
  

 
 

Verslag van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang van 6 juli 2021  

6 juli 2021  

 Entiteit Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent 
   

 Contactpersoon Christophe Dewulf – 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  
Tine Goethals    KO Klein en Wijs 
Veerle De Paepe    KDV Witje Wiebel 
Ann Van De Cauter/Heidi Bassier  KDV De Knuffelboom 
Zowie Maes/Filip Standaert  Partena OZ 
Mieke Coulembier   Kdv Fabriek Koemiek/ Villa Boempatat 
Tifany Minnaert    Kdv Pimpampukje 
Rudy Philips    Kdv Vlaamse Kinderopvang 
Caroline Callebaut   Infano Kinderopvang 
Katrien Boucique    KDV Elfenbankje 
Cindy De Volder    KO Imens 
Sarah Verbeke    Kdv De Vlindertjes/Rupsepootjes 
Mieke D’hondt    KDV Windekind 
Sarah Vermeersch   Mentes 
Fien Lannoye    Dienst Kinderopvang Stad Gent 
Christophe Dewulf   Kinderopvangpunt Gent 
Lieve De Bosscher   Dienst Kinderopvang Stad Gent 
Josfien Braeckman   Kinderopvangpunt Gent 
Robin Dedobbeleer   Lokaal Team Opgroeien 
Guy Taffijn    KDV De Biotoop  
Martin Seeuws    VZW Bengelhof 
Anoesjka Van den Abeele   KDV Okidoki 
 
 
Verontschuldigingen 
Annemie De Clerck   Scholengroep Vrij Onderwijs 
Lea De Baets    Gezinsbond Gent 
Mieke Michiels     DVO Stad Gent 
Mireille Verwilst    VZW Beregoed 
 
 
 
 
 
 
 



  

Agenda 

1. Meerjarenoproep 2021-2024 (T2A subsidies)  

2. Varia en mededelingen 

 

 

De voorzitter Jan Peeters leidde in en legde uit dat dit LOK voornamelijk zal gaan over de 
resultaten van de aanvragen ivm de meerjarenoproep 2021-2024 en het voorstel van Stad 
Gent tot prefinanciering. Christophe Dewulf presenteerde de agenda. 

Danny Verdonck gaf een overzicht van de resultaten van de aanvragen van Opgroeien van 

de meest recente uitbreidingsronde. Hij voegde er aan toe dat bij de aanvraag van De 

Regenboog nog een adreswijziging is gebeurd waardoor ze op de rangschikking een paar 

plaatsen stegen. Danny gaf ook een kort overzicht van de niet ontvankelijke aanvragen. 

In totaal zijn er 137 plaatsen toegewezen (41 omschakeling, 96 nieuwe plaatsen). 

Organisatoren die plaatsen kregen toegewezen zouden al een bevestiging hebben 

gekregen van Opgroeien en moeten binnen de 2 maand een aanvraag tot toekenning 

subsidie indienen. 

 
Danny gaf dan toelichting bij de prefinancieringsopties. Stad Gent zal toegekende plaatsen 
prefinancieren in tijd vanaf realisatiedatum (ttz de dag dat vergunning wordt toegekend) 
voor de opvanglocaties die de subsidiëring van Opgroeien later zullen ontvangen dan die 
realisatiedatum. 
 
Danny schetste ook dat er eind 2022, begin 2023 een globale evaluatie zal komen plus 
eventueel een nieuwe oproep als er nog budget vrij is bij Opgroeien. 
 
Danny vermeldde dat er dan eind 2022 ook nog een oproep komt voor flexibele en 
occasionele opvang en de trap 3 plussubsidie. (Opmerking: Het budget voor occasionele 
plaatsen is pas beschikbaar in 2024. Voor de plussubsidie is er geen budget meer, het 
beschikbare budget hiervoor in de meerjarenplanning is overgeheveld voor de uitvoering van 
VIA 6) 
 
 
Danny gaf dan een overzicht van de prefinanciering in tijd voor de toegekende plaatsen, zie 
overzicht hieronder. 
 

1. 

Meerjarenoproep 

2021-2024 

 



  

 
 

Danny voegde er aan toe dat er naast de prefinanciering in tijd voor toegekende plaatsen 
ook nog budget is (van Stad Gent) om bijkomende plaatsen te financieren. Dit evenwel 
zonder overnamegarantie door Opgroeien, maar deze plaatsen zullen wel voorrang krijgen 
bij de volgende uitbreidingsronde in de volgende legislatuur (vanaf 2025). Bij 
omschakelingplaatsen is die voorrang er niet, vandaar de beslissing om enkel nieuwe 
plaatsen financieren. 
Danny stelde dan de 2 voorstellen/scenario’s voor om nieuwe plaatsen te financieren.  
Bij het eerste voorstel hanteren we het maximumscenario: wat resulteert in 8 plaatsen 
extra voor Bengelhof en 39 plaatsen (resterend saldo) voor Partena Wolterslaan (die de 
volgende in rangschikking zijn). Hiermee wordt 1 nieuwe opvanglocatie gecreëerd.   
 
Bij het tweede scenario hanteren we het principe om het aantal mogelijke nieuwe locaties 
te maximaliseren en dus enkel de minimum gevraagde plaatsen toe te kennen. Zo blijft 
Bengelhof bij de (door Opgroeien toegekende) 10 plaatsen, voor Partena Wolterslaan 
worden er dat dan 28, alsook voor Partena Heilig Hart (28) en een extra 2 plaatsen voor 
Klein en Wijs. Zo creëren we 2 extra locaties ten opzichte van het eerste voorstel/scenario. 
Dat zijn de 2 scenario’s die werden voorgelegd aan het LOK. 
 
Schepen Elke Decruynaere nam dan het woord en vertelde benieuwd te zijn wat ieder zijn 
voorkeurscenario is. Het is een complex verhaal, maar voor stad Gent was het belangrijk 
duurzame plaatsen te realiseren, waarvan we weten dat ze ook zullen overgenomen 
worden nadat subsidiëring van de stad stopt. De verdeling van 1/3 plaatsen omschakeling, 
2/3 nieuw is gerespecteerd en de 2 voorstellen die nu voorliggen, zijn gemaakt in overleg 
met Opgroeien. Ze voegde toe dat het mooi zou zijn mocht het LOK vandaag tot een 
consensus kunnen komen over voor welk voorstel/scenario we gaan. 
 
 



  

Opmerkingen/reacties:  
 
VZW Bengelhof had een voorkeur voor scenario 1 omdat dit 8 extra plaatsen creëert voor 
hun locatie en hun toelaat verder uit te breiden. 
 
Tine Goethals van Klein & Wijs sprak haar voorkeur uit voor scenario 2, aangezien dit 2 extra 
plaatsen voor hun opvanglocatie betekent. Tine voegde ook toe dat ze ontgoocheld was in 
het resultaat van de uitbreidingsronde. Ze begreep dat gebieden met weinig dekkingsgraad 
voorrang krijgen (en ook een hogere score krijgen in het advies van de Stad naar 
Opgroeien), maar daardoor zijn ze benadeeld als opvanglocatie in de Binnenstad en gaan ze 
nooit hun nieuwbouw kunnen realiseren met de huidige bezetting, tenzij die criteria zouden 
veranderen. Ze hoopte dat hiermee wordt rekening gehouden in de toekomst. 
 
Mieke Coulembier van Villa Boempatat vond het jammer dat Stad Gent niet kiest voor 
omschakeling omdat er geen garantie is op overname. Ze vond dat we nog altijd met een 
historisch verschil zitten tussen wel en niet-gesubsidieerde plaatsen en dat maakt het 
moeilijk voor de organisatoren. Dit resulteert in een situatie dat organisatoren ruimte 
hebben, maar dat ze die niet laten vergunnen, wachtend op een nieuwe uitbreidingsronde 
om ze dan pas te gaan inzetten, da’s een pervers effect. Die plaatsen zouden moeten 
verankerd worden in plaats van aan de kant geschoven te worden voor nieuwe plaatsen. Dit 
is volgens haar niet duurzaam. Ze had geen voorkeur voor scenario 1 of 2.  
 
Voorzitter Jan Peeters beaamde wat Mieke zei: 20 jaar geleden is gezegd dat Opgroeien dit 
ging rechttrekken, maar dat is nog niet gebeurd. We moeten blijven druk uitoefenen op 
Opgroeien dat al die plaatsen gerealiseerd worden. 
Hij voegde toe dat we nu met de prefinancieringsvoorstellen wel moeten opletten dat als 
stad Gent omschakeling zouden prefinancieren dat we het risico lopen dat die plaatsen dan 
niet worden overgenomen, dat is ook gevaarlijk. 
Als reactie op Tine zei hij dat er een ander uitbreidingsbeleid moet komen vanuit Opgroeien. 
We moeten dit duidelijk communiceren naar hen toe en de minister dat dit niet kan blijven 
duren. Dit is heel frustrerend voor de organisatoren. 
 
Filip Standaert van Partena OZ zei zeer blij te zijn om in aanmerking te komen voor nieuwe 
plaatsen, Partena had niet echt een voorkeursscenario, maar hoorde graag wat de voorkeur 
geniet van het LOK. 
Jan Peeters bemerkte dat Partena wel hoge minimumeisen had gesteld ten opzichte van 
andere organisatoren. Dat is iets wat eventueel kan besproken worden in een volgend 
overleg. 
Filip Standaert reageerde dat hij begreep dat dit mogelijks negatieve impact heeft op de 
andere organisatoren, maar dat de aanvragen ingediend waren gebaseerd op hun manier 
van werken. Er wordt gekeken naar inzet personeel vs aantal leefgroepen. Dat deed Partena 
trouwens niet enkel in Gent, maar ook in andere steden. 
 
Vervolgens werd een stemming georganiseerd. Er werd gevraagd om in de chatbox te 
stemmen voor voorstel 1 of voorstel 2. Eén (1) stem per organisator. 
Het resultaat van de stemming was dat voorstel 2 de meerderheid van de stemmen kreeg: 
acht (8). 
Vier (4) stemmen gingen naar voorstel 1. Er was ook 1 onthouding.  
(Opmerking: Dit prefinancieringsvoorstel is ook goedgekeurd door het CBS op 26 augustus 
2021) 



  

 
 
2.1 Project Doorgaande lijn  
Christophe Dewulf lichtte het project Doorgaande Lijn toe. De oproep wordt gelanceerd 
vanaf 12 juli. 
De link over het project is hier te vinden: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/41623 
 
Christophe vertelde dat er in september dieper wordt ingegaan op het volgende LOK.  
Schepen Elke Decruynaere voegde dat Gent rond overgang opvang-onderwijs al aan het 
pionieren is en dat we dit verder willen uitbouwen, we gaan hier een belangrijke rol spelen 
maar het is belangrijk dat we hier zoveel mogelijk partners in betrekken. 
Ze vertelde dat we de enige stad zijn waar onderwijs en kinderopvang samen zitten, dat 
zou eventueel een nadeel kunnen zijn, dus we moeten een stapje verder gaan met dit 
project, in de breedte of de diepte. Gent gaat proberen als lokaal bestuur een trekkende 
rol op te nemen. Ook Huis van het Kind is betrokken partij. 
 
Lieve De Bosscher (dienst kinderopvang stad Gent) voegde toe dat we met meer partners 
alleen maar krachtiger zijn en ook meer kinderen kunnen bereiken. Dus een warme oproep 
naar de partners toe om hieraan mee te werken. 
 
Katrien Boucique (VZW Elfenbankje) zei dat dit al ingeburgerd was bij hen en dat ze graag 
zouden meedoen aan het project. Rudy Philips (Vlaamse Kinderopvang) zei ook graag mee 
te willen doen, maar moest eerst kijken naar de haalbaarheid. Ook Tine Goethals 
(Klein&Wijs) en Mieke Coulembier van Villa Boempatat toonden interesse.  
 
2.2 ESF project ‘Nieuwe krachten in de kinderopvang’ 
 
Dit project werd gepresenteerd door Bjorn Martens eind 2021.  
Negen (9) kinderdagverblijven boden ondertussen een werkplek aan voor een on-the-job-
training (ism CVO Groeipunt) waarvan 6 locaties hiervoor ondersteuning kregen van 
ArteveldeHogeschool. 
Dit aantal breidt dit najaar uit naar 23 leerwerkplekken (in 11 private en 12 stedelijke 
locaties) voor in totaal 30 cursisten (7 cursisten volgen eerst nog een intens taaltraject). 
Wie interesse heeft om (vanaf maart ’22) ook een kandidaat uit dit project leerkansen te 
bieden in zijn opleiding tot begeleider in de kinderopvang, gelieve contact op te nemen 
met Bjorn Martens. 
 
2.3 Nieuwsbrief Kinderopvangpunt aan partners 
 
Josfien Braeckman van Kinderopvangpunt lichtte toe dat Kinderopvangpunt Gent een 
maandelijkse nieuwsbrief zal versturen vanaf juli 2021, deze zal nuttige info bevatten voor 
de partners zoals nieuwe locaties voorstellen, en heeft ook als doel info van LOK partners 
te delen met anderen. 
Kinderopvangpunt denkt er ook aan een Facebookgroep op te richten om sneller contact te 
leggen met iedereen. 
 
2.4 Deadline starter en herinvesteringssubsidies 2021 
 
Josfien vermeldde dat de deadline voor de starter en herinvesteringssubsidies 2021 31 
augustus 2021 is. Josfien toonde vervolgens het nieuwe infofilmpje van Kinderopvangpunt. 
De link zal gedeeld worden met de partners in de Kinderopvangpunt nieuwsbrief van juli.  

 

 
2.  Varia en 

mededelingen 

 

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/41623


  

 
De datum van het volgende LOK werd meegedeeld: 28 september 2021. Uitnodiging volgt 
na bevestiging of dit online verloopt of op locatie. 
Schepen Decruynaere wenste iedereen een fijn zomerverlof toe en voegde toe blij te zijn 
dat er een eenduidig advies is gekomen over de presubsidiëring. 

 

De verslagen en documenten van het Lokaal Overleg Kinderopvang kunnen on-line worden geraadpleegd op de website van 

de Stad Gent: https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-

meedenken/adviesraden. 

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-meedenken/adviesraden
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