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Filip Standaert    Partena OZ 
Rudy Philips    KDV Vlaamse Kinderopvang 
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Amalia De Rycke    KDV Bengelhof 
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Bjorn Martens    Pedagogische begeleidingsdienst Dienst Kinderopvang 
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Karolien Frederickx   KO Infano 
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Agenda 

1. Update Doorgaande Lijn 

2. Personeelstekort Kinderopvang 

3. Overzicht Start en Herinvesteringssubsidies 

4. Project Herbruikbare Luiers 

5. Update prefinanciering uitbreidingsronde  

6. Updates van KOP team  

7. Variapunten & Volgende LOK data 

 

 
 

 

Christophe Dewulf gaf uitleg over het uitstel van de geplande presentatie van inclusiecoach 
Hilde Schockaert rond Warme Overgang opvang/kleuterschool en dat dit op een volgend 
LOK in het voorjaar van 2022 door haar collega Sarah Van Haute zou worden gepresenteerd. 
De timing zou dan beter passen bij de start van de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar 
en haar collega Sarah had meer ervaring met het project en zou de ideale persoon zijn om 
dit te brengen op het LOK. 
 
Vervolgens gaf Bjorn Martens een update over het project Doorgaande Lijn, waar Opgroeien 
12 pioniers zoekt die een project opstarten rond de overgang opvang/kleuterschool. Het 
eerste idee was op te starten met 3 pilootprojecten met partners uit onderwijs en 
kinderopvang (katholiek, stedelijk en gemengd allen op dezelfde site of binnen een straal 
van 400m) Opgroeien communiceerde eind augustus 2021 echter dat dit soort 
samenwerking met verschillende partners niet zou mogelijk zijn. De voorwaarde was dat 
zowel (vanuit 1 organisator) 0-3 als buitenschoolse als BOA als CLB zouden geïntegreerd zijn 
in het project wat er toe leidde dat er is gekozen voor 1 stedelijk project waar alles zit in 
geïntegreerd. Opgroeien speelt dus eerder op een geïntegreerd kindcentrum 
(kinderdagverblijf in een school) versus het concept Doorgaande lijn waar een school kan 
samenwerken met verschillende kinderdagverblijven. 
 
Bjorn: We hadden wel graag het LOK gebruikt om feedback te krijgen. Helaas kunnen we de 
partners die hier eerder interesse hadden getoond niet betrekken in dit project, maar jullie 
kunnen wel zelf een projectaanvraag indienen bij Opgroeien. Klim/Elfenbankje vertelde dat 
ze dit ook gingen doen. 
 
 
Voorzitter Jan Peeters startte met het feit dat het personeelstekort in de sector recent in 
het nieuws is geweest. In alle geïndustrialiseerde landen zit men met een tekort van alle 
beroepen gerelateerd aan opvang/onderwijs van 0-6 jaar. Bij ons zijn de 
werkomstandigheden (één begeleider voor 8, minimumlonen) zeker een factor. Hij 
onderstreepte de economische waarde van kinderopvang en hoe een tekort aan 
kindbegeleiders en opvang een negatieve impact op de economie kan hebben.  
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Lieve De Bosscher kon zetelen in Eurocities en refereert naar een rapport van de Europese 
Commissie (zie ook bijlage) waarin staat dat onze manieren om het probleem hier op te 
lossen fout zijn, zoals bvb opleiding verlagen, wat leidt tot weinig theoretische bagage en 
meer druk zet op huidige werknemers omdat ze meer tijd in opleiding op de werkvloer 
moeten organiseren. Voorstel om opleidingsniveau te verhogen. Misschien moeten we 
nadenken over actie om dit te veranderen en ons pertinente vragen stellen. In Ierland zijn 
er ongelukken moeten gebeuren om dingen in beweging te zetten, hopelijk moet het bij 
ons niet zo ver komen. 
 
Michael Delcourt van de Regenboog kaart ook het schrijnend tekort aan en de huidige 
overloop van kindbegeleiders naar het onderwijs. Hij kaart ook de gebrekkige opleiding aan 
en de daardoor extra druk op organisatoren. Voorstel om sector onderwijs aanspreken 
over verbeteren opleiding. 
 
Schepen Decruynaere: Het lerarentekort speelt ook mee. Misschien moeten we een ronde 
tafel organiseren met alle opleidingsaanbieders in Gent. Met de hervorming secundair 
onderwijs is drempel opleiding kinderopvang verhoogd, wat goed is voor de kwaliteit maar 
een negatieve impact lijkt te hebben op de kwantiteit.  
 
Filip Standaert van Partena: Het probleem is tweeledig: Eerst is er de instoom: We vissen 
allemaal uit dezelfde vijver, we hebben ook een grote uitstroom door werkdruk en slechte 
verloning. Bovendien is er nu focus op creëren nieuwe opvangplaatsen, maar er zijn geen 
mensen genoeg.  
Aankaarten kan als bestuur via VVSG, via de koepels en werkgeversfederaties of via 
politieke kanalen. De minister erkent het probleem, dus ik weet niet wat we nog meer 
kunnen doen. 
 
Schepen Decruynaere: en kunnen we een bondgenoot vinden in de ouders? 
Mario van I-mens: Ouders merken zeker dat er een probleem is met personeelstekort.  
Filip van Partena: In Antwerpen moeten KDVs zelfs hun openingsuren aanpassen.  
 
Verschillende organistoren melden dat het nog nooit is gebeurd dat er zo weinig reacties 
op vacatures zijn. 
 
Schepen Decruynaere: We moeten goed nadenken over hoe we dit aanpakken om mensen 
niet af te schrikken om voor het beroep te kiezen. Om het aan te kaarten maar het 
probleem niet groter te maken. 
 
Tine Goethals: eisen die sommige ouders stellen zijn ook groter dan vroeger. 
Filip Standaert: het is alle hens aan dek, we moeten de krachten bundelen. 
Jan Peeters: helaas verslechteren de opleidingen in plaats van verbeteren, wat slecht is 
voor imago van de job. 
 
Tine Goethals kaart nogmaals concurrentie met kleuteronderwijs aan waar ze een 
uitstroom merken van hun stagairs kinderopvang naar kleuteronderwijs omdat de 
omstandigheden daar beter zijn. 
 
Schepen Decruynaere wil het positief benaderen en wil een groter draagvlak. Eén door 
meer volk op straat, evt bondgenootschap met ouders, en ook door meer solidariteit in de 
sector. 
 



  

De Gezinsbond kan misschien ook mee een rol spelen. De schepen wil dit ook aankaarten 
via VVSG waar ze in het dagelijks bestuur zit. 
 
Tine Goethals: Gesprekken lopen wel met Onderwijs via koepel Vlaams welzijnsverbond. 
Schepen Decrynaere: We moeten op verschillende terreinen tegelijk werken, verloning & 
omkadering zowel als kwaliteit opleiding.  
 
Filip Standaert: Er is actie nodig om de politiek te sensibiliseren zonder ouders te gijzelen.  
Katrien van Elfenbankje: We moeten zorgen dat ze fier kunnen blijven op hun werk, ze 
moeten gesteund worden. 
 
Tine Goethals: ouders die geen plaats hebben is een grote groep die eigenlijk onzichtbaar 
is, daar is moeilijk beweging in te krijgen. 
Katrien van Elfenbankje: naar de VDAB toe, we moeten misschien beginnen met ook alle 
vacatures online zetten zodanig dat de echte nood gekend is. 
 
Schepen Decruynaere: Er is het politiek doel (federaal) om 80% van de mensen aan het 
werk krijgen, we moeten onze nood koppelen aan die doelstelling. We moeten ook 
duidelijkheid krijgen in doelstelling regering om alle plaatsen bvb inkomensgerelateerd te 
krijgen zodat er meer duidelijkheid is, wat ook kan leiden tot meer solidariteit onder 
organisatoren. Ook voor hoogste inkomens zou het plafond kunnen opgetrokken worden in 
IKT locaties. 
 
Michael van de Regenboog legt uit hoe hij het personeelstekort opvangt (vooral 
afhaaldruk) door meer flexibiliteit te vragen van de ouders. Staking wil hij liever niet, en hij 
suggereert een ouderpetitie.  An van De Knuffelboom repliceert dat het in haar sector 
(verpleegkunde) heel moeilijk ligt om diezelfde flexibiliteit te vragen van de ouders. 
Suggestie petitie wordt ondersteund door de Schepen. 
 
Filip Standaert: Ik stel voor dat we eerst andere lokale besturen erbij betrekken om de 
vermijden dat het initiatief enkel van Gent komt. 
Jan Peeters: ik denk dat iedereen nu eens moet kijken via zijn/haar koepel om dit op de 
agenda te zetten. 
 

Christophe gaf een overzicht van de aanvragen (zie ppt in bijlage). Hoewel het totaal aantal 

aanvragen (53.634 euro) het budget (27.000 euro) overstijgt, zullen alle ontvankelijke 

dossiers de subsidie ontvangen en zal er geen overdracht zijn naar volgend jaar. Een aantal 

startsubsidieaanvragen werden niet weerhouden omdat het niet over de start van een 

nieuwe opvang gaat. 

 

Update van Greet Steeman van stad Gent (Dienst Milieu) over het herbruikbare luier 

project. Zie slides in ppt bijlage. Het doel is om de huidige subsidie naar ouders te 

veranderen naar een subsidie naar organisatoren KDVs. Een onderzoeksbureau is nu 

aangesteld om een begeleidingstraject uit te bouwen tot eind mei 2022 om dan 

proefprojecten op te starten met als doel te weten over waar en hoeveel subsidies zou 

moeten beschikbaar gesteld worden. Greet zoekt partners die mee het traject zouden 

willen sturen. Partners die enkel input kunnen geven via een bevraging of observaties in 

een KDV of bvb een workshop zijn ook welkom!  
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Er was interesse bij organisatoren, maar de huidige werkdruk werd ook vermeld als een 

potentieel obstakel om actief het project te helpen sturen.   

Bij interesse, gelieve haar te contacteren: Greet.Steeman@stad.gent 

 

Christophe gaf een update over de nieuwe opvanglocaties (De Regenboog 2 en Konijn 

Rute) die startten in september 2021 en worden geprefinancierd door stad Gent. De 

zaakvoerders Michael en Rudy gaven een woordje uitleg bij hun nieuwe locaties. Ook de 

nieuwe locatie van Klein & Wijs (verhuis december 2021) werd voorgesteld. Zie ppt in 

bijlage voor foto’s. 

 

Josfien Braeckman van Kinderopvangpunt (KOP) gaf een aantal updates. 

-Fysiek loket KOP terug open vanaf September 2021 

-Uitnodiging voor opleiding KOP software en makkelijker handleidingen 

-Discussie over noodzaak uitbreiden individuele pagina organisator op KOP website. De 

meeste organisatoren die al een eigen website hadden zagen hier de noodzaak niet van in. 

Dit lijkt vooral nuttig voor opvangaanbieders die geen website hebben. 

 

De volgende LOK gaan door op: 

- 7 december 2021 9u-11u (locatie: EGW gebouw Gent-Zuid -hybride vergadering) 

- 25 februari 2022 15u-17u (locatie: EGW gebouw Gent-Zuid) 

- 20 mei 2022 15u-17u (locatie: EGW gebouw Gent-Zuid) 

Er werd voorgesteld om in de tweede helft van 2022 eventueel een LOK te organiseren op 

een zaterdag of een weekavond. Wordt nog verder besproken op een volgend LOK.  

 

Dank aan alle aanwezigheden voor hun participatie in een boeiend LOK!  

Tot 7 december! 

5. Update 

prefinanciering 

uitbreidingsronde 

 

6. Updates van 

KOP team 

 

7. Data volgende 

LOK 

 


