
  

 
 

Verslag van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang van 8 december 2020  

16 december 2020  

 Entiteit Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent 
   

 Contactpersoon Danny Verdonck – digitale samenkomst via Teams 

 

Aanwezig  

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



  

 
Agenda 

1. Opvolging Corona-maatregelen kinderopvang. 

2. Bespreking van het ontwerp Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Gezinsbeleid 

3. Oproep omschakeling 2020 en meerjarenprogrammatie: svz 

4. Mededelingen. 

5. Varia 

 

 

 

Op 16 en 23 november werd door Opgroeien nieuwe Corona-nieuwsbrieven verzonden. 
Danny gaf toelichting bij belangrijkste wijzigingen: 
 
- Vanaf 1 november tot 31 maart 2021 kan, afhankelijk van de ernst van de pandemie, 
Opgroeien schakelen tussen de algemene compensatie of een selectieve compensatie (= 
enkel voor verplichte sluiting of beperking van de opvang). 
Voor november en december 2020 geldt in elk geval opnieuw de algemene 
compensatieregeling.  
 
Dit betekent dat ouders niet betalen voor afwezigheidsdagen en deze ook niet van de korf 
gerechtvaardigde afwezigheidsdagen mogen afgetrokken worden. 
 
Verdere voorwaarden voor compensatie:  

- open en beschikbaar blijven (uitzondering: periode van verplichte sluiting) 
- Geen tijdelijke werkloosheid of overbruggingsrecht toepassen 
- Geen beroep op Vlaamse coronapremie 

 
Aanvragen van compensatie: 
→IKT-locaties: altijd eerst de aanwezigheden IKT (prestaties) op normale wijze doorzenden, 
pas daarna kan je compensatie voor die maand aanvragen. 
→Locaties- vrije prijs: aanwezigheden voor kindertoeslag (via AARON) eerst doorsturen, 
daarna compensatie aanvragen. 
 
Meldingen bij besmetting begeleider of kind 

 
  
Tijdelijke aanpassing van het IKT-tarief: 
Ouders die door corona-maatregelen een daling van het inkomen hebben van minstens 10% 
(max inkomen gezin = 44.493,55 euro) kunnen een tijdelijke vermindering vragen van het 
IKT tarief met 25% (minimum blijft 5,32 euro). 
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→ ouders dienen dit zelf aan te vragen via de website MijnKind&Gezin (wel oproep aan 
organisatoren om ouders hierbij te ondersteunen) 
→ tijdelijk voor de duur van max 6 maanden daarna dient terug een nieuw attest te worden 
aangevraagd (Let op: gezien dit nieuwe attest dan berekend wordt op meeste recente 
inkomensgegevens kan dit hoger zijn dan men oorspronkelijk betaalde). 
 

Aan de hand van een korte presentatie gaf schepen Elke Decruynaere toelichting bij de 

speerpunten voor kinderopvang in de beleidsnota. 

Reacties: 

Rudy Vlaamse Kinderopvang: “Ik wil voornamelijk de schepen danken voor de 

herinvesteringspremie en de coronapremie die de Stad Gent voor ons gedaan heeft. Ik 

denk dat ik spreek in naam van alle collega’s hier aanwezig dat deze een zeer leuk steuntje 

in de rug was voor ons, daarvoor hartelijk dank! Ook hartelijk bedankt voor de toelichting 

in verband met de voorschoolse kinderopvang. Voor de rest veel succes en heb ik hierover 

geen opmerkingen meer over. Het lijkt mij een topproject, dank u wel!” 

Mieke Villa Boempatat: “Ik had ook gelezen voor de transitiemomenten van de 

kinderopvang naar de school. Ik wil graag naar aanleiding van Corona toch even het signaal 

geven dat wij merken dat de kinderen die nu de eerste stappen zetten in de kleuterklas dat 

die het merkelijk moeilijker hebben met de strenge maatregelen in de scholen. We horen 

ook van ouders dat ze het heel moeilijk vinden dat ze niet in de klassen mogen, dit is 

natuurlijk te begrijpen dat dit komt wegens de maatregelen. Maar toch willen we dit echt 

eens signaleren dat die transitie extra moeilijk is voor die kinderen.  

Ik vond het voor Corona reeds moeilijk om te weten naar welke school de kinderen gaan en 

kunnen wij als kinderopvang iets betekenen in deze overgang. Dat is dus zeker iets waar 

mee graag willen over meedenken, zeker voor de kwetsbare kinderen. Zeker nu tijdens 

Corona blijkt toch hoe belangrijk deze warme overdracht is en hoe moeilijk het (nu tijdens 

Corona) is om dit te realiseren. Ik begrijp natuurlijk ook dat de scholen hun uiterste best 

doen, maar het is heel moeilijk.” 

Lieve De Bosscher Stad Gent: “We kunnen dit meenemen naar de werkgroep Gentse 

Kleuterparticipatie. Mocht je hierin interesse in hebben kan dit worden bekeken, er is een 

medewerkers van de pedagogische begeleidingsdienst van Dienst Kinderopvang die aan dit 

overleg participeert. Na meld-je-aan komt de werkelijke instap. Ik moet zeggen dat vanuit 

de stedelijke opvanglocaties hetzelfde wordt vastgesteld. Er zijn wel creatieve manier om 

hieraan te werken, maar deze blijven helaas beperkt.” 

Elke Decruynaere: “Zou het een idee zijn om de goede praktijken te verzamelen? Want 

zoals Lieve aangeeft zijn er wel een aantal scholen die binnen de corona 

maatregelen/richtlijnen zaken mogelijk maken. Om deze goede praktijken te gaan delen 

zodanig dat andere school ook zien wat mogelijk is en dit zelf kunnen realiseren.  

Als tweede hetzelfde doen maar dan langs de kant van de kinderdagverblijven. Ik weet dat 

er kinderdagverblijven zijn die daar echt mee bezig zijn. Zoals actief in de gang uithangen 

naar welke school wie gaat en informatie meegeven met de ouders om over te maken aan 

de leerkracht. Dat deze goede praktijkvoorbeelden ook zouden kunnen gedeeld worden. Ik 

zou het heel fijn vinden moest dit mogelijk zijn, we kunnen dit uiteraard niet verplichten. Ik 

ben wel op zoek naar methodes om dat aan te moedigen. Misschien kan het delen van de 
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succesvolle acties die nu worden ondernomen andere organisaties kan inspireren. Dit moet 

niet altijd heel veel werk en tijd vragen, maar zoals je aangeeft is die overgang wel erg 

belangrijk.  

Dus bedankt voor je signaal en de suggestie van Lieve om hieraan de slag mee te gaan in de 

werkgroep Kleuter participatie. Dit is zeer zinvol.  

Heb je nog andere zaken die je daarrond zou willen voorstellen?” 

Mieke Villa Boempatat: “Niet direct. Ik weet dat wij wel soms brieven hebben meegegeven 

voor de juf, maar dan kregen we hier weinig feedback op en hierdoor hebben we dit zelf 

wat losgelaten. Dus ik ben erg benieuwd naar de goede praktijken en doen heel graag mee. 

Bedankt!” 

Danny Verdonck: “We zullen deze taak op ons nemen om zoveel mogelijk goede praktijken 

te verzamelen. Deze dan op een LOK te bespreken en toe te lichten aan jullie. We zullen dit 

zeer concreet als ‘to do’ noteren.” 

Ann Knuffelboom: ik ben geïnteresseerd in het project rond de gezonde voeding en de 

gezonde vieruurtjes, de vergroening van de buitenspeelruimtes en het proefproject waar 

de PJK zullen ingezet worden op de vloer in de leefgroepen. Als jullie samenwerkende 

partners hiervoor zoeken, dan is de Knuffelboom zeker kandidaat. 

 

Advies: 
De aanwezige leden van het LOK Gent geven een positief advies aan het ontwerp van 
beleidsnota.  
 
Gezien het beperkt aantal aanwezige leden werd aan alle organisatoren van kinderopvang 
zal het ontwerp van de beleidsnota nogmaals worden doorgezonden met de vraag om 
bemerkingen per mail nog door te geven voor de kerstvakantie, deze werden opgenomen in 
het verslag. 
  

 

1. Herinnering: 
De oproep voor omschakeling naar T2B plaatsen werd door Opgroeien gepubliceerd op 15 
oktober 2020 (voor Gent 23 plaatsen mogelijk).  De aanvragen moeten uiterlijk ingediend 
zijn op 15 december 2020. 
Noot: Vanuit Gent hebben 5 organisatoren ingediend voor een totaal van 103 plaatsen. 
 
2. Meerjarenprogrammatie 2020 - 2024 
In vorige samenkomst werd, onder voorbehoud, een overzicht gegeven van de stappen die 
de Vlaamse overheid hierin voorziet. Ondertussen werd dit door Opgroeien formeel bekend 
gemaakt via een informatieve nieuwsbrief die aan alle organisatoren werd doorgezonden. 
 
Gent krijgt een voorafname van 5% op het voorziene budget.  In december 2022 wordt dit 
geevalueerd en kunnen eventueel nog bijkomende plaatsen mogelijk worden. 
Richtinggevend betekent volgend aantal plaatsen: 
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   Gent 5% 

 richtinggevend 

aantal pl Gent 
 2021 - 2024 totaal budget voorafname 

nieuwe T2 27.081.000,00 €       1.354.050,00 €  125 

nieuwe T1 3.753.000,00 €          187.650,00 €  229 

omschakeling T1 nieuwe middelen 1.497.000,00 € 74.850,00 € 91 

omschakeling T1 vrijgekomen middelen* 1.000.000,00 €             50.000,00 €  61 

*Opgelet: Dat is een raming van vrijkomende middelen ten gevolge van stopgezette plaatsen, de effectieve herinzet zal 

afhangen van hoeveel budget/plaatsen er effectief vrijkomen 

ROM (Ruime openingsmomenten) 3.150.000,00 €          157.500,00 €  Modules 103 

DOP (dringende opvangplaatsen) 1.350.000,00 €             67.500,00 €  5 

T3/INCL 500.000,00 € besteding/verdeling nog niet bekend     

 
- Alle plaatsen die toegekend worden na 1 april 2021 zullen een subsidie krijgen op het 
niveau T2A. 
- Op eigen vraag van de organisator zal wel nog de mogelijkheid bestaan om plaatsen toch 
op T2B te verkrijgen gezien dit regelgevend is verankerd: 

 
 

- Op vraag van de Stad Gent zal 1/3e (= 41 plaatsen) van de nieuwe T2 plaatsen worden 
voorzien voor omschakeling van bestaande plaatsen. 
 
3. Prefinanciering door de Stad Gent. 
De subsidiering van de toegekende nieuwe en omgeschakelde plaatsen door Opgroeien zal 
gefaseerd, afhankelijk van het budget voor Opgroeien per jaar, verlopen.   
 
Daarom zal de Stad Gent de toegekende plaatsen vanaf de datum van realisatie pre-
financieren. In overleg met Opgroeien wordt daarom de convenant voor de werkwijze van 
prefinanciering SG nu afgerond en in gemeenteraad van januari 21 gebracht. 
 

De meerjaren-oproep, die dan gezamenlijk door Opgroeien en Stad Gent zal worden 
gelanceerd, zal gepubliceerd worden begin februari.  
 

4. Beoordeling van de aanvragen. 
De criteria voor beoordeling die vorige samenkomst werden goedgekeurd door dit LOK 
werden afgestemd met Opgroeien.  
- de formulering bij criterium 3 inzake kwaliteitsvereisten werd licht aangepast als volgt: 
 
 
 
- Werken met werknemers en rechtspersoonlijkheid wordt opgenomen als voorrangscriterium 

door Opgroeien 
- Opgroeien neemt ook het percentage voorrangsgroepen als criterium mee  
- De realisatiedatum zal bij deze oproep niet als criterium worden opgenomen 

3. De organisator heeft op het moment van de aanvraag ‘een plan van aanpak’ om de 
verantwoordelijke en de begeleiders te laten voldoen aan de kwalificatievereisten voor medewerkers 
in de kinderopvang van de Vlaamse Overheid tegen 2024. 



  

 

In de varia van het LOK werd de teleurstelling geuit over de wijze waarop de kinderopvang door de 
artikelenreeks via het Het Laatste Nieuws en VTM in de media wordt gebracht.  Uiteraard vinden de 
leden elke wantoestand er één teveel maar er wordt totaal voorbij gegaan aan de grote 
inspanningen die de meerderheid van organisatoren en medewerkers dagelijks leveren om wel 
kwaliteitsvolle kinderopvang aan te bieden.  Het LOK zal via een persbericht hierop een weerwoord 
brengen. Een aantal leden stelden zich kandidaat voor de redactiegroep. Het persbericht is terug te 
vinden op de website. 
 

4.1 Voortgang decreet buitenschoolse opvang. 

Opgroeien heeft een nieuwe mini-website opgezet waar je alle informatie vindt over de stappen die 

gezet worden in het kader van dit nieuw decreet: https://www.opgroeien.be/boa 

 
4.2 ESF project ‘Nieuwe krachten in de kinderopvang’ dat door Gent werd ingediend door Gent werd 
goedgekeurd.  Dit werd toegelicht door Bjorn Martens en Karolien Huylebroeck (Artevelde 
hogeschool). 
Naast de werkvloeren in de opvanglocaties van de stad Gent worden concreet 5 andere 
organisatoren gezocht die een werkvloer willen bieden voor cursisten in dit project. Momenteel 
hebben zich reeds 3 kandidaten gemeld.  
 

 
Voor alle verdere info en projectfiches kan je terecht bij: 

Bjorn Martens – bjorn.martens@stad.gent – (0477) 822 352 Promotor - Dienst 
Kinderopvang - Stad Gent 

 
4.3 Meld- je- aan: start inschrijvingen voor kinderen geboortejaar 2019 start op 24 februari 2021. 

 

4.  Varia 

 

https://www.opgroeien.be/boa


  

 
Contactpersoon  

• Els Bertels  
• HelpDesk Meldjeaan Gent basisonderwijs  
• M 0492 722 808 T 02 553 50 21  
• els.bertels@ond.vlaanderen.be  
• lopgent.basis@ond.vlaanderen.be  

• meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be 
 
 

Volgende samenkomsten van het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent: 

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

 

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. 

 
 

5.  Volgende 

afspraak.  
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