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NAAM FUNCTIE 

Aanwezig 

Aerts Glen Vervanger personen met een handicap 

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

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

Broos Kelly Kabinet schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Buist Rianne Vervanger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Demeyer Annemie Vertegenwoordiger zelfstandige gezinsopvang 

Echelpoels Wini Jeugd - Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

El Hosni Nadia Vertegenwoordiger  ouders GO! 

Gutierrez Eleanor Vertegenwoordiger niet-stedelijke IBO’s 

Hertogh Evi Vervanger niet-stedelijke IBO’s 

Kreydt Karin Vertegenwoordiger Gemeenschapsonderwijs 

Leunckens Bambi Vertegenwoordiger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Maes Philippe Vertegenwoordiger speelpleinwerkingen 

Nauwelaerts Katia Vertegenwoordiger Stedelijke Kinderopvang (tot 10.00 uur) 

Pereira Gaby Vertegenwoordiger personen met een handicap 

Schoups Annick Regie Kinderopvang - Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Segers Liesbeth Vertegenwoordiger ouders vrij gesubsidieerd basisonderwijs (VCOV) 

Staes Ann Vertegenwoordiger ouders KOOGO (Stedelijk Onderwijs) 

Toussein Fabienne Vertegenwoordiger ouders Gezinsbond 

Van Bree Barthold Voorzitter / Vertegenwoordiger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Van de Velde Hilde Vertegenwoordiger zelfstandige sector 

Van den Bergh Rijn Onderwijsbeleid - Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Van Kerckhoven Geert Vertegenwoordiger katholiek onderwijs 

Wilms An Vervanger diensten voor opvanggezinnen 

   

Gast 

Delcourt Sofie Stafmedewerker Kinderopvang VVSG 

   

Verontschuldigd 

Huygelen Stephanie Contactpunt Kinderopvang 

Johnson Ria Vertegenwoordiger STA-AN 

Loubaa Jamila Vervanger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Marinower Claude Schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Scheltjens Robert Vervanger Stedelijk Onderwijs 

Van den Eeden Sarah Vertegenwoordiger OCMW 

Van Limbergen An Kind & Gezin 

   

 

 

Verslag 
 

Titel verslag: Lokaal Overleg Kinderopvang 

Datum: 10 mei 2016 – 09.00 tot 11.00 uur 

Plaats vergadering: Den Bell – Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen 
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AGENDA 

Wat? Wie? Tijd 

1. Verwelkoming  Rijn Van den Bergh 09.00 – 09.05 

2. Goedkeuring verslag 23/02/2016 Iedereen 09.05 – 09.10 

3. Bekrachtiging voorzitter door LOK / 

voordracht aan College 

Iedereen 09.10  - 09.15 

4. Vertegenwoordiging onderwijspartners Rijn Van den Bergh 09.15 – 09.20 

5. Aanpassing statuten en huishoudelijk 

reglement 

Rijn Van den Bergh 09.20 – 09.45 

6. Kiss & Ride; Zone 30 Annick Schoups 

Hilde Van de Vel 

09.45 – 10.05 

7. Stadspanden in concessie voor KO Annick Schoups 10.05 – 10.20 

8. Stand van zaken buitenschoolse KO Rijn Van den Bergh 10.20 – 10.30 

9. Stand van zaken decreet rond opvang en 

vrije tijd 

Rijn Van den Bergh 10.30 – 10.35 

10. Aanvragen masterplan Annick Schoups 10.35 – 10.45 

11. Varia Iedereen 10.45 – 11.00 

 

 

1. VERWELKOMING RIJN VAN DEN BERGH 

 

Rijn heet iedereen welkom en stelt enkele nieuwe gezichten voor:  

 Annemie Demeyer zal de zelfstandige gezinsopvang vertegenwoordigen 

 Eleanor Gutierrez: zij vervangt Silke Partous als vertegenwoordiger niet stedelijke IBO’s 

 Sofie Delcourt, stafmedewerker van VVSG, zij komt eens kijken hoe wij het LOK hier in 

Antwerpen aanpakken. 

 

 

2. GOEDKEURING VERSLAG 23 FEBRUARI 2016 IEDEREEN 

 

 

 

 

Op het LOK van februari 2016 werd beslist om de goedkeuring van het verslag te doen na de 

vergadering, zodat het goedgekeurde verslag zo snel mogelijk op website (A-stad) kan komen. 

De afgesproken timing wordt behouden nl. 

 ten laatste 14 dagen na het overleg wordt het verslag aan alle leden doorgestuurd met de vraag 

om op- of aanmerkingen te sturen en het verslag goed te keuren 

 14 dagen na het versturen van deze mail wordt het verslag als goedgekeurd aanvaard als er 

geen reacties komen. Indien nodig worden aanpassingen gedaan en wordt een nieuwe versie 

op de website gezet. 

Op vraag om ten laatste 17/03/2016 opmerkingen op het verslag door te geven zijn geen reacties 

toegekomen. Het verslag is dus goedgekeurd. 

 

 

Geen opmerking ontvangen. 

 
OPMERKINGEN 

GOEDKEURING 

VERSLAG 
Verslag wordt goedgekeurd 
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3. BEKRACHTIGING VOORZITTER LOK / VOORDRACHT COLLEGE RIJN VAN DEN BERGH 

 

Lieve De Lathouwer heeft in het LOK van 23/02/2016 haar mandaat van voorzitter neergelegd.  

Het LOK heeft gekozen om in eerste instantie op zoek te gaan naar een interne voorzitter. Er was 

slechts één kandidaat: Bart Van Bree. Hij krijgt van het LOK het mandaat voor de komende 2 jaar. 

Zijn aanstelling als voorzitter zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen. Welkom en veel succes Bart. 

 

Er wordt tevens een oproep gelanceerd voor het ondervoorzitterschap. Graag zou het LOK hiervoor 2 

personen aanstellen. Op deze manier kan de 1
ste

 ondervoorzitter na twee jaar voorzitter worden en de 

2
de

 ondervoorzitter wordt dan 1
ste

 ondervoorzitter. 

  

Bart Van Bree heet iedereen welkom en bedankt allen voor het vertrouwen dat in hem gesteld wordt. 

 

 

4. VERTEGENWOORDIGING ONDERWIJSPARTNERS RIJN VAN DEN BERGH 

 

Voor de vertegenwoordigers (vervangers) van de scholen is het moeilijk om aanwezig te zijn tijdens 

het LOK. In de Onderwijsraad van Antwerpen werd afgesproken dat Geert Van Kerckhoven de 3 

onderwijsnetten zal vertegenwoordigen in het LOK. Wanneer er een stemming zal zijn, is het 

mogelijk dat de collega’s van de andere onderwijsnetten alsnog aansluiten.  

 

 

5. AANPASSING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT  RIJN VAN DEN BERGH 

 

Oprichting en doel 

‘Besluit Vlaamse regering 24 mei 2013 betreffende lokaal beleid Kinderopvang’ 

 Taken 

o Inrichten Lokaal Overleg Kinderopvang 

o Beleidsdoelstellingen voor kinderopvang bepalen 

o Advies geven aan Kind & Gezin over de uitbreidingen van kinderopvang binnen 

grondgebied 

 LOK geeft advies over materies relevant voor Kinderopvang 

 Samenstelling: vertegenwoordiging van lokale actoren, gebruikers en lokaal bestuur 

 Samenstelling en werking: vastleggen door gemeenteraad 

 

Vertegenwoordiging aanbodzijde (zelfstandige gezinsopvang) 

 

Terminologie Ouderraad of Ouderkoepel?  

Er wordt afgesproken dat de term ‘een ouder afgevaardigd vanuit het vrij gesubsidieerd onderwijs’ zal 

gehanteerd worden in de statuten. De onderwijspartner kan dan hiervoor iemand aanduiden. Zo kan er 

beslist worden of er iemand uit de ouderkoepel of iemand uit een ouderraad aanwezig is. 

 

Huishoudelijk reglement 

 Art. 1: afkortingen, terminologie 

 Algemene vergadering LOK 

o Opsplitsing deeloverleg 0 - 3 jaar en 3 - 12 jaar (voor iedereen die wil, indien mogelijk 

zonder overlapping) 

o Werkgroepen (tijdelijk of definitief) bv. werkgroep inclusie in KOP 

o Deeloverleg  verslag op algemene vergadering 

o Sectoroverleg  voorbereiding algemene vergadering 
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 Secretaris(sen) 

 Voorzitter: mandaat van 2 jaar 

o Bij afwezigheid voorzitter (ondervoorzitters of secretarissen) 

 

Bedenking: er moet aandacht geschonken worden aan ouders en hun ervaringen, zowel in stadsgebied, 

als ook landelijke districten. Is een regionale spreiding over de districten noodzakelijk ? 

 

 

6. KISS & RIDE – ZONE 30 ANNICK SCHOUPS / HILDE VAN DE VELDE 

 

In de rand waren voorbehouden plaatsen aan kinderdagverblijven en aan scholen, terwijl er in de stad 

zelf hier geen rekening mee gehouden wordt. Kiss & ride-zones inrichten aan scholen wordt ook 

moeilijker. Er kan slechts iets aan gedaan worden als er concrete dossiers zijn.  

Er zijn zeker en vast locaties waar dit probleem zich stelt. Indien er nu reeds problemen gekend zijn, 

kunnen deze via mail gemeld worden aan de Regie Kinderopvang.  

 

Graag wil men ‘zone 30’ aan kinderdagverblijven gerealiseerd zien voor de veiligheid van ouders en 

kinderen. 

 

Deze bezorgdheid werd al eerder in het LOK geuit. Er werd toen een bevraging georganiseerd door de 

Regie Kinderopvang via hun communicatiekanalen. Hierop is slechts één reactie gekomen. 

Er was toen in het LOK afgesproken om eerst een evaluatie te doen van de nieuwsbrieven alvorens de 

bevraging terug op te nemen. 

 

Evaluatie nieuwsbrieven Regie Kinderopvang 

Uit de statistieken kan je opmaken dat de nieuwsbrief die de Regie Kinderopvang verspreidt, door de 

verschillende deelsectoren meer of minder geopend/gelezen wordt. 

 

De zelfstandige groepsopvang trap 0/1/2b opent de nieuwsbrief het meest. In 2015 werd 60 à 70 % 

van de verzonden nieuwsbrieven door deze groep geopend. In 2016 steeg dit aandeel tot 60 à 80 %. 

Bij de zelfstandige gezinsopvang opende in 2015 slechts de helft de nieuwsbrief. Intussen werd er 

vanuit de Regie Kinderopvang meer ingezet op ondersteuning van deze groep waardoor de 

nieuwsbrieven in 2016 ook meer gelezen worden.  

 

 

                                     2015      2016 
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                                     %      % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsopvang 2a opent zeer weinig de nieuwsbrief, slechts 30%, zowel in 2015 als in2016. Hier is 

een inhaalbeweging nodig, daar we de nieuwsbrief als een belangrijke communicatiemiddel willen 

inzetten.  

Bij de OKiDO’s is de interesse eveneens niet zo hoog: 30 à 40% in 2015, 40 à 60% in 2016. 

 

                                     2015      2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     %      % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit concluderen we dat voor een bevraging de nieuwsbrief niet het juiste kanaal is. De nieuwsbrief 

is wel belangrijk om onderwerpen aan te kaarten. 
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Omdat er momenteel niet kan ingeschat worden op welke schaal dit een probleem is, wordt er 

voorgesteld om terug een bevraging te organiseren. 

Tip: de bevraging wordt uit de nieuwsbrief gehaald en bv. een week later verstuurd. 

 

De bevraging wordt opnieuw in de volgende nieuwsbrief aangekondigd, zowel naar parkeer-

problematiek als naar snelheid. 

 Gaby vraagt om via deze bevraging na te gaan of er aangepaste plaatsen zijn waar mensen met 

een beperking kunnen parkeren. 

 

 

7. STADSPANDEN IN CONCESSIE VOOR KINDEROPVANG ANNICK SCHOUPS 

 

3
de

 oproep is net gelanceerd. De stad Antwerpen wil de Barcelonanorm halen tegen eind 2018.  

Hoe? 

 Creatie van een ondernemersvriendelijk klimaat 

 Via verschillende toelagen (kinderopvangtoelage, infrastructuurtoelage, opstarttoelage, …) 

 Ondersteuning en begeleiding (gratis vormingen, overlegmomenten, …) 

 Inzetten van stedelijk patrimonium waar mogelijk 

 Stad Antwerpen verbouwt na advies van brandweer en Kind & Gezin / VIPA (planadvies) 

 

Private exploitant – wie wordt gekozen? 

 De opdracht zal toegewezen worden aan de kandidaat met het businessplan met, vanuit het 

oogpunt van de stad, de grootste kans op langdurige exploitatie. 

 Verhuisbewegingen zijn niet uitgesloten. Projecten die volledig aantal kindplaatsen nieuw 

creëren genieten de voorkeur. 

 Voorkeur voor organisatoren die werken met kindbegeleiders in werknemersstatuut. 

 

Stedelijke panden in concessie (= vorm van huurovereenkomst / toelating om één bepaalde activiteit 

uit te voeren) 

 Duur concessie: 10 jaar (verlenging met 5 jaar mogelijk) 

 Concessievergoeding: marktconform of afgetopt op 66 euro/kindplaats/maand 

 Kinderopvangtoelage verplicht 

 

Oproep voor 4 panden 

 Terlindenhofstraat 150 - 2170 Merksem 

o Opgeleverd in april 2016  

o Gebouw met 3 bouwlagen (leefgroepen op gelijkvloers) 

o Start concessieovereenkomst vzw Beata voor 1,5 jaar; verhuizen daarna naar definitieve 

locatie; werken met IKT. 

o Oproep: private partner die langdurige exploitatie op zich neemt. Geen werkingsmiddelen.  

 Keizerstraat 71 - 2000 Antwerpen  

o Oplevering november 2017 

o 54 kindplaatsen 

 Provinciestraat 55 – 2140 Borgerhout 

o Wordt opgeleverd juni 2017 

o 48 kindplaatsen 

 Oudestraat 55 – 2660 Hoboken 

o Beschikbaar vanaf 2017 

95 kindplaatsen - gedeeld gebruik. Het is mogelijk om de concessie in 2 te splitsen (dus om 

later uit te breiden). 
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Planning 

 19 mei 2016: bezoekmoment aan de panden. Iedereen die wil kan dan de panden bekijken (er moet 

zelf vervoer voorzien worden). Geïnteresseerden kunnen best inschrijven. 

 12 juni 2016: moeten offertes binnen zijn 

 2
de

 helft juni 2016: samenkomst jury 

 Juli 2016: gunning door college 

 

Voor meer info: 

https://www.antwerpen.be/nl/info/5719f85cb1a8a72fb18b457f/oproep-kandidaat-uitbaters-voor-

kinderopvang-gezocht 

 

Vragen 

 Hoe is de rangorde van deze plaatsen i.v.m. een volgende uitbreidingsronde? 

 Er wordt rekening gehouden met de rangorde en de cluster, met puntensysteem zoals bepaald 

door het LOK. 

 Bedenking: het is niet evident om opvang uit trap 2b hierin te stimuleren.  

 

 Wat gebeurt er na 15 jaar?  

 Dan wordt bekeken of de nood aan kinderopvang nog steeds zo groot is. Hoewel de druk 

zeker nog niet van de ketel is als de Barcelonanorm gehaald wordt; daarna zal de norm van 

50% nagestreefd worden. Ambitie is aanwezig, dient enkel nog vervuld te raken. 

De kans is dus groot dat er opnieuw een oproep zal gelanceerd worden, waarbij het dus 

opnieuw wordt open verklaard. Er kunnen geen garanties gegeven worden dat je langer dan 

15 jaar in een pand kan zitten.  

 

 

8. STAND VAN ZAKEN REGIE EN OVERNAME BKO RIJN VAN DEN BERGH 

 

STAND VAN ZAKEN OVERNAME BKO 

 Koraal vzw 

Koraal vzw is gisteren gestart met de overname van stedelijk IBO De Jarrebees (Borgerhout). 

Er werd redelijk snel een sterk team samengesteld voor deze overname. Begeleiden van kinderen is de 

core business. Er zijn flaters begaan in de communicatie naar ouders, maar dit pijnpunt is intussen 

rechtgezet. Vanaf september zullen ze een nieuwe naam voor het IBO hanteren. 

In juli worden nog 2 IBO’s overgenomen (Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid) en in september de 

laatste (Wilrijk).  

 

 Komma vzw 

vzw Komma start 1 september 2016 met de overname van 3 IBO’s (Hoboken, Deurne en Merksem). 

 

 Kindervreugd 

Om extra plaatsen te creëren op woensdagnamiddag zal Kindervreugd vanaf september 2016 een extra 

aanbod organiseren op 5 locaties: Antwerpen-Noord, Antwerpen-Centraal, Merksem, Deurne en onder 

voorbehoud Berchem. Zij zullen een speelpleinwerking organiseren tussen 13.30 en 18.00 uur voor 

kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. De focus ligt hier op sociale vaardigheden ontwikkelen, nieuwe 

spelprikkels geven en kinderen een leuke vrijetijdsbesteding aan te bieden. 

Er is op elke locatie plaats voor 50 kinderen. Daarnaast zullen ze op elke locatie ook workshopreeksen 

aanbieden van vakantie tot vakantie. Kinderen kunnen hierop intekenen voor de ganse duur van een 

reeks. Ook kinderen die geen opvangnood hebben, kunnen bij Kindervreugd terecht.  

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/5719f85cb1a8a72fb18b457f/oproep-kandidaat-uitbaters-voor-kinderopvang-gezocht
https://www.antwerpen.be/nl/info/5719f85cb1a8a72fb18b457f/oproep-kandidaat-uitbaters-voor-kinderopvang-gezocht
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 Stekelbees vzw (onderdeel van de Landelijke Kinderopvang) 

Zal tijdens deze zomer in opdracht van de stad Antwerpen een aanbod voorzien voor kinderen tussen 

2,5 en 5 jaar. Dit gaat door in enkele AG/KOP-locaties die dan hun collectieve sluiting houden. 

Kinderen kunnen hiervoor nog inschrijven via de website van Stekelbees 

(www.vakantieopvangstekelbees.be, klikken op ‘reserveren’). De prijs voor een hele opvangdag 

bedraagt 9 euro (sociaal tarief en korting meerdere kinderen mogelijk). 

 

Werking van 11 tot 31 juli 2016 in 

 KDV Bobijn - Van Luppenstraat 44-50 te 2018 Antwerpen 

 Kleuterschool de Krokodil - Grétystraat 46 te 2018 Antwerpen 

Werking van 1 tot 21 augustus 2016 in 

 KDV Knuffel - Columbiastraat 213 te 2030 Antwerpen 

 KDV Brabbel - Regenstraat 9 te 2060 Antwerpen 

 

 AG/KOP 

Tijdens de zomer zal AG/KOP experimenteren in KDV Bobijn en KDV Brabbel om een extra 

leefgroep van 14 kinderen te creëren voor de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Zo kunnen kinderen, die net 

uitgestroomd zijn, opnieuw tijdens de vakantie opgevangen worden in een vertrouwde omgeving. Na 

evaluatie zal bekeken worden of dit proefproject in de toekomst op meerdere locaties en ook tijdens 

kleine vakanties kan verder gezet worden. 

 

Probleem 

Kinderen in trap 2a krijgen nog subsidies van Kind & Gezin tot ze 12 jaar zijn, KDV’s kunnen dus 

IKT blijven aanrekenen. In trap 2b is dit niet mogelijk. Van zodra het kind 1 dag naar de kleuterschool 

is geweest, en het komt daarna terug tijdens de vakantie, krijgt de opvang er geen subsidie meer voor. 

De prijzen voor ouders zijn daarom bij hen te hoog.  

Welke ratio zit hierachter dat dit in 2a mag en in 2b niet? Iedereen heeft er baat bij om kinderen langer 

op te vangen in de KDV.  

De vergunde capaciteit wordt niet overschreden. Er zit een groot potentieel in de zelfstandige opvang, 

maar hoe groot is dit? Kan dit bevraagd worden?  

Op dit moment zit dit in een uitdoofscenario. Ouders kunnen niet opdraaien voor de werkelijke kost 

(omdat er geen subsidies gegeven worden of omdat het niet meer IKT kan). 

 

TO DO Regie Kinderopvang 
1. Op overleg met Kind & Gezin in juli dit zeker opnemen. 

2. Bevraging organiseren om zicht te krijgen op het potentieel bij de zelfstandige opvang om deze 

kinderen op te vangen. 

 

Reacties 

 Het is wel fijn dat er aandacht geschonken wordt aan deze kleinste kleuters die nog niet terecht 

kunnen bij sportkampen, speelpleinen, … 

 IBO Koraal vzw wil bekijken of ze vanaf september 2016 ook meer plaatsen kunnen creëren op 

woensdagnamiddag, om zo tegemoet te komen aan de enorme vraag op woensdag. 

 

STAND VAN ZAKEN REGIE 

 Klankbordgroep voor- en naschoolse opvang (scholen en ouders) 

o Gezamenlijk prijzenbeleid binnenschoolse opvang 

o Reglement buitengewoon onderwijs 

o Reglement ‘impulssubsidie’ 

o Procedure niet-opgehaalde schoolkinderen (procedure, locaties,…) 

 Vorming voor opvangbegeleiders binnenschoolse opvang (najaar 2016-voorjaar 2017) 
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 Nieuw: Sectoroverleg IBO’s vanaf september 2016 

o Thema’s/gesprekspunten melden aan Rijn/Sabine 

 

 

9. STAND VAN ZAKEN DECREET OPVANG EN VRIJE TIJD RIJN VAN DEN BERGH 

 

Conceptnota opvang en vrije tijd (Vlaamse Regering) 

 Hoorzittingen op 16/03/2016, 27/04/2016 en 04/05/2016 (videoverslagen online) 

 Experts van verschillende organisaties en instellingen  

 25/05/2016: schepen Claude Marinower uitgenodigd – Kelly Broos zal het woord voeren op 

de hoorzitting ter vervanging van de schepen. De hoorzitting kan live op video gevolgd 

worden. 

o Decreet rond kadervorming mee opnemen (organisaties draaien op vrijwilligers, zorgt 

voor reële bedreiging voor de organisaties wanneer het attest niet meer erkend wordt 

door de Vlaamse Overheid) 

Enkele zaken: 

 Over verschillende beleidsdomeinen (opvang, onderwijs, sport, cultuur, jeugd, …) 

 Decentralisatie van de regie (moeilijkheden rond financiering op lange termijn) 

o Scheiding actor en regie als noodzakelijke voorwaarde: rollen duidelijk maken 

o ‘Zorgzame transitie’ (bv. wat betreft financiering op lange termijn) 

o Middelen kleuren/oormerken (i.p.v. in de grote pot) of mogen steden en gemeenten zelf 

beslissen hoe ze dit budget inzetten 

o Minimale voorwaarden opleggen vanuit Vlaanderen of niet? 

o Opvang door gezinsopvang (onder 2 decreten?) 

 

Tegen de zomer wil men deze hoorzittingen afsluiten. 

 

 

10. AANVRAGEN MASTERPLAN ANNICK SCHOUPS 

 

Principe: lange termijn visie. 

Masterplan biedt zekerheid aan organisatoren die investeren in infrastructuur. 

 

Opname in het masterplan betekent bevriezing van de score (op basis van de clustervolgorde) en 50 % 

van de plaatsen bij de uitbreidingsronde worden toegekend aan projecten van het masterplan, die op 

dat moment binnen een periode van 6 maand worden gerealiseerd. 

 

 Projecten met een realisatiedatum in de periode tussen 1 tot 3 jaar. 

 In een cluster met gewogen tekort van minstens 50 plaatsen 

 Groei van minstens 18 plaatsen 

 Dossier met locatie, bouwplannen, timing 

 

 Twee aanvraagrondes per jaar: deadline 30 april en 31 oktober 

 Regie Kinderopvang kijkt de aanvragen administratief na 

 LOK keurt de goedkeuring ervan goed in het masterplan 

 

Kanttekening: de belofte mag het tekort van de cluster niet overschrijden. 

 

Project krijgt punt o.b.v. clustervolgorde : 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 
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De aantallen kindplaatsen worden van de tekorten afgetrokken, met gevolg dat de clustervolgorde dan 

kan wijzigen. 

 
Deadline 30 april: 4 aanvragen kwamen binnen : 

 

 1 onontvankelijk 

o Vlindertuintje vzw : Frans Standaertlei 52 - 2180 Ekeren 

18 nieuwe plaatsen vanaf 1 juli 2016  

 te snel: mag ten vroegste vanaf 1 jaar  

 2 ontvankelijk 

o De Vlam vzw: St Bernardsestwg 639 - 2660 Hoboken (cluster 21) 

18 nieuwe plaatsen vanaf september 2017    5 punten 

o Het Lieverdje vzw: hadden al ingediend 31 oktober 2015 (voor Krugerstraat – 2660 

Hoboken (cluster 21) - 126 plaatsen vanaf december 2016   7 punten 

Ondertussen problemen met aannemer;  project springt af; hebben nu nieuwe locatie in 

zelfde cluster. Wel voor meer plaatsen: 144, vanaf oktober 2017 

 

Vraag aan de leden: ondertussen zijn de punten voor cluster 21 gedaald naar 5 punten: moeten de 

punten voor Het Lieverdje vzw aangepast of behouden worden? 

Besluit: de aanwezige leden beslissen om de 7 punten, die Het Lieverdje vzw bij de vorige 

indieningsronde hadden gekregen, te laten behouden. 

 

 

LOK 15 oktober 2015  

De projecten uit deel 6 trap 2b die opstarten vanaf september 2016, en in een cluster met een tekort 

van meer dan 50 punten, worden in principe automatisch opgenomen in het masterplan. 

 

 Beata: Rerum Novarumlaan – 2170 Merksem (cluster 13): 56 plaatsen 3 punten 

Nu opnieuw ingediend voor zelfde adres (dus was eigenlijk niet nodig): 42 nieuwe plaatsen 

vanaf oktober 2017   
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Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 

regie.kinderopvang@stad.antwerpenbe 

Vraag aan de leden: volgens huidige clusterlijst geen opname meer in masterplan want geen tekort 

meer van 50 plaatsen. Toch 3 punten behouden van vorige aanvraag ?  

Besluit: de leden beslissen om het dossier Beata Merksem eerst verder uit te klaren om dan te kunnen 

beslissen of zij al dan niet de 3 punten krijgen toegewezen (verzet naar volgend LOK) 

 

Er komt de vraag of er een visuele kaart kan meegegeven worden, omdat er nu veel projecten in 

Hoboken lopende zijn. Komt beetje gek over. 

 

TO DO 

Clusters + tekorten Barcelonanorm op volgend LOK brengen  globaal overzicht 

Specifiek voor Hoboken het uiteindelijke overzicht. 

 

 

11. VARIA IEDEREEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELFSTANDIGE 

GEZINSOPVANG 

(ANNEMIE 

DEMEYER) 

Overdag vergaderen is moeilijk voor de vertegenwoordiger/vervanger uit 

de gezinsopvang, daar zij er steeds alleen voor staan. Kan er terug bekeken 

worden of het LOK opnieuw ’s avonds kan gehouden worden? 

 Terechte opmerking vanuit zelfstandige gezinsopvang. Annemie 

heeft het gevoel dat ze buiten heel veel thema’s op het LOK staat, 

maar wil toch trachten aanwezig te zijn en mee denken en input 

leveren. 

TO DO Regie Kinderopvang 

Bevraging organiseren, waarbij de vraag zal gesteld worden of het een 

probleem is om opnieuw ’s avonds te vergaderen. 

 

STAND VAN ZAKEN 

OVERGANG KINDER-

OPVANG  KO 

Ushi Byl wachtte op een vertegenwoordiger van de onderwijsnetten. Dit 

wordt verder opgenomen. 

 


