Borstvoedingsadvies 

Maar ook: 

Prenataal consult 

Consultatiebureau voor het jonge kind 

... 



Aanbod 
Spel en ontmoeting 

Ontmoetingsplaatsen 
voor jonge kinderen 
en hun ouders 

levensstijl 

Babbel en … 

 Sociale netwerken uitbouwen 
 Ervaringen uitwisselen 
 Steun zoeken en geven 
 Ontwikkelingsstimulering 

Groepswerk 

… speel 
brei 

knutsel 
kook 

… 

Spelotheek 



Aanbod 

Opvoedingsondersteuning 

Spreekuur met deskundige 
 Opvoedingswinkel 
 Kind en gezin 

levensstijl 

welbevinden 

Hulp bij ontwikkelings-
stimulering 

Groepswerk 



Aanbod 

Taaloefenkansen 

levensstijl 

Digitale ondersteuning 

E-inclusie 

Materiële ondersteuning 

Taalbubbels 
Babbel en …  
(speel, brei, herstel, …) 

A-kaart 
Ruilwinkel 
spelotheek 

‘Kansen voor ouders’ 

Competentie-versterking 

Vrijwilligerswerk 
Activiteiten organiseren 
… 



1. Voortraject: 

Verkenningsfase 

Voorbereidende fase  

 Stuurgroep samenstellen 

 Visietraject lopen 

 Algemene afspraken rond aanbod,  
werking, … 

 Voorbereidingen eerste huizen 

Fasering 



2. Pilootfase 

2014:  pilootprojecten  
 Deurne Noord en Borgerhout 

 Opening 13 en 14 december 

2015: Antwerpen - Pothoek  
 Antwerpen - De Wijk 

 Antwerpen – Kiel 

 Opening eind mei 2015 

 

Fasering 

3. Uitrol 12 huizen (2016 – 2019) 



 

Coördinator per huis 

 

Lokale invulling 

 

Lokale communicatie 

Lokale Huizen 



Vlaanderen: 

Decreet preventieve gezinsondersteuning  

 als antwoord op de nood aan een nieuw model 
gezinsondersteuning. 

 

Antwerpen:  

 cijfers over kansarmoede, schoolse vertraging, … 
zijn alarmerend 

 stad: regierol huizen van het kind 

 in de meerjarenplanning opgenomen 

 focus op gezinnen in het lokaal sociaal beleid 

Achtergrondinfo 



Meer weten? 

Regieteam Huizen van het kind:  
Charlotte Franckx  
Coördinatie, communicatie, infrastructuur, … 

Mieke Bierkens 
projectleider onthaal, opvoedingsondersteuning, 
kwetsbare gezinnen, … 

Katrien Wijns  
projectleider spel en ontmoeting, vrijwilligers, 
gebruikersparticipatie en coaching lokale coördinatoren 

Lokale coördinatoren: 
Alexandra Taylor 
Huis van het kind Borgerhout 

Kris Lootens 
Huis van het kind Deurne-Noord 

huizenvanhetkind@stad.antwerpen.be 



Individueel verminderd tarief 

kinderopvang



Algemeen

• Opvang voor baby of peuter: 

= vast tarief of opvang met inkomenstarief

• In een opvang met inkomenstarief

= dagbedrag tussen 1,56 en 27,71 euro

= eventueel individueel verminderd tarief



4 soorten 

individueel verminderd tarief (IVT)

• Tarief pleegkind

• Tarief gedaald inkomen (min 20 % - 3 maanden)

• Tarief (equivalent) leefloon

• Tarief OCMW



Tarief (equivalent) leefloon

• Als de ouder of de andere persoon wiens 

inkomen meetelt leefloon krijgt

• Bewijs van leefloon – sociaal centrum

• Mailen of via post aan Kind & Gezin

• Minimumtarief: 1,56 euro

• Geldig voor 1 jaar – geïndexeerd op 1.1.2015



Tarief OCMW
• Eerst ‘attest inkomenstarief’ aanvragen via Kind & 

Gezin

• “Financieel onmogelijk om het inkomenstarief te 

betalen”

• OCMW start sociaal-financieel onderzoek

• Beslissing - indien positief: minimumtarief 1,56 euro 

of helft van oorspronkelijke tarief

• OCMW bezorgt beslissing aan Kind & Gezin en 

ouders

• Kind & Gezin bezorgt aangepast attest aan ouders



Sociaal financieel onderzoek

• Bevoegdheid

• Gezinssamenstelling

• Situatie kinderopvang

• Onderzoek naar inkomsten, vaste kosten, 

leningen, schulden, leefgeld.

• Aandacht voor activering

• Start IVT: kan met terugwerkende kracht

• Geldig voor 1 jaar – geïndexeerd op 1.1.2015

• Beroep is mogelijk



Contactgegevens

Tarief leefloon

Sociaal centrum van de wijk

Tarief OCMW

Dienst Schuldbemiddeling OCMW

Clara Snellingsstraat 27, 2100 Deurne

tel. 03 298 13 92

mail. ivtk@ocmw.antwerpen.be




