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Staes Ann Vertegenwoordiger ouders KOOGO (Stedelijk onderwijs) 
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1. VERWELKOMING 

 Lieve de Lathouwer is verontschuldigd.  

 Els Wijnendaele is enige tijd in loopbanonderbreking en wordt intussen vervangen door An 

Van Limbergen  

 Nieuwe gezichten: Els Vanvolsem , oudervereniging katholiek onderwijs 

 Om 12 uur stipt start de receptie in de Leyszaal , die zal duren tot 13 uur.  

 

 

2. PARKEERPROBLEMATIEK AAN DE KINDERDAGVERBLIJVEN BART VAN BREE 

 

Problematiek:  

Begin vorig jaar is de parkeerproblematiek ook al eens gemeld, er werd geschreven naar de 

burgemeester, maar het probleem blijft, vooral in centrum van Antwerpen. Mensen worden 

geverbaliseerd, van kastje naar de muur gestuurd. Men kiest voor geen auto’s in de stad. Maar 

nu is de situatie soms gevaarlijk voor de kinderen. Waarom geen kiss&ride zone zoals bij 
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scholen? Bij sommige kinderdagverblijven is die wel voorzien. Ze zijn naar de wijkagent 

gestapt, op sommige plaatsen kan het dus wel. (bijvoorbeeld aan de Luchtbal, naast Sint-

Jozef). We willen nog eens formeel pleiten vanuit het LOK en de vraag stellen om druk te 

zetten vanuit het schepencollege.  

 

Bespreking:  

 het is helaas niet haalbaar om voor elke winkel of kinderdagverblijf  park&ride zones aan te 

leggen.  Eventueel kunnen we bekijken of er een oplossing kan worden gevonden op maat 

van plaatselijke situaties.  

 Bij de bouw van een nieuw kinderdagverblijf  is men verplicht een aantal parkeerplaatsen te 

voorzien.  

 Om te weten te komen hoe groot de problematiek bij de kinderdagverblijven is verzond de 

dienst regie kinderopvang een nieuwsbrief naar de hele kinderopvangsector met de vraag of 

men parkeerproblemen ondervindt of gevaarlijke verkeerssituaties. Er kwam slechts 1 reactie 

 

Actie 

 De dienst regie kinderopvang doet eerst een evaluatie van de Nieuwsbrieven. Eventueel 

moeten we werken aan betere communicatie rond nieuwsbrieven 

 Opnieuw bevraging met slechts één onderwerp in de mail/nieuwsbrief. Resultaten zullen in 

volgende LOK besproken worden. 

 

Vraag: bestaan er geen parkeerkaarten die diensten voor gezinsopvang kunnen gebruiken als ze  

huisbezoeken doen bij de onthaalouders?  Neen. Sms-parkeren is het makkelijkste, al blijft de 

kostprijs hoog. 

 

 

 

3. VRAAG VAN DE DIENSTEN VOOR GEZINSOPVANG     Els de Geest 
 

De diensten voor gezinsopvang doen een noodoproep naar Kind en Gezin en de stad voor extra 

middelen. 
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aantal erkende plaatsen 321   255 344   255 363 195 255 

gemiddeld aantal 

kinderen per 

gezinsopvang 

14,3 11 9,7 13,9 14 9,73 14,4 10,36 9,77 

gemiddeld aantal 

gezinsopvangen 

78 46 71 95 42 61 81 48 53 

aantal opgevangen 

kinderen  

775 387 689     594 833 476 518 

aantal ingeschreven 

kinderen  (meestal al in 

opvang) 

344 160 135 286, 

waarvan 155 

via 

Okidoproject 

187 188 404,  

waarvan 185 

via 

Okidoproject 

220 139 
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aantal zwangere 

begeleiders 

(onthaalouders) 

            14 7 4 

percentage kinderen in 

voorrangsgroep 

34,50%   72%     42% 74,40% 41% 20,60% 

kinderen in 

voorrangsgroep 

267   139     144 620   107 

aantal allochtone 

onthaalmoeders 

30 (4de kw) 8     13 59   13 

gemiddelde dagprijs 10,61   10,71 6,5   9,92 6,98 6,53 10,87 

Aantal kinderen per 

plaats 

2,4           2,3 2,3 2 

officiële occasionele 

kinderen 

    0 155 125 0 195 124 0 

aantal  ingeschreven 

begeleiders die 

occasioneel werken 

gewerkt  

15    31 42   34 48 0 

*cijfers 2013 van Felies zijn niet volledig omdat in december Hoboken en Berchem overgezet zijn naar Deurne 

 

Problematiek  

We zien (vooral bij Felis) dat het percentage kansengroepen bij de gezinsopvang enorm 

gestegen is, het % kinderen dat in voorrangsgroepen zit is van 34% in 2009 naar 74% in 2014 

gestegen. Daardoor en door het nieuwe decreet waardoor er extra administratie is, duurt een 

inschrijving makkelijk 1 à 2 uur. Heel veel van die mensen gebruiken de opvang tijdelijk, 

vandaar dat we 2,4 kinderen /opvangplaatse noteren (noot: Vlaams gemiddelde is1,3). Dat 

maakt dat de werkdruk niet meer haalbaar is. We zien het aantal beschikbare opvangplaatsen 

opnieuw dalen (Cfr. Felis: van 78 naar 95 naar 81), omdat we geen bijkomende onthaalouders 

kunnen aanwerven. Het is niet haalbaar om nog meer  huisbezoeken, etc. te doen.  

We zouden willen vragen de OKIDO middelen (middelen om occasionele opvang te doen) op 

te trekken naar 40% plaatsen, waardoor er deftige begeleiding kan gegeven worden aan de 

ouders en er in alle districten OKIDO plaatsen zijn. Er zijn al lang onderhandelingen bezig 

met Kind en Gezin om de onhoudbare toestand aan te kaarten, er wordt niets aan gedaan. De 

problematiek bij onthaalouders in grootstedelijke context is veel groter dan elders, maar er 

wordt geen rekening mee gehouden. 

 

Bespreking:  

 De OKIDO’s bevestigen deze problematiek. 

 Kind & Gezin vraagt om de cijfers door te geven.   

 Vraag van Kind en Gezin: zien jullie oplossingen ?   Ja, meer personeel en middelen  

 De stad heeft al sterk ingezet op occasionele plaatsen via de stedenfondsmiddelen. De 

verdeling van die middelen ligt vast voor de hele beleidsperiode. 

 Ook anderen kampen met problemen en extra administratie omwille van de nieuwe 

regelgeving. Vraag om vanuit het LOK de problemen in verband met de nieuwe regelgeving  

aan te kaarten bij Kind en Gezin.  

 Best de vraag vanuit de diensten voor gezinsopvang,  die heel specifiek is, los bekijken van de 

andere frustraties (meer algemeen)  

 

Actie: 



 

  Cultuur, sport, jeugd en onderwijs 
 5 / 7 

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 

Marleen.kuyl@stad.antwerpenbe 

 We bespreken in de verschillende sectoroverleggen  of en welke problemen er zijn (concreet), 

wat men wilt aankaarten bij Kind en Gezin, met suggesties van hoe het beter zou kunnen. We 

sturen hierover een brief vanuit het LOK met toegevoegd verslag.  

 We sturen een brief naar Kind en Gezin met de problematiek van de diensten voor 

gezinsopvang, ondersteuning door het LOK.  

 

 

 

4. EVALUATIE WERKINGSJAAR 2014 – LOK  
 

Er waren 3 vergaderingen in 2014.  

Agendapunten:  

 De eerste stond in het kader van een uitbreidingsronde,  

 2 en 3: inhoudelijke onderwerpen: inclusieve opvang, bestellen is betalen”, Huizen van het 

Kind, uitleg van het OCMW over verwerking aanvragen individueel verminderd tarief. Het 

resultaat van de bevraging van de scholen in verband met buitenschoolse kinderopvang werd 

voorgesteld 

 Start werkgroep inclusieve opvang, kwam 3x bijeen en legt binnenkort eerste resultaten voor  

 de reorganisatie van het LOK werd besproken  

Conclusie: meer inhoudelijke onderwerpen, nog weinig over buitenschoolse kinderopvang.  

 

Vraag aan de leden: hoe beoordeelden ze het afgelopen jaar?   

 Inhoudelijk: goed. Ook vooraf vergaderingen vastleggen is een pluspunt.  

 voorafgaand aan het LOK zal steeds het sectoroverleg worden gedaan. Zo hopen we de sector 

meer te betrekken, ze kunnen thema’s doorgeven. Volgend jaar evalueren we of dat werkt. 

 Opsplitsen kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang is moeilijk: waar kies je dan voor?  

 reactie: we kunnen de overleggen zoveel mogelijk op de zelfde dag organiseren en 

bekijken welke onderwerpen samen worden opgenomen.  

 

Aanwezigheden:  

 zeer goed voor de betrokkenen voor de leeftijd 0-3 jaar  

 minder voor de betrokkenen 3-12 jaar 

 Bijna geen betrokkenheid van de ouders zelf  

 Geen betrokkenheid van het OCMW 

 

Actie:  

Zoeken naar vervangers en bekijken hoe we ouders beter kunnen betrekken.  

 

 

 

5. EVALUATIE WERKINGSJAAR 2014 – REGIE KINDEROPVANG 
 

“Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang” 

 

Doelstelling 1 : het bereiken van de Barcelona norm (33%):   

 Op 31 dec 2014 : 28,3 % 

 In  2014 kwamen er 346 plaatsen bij,  

 totaal aantal plaatsen:  6350 

 Tekort bedraagt nog 1064 plaatsen 
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Ondernomen acties : 

 Overleg met Kind en Gezin   

 Stadspanden worden gerenoveerd en in concessie gegeven (kaartje) 

 Kader uitgezet voor publiek-private samenwerking en infra-toelage 

 Toelages : kinderopvangtoelage, opstart, brand, geluidsdemping 

 Starters intensief begeleid 

 Overleg met de sector wordt geïntensifieerd 

 Wervingscampagne voor kinderbegeleiders in de gezinsopvang 

 

Doelstelling 2: werken aan kwaliteit 

 

Ondernomen acties: 

 Een partner werd gevonden om een vormingsaanbod te ontwikkelen, om  opleidingen gratis en 

op maat van de zelfstandige initiatieven aan te bieden 

 Ondersteuning gezinsopvang : financiële bonus twv 200 € 

 

Doelstelling 3: werken aan toegankelijkheid  

 

Ondernomen acties : 

 Op internet site van de stad werken we aan een forum voor ouders en sector 

 Het contactpunt kreeg in 2014 een groot aantal informatievragen (958) en dringende 

opvangvragen (251) te verwerken. Voor 90% van de dringende opvangvragen kon een 

oplossing gevonden worden.  

 Vrije plaatsen bij de initiatieven worden gepubliceerd.  

 

 

6. UITBREIDING KINDEROPVANGTOELAGE  
 

Problematiek 

Er is een tekort aan kinderopvang in de stad en toch staan er plaatsen leeg bij niet- IKG (niet 

inkomensgerelateerde) groepsopvang. De kinderopvangtoelage zorgt er voor dat er minder plaatsen 

leegstaan, en de opvang voor meer mensen  betaalbaar is.  

 

Belangrijkste voorwaarden: 

 de ouderfactuur bedraagt niet meer dan 32 euro per dag. 

 Er wordt max. 10 € bijgepast van het verschil tussen de vaste prijs en datgene wat ouders IKG 

zouden betalen.  

 De bovengrens (tot waar wordt terugbetaalt) bedraagt 30 € 

Voorbeeld  

o Kinderdagverblijf vraagt als opvangprijs 32 euro/dag 

o Jantjes’ ouders zouden IKG 18 euro betalen 

o €30 - €18 = €12 euro  ouders krijgen €10 euro bijpassing en betalen nog €22  

 

Eerste evaluatie: (deze cijfers hebben betrekking op de inschrijvingen in januari 2015): 

 25 van de 57 niet- IKG initiatieven stapten in, dit is 44% of 45% van de niet –IKG plaatsen 

 Aantal plaatsen met bijpassing: 456  

 In het totaal zijn 63.47 procent van de plaatsen ingevuld.  Er is nog ruimte voor extra kinderen 

 

Beslissing na evaluatie:   

 Het maximum bedrag van de toelage verhoogd tot  € 14 bijpassing in plaats van  10 € 
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 Het plafond tot waar de bijpassing wordt gegeven wordt verhoogd van 30 € naar € 31,  

 maximum 50 % van de oorspronkelijke factuur wordt door de stad betaald. 

 

In ons voorbeeld:  €31 -€18 = €13  ouders krijgen €13 euro bijgepast,  betalen nog 19 euro  

 

Bespreking: 

 We horen van de sector dat het werkt en dat ze er heel tevreden mee zijn. 

 Ouder: Ik vond het fijn dat ik minder moet betalen, maar wij hebben het zelf niet nodig. Ik 

vroeg me af of dat geld niet beter ergens anders naartoe.  

 antwoord:   

o sommige mensen hebben het wel echt nodig. 

o de druk op de volledig inkomensgerelateerde initiatieven verminderd waardoor er 

meer mensen met minimumtarief terecht kunnen 

o het shoppinggedrag bij ouders mindert door de toelage. Ze blijven bij de zelfstandige, 

ook al komt er elders een IKG-plaats vrij. 

o Ook in een IKG-systeem kunnen veel mensen misschien meer betalen.  

 Ondanks de nieuwe regelgeving kwamen er Antwerpen veel plaatsen bij 

 

 

 

7. PROJECT PREFINANCIERING IKG-PLAATSEN DOOR DE STAD  
 

Toegankelijke kinderopvang betekent betaalbare kinderopvang. 

Om sneller de sneller Barcelonanorm te bereiken en startende kinderdagverblijven te ondersteunen 

geven we hen de mogelijkheid om een prijs aan te bieden volgens IKG. In totaal zou het gaat om 260 

plaatsen waarvoor de stad de IKG ouderbijdrage bijpast. We betrekken daarbij Kind en Gezin, want 

het is erg belangrijk dat zij vroeg of laat deze IKG ondersteuning overnemen. Zodra ze een opvang 

overnemen kan weer een nieuwe opvang worden ondersteunt (“rollend fonds”). We willen deze 

ondersteuning gebruiken om in de regio’s, waar zelfs met de kinderopvangtoelage starten moeilijk is 

omwille van de lage inkomens, toch bijkomende kinderopvang te kunnen creëren. Binnenkort vinden 

de gesprekken met Kind en Gezin plaats. Wordt vervolgt.  

 

 

 

8. VARIA 
 

Geen variapunten. 


