
 

   

 
 

Verslag extra Lokaal Overleg 
Kinderopvang van 19 oktober 2020  

20 oktober 2020  

 Entiteit Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent 
   

 Contactpersoon Danny Verdonck – digitale samenkomst via Teams 

 

Aanwezig  

Jan Peeters    Voorzitter 
Danny Verdonck    Secretaris LOK/Kinderopvangpunt Gent 
Decruynaere Elke   Schepen onderwijs, opvoeding en jeugd 
Sarah Steenkiste    Kabinet schepen  
Lieve De Bosscher   Dienst Kinderopvang Stad Gent 
Tine Goethals    KO Klein en Wijs 
Katrien Boucique    KDV Elfenbankje 
Veerle De Paepe    KDV Witje Wiebel 
Mireille Verwilst    KDV Beregoed  
Ann Van De Cauter   KDV De Knuffelboom 
Mireille Seghers    Kdv Pirateneiland  
Mieke Michiels     DVO Stad Gent 
Sylvie Detavernier   Partena Kinderopvang 
Mieke Coulembier   Kdv Fabriek Koemiek 
Tifany Minaert    Kdv Pimpampukje 
Rudy Philips    Kdv Vlaamse Kinderopvang 
Jonas De Decker    Kdv De Vlindertjes/Rupsepootjes 
Davina Van Damme   Kdv ’t Sloeberhuisje 
Magalie Roijers    Kdv Little Kings & Queens 
Caroline Callebaut   Infano Kinderopvang 
Annemie De Clerck   Scholengroep Vrij Onderwijs 
Mario Vlerick    Kinderopvang Imens 
Celia De Waele    KDV Bengelhof 
Sarah Vermeersch   Mentes 
Robin De Dobbeleer   Lokaal Team Kind en Gezin 
Tineke Bijl     Lokaal Team Kind en Gezin 
Josfien Braeckman   Kinderopvangpunt Gent 
 
 
Verontschuldigingen 
Guy Taffijn    KDV De Biotoop 
Cindy De Volder    KO Imens 
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Agenda:  

1. Oproep Opgroeien voor omschakeling naar T2B 

2. Bespreking van de criteria voor het beoordelen van de aanvragen tot uitbreiding 

in het kader van de meerjaren-oproep Opgroeien en pre-financiering SG. 

 

Deze Oproep werd vorige week donderdag 15 oktober door Opgroeien naar alle 
organisatoren doorgezonden.  Het gaat hier om een oproep waarover geen afstemming met 
lokale besturen is gebeurd. Bij deze oproep wordt geen advies (score) van het LOK/lokaal 
bestuur verwacht. 
 
Danny gaf een samenvatting van de oproep. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bespreking: 
 

- Katrien Boucique: Is van mening dat een grote stad als Gent, zelfs met de voorname van 
5%, toch weinig plaatsen krijgt. Er staan in de lijst kleine gemeenten die meer plaatsen 
toegewezen krijgen.   
 
- Robin De Dobbeleer: De voorafname kan een voordeel of nadeel zijn. Mocht voor Gent op 
dezelfde wijze de berekening zijn gedaan als voor de andere gemeenten, zou Gent geen 
plaatsen krijgen gezien het hoog aandeel IKT plaatsen ten opzicht van het totale aanbod.   

1. Oproep 

Opgroeien voor 

omschakeling naar 

T2B. 
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Begin 2021 zal Opgroeien samen met de Stad Gent een oproep lanceren voor de uitbreiding 

kinderopvang in de periode 2021 – 2024. Het gaat richtinggevend om 125 plaatsen die op het niveau 

T2A zullen gesubsidieerd worden.  

De Stad Gent engageert zich om de aangevraagde plaatsen, waarvoor Opgroeien geen subsidie op 

dat moment kan toekennen, te pre-financieren vanaf de realisatiedatum. Hoewel de oproep zich 

vooral richt op de realisatie van nieuwe plaatsen, werd door de Stad Gent overeengekomen dat 30% 

van de plaatsen voor omschakeling mogelijk zijn. 

 

Gezien de oproep gezamenlijk wordt gelanceerd diende met Opgroeien afgestemd te worden over 

de voorrang = criteria die zullen worden gehanteerd door het LOK/lokaal bestuur Gent om een score 

aan de aanvragen toe te kennen. 

 
Het voorstel met de criteria en puntenscore werd vooraf aan de leden toegezonden. In bijlage 
achteraan dit verslag. 
 
Bespreking:  
 
- Jan Peeters pleit er als voorzitter om het criterium inzake de kwalificatievereisten te behouden.  
2024 is niet meer ver af en het is niet logisch nog plaatsen toe te wijzen aan organisatoren die hier 
niet nu al aan voldoen of minstens een ‘plan van aanpak’ hebben om dat te doen.   
- Katrien Boucique: is het hier mee eens, temeer omdat het hier om een meerjaren-programmatie 
gaat die loopt tot 2024. 
- Elke Decruynaere: uiteraard is de Stad het ermee eens dat we kwaliteitsvolle opvang moeten 
nastreven.  Het voorbehoud bij dit criterium is omdat, gezien het om een gezamenlijke oproep gaat 
met Opgroeien,  we met Opgroeien tot een vergelijk moeten komen over de criteria.  Indien we hier 
toe kunnen komen door het herformuleren van dit criterium: toevoegen “of minstens over een plan 
van aanpak beschikken” lijkt dit de best mogelijke oplossing. 
 
- Tiffany Minaert: kunnen meerdere scores gehaald worden binnen eenzelfde criterium ?  Antwoord: 
ja dit kan bvb. bij de criteria die handelen over de ligging van de locatie scoren in elk van de drie sub-
rubrieken:   

- Globaal tekort aan plaatsen 
- Tekort aan IKT plaatsen 
- Deelgebieden met hoge kansarmoede score 

Binnen één sub-rubriek kan je uiteraard maar éénmaal een score krijgen:  door ligging in vermeld 
deelgebied of door ligging in een aanpalend deelgebied. 
 
- Katrien Boucique:  wie gaat de criteria inzake de samenwerking met het lokaal loket beoordelen en 
wat is de basis om te zeggen dat aan het criterium is voldaan of niet?  Krijgt de  betrokken organisator 
daarover feedback.  
- Antwoord Danny: Die beoordeling zal door het Kinderopvangpunt gebeuren.  Enerzijds zien we in 
onze software wie en wanneer wel of niet reageert, anderzijds vangen we veel reacties op van ouders 
die ons contacteren als ze geen, te laat of te vroeg reactie kregen op hun aanvraag.  
Het is niet de bedoeling om daar rigide mee om te gaan.  Een kleinere organisator die niet altijd de 
tijd vindt om op het juiste moment te reageren, of soms toch een opvangvraag telefonisch heeft 
toegezegd en dit vergat te registreren in de software zullen we een signaal geven maar niet op 
afstraffen.  Wanneer dit systematisch gebeurt zullen we wel consequent zijn.  
We zullen de organisator hierover wel duidelijk informeren. 
- Elke Decruynaere: Ik ontvang nu regelmatig klachten van ouders die zich bedot voelen door het 
systeem. Zolang niet iedereen op dezelfde manier werkt valt immers de werking van het loket in 
duigen. We kunnen dit niet langer zo laten maar moeten daar gevolg aan geven. 
 
 

2. Bespreking van 

de criteria voor het 

beoordelen van de 

aanvragen tot 

uitbreiding in het 

kader van de 

meerjaren-oproep 

Opgroeien en pre-

financiering SG. 
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- Mieke Coulembier:  Veel ouders kennen het Kinderopvangpunt nog steeds niet, weten niet hoe ze 
een aanvraag moeten doen of begrijpen niet hoe het systeem werkt.  Jonge gezinnen worden vaak 
overstelpt met allerlei informatie, het blijft dus belangrijk hen gericht en goed te informeren over de 
werking van het loket.  
Antwoord Danny: we proberen hieraan te werken: op korte termijn zullen we een nieuwe folder 
hebben en zetten we een nieuwe bekendmakingscampagne op.  
 
Besluit: 
 
De aanwezige leden van het LOK Gent gaan unaniem akkoord met het voorstel van criteria. 

  

 

 
Dit punt kwam aan bod op vraag van Guy Taffijn, verontschuldigd voor deze samenkomst.  
 
Bij de meerjaren-programmatie zullen bijkomende plaatsen gesubsidieerd worden op niveau T2A. 

Guy signaleert dat dit kan betekenen dat van zodra een organisator één plaats T2A toegewezen 
krijgt moeten de arbeidsvoorwaarden van PC331.10 gevolgd worden. Met andere woorden 
zal geen enkele bestaande T2B organisator een aanvraag kunnen indienen of het volledige 
personeelsbestand moet aan T2A voorwaarden verloond worden.  
Dit kan natuurlijk vermeden worden als de aanvrager de mogelijkheid krijgt om te kiezen 
voor de T2B subsidie. Zo was het ook bij de oproep rond dringende opvangplaatsen 
(zie https://www.kindengezin.be/img/beslissingskader-dringende-opvangplaatsen-2018.pdf  
pagina 1 punt 6). 
 
Rudy Philips sluit zich aan bij dit standpunt en vreest dat dit voor bepaalde organisatoren 
onbetaalbaar wordt.   
 
Mireille Verwilst stelt dat dit voor organisatoren, die momenteel een deel van hun plaatsen op 2TB 
gesubsidieerd hebben maar toch aan al hun personeel de barema’s van T2A toekennen, al langer zo 
is.  Het is vooral jammer dat het groeipad van T2B naar T2A niet met dezelfde snelheid wordt 
uitgerold. 
 
Robin De Dobbeleer denkt dat de mogelijkheid om een keuze te maken voor T2B subsidie mogelijk zal 
zijn, hij vraagt dit nog na.  
 
Tiffany Minnaert vraagt dat indien die keuze er niet zou zijn, toch een minimaal plaatsen op T2A te 
bepalen vanaf wanneer je de barema’s T2A dient toe te passen. 
 
 

→ Corona:    
Tiffany Minnaert betreurt het dat de compensatie voor afwezige kinderen vanaf oktober niet meer 
kan (enkel bij sluiting of doelgroepbeperking). Er zijn nog steeds een aantal kinderen die thuis 
blijven of de start in de opvang uitstellen. 
 
Magalie Royers is het hiermee eens en vraagt dat K&G over de maatregelen die vanaf oktober 
gelden ook communicatie naar ouders zou opnemen.  Nu is het de organisator die de ouders zelf 
moet informeren over het stopzetten van compensatie en over mogelijke IKT- herberekening.  
Tineke Bijl neemt deze vraag mee. 

 
 
 
 
 

3.  Vraag nieuwe 

plaatsen T2A. 

 

4.  Varia 

 

https://www.kindengezin.be/img/beslissingskader-dringende-opvangplaatsen-2018.pdf%20%20pagina%201%20punt%206
https://www.kindengezin.be/img/beslissingskader-dringende-opvangplaatsen-2018.pdf%20%20pagina%201%20punt%206
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Volgende samenkomsten van het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent: 

- 08/12/2020 van 13u00-16u00  
- 09/02/2021 van 13u00-16u00 
- 07/05/2021 van 12u30-15u30 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Volgende 

afspraak.  
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Bijlage:  20201014 Finale versie:  Nota Criteria voor het beoordelen (scoren) van de aanvragen. 

 
1. Criteria met oog op betere spreiding van plaatsen.         

De opvanglocatie is gelegen in een deelgebied of de organisator engageert om plaatsen 
te realiseren in een deelgebied waar nood aan opvangplaatsen of de nood aan 
inkomensgerelateerde plaatsen het grootst is: 
 
Globaal tekort aan plaatsen:          Nieuwe pl Omschakeling pl 
1.1 plaatsen in deelgebieden met globale dekkingsgraad < of gelijk 33%       8 pt  6 pt 

= deelgebieden: Dampoort – Ledeberg – Macharius/Heirnis en Oud Gentbrugge 
- plaatsen gerealiseerd in een aanpalend deelgebied        3 pt  2 pt 
 
1.2 plaatsen in deelgebieden met globale dekkingsgraad tussen 33% en 52%     4 pt  3 pt 

= deelgebieden: Bloemekenswijk -Brugse Poort/Rooigem – Drongen - Elisabethbegijnhof 
/Prinsenhof – Mariakerke – Moscou/Vogelhoek -Muide/Meulestede/Afrikalaan – Rabot/Blaisantvest 
 – Sint Amandsberg -Wondelgem 

- plaatsen gerealiseerd in een aanpalend deelgebied dekkingsgraad tussen 33% en 52%     1pt  1 pt 
 
Tekort aan IKT plaatsen 
1.3 plaatsen in deelgebieden met een sociale dekkingsgraad (plaatsen inkomenstarief) < of gelijk 33%   6 pt  8 pt 

= deelgebieden : Dampoort – Ledeberg – Drongen – Macharius/Heirnis – Moscou/Vogelhoek 
 –Oud Gentbrugge – Sint Amandsberg - Wondelgem 

- plaatsen gerealiseerd in een aanpalend deelgebied       2 pt  2 pt 
 
1.2 plaatsen in deelgebieden met sociale dekkingsgraad tussen 33% en 52%     3 pt  4 pt 

= deelgebieden: Bloemekenswijk – Brugse Poort/Rooigem – Elisabethbegijnhof/Prinsenhof –  
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Kanaaldorpen – Mariakerke - Muide/Meulestede/Afrikalaan – Oostakker - Rabot/Blaisantvest  
– Stationsbuurt Noord – Zwijnaarde            

- plaatsen gerealiseerd in een aanpalend deelgebied dekkingsgraad tussen 33% en 52%     1 pt  1 pt 
        
Deelgebieden met hoge kansarmoede score (= score 4 of 5) 
1.4 plaatsen in een deelgebied met hoge kansarmoedescore       4pt  4 pt 
 = Bloemekenswijk – Brugsepoort/Rooigem – Dampoort - Ledeberg – Nieuw Gent/UZ – 

 Rabot/Blaisantvest - Sluizeken/Tolhuis/Ham  
Maximum te behalen score:   18 pt  18 pt 

 
Noot: de dekkingsgraad en de sociale dekkingsgraad per deelgebied in Gent kan geraadpleegd worden in het “Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby’s en peuters in Gent - 2020”. Te 
vinden op https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ikwil-meedenken/adviesraden/lokaal-overleg-kinderopvang-gent 

 
2. Criteria met oog op samenwerking met het lokaal loket (Kinderopvangpunt). 

Opgroeien formuleert in haar nota inzake de samenwerking van organisatoren met lokaal loket Kinderopvangpunt een aantal minimale verplichtingen, 
voor de samenwerking met lokaal loket Kinderopvangpunt Gent willen het belang van onderstaande afspraken benadrukken. 
 
2.1 de organisator doet, of engageert zich tot, de toewijzing van vrije opvangplaatsen, volgens  
de gemaakte afspraak in het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent van 14 december 2017, 9 maanden  
voor de gevraagde startdatum van de opvang.         5 pt 
 
2.2 de organisator informeert, of engageert zich tot, het lokaal loket over het al dan niet kunnen  
beantwoorden van opvangvragen via de centrale software toepassing “ Beheer Kinderopvangpunt”  
door een reactie te geven op de aanvragen voor de eigen locatie(s).     4 pt 

 
          Maximum te behalen score 9 pt 
 
 
 

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ikwil-meedenken/adviesraden/lokaal-overleg-kinderopvang-gent
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3. Criteria gericht op de kwaliteit van de opvang 
 

3.1 de verantwoordelijke en de begeleiders voldoen, op het moment van de start van de opvang,  
aan de kwalificatievereisten voor medewerkers in de kinderopvang van de Vlaamse Overheid of 
over een plan van aanpak beschikken om deze kwalificatievereisten tegen 2024 te behalen.  3 pt. 
 
3.2  aan organisatoren die ingebed zijn in een organisatie of aantoonbaar gestructureerd netwerk  
van welzijnsvoorzieningen en/of  een eigen pedagogische omkadering hebben en/of samenwerken  
met de pedagogische ondersteuningsorganisatie Mentes.**      3 pt 
** Onder voorbehoud. Dit criterium wordt door Opgroeien zelf gescoord, wel algemener gesteld: niet  
enkel op pedagogische gericht, ook beleidsvoerend vermogen. Indien daardoor overlappend dan vervalt 
dit criterium voor het LOK. 

 
   
          Maximum te behalen score 6 pt      
 


