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Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang van 24 mei 2013 
(BS 18 juni 2013).



Motivering
Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang van 24 mei 2013 
bepaalt dat de concrete samenstelling en de bepalingen over de interne werking van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang wordt vastgelegd door de gemeenteraad.

Hernieuwing van de goedkeuring van de samenstelling en bepalingen inzake de interne werking 
van het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent voor de periode 2020 - 2025.

Bijgevoegde bijlage(n):

 Samenstelling en interne werking LOK 2020 2025  (deel van de beslissing)
 Besluit Vlaamse Regering lokaal beleid kinderopvang

Beslissing
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen  
Beslist het volgende: 

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed de samenstelling en bepalingen over de interne werking van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang voor de periode 2020 - 2025, zoals gevoegd in bijlage.



 

 
 

Samenstelling en bepalingen inzake de interne 
werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang 
Gent – 2020/2025 
  

18 februari 2020   

 Entiteit Dep Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 
  Dienst Kinderopvang – Regie Kinderopvang 

 Contactpersoon Danny Verdonck  

 

In uitvoering van Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) 

houdende het lokaal beleid kinderopvang beslist het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 

Gent zich als volgt te organiseren. 

 

 

Begripsomschrijvingen:  

1° gebruikers: al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan 

kinderopvang;  

2° organisator kinderopvang: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die 
kinderopvang organiseert. 

3°Agentschap Opgroeien Regie (Kind&Gezin): het intern verzelfstandigd agentschap 

met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van 

het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;   

4° Lokaal Overleg Kinderopvang: de adviesraad van het lokaal bestuur betreffende het 

lokaal beleid kinderopvang;  

5° lokale actor: al wie plaatselijk een functie vervult in de kinderopvang en al wie 

invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan;  

6° strategische meerjarenplanning: de meerjarenplanning van de gemeenten vermeld 

in artikel 254 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
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1. Samenstelling van het Lokaal Overleg. 

 
Het LOK Gent is samengesteld uit volgende leden: 

a. voorzitter en secretaris van het LOK Gent 

 

b. namens de lokale actoren 

 

i. de organisatoren van kinderopvang 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger per organisator van groepsopvang voor 

baby’s en peuters met locaties in Gent 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger per organisator van een Dienst voor 

onthaalouders werkzaam in Gent 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger namens de zelfstandige onthaalouders 

in Gent 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger van de organisatoren van 

buitenschoolse opvang in Gent 

ii. de stakeholders 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger van het samenwerkingsverband Huis van 

het Kind Gent 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger voor de sociale dienstverlening Gent 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger van de organisaties voor pedagogische 

ondersteuning actief in Gent 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger van het Centrum voor inclusieve 

kinderopvang in Gent 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger van de Jeugddienst Stad Gent 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger per onderwijsnet basisonderwijs 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger Samenlevingsopbouw Gent 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger van de organisatoren van 

vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. 

* Afgevaardigden of plaatsvervanger van projecten waarbij kinderopvang tot 

één van de doelstellingen behoort. 

* Afgevaardigden of plaatsvervanger van diensten en organisaties die 

ouders toeleiden naar kinderopvang 

* Afgevaardigden of plaatsvervanger van opleidingsverstrekkers voor de 

kinderopvang 
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c. namens de gebruikers 

*  Afgevaardigde of plaatsvervanger per onderwijsnet van de 

ouderverenigingen basisonderwijs  

* Afgevaardigde of plaatsvervanger Gezinsbond 

* Afgevaardigde of plaatsvervanger van organisaties of diensten die de 

ouders kunnen vertegenwoordigen zoals Samenlevingsopbouw, Vereniging 

waar armen het woord nemen, CAW, IN-Gent, Centrum Basiseducatie, 

tewerkstellingsprojecten.  

* Afgevaardigde of plaatsvervanger namens de niet-gebonden 

geïnteresseerde ouders. 

 

d. namens het stadsbestuur Gent  

* de bevoegde Schepen voor kinderopvang of zijn/haar plaatsvervanger  

  

e. namens Kind en Gezin 

* afgevaardigde of plaatsvervanger van de Lokale Teams Gent van Kind en 

Gezin  

 

De concrete samenstelling van het LOK Gent wordt vastgelegd in een nominatieve ledenlijst 

die, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. De 

oude samenstelling blijft gelden tot de goedkeuring. 

Het LOK Gent kan externe deskundigen uitnodigen voor de bespreking van bepaalde punten 

van de agenda. Deze deskundigen hebben geen stemrecht. 

 
 

2. Interne werking 
 

a. voorzitter en secretaris 
 
Het lokaal bestuur, als organisator van het LOK Gent, draagt een voorzitter voor die neutraal 
kan optreden en deskundig is in het werkveld.  Aan de leden van het LOK Gent wordt hierover 
de goedkeuring gevraagd. 
 
Opdrachten van de voorzitter: 
- De voorzitter leidt de bijeenkomsten van het Lokaal Overleg Kinderopvang in goede banen.   
- Zij of hij bewaakt het overlegproces en de besluitvorming, laat de vergaderingen ordelijk 
verlopen, en superviseert de verslaggeving.   
- De voorzitter zet de lokale actoren aan tot samenwerking, in samenspraak met alle partners 
en in nauw overleg met het lokaal bestuur.   
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- De voorzitter bereidt de bijeenkomsten mee voor en volgt de (lokale en ruimere) actualiteit 
rond kinderopvang op.   
 
Het lokaal bestuur belast een medewerker van de Stad Gent met het secretariaat van het LOK 
Gent. 
 
Opdrachten van de secretaris: 
- De secretaris staat samen met de voorzitter in voor de voorbereiding van de bijeenkomsten.  
- De secretaris neemt de administratieve en logistieke ondersteuning van de bijeenkomsten op 
zich: de uitnodigingen, de agenda en het verslag opmaken, de nodige documentatie 
verzamelen en verspreiden. 
   

b. Toetreding, ontslag en deelname 

Vragen van lokale organisatoren, stakeholders en gebruikers voor toetreding tot het LOK 

gebeuren via schriftelijke vraag aan de voorzitter. Beslissing inzake toetreding worden 

voorgelegd op de eerstvolgende samenkomst van het LOK Gent. 

Vragen tot ontslag gebeuren via schriftelijke melding aan de voorzitter en worden 

medegedeeld op de eerstvolgende samenkomst van het LOK Gent. 

Deelname aan het LOK Gent is vrijwillig en onbezoldigd. Er wordt gestreefd naar een actief 

engagement van de leden. 

Het LOK komt minimaal 3 maal per kalenderjaar samen. De leden zijn verzekerd tijdens de 

verplaatsing en de deelname aan het LOK Gent. 

 

c. Samenwerking tussen het Lokaal Bestuur en het LOK Gent.  

i. Engagement van het Lokaal Bestuur 

Het lokaal bestuur bepaalt zijn beleidsdoelstellingen voor kinderopvang en laat zich daarbij 

adviseren door het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent. 

Het lokaal bestuur informeert de lokale actoren en gebruikers over het lokaal beleid kinderopvang 

en over het lokaal kinderopvangaanbod. 

Bij vragen van de Vlaamse Overheid, om een advies te geven over de uitbreiding van de 

kinderopvang binnen het eigen grondgebied, zal het stadsbestuur voorafgaand het LOK Gent 

samenroepen en om advies vragen.  

Het LOK Gent heeft het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen over alle 

aangelegenheden die kinderen en de lokale actoren in de kinderopvang aanbelangen. 

Om het LOK Gent in de gelegenheid te stellen zijn taak als adviesraad op een degelijke manier 

te vervullen en gefundeerde adviezen uit te brengen, informeert het stadsbestuur het LOK 

Gent over alle initiatieven die kinderen en de lokale actoren aanbelangen.  

Hiertoe krijgt het LOK Gent het recht op inzage van relevante dossiers en de nodige 

documenten over het betrokken onderwerp. Bovendien kan het LOK Gent ambtenaren 

uitnodigen om toelichting over dossiers te geven. 
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Het stadsbestuur zal de vragen om advies steeds voorleggen op de eerstvolgende 

samenkomst van het LOK Gent.  Het LOK Gent zal haar gemotiveerd advies via het verslag van 

de vergadering steeds schriftelijk bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen 

met vermelding van de wijze waarop het advies tot stand is gekomen, de argumentatie en de 

geconsulteerde waarnemers. Tevens worden afwijkende meningen en/of 

minderheidsstandpunten hierin vermeld.  

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft op haar beurt het advies door aan het 

bevoegde agentschap van de Vlaamse Regering. De leden van het LOK Gent ontvangen een 

kopie van het advies. 

 

ii. Engagement van de organisatoren kinderopvang. 

De leden van het LOK Gent werken maximaal mee aan het realiseren van de geformuleerde 

beleidsdoelstellingen van het lokaal bestuur, waaronder het lokaal loket “Kinderopvangpunt 

Gent”. 

Daarbij is een open en constructieve houding en een duidelijke communicatie tussen beide 

partijen onmisbaar. Het lokale bestuur, de lokale organisatoren kinderopvang en stakeholders 

zijn betrokken bij elkaar en bij de evolutie van de kinderopvang in de stad. De leden zijn ook 

bereid om tijd te investeren in die samenwerking. 

In het LOK Gent wordt daartoe minimaal verwacht dat: 

- de leden van het LOK Gent het lokaal bestuur actief informeren over hun aanbod en werking 

en op de hoogte houden over wijzigingen hierin; 

- de leden van het LOK Gent actief meewerken aan het lokaal Loket kinderopvang: 

“Kinderopvangpunt Gent”  

- de leden of hun plaatsvervanger op 2/3de van de bijeenkomsten aanwezig zijn.  

 
d. beslissingen en adviezen 

i. Wijze van beslissen 

Elk lid van het LOK Gent dat afgevaardigde is voor een lokale organisator, stakeholder of 

gebruiker zoals hierboven vermeld, of zijn plaatsvervanger, beschikt over één stem. 

Beslissingen en adviezen van het LOK Gent worden genomen: 

- bij voorkeur bij consensus; 

- bij ontbreken van consensus wordt overgegaan tot stemming. Het LOK Gent beslist bij 

eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden op de samenkomsten van 

het overleg. Onthoudingen tellen niet mee in het aantal stemmen. 

- In geval van staking of gelijkheid van stemmen is de bijkomende stem van de voorzitter 

beslissend. 

ii. Soort beslissingen en adviezen  
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Advies bij aanvraag vergunning. 

Elke organisator die voor een nieuwe locatie of uitbreiding van een locatie een aanvraag tot 

vergunning wenst in te dienen vraagt hiervoor het advies van het lokaal bestuur. Het lokaal 

bestuur baseert haar advies op basis van de doelstellingen geformuleerd in het meerjarenplan 

van de Stad Gent. Het lokaal bestuur informeert het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent over de 

ingediende aanvragen tot vergunning. 

Adviezen bij de uitbreiding van kinderopvang. 

De criteria waarop het lokaal bestuur een advies bij uitbreiding wenst te baseren worden vooraf 

voorgelegd aan het LOK Gent. Na advies van het LOK Gent worden de criteria bekendgemaakt 

aan alle kandidaat-organisatoren.  

Op het eerstvolgende LOK Gent worden alle kandidaturen voor de uitbreiding van 

kinderopvangplaatsen toegelicht, samen met de score die op basis van de criteria aan de 

aanvragen wordt toegekend.  Na bespreking en beslissing van het LOK wordt het advies door 

het lokaal bestuur doorgezonden aan het bevoegde agentschap van de Vlaamse overheid. De 

leden van het LOK Gent ontvangen een kopij van het ingediende advies. 

Advies bij toetreding 

Nieuwe vragen tot toetreding bij het LOK Gent worden ter goedkeuring voorgelegd op de 

eerstvolgende samenkomst van het LOK Gent.  

iii. Verslaggeving en publicatie 

De verslagen en de adviezen van het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent worden per email aan 

de leden verzonden en online gepubliceerd op de website van de Stad Gent. 

 

e. deeloverleggroepen en werkgroepen. 

Het LOK Gent kan beslissen tot het oprichten van deeloverleggroepen op het niveau van een 

wijk of deelgemeente, en/of het oprichten van tijdelijke thematische werkgroepen. 

Een deeloverleggroep of werkgroep bestaat uit minimum 5 personen en staat open voor alle 

leden. 

 

Goedgekeurd door het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent op 18 februari 2020. 
Goedgekeurd door de Gemeenteraad Gent op ….. 
Gepubliceerd op …. 

 

 

Ledenlijst van het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent 2020 - 2025. 

 
Het LOK Gent is samengesteld uit volgende leden: 
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3. Voorzitter en secretaris van het LOK Gent 

✓ Jan Peeters   voorzitter 

✓ Danny Verdonck   secretaris 

 

4. Namens de lokale actoren 

 

a. de organisatoren van kinderopvang 

 

✓ Lieve De Bosscher  Dienst Kinderopvang Stad Gent 

✓ Tine Goethals   Kinderopvang Klein en Wijs 

✓ Cindy De Volder   Kinderopvang Solidariteit voor het gezin 

✓ Katrien Boucique   Vzw Kinderdagverblijf Elfenbankje 

✓ Veerle De Paepe   Vzw Kinderdagverblijf Witje Wiebel 

✓ Rani Verbeke  Kinderdopvang Thuishulp/Reddie Teddy 

✓ Filip Standaert   Partena Kinderopvang 

✓ Zowie Maes   Dienst voor Onthaalouders Partena Kinderopvang 

✓ Lieselotte Lootens  Dienst voor Onthaalouders Elfenbankje 

✓ Mieke Michiels   Dienst voor Onthaalouders Stad Gent 

✓ Kim Ho Than   Dienst voor Onthaalouders Reddie Teddy 

✓ Laura Devrieze  Dienst voor Onthaalouders Sol vh Gezin 

✓ Carla Verhaeghen  Kinderopvang Universiteit Gent 

✓ Rudy Philips   Vlaamse Kinderopvang 

✓ Lydie Vanmeerhaeghe  Kinderdagverblijven GO Harteboompje/Twijgjes 

✓ Mieke Coulembier   Kinderdagverblijven Fabriek Koemiek 

✓ Katrien Sel   Kinderdagverblijf Bengelhof 

✓ Carolien Callebaut    Infano Kinderopvang 

✓ Joke Swennen   Ferm kinderopvang Lochristi 

✓ Mireille Verwilst   Vzw Kinderdagverblijf Beregoed 

✓ Ann Van De Cauter  Kinderdagverblijf UZ Gent/De Knuffelboom 

✓ Guy Taffijn    Kinderdagverblijven De Biotoop 

✓ Mireille Seghers   Kinderdagverblijf Pirateneiland 

✓ Sylvie Jolie   Kinderdagverblijven Okidoki 

✓ Hilde Impe   Kinderdagverblijf Windekind 

✓ Isabelle Scheerens  Kinderdagverblijf Klein Duimpje 

✓ Marleen Willemijns Kinderdagverblijf Little Kings and Queens 

✓ Sara Verbeke  Kinderdagverblijven De Vlinders/De Rupsepootjes 

✓ Michael Delcourt  Kinderdagverblijf De Regenboog 

✓ Isabelle Keukelier  Kinderdagverblijven Kotertjeseiland/Sibelle 

✓ Nathalie Anciaux  Kinderdagverblijven Pimpampoentje/Pimpampierke 

✓ Bouque Katrien  Kinderdagverblijf Het Troetelhuis 

✓ Tiffany Minnaert  Kinderdagverblijven Pimpampukje 

✓ Davina Van Damme  Kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje 

 

b. de stakeholders 



 

 

  
 

 
18 februari 2020 I Samenstelling en bepalingen inzake de interne werking van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang Gent – 2020/2025 

Dep Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Stad Gent 

8  

 

 

✓ Els De Vos   Samenwerkingsverband Huis van het Kind Gent 

✓ Ann Van den Wijngaard Sociale dienstverlening Gent 

✓ Sarah Vermeersch   Pedagogische ondersteuning Stad Gent 

✓ Lonny Van De Gehuchte Kinderopvangpunt Gent 

✓ Kathleen Snoeck   Jeugddienst Stad Gent 

✓ Mieke Blancke  Onderwijscentrum Gent 

✓ Inge Dellaert   Stedelijk Onderwijs Gent 

✓ Kevin Eggermont  Scholengroep Gent (GO) 

✓ Annemie De Clerck Scholengroep Vrij Onderwijs 

✓ Dirk Schockaert  Free Time vzw 

✓ Banu Birkan  InGent 

 

5. namens de gebruikers 

✓ Lea De Baets   Gezinsbond 

 

6. namens het stadsbestuur Gent  

 

✓ Decruynaere Elke   Schepen onderwijs, opvoeding en jeugd 

 

7.  Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin)  

✓ Robin De Dobbeleer  Lokale Teams Gent Agentschap Opgroeien 

✓ Tineke Bijl   Lokale Teams Gent Agentschap Opgroeien 

 

Elk lid kan zich op de samenkomsten van het Lokaal Overleg Kinderopvang laten 

vertegenwoordigen door een plaatsvervanger. 
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