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Huishoudelijk reglement  

Lokaal Overleg Kinderopvang 

2013-2019 
 

Art. 1. Begrippen 

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

1° LOK: lokaal overleg kinderopvang 

2° DVG: diensten voor gezinsopvang 

3° IBO: initiatief buitenschoolse opvang 

4° OKiDO: naam voor de Antwerpse projecten voor de lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang 

(occasionele kinderopvang) 

5° VB ORA: vast bureau onderwijsraad Antwerpen (overlegorgaan van de onderwijsnetten in Antwerpen) 

6° Trappen 1, 2, 3: het niveau van de trap is gedefinieerd in de regelgeving van Kind en Gezin. De trap geeft de 

soort en de hoeveelheid subsidies aan die het initiatief ontvangt van Kind en Gezin. Trap 0 voorzieningen 

ontvangen totaal geen subsidie van Kind en Gezin. Trap 2 is opgedeeld in trap 2a en 2b, waarbij trap 2b een 

lager subsidieniveau betekent dan trap 2a. 

 
 
 

Art. 2 - Structuur van het LOK 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit: 

 de Algemene Vergadering 

 het bestuur van het LOK 

 

1.1. De Algemene Vergadering  

§1 De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 

 

§2 De Algemene Vergadering kan opgesplitst worden in: 

 een deeloverleg kinderopvang  (0 tot 3 jaar) voor thema’s kinderopvang 

 een deeloverleg buitenschoolse kinderopvang  (3 tot 12 jaar) voor thema’s buitenschoolse 

kinderopvang 

 

Er zijn drie secretarissen: één voor de voorschoolse kinderopvang 0-3 jaar, één voor voor- en naschoolse 

opvang 3-12 jaar , en één voor de vakantiewerking 3-12 jaar. 

Elk deeloverleg kan tijdelijke of definitieve werkgroepen inrichten. Het deeloverleg brengt verslag uit op de 

eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 

§3 Het lokaal bestuur overlegt met elke deelsector apart, meestal  ter voorbereiding van de Algemene 

Vergadering.  
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Algemene 
Vergadering 

deeloverleg 
kinderopvang 

werk- 

groepen   

deeloverleg 
buitenschoolse 
kinderopvang 

werk- 

groepen 

 Het sectoroverleg kinderopvang gebeurt in aparte groepen, waarbij telkens alle betrokken 

kinderopvanginitiatieven worden uitgenodigd : 

 Overleg diensten voor gezinsopvang 

 Overleg groepsopvang trap 2a 

 Overleg kinderopvang trap 0,1 en 2b 

 Overleg OKiDO-plangroep (trap 3) 

 

 Het sectoroverleg buitenschoolse kinderopvang bestaat uit: 

 Vast bureau van de onderwijsraad voor de bespreking van de binnenschoolse opvang,  

 Speelplanoverleg voor de opvang tijdens de schoolvakanties 

  IBO-overleg  

 

 

Overzicht:  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Bestuur van het LOK 

Het bestuur van het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat minimaal uit de voorzitter, de secretarissen en de 

vertegenwoordiger van Kind en Gezin. 

 

 

Art. 3 - Bijeenkomsten / vergaderingen 

§1 De algemene vergadering vergadert minstens driemaal per kalenderjaar met of zonder aansluitend een 

deeloverleg. 

 

§2 Indien nodig kunnen bijkomende  Algemene Vergaderingen of een apart deeloverleg belegd worden, hetzij 

op initiatief van de voorzitter, hetzij op gegronde vraag van een lid van het betreffende overleg. 

 

§3 De leden kunnen, indien gewenst, deelnemen aan beide deeloverleggen. 

 

§4 De verschillende sectoroverleggen vergaderen minstens driemaal per jaar en bespreken eventuele relevante 

agendapunten ter voorbereiding van de Algemene Vergadering. Het sectoroverleg kan input geven voor de 

agenda van de Algemene Vergadering.  

 

 

Art. 4 – De voorzitter 

§1 Er wordt tweejaarlijks een voorzitter en twee ondervoorzitters aangeduid. Het mandaat van de voorzitters 

wordt toegekend voor 2 kalenderjaren. 

 

§2 Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de rol van de voorzitter opgenomen door de 1ste ondervoorzitter. Bij 

afwezigheid van deze laatste wordt de rol van de voorzitter opgenomen door de 2
de

 ondervoorzitter. De 

secretarissen kunnen eveneens de rol van voorzitter opnemen indien nodig. 

Sectoroverleg 0-3 jaar 

DVG 
Trap 2 
groeps- 
opvang 

Trap 0 
Trap  1 

Trap 2b  

Trap 3 
OKiDO’s 

Sectoroverleg 3-12 jaar 

VB ORA 
Speelplan- 

overleg 
IBO- 

overleg 
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 De voorzitter wordt in zijn rol als vertegenwoordiger van zijn deelsector vervangen door zijn vervanger. 

Deze vervanger kan niet de rol als voorzitter van het LOK opnemen. 

 

§3 De voorzitter en ondervoorzitters zijn vertegenwoordigers van verschillende deelsectoren /vraagzijde. Na 

twee jaar volgt de 1ste vondervoorzitter de voorzitter op. Op deze manier wordt een beurtrol gerealiseerd 
waarbij elke vertegenwoordiging van zowel vraag- als aanbodzijde aan bod kan komen. 

 

Concreet krijgen we volgend schema: 

 

 Voorzitter 1ste 

ondervoorzitter 

2de 

ondervoorzitter 

1ste periode van 2 jaar A B C 

2de periode van 2 jaar B C D 

3de periode van 2 jaar C D E 

 

 

Art. 5 - Het secretariaat 

§1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. De deelvergaderingen worden voorgezeten 

door de secretarissen.  

 

§2 De stedelijke dienst Regie Kinderopvang verzorgt de administratie van de vergaderingen. De uitnodiging met 

de voorbereidende stukken en agenda worden ten minste 15 werkdagen voor de vergadering verstuurd. 

 

§3 Elk lid kan punten op de agenda plaatsen. 

 

§4 De voorzitter kan, bij hoogdringendheid, een bijkomend punt op de agenda plaatsen.  

 

§5 Deskundigen of betrokkenen die geen lid zijn kunnen uitgenodigd worden voor bespreking van bepaalde 

punten van de agenda. Dit gebeurt in samenspraak met de voorzitter en wordt in de agenda opgenomen. 

 

 

Art. 6 - Verdeling stemmen Algemene Vergadering 

De stemmen worden als volgt verdeeld tussen de leden: 

 

 

STEMGERECHTIGDE LEDEN - AANBODZIJDE 

 

A
ct

o
re

n
 

S
te

m
m

en
 

Vertegenwoordiger Vervanger 

Vrij Gesubsidieerd 

Basisonderwijs 
1 1 

Geert Van Kerckhoven 

geert.vankerckhoven@cksa.be 

Luc Bettens 

luc.bettens@cksa.be 

Stedelijk 

Basisonderwijs 
1 1 

Robert Scheltjens 

robert.scheltjens@so.antwerpen.be 

Ben De Maeijer 

ben.demaeijer@so.antwerpen.be 

Basisscholen GO!  1 1 
Karin Kreydt 

directie.plantijntje@antigon.be 

Tine Embrechts 

directie.kdo@antigon.be 

Stedelijke 

kinderopvang 

(trap 2a) 

1 1 
Vicky Meulenaere 

Vicky.meulenaere@stad.antwerpen.be 
 

Niet-stedelijke 

gesubsidieerd 

kinderdagverblijven 

(trap 2a) 

1 1 
Bart Van Bree 

bart.van.bree@telenet.be 

Rianne Buist 

kdv.rainbows@telenet.be 

mailto:directie.kdo@antigon.be
mailto:Vicky.meulenaere@stad.antwerpen.be


Versie 2016 - aangepast  4 

Zelfstandige 

groepsopvang 

(trap 0-1-2b) 

1 1 
Hilde Van de Velde 

hilde.vdv@telenet.be 

Nathalie Ruyssers 

nathalie@deeerstestapjes.be 

Zelfstandige 

gezinsopvang 
1 1 

Annemie Demeyer 

gokiekeboe@telenet.be 

Davina Mussche 

davina108@hotmail.com 

Diensten voor 

opvanggezinnen  
1 1 

tot 04/2018: Marina Van Tichelen  

marina.vantichelen@felies.be 

vanaf 05/2018: Kristel Meersman  

kristel@dog-gezinsbond.be 

An Willems 

DOW-Ann@stad.antwerpen.be 

IBO’s 1 1 
Ellen Havermans 

kosko@vdkomma.be 

Evi Hertogh 

denervier@skynet.be 

Lokale diensten voor 

buurtgerichte opvang 
1 1 

Bambi Leunckens 

bambileu@telenet.be 

Jamila Loubaa 

elief1@skynet.be 

Speelpleinwerkingen 1 1 
Philippe Maes 

philippe.maes@koraal.be 

Dries Roelant 

dries@kindervreugd.be 

TOTAAL 11 11   

 
 
 

STEMGERECHTIGDE LEDEN - VRAAGZIJDE 

 

A
ct

o
re

n
 

S
te

m
m

en
 

Vertegenwoordiger Vervanger 

Ouder afgevaardigd 

door het Vrij 

Gesubsidieerd 

Basisonderwijs 

(VCOV) 

1 1 
Liesbeth Segers 

liesbethsegers@hotmail.com 

Matthias De Groof 

matthias_degroof@yahoo.com 

Ouder afgevaardigd 

door het Stedelijk 

Basisonderwijs 

(KOOGO) 

1 1   

Ouder afgevaardigd 

door het gemeen-

schapsonderwijs 

(GO!) 

1 1 
Nadia El Hosni 

nadia.elhosni@hotmail.com 

Alia Aissati 

 

Ouder afgevaardigd 

door de 

kinderdagverblijven 

1 1   

Ouder afgevaardigd 

door de Gezinsbond 
1 1 

Fabienne Toussein 

fabiennetoussein@telenet.be 
 

Ouder afgevaardigd 

door de IBO 
1 1 

Malika Zerkouni 

malika.zerkouni@stad.antwerpen.be 
 

Afgevaardigde van 

de kansarmen- 

verenigingen 

1 1 
Ria  Johnson 

ria.johnson@Kauwenberg.be 
 

  

mailto:marina.vantichelen@felies.be
mailto:DOW-Ann@stad.antwerpen.be
mailto:kosko@vdkomma.be
mailto:matthias_degroof@yahoo.com
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Afgevaardigde van 

de raad van personen 

met een handicap 

1 1 
Gaby Pereira 

g.pereira@dvcsintjozef.be 

Glen Aerts 

glen.aerts@voluntas.be 

Afgevaardigde 

OCMW 
1 1 

Sarah Van den Eeden 

sarah.vandeneeden@ocmw.be 
 

TOTAAL 9 9   

 
 
 

STEMGERECHTIGDE LEDEN - GECOÖPTEERDEN LEDEN 

 

A
ct

o
re

n
 

S
te

m
m

en
 

Vertegenwoordiger Vervanger 

Contactpunt 

kinderopvang 
1 1 

Josée Van de Wouwer 

josee.vandewouwer@stad.antwerpen.be 

 

TOTAAL  1 1   

 
 
 

NIET STEMGERECHTIGDE LEDEN 

 

A
ct

o
re

n
 

S
te

m
m

en
 

Lokaal bestuur 

Afgevaardigde 

stadsbestuur 

kinderopvang 

1 0 
Schepen Nabilla Ait Daoud  

nabilla.aitdaoud@stad.antwerpen.be 

Hasna Azzouz 

hasna.azzouz@stad.antwerpen.be 

Afgevaardigde 

stadsbestuur 

buitenschoolse 

kinderopvang  

1 0 
Schepen Marinower 

claude.marinower@stad.antwerpen.be 

Kelly Broos 

kelly.broos@stad.antwerpen.be 

   Raad van bestuur 

Voorzitter 1 0 
Bart Van Bree 

bart.van.bree@telenet.be 
 

Secretarissen 

1 0 
Annick Schoups 

annick.schoups@stad.antwerpen.be 
 

1 0 
Rijn Van den Bergh 

rijn.vandenbergh@stad.antwerpen.be 
 

1 0 
Sabine Lefever 

sabine.lefever@stad.antwerpen.be 
 

Afgevaardigde Kind 

en Gezin 
1 0 

An Van Limbergen 

An.vanlimbergen@kindengezin.be 
 

TOTAAL  7 0   

 
 
 
 

mailto:g.pereira@dvcsintjozef.be
mailto:josee.vandewouwer@stad.antwerpen.be
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AANTAL LEDEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 

 
Actoren Stemmen 

Stemgerechtigde leden 

Aanbodzijde 11 11 

Vraagzijde 9 9 

Gecoöpteerden 1 1 

Niet stemgerechtigde leden 
Lokaal bestuur 2 0 

Raad van bestuur 5 0 

TOTAAL 28 21 

 


