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NAAM FUNCTIE 

Aanwezig  

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

Brzyk Liesbet Kabinet schepen voor jeugd, leefmilieu, dierenwelzijn en kinderopvang 

Buist Rianne Vervanger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Havermans Ellen Vertegenwoordiger IBO’s 

Kleynnaert Sharon Vervanger  Gemeenschapsonderwijs 

Lefever Sabine Jeugd - Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Leunckens Bambi Vertegenwoordiger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Loubaa Jamila Vervanger lokale diensten buurtgerichte opvang 

Maes Philippe Vertegenwoordiger speelpleinwerkingen 

Meulenaere Vicky Vertegenwoordiger Stedelijke Kinderopvang 

Pereira Gaby Vertegenwoordiger personen met een handicap 

Schoups Annick Secretaris lokaal overleg kinderopvang 

Segers Liesbeth Vertegenwoordiger ouders vrij gesubsidieerd basisonderwijs (VCOV) 

Toussein Fabienne Vertegenwoordiger ouders Gezinsbond 

Van Bree Barthold Voorzitter / Vertegenwoordiger niet-stedelijke gesubsidieerde KDV 

Van de Velde Hilde Vertegenwoordiger zelfstandige sector 

Van de Wouwer Josée Contactpunt Kinderopvang 

Van Kerckhoven Geert Vertegenwoordiger katholiek onderwijs 

Van Tichelen  Marina Vertegenwoordiger diensten voor opvanggezinnen 

   

Uitgenodigd 

Van Steenberge Ellen Regie Kinderopvang 

Wyninckx Els Cultuur 

   

Verontschuldigd 

Aerts Glen Vervanger personen met een handicap 

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

Broos Kelly Kabinet schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Embrechts Tine Vertegenwoordiger Gemeenschapsonderwijs 

Marinower Claude Schepen voor onderwijs en rechtszaken 

Meersman Kristel Vertegenwoordiger diensten voor opvanggezinnen 

Scheltjens Robert Vertegenwoordiger Stedelijk Onderwijs 

 

Verslag 
 

Titel verslag: Lokaal Overleg Kinderopvang 

Datum: 23 oktober 2018 – 10.00 tot 12.00 uur 

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

 

Wat? Wie? Tijd 

1. Verwelkoming en goedkeuring verslag 

22/05/2018 

Voorzitter 10.00 – 10.05 

2. Boekstart Els Wyninckx 10.05 – 10.25 

3. Feedback uitbreidingsrondes K&G + 

oproep stad Antwerpen 

Ellen Van Steenberge 10.25 – 10.55 

4. Masterplan Ellen Van Steenberge 10.55 – 11.05 

5. GDPR: acties die moeten ondernomen 

worden door RKO 

Annick Schoups 11.05 – 11.20 

6. Kinderopvangzoeker Josée Van de Wouwer 11.20 – 11.35 

7. Afspraken verkiezing nieuw LOK 2019-

2025 

Ellen Van Steenberge 11.35 – 11.50 

8. Varia Iedereen 11.50 – 12.00 

 

 

1. VERWELKOMING EN GOEDKEURING VERSLAG 22 MEI 2018 VOORZITTER 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

 

Het secretariaat heeft het ontslag ontvangen van Robert Scheltjens, vertegenwoordiger Stedelijk 

Onderwijs. Omdat dit het laatste overleg is van deze legislatuur wordt er geen nieuwe vertegenwoordiger meer 

aangesteld. 

 

OPMERKINGEN VERSLAG 22/05/2018 IEDEREEN 
 

 

 Marktaandeel  

(1) 

Marktaandeel 

ingestapt in 

KOZA 

 (2) 

Aandeel 

goedgekeurde 

aanvragen 

(3) 

Trap 0/1 24% 28% 4% 

Trap 2b 21% 12% 5% 

Trap 2a 18% 14% 25% 

Diensten voor gezinsopvang 10% 13% 19% 

Trap 2a – stedelijk kinderopvang 21% 28% 45% 

Trap 3 (OKiDO’s) 5% 5% 2% 

 

Agendapunt 7: KOZA 

Waar komen de kinderen, die een goedgekeurde aanvraag hebben in KOZA, 

juist terecht? 

 

FEEDBACK 

AGENDAPUNT 
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1. marktaandeel = % aantal plaatsen per trap op het totaal aantal kindplaatsen in Antwerpen  

 (bv. 24 op 100 plaatsen = trap 0/1) 

2. idem als 1 maar dan enkel rekening houdend met kindplaatsen van de initiatieven ingestapt in 

KOZA (niet iedereen is ingestapt) 

3. aandeel goedgekeurde aanvragen die terecht komen in initiatief van die subsidietrap, uitgedrukt in 

% van het totaal aantal goedgekeurde aanvragen 

 

Enkele bemerkingen 

 Deze tabel geeft niet weer wanneer een initiatief juist is ingestapt; niet iedereen is even lang 

ingestapt in KOZA, terwijl de goedgekeurde aanvragen betrekking hebben op de aanvragen vanaf 

het lanceren/start van KOZA tot nu. 

 Niet iedereen gebruikt op dezelfde manier het systeem/KOZA: inschrijvingen voor de stedelijke 

kinderopvang moeten steeds gebeuren via KOZA; andere initiatieven hebben naast KOZA soms nog 

een eigen werkwijze en geven geen directe registratie voor deze aanvragen.  

 

Afspraak regelmatig in LOK-overleg een stand van zaken geven van het aantal goedgekeurde 

aanvragen in KOZA. 

 

 

GOEDKEURING VERSLAG 22/05/2018 IEDEREEN 

 

 

 

2. BOEKSTART ELS WYNINCK 

 

 
 

Els Wyninckx komt het project Boekstart, gesubsidieerd door de stad Antwerpen en de Vlaamse 

Overheid, toelichten.  

 

Boekstart wil baby's en peuters met hun (groot)ouders laten genieten van boeken. Via de consultatie-

bureaus van Kind en Gezin krijgen ouders een gratis boekenpakket (een babypakket op 6 maanden; 

een peutertas, die regelmatig wordt gewijzigd, op 15 maanden). Bijna alle bibliotheken hebben ook 

een speciaal hoekje met boeken voor de allerkleinsten. Zo maken ze al op jonge leeftijd kennis met 

(voor)leesplezier. 

 

Vanaf 4 november 2018 is er in 4 bibliotheken (Antwerpen-Permeke, Berchem, Deurne, Merksem) 

een tentoonstelling rond Nijntje; in de andere bibliotheken worden acties rond Nijntje georganiseerd.  

 

Er worden ook extra Boekstartvormingen (zowel voor ouders als voor professionelen) georganiseerd. 

Om iedereen de kans te geven de vorming te volgen, worden ze op verschillende momenten  en 

tijdstippen gegeven  Na de vormingen kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen om als 

vrijwilliger te gaan voorlezen in kinderdagverblijven. 

 

Overzicht van de vormingen (inschrijven kan rechtstreeks via de contactpersoon) is terug te vinden op  

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/ondersteuning-sector 

GOEDKEURING 

VERSLAG 
Verslag wordt goedgekeurd 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/ondersteuning-sector
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Actie Annick: Uschi vragen om overzicht met data op A-stad te plaatsen. 

 

Op 18 mei 2019 is er de ‘Boekstartdag’. Op deze dag zetten alle deelnemende Boekstart-bibliotheken 

hun deuren open voor ouders met kinderen van 0 tot 2,5 jaar. 

 

Voor meer info over Boekstart kan u terecht bij Els Wyninckx (Els.Wyninckx@stad.antwerpen.be) 

 

 

3. UITBREIDINGSRONDES K&G + OPROEP STAD ANTWERPEN ELLEN VAN STEENBERGE 

 

FEEDBACK UITBREIDINGSRONDES 

De afgelopen maanden is er veel geïnvesteerd in kinderopvang zowel door Kind en Gezin als door de 

Stad Antwerpen. Op het vorige LOK is dit al uitvoerig besproken en vandaag komt Ellen een 

terugkoppeling geven van de resultaten. 

 

Toekenning basissubsidie 

Uitbreidingsronde om basissubsidies toe te kennen aan bestaande initiatieven die nog geen subsidies 

ontvingen (uitbreiding van trap 0 naar trap 1-initiatieven). 

In Antwerpen kwamen 682 plaatsen in aanmerking waarvan er 400 werden toegekend. 

Ondertussen heeft Kind en Gezin nog een uitbreidingsronde voor basissubsidie gezinsopvang 

georganiseerd. 

 

Extra IKT-plaatsen 

De uitbreidingsronde die Kind en Gezin heeft georganiseerd ging over de toekenning van 75 trap 2b-

plaatsen. 

Antwerpen heeft  geen extra middelen gekregen omdat niet werd voldaan aan de gevraagde eisen 

(unieke registratie). 

 

Overname pre-subsidiëring 

Op 01/09/2018 werden 292 plaatsen, die door de Stad Antwerpen werden gesubsidieerd,  over-

genomen door Kind en Gezin. Naast deze overname heeft het Zorgbedrijf 23 trap 2a-plaatsen 

teruggeven aan Kind en Gezin met als resultaat een overname van 34 extra plaatsen. 

Dat betekent dat alles werd overgenomen behalve de 44 plaatsen van vzw Het Lieverdje. 

 

OPROEP STAD ANTWERPEN 

De Stad Antwerpen heeft ook een nieuwe oproep, deels nog lopende, gedaan. Deze oproep was een 

dubbele oproep: enerzijds voor 250 plaatsen omschakeling van  vaste prijs (eventueel met KOT) naar 

IKT en anderzijds voor 50 nieuwe plaatsen. 

 

Oproep omschakeling (afgesloten) 

De stad heeft ervoor gekozen om opnieuw te werken met een puntensysteem (hoelang bezig met 

kinderopvang en/of werken met personeel in loondienst) voor toekenning van de plaatsen. 

Iedereen met minstens 6 op 8 punten werd gehonoreerd en zo kwam men op een totaal van 275 

plaatsen voor de groepsopvang. 

 Vraag: waarom komen er 4 initiatieven uit Ekeren in aanmerking? 

 Initiatieven uit Ekeren zijn al vaak uit de boot gevallen. Deze initiatieven zijn vaak al vrij 

lang bezig met kinderopvang (wat een voorwaarde was) en hierdoor zijn ze hoog in de 

rangschikking terecht gekomen en gehonoreerd. 

 

mailto:Els.Wyninckx@stad.antwerpen.be
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Naast de oproep voor de groepsopvang is er ook een oproep gelanceerd voor de gezinsopvang. Hierop 

hebben 3 initiatieven gereageerd. 

 

Dat maakt dat er opnieuw 336 plaatsen zijn die door de stad Antwerpen gesubsidieerd worden. 

 

Oproep nieuwe plaatsen (50 plaatsen) 

Helft van deze nieuw  plaatsen gaan naar het Masterplan (vzw Het Lieverdje). De andere plaatsen 

moeten nog verdeeld worden. Collegebeslissing volgt over enkele weken. 

 

UITBREIDINGSRONDE NAJAAR  2018 

Specifiek voor toekenning van trap 3-subsidies. Het is een plussubsidie voor initiatieven die IKT-

werken (trap 2a of 2b) om extra kwetsbare gezinnen te ondersteunen en kinderen uit deze gezinnen toe 

te leiden naar een kinderdagverblijf. 

 

Deze uitbreidingsronde is nog maar de 2
de 

 voor trap 3. De eerste keer werd er door het LOK beslist 

om iedereen, die een aanvraag deed, de kans te geven om als trap 3-initiatief te werken. 3 initiatieven 

zijn toen overgestapt maar niet alle nemen hun rol op zoals het moet. Dit wil niet zeggen dat ze niet 

voldoen aan de 30%-norm maar ze voldoen vaak niet aan de andere criteria die Kind en Gezin hen 

oplegt.   

 

Omdat de Stad verwacht dat zij opnieuw gevraagd zullen worden om advies te geven en het LOK nog 

geen geijkt kader heeft qua beoordelingscriteria volgend voorstel met als uitgangspunt de toekenning 

van subsidie trap 3 als beloning voor geleverde werk. 

 

Uitgelichte 

voorwaarde 

Beoordelingscriterium Score 

Opnamebeleid Samenwerkingsverbanden met andere organisatoren, 

instanties die werken met gezinnen die kinderopvangvragen 

hebben & het contactpunt kinderopvang 

/1 

Opnamebeleid Opvangplan op maat van kwetsbaar gezin, waarbij rekening 

wordt gehouden met minimum aantal dagen, dringende of 

snelle startdata, administratieve inschrijfprocedure en de 

extra kosten/mee te nemen zaken.  

/4 

Bereik Aandeel kwetsbare gezinnen /2 

Sociale functie Beleid en activiteiten met oog op betrokkenheid van de 

gezinnen, de medewerkers en de buurt 

/1 

 

 Organisatoren die zich kandidaat willen stellen moeten toch in detail toelichten hoe zij gaan 

werken? 

 Er zal een projectvoorstel/beschrijving gevraagd worden. Sommige van de voorgestelde 

criteria zullen uit het huishoudelijke reglement af te leiden zijn; andere criteria zullen 

moeten aangetoond worden. 

 

Vraag aan de aanwezige leden: is iedereen akkoord met de voorgestelde beoordelingscriteria? 

Besluit: alle aanwezigen gaan akkoord. 
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Opmerking Annick 

Antwerpen zal een voorafname krijgen voor een aantal plaatsen. Voor de andere kandidaat 

steden/gemeenten zal er gestreefd worden dat 30% van het percentage kinderen in kansarmoede een 

plaats heeft. 

Als men deze lijn doortrekt voor Antwerpen betekent dit dat men + 2000 plaatsen trap 3 moet 

voorzien (30% van de + 22.000 kinderen tussen 0 en 3 jaar leeft in  kansarmoede). Antwerpen zal 

maar een klein deel van dit aantal plaatsen toegekend krijgen. 

 

2 voorstellen om deze problematiek bij de overheid aan te kaarten: 

 Schepen neemt hierover contact op met minister Van Deurzen  

 Vanuit het LOK een brief schrijven aan de minister als signaal naar de overheid 

 

Besluit: alle aanwezige leden gaan akkoord dat de schepen hierover contact opneemt met de minister 

en dat er vanuit het LOK een brief wordt geschreven als signaal naar de overheid. 

 

 

4. MASTERPLAN ELLEN VAN STEENBERGE 

 

Ellen geeft een korte stand van zaken over projecten opgenomen in het Masterplan 

 

• Vzw Het Lieverdje: 20 plaatsen (7 punten) – Opening voorzien in december 2018 

• Vzw De Vlam: 18 plaatsen (5 punten) – Opening voorzien in februari 2019 

 

Er wordt gehoopt dat de Vlaamse Overheid binnenkort opnieuw een uitbreidingsronde voor nieuwe 

plaatsen zal organiseren. 

 

 

5. GDPR: ACTIES DIE MOETEN ONDERNOMEN WORDEN DOOR RKO ANNICK SCHOUPS 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het GDPR (General Data Protection Regulation) heeft 

de dienst Regie Kinderopvang haar gegevensverwerking (van ouders en opvang-initiatieven) onder de 

loep genomen en een aantal acties geformuleerd. 

 
 

6. KINDEROPVANGZOEKER JOSÉE VAN DE WOUWER 

 

Contactpunt_KOZA.pdf
 

Het Contactpunt kinderopvang wordt Lokaal Loket.   

Doel van het Lokaal Loket: ouders ondersteunen bij (dringende) opvangvragen. De belangrijkste tool 

hierbij is KOZA. De info over vrije plaatsen is daarbij cruciaal: vraag aan alle initiatieven om KOZA 

en vooral de vrije plaatsen zo goed mogelijk  up to date te houden.  

 Wordt de werklast van de toeleiders niet hoger nu ze doorverwijzing moeten registreren in 

KOZA? 

 Vroeger moesten toeleiders doorsturen via mail; nu via KOZA (werkdruk = gelijk).  

 Aanvragen van de toeleiders worden apart gehouden van de gewone aanvragen en krijgen 

een nieuwe benaming: doorverwijzingen. Het contactpunt bekijkt op welke manier ouders 
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ondersteund kunnen worden: indien telefonisch niet mogelijk worden zij uitgenodigd op 

het spreekuur. 

 

Josée pleit ervoor dat de initiatieven zoveel mogelijk open staan voor beperkte opvangplannen  (½ 

dagen; enkele dagen, ….). 

Opmerking 

Vaak wordt het opvangplan gekozen in functie van de prijs. Kostprijs is voor vele ouders een 

belangrijke factor waar rekening mee gehouden moet worden. 

 

 

7. AFSPRAKEN VERKIEZINGEN LOK 2019-2025 ELLEN VAN STEENBERGE 

 

Dit is het laatste overleg van het huidige LOK (formeel wordt het pas ontbonden na installatie van de 

nieuwe gemeenteraad = binnen de 6 maanden na de start van een nieuwe beleidsperiode). 

 

Ideale gelegenheid om de werking van het toekomstige LOK (2019-2025) te bekijken. Zowel regie 

kinderopvang als regie buitenschoolse kinderopvang hebben bekeken hoe het LOK volgende 

legislatuur er kan uitzien. 

 

HUIDIGE SAMENSTELLING 

Aanbodzijde Vraagzijde 

Vrij gesubsidieerd basisonderwijs Ouder Vrij gesubsidieerd basisonderwijs 

Stedelijk basisonderwijs Ouder Stedelijk basisonderwijs 

Basisscholen GO! Ouder Basisscholen GO! 

Stedelijke kinderopvang Ouder kinderdagverblijven 

Trap 2a kinderdagverblijven Ouder gezinsbond 

Zelfstandige groepsopvang (trap 0,1 en 2b) Ouder IBO’s 

Zelfstandige gezinsopvang Afgevaardigde kansarmen verenigingen 

Diensten voor opvanggezinen Afgevaardigde van raad personen met handicap 

IBO’s Afgevaardigde OCMW 

Lokale diensten voor buurtgerichte opvang  

Speelpleinwerkingen Medewerker Contactpunt kinderopvang 

+ niet-stemgerechtigde leden (vertegenwoordigers van lokaal bestuur/schepenen, secretarissen, 

voorzitter) 

 

 

VOORSTEL NIEUWE SAMENSTELLING LOK 2019-2025 

 Huidige samenstelling + nieuwe actoren 

Aanbodzijde - NIEUW Vraagzijde - NIEUW 

Vertegenwoordiger kinderopvang vaste prijs 

(trap 0/1) 
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Vertegenwoordiger kleine onderwijsverstrekkers 

en joodse scholen 

Ouder afgevaardigd door de kleine 

onderwijsverstrekkers en joodse scholen 

Vertegenwoordiger stedelijke aanbieders 

vakantieaanbod 

 

Vertegenwoordiger niet-stedelijke aanbieders 

vakantieaanbod 

 

Aanvulling door leden van het LOK  

Vertegenwoordiger buitengewoon onderwijs Ouder buitengewoon onderwijs 

 Afgevaardigde Huizen van het Kind 

 

Aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden 

 Door aanvulling met extra vertegenwoordigers/afgevaardigden is er geen evenwicht meer  tussen 

aanbod- en vraagzijde. 

 Voorwaarde max. 2/3 van de leden hetzelfde geslacht 

 Bewaken dat deze verhouding gans de periode behouden blijft (conform gemeentedecreet) 

 Hoe vertegenwoordigers ouders meer betrekken? 

 Ouders niet meer voor 6 jaar verkiezen,  maar laten participeren voor 2 jaar om engagement te 

behouden/betrokken te blijven 

 Vrijwilligers; niet meer gekoppeld aan een sector 

 

Opmerkingen 

 Waarom ouders niet 2x voor een periode van 3 jaar verkiezen? 

 Hoe kunnen ouders gemotiveerd/geëngageerd worden als het overleg maar enkel overdag plaats 

doorgaat? 

 Voorstel: overleg afwisselend (overdag/’s avonds) laten doorgaan. 

 

Vraag aan de aanwezige leden: is iedereen akkoord 

 dat het LOK 2019-2025 als volgt wordt samengesteld: huidige LOK + extra vertegenwoordigers 

zoals in voorstel; 

 dat de vertegenwoordigers ouders voor een termijn van 3 jaar worden verkozen; 

 dat het overleg afwisselend overdag/’s avonds zal plaatsvinden. 

Besluit: iedereen is akkoord met de nieuwe samenstelling, de verkiezing van ouders voor een termijn 

van 3 jaar en het afwisselend organiseren van het overleg. 

 

TIMING VERKIEZING NIEUW LOK 

Januari 2019 

• Ontbinding van huidige LOK & oproep kandidaten 

Februari 2019 

• (Eventueel) organisatie verkiezing per deelsector  

Maart of april 2019 

• Bekrachtiging samenstelling LOK door gemeenteraad 

 

Oproep Annick 

Gemotiveerde ouders vinden zal niet zo gemakkelijk zijn. Daarom doet zij een warme oproep aan 

iedereen om mogelijke kandidaat-ouders aan te spreken om zich kandidaat te stellen  zeer 

belangrijk dat de vraagzijde ook voldoende vertegenwoordigd is. 
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8. VARIA IEDEREEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR BKO 

(PHILIPPE MAES) 
Ouders die toelagen vragen bij de buitenschoolse opvang moeten heel wat 

persoonlijke gegevens doorgeven. Als aanbieder moet ze aan ouders 

kunnen garanderen dat stad met deze informatie correct omgaat. De 

garantie dat er via de GDPR-regels wordt gewerkt ontbreekt. 

 Om een document op te stellen werd er navraag gedaan bij 

juridische dienst. Wordt verder vervolgd. 

 

STAND VAN ZAKEN 

TOELAGEN 

(PHILIPPE MAES) 

Kan er een stand van zaken gegeven van de toelagen die worden 

aangeboden voor buitenschoolse kinderopvang? Voor 

kleuteropvangtoelage? 

 Op volgende LOK zal Sabine hierover een stand van zaken geven. 


