
  

 
 

Verslag van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang van 9 februari 2021  

16 februari 2021  

 Entiteit Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent 
   

 Contactpersoon Danny Verdonck – digitale samenkomst via Teams 

 

Aanwezig  

Jan Peeters    Voorzitter 
Danny Verdonck    Secretaris LOK/Kinderopvangpunt Gent 
Sarah Steenkiste    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/Heidi Bassier  KDV De Knuffelboom 
Zowie Maes    DVO Partena 
De Vriese Ellen     Partena Kinderopvang 
Mieke Coulembier   Kdv Fabriek Koemiek 
Tifany Minaert    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 
Joke Swennen    Ferm Kinderopvang 
Lea De Baets    Gezinsbond 
Mireille Seghers    Kdv Pirateneiland  
Celia De Waele    KDV Bengelhof 
Mieke D’hondt    KDV Windekind 
Sarah Vermeersch   Mentes 
Fien Lannoye    Dienst Kinderopvang Stad Gent 
Lonny Van De Gehuchte   Kinderopvangpunt Gent 
Robin De Dobbeleer   Lokaal Team Kind en Gezin 
Annelore Raman, Steffi Demeyer  Strategie en organisatie Stad Gent 
 
Verontschuldigingen 
Decruynaere Elke   Schepen onderwijs, opvoeding en jeugd 
Guy Taffijn    KDV De Biotoop  
Annemie De Clerck   Scholengroep Vrij Onderwijs 
Mieke Michiels     DVO Stad Gent 
Davina Van Damme   Kdv ’t Sloeberhuisje 
Magalie Roijers    Kdv Little Kings & Queens 
Tineke Bijl     Lokaal Team Kind en Gezin 
Josfien Braeckman   Kinderopvangpunt Gent 
 
 



  

De voorzitter verontschuldigde Schepen Elke Decruynaere die om persoonlijke reden niet aanwezig 
kon zijn. 
 
Agenda 

1. Opvolging Corona-maatregelen kinderopvang. 

2. Oproep meerjarenprogrammatie: svz 

3. Procedure voor advies bij aanvraag vergunning (vanaf 1/1/2022) 

4. Evaluatie kinderopvangpunt planning 

5. Overgang tussen opvang en school: vraag naar good practices   

6. Toelichting over een publicatie ivm toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang door 

dienst Strategische doelstellingen Stad Gent 

7. Varia en mededelingen: 

 

 

Alle aanpassingen inzake Corona-maatregelen worden door Opgroeien steeds opgenomen 
in de uitgebreide publicaties te vinden op de website Kind&Gezin: 
 

• Aanpassingen aan het draaiboek baby’s en peuters. 

• Brochure:  Aanpak van besmettingen en hoog-risicocontacten  

> met beschrijving van specifieke aanpak per specifieke situatie 

• Aangepaste modelbrieven aan de ouders 

• Aanpassing Procedure voor de aanvraag van de compensatiesubsidie  

> algemene compensatieregeling verder tot eind februari ! 

 
De meest recente aanpassingen hadden vooral betrekking op de schoolgaande kinderen en 
dus vooral van belang voor locaties die kinderopvang en buitenschoolse combineren. 

> Je mag dit blijven combineren. Sinds eind januari zijn er strengere maatregelen van kracht 
voor de opvang van schoolkinderen. Onderstaande maatregelen zijn van toepassing voor 
gemengde groepen: baby’s, peuters én schoolgaande kinderen.  

> Vang je enkel baby’ en peuters op, dan verandert er niets. Vang je enkel schoolkinderen in 
een groep op, raadpleeg dan het draaiboek opvang schoolkinderen.  
• Vang kinderen zoveel mogelijk per school op.  
• Wanneer je kinderen niet per school kan opvangen, vang je kinderen uit maximum 2 
verschillende scholen op. De kinderen maken steeds deel uit van dezelfde leefgroep.  
Tijdens vakantieweken 
 • Je mag kinderen uit verschillende scholen opvangen, samen met baby’s en peuters. Je 
houdt dan wel rekening met de nieuwe maatregelen voor de opvang van schoolkinderen 
sedert januari 2021. Het aantal verschillende kinderen dat je opvangt tijdens één week mag 
maximaal 25 zijn. 
 • Schoolkinderen mogen, zowel in school- als vakantieweken, deelnemen aan één 
buitenschoolse activiteit. Buitenschoolse opvang wordt hier niet in meegeteld.  

 

Robin De Dobbeleer gaf toelichting bij de globale situatie in de kinderopvang in Gent - cijfers 
verzameld van oktober (start van onze nieuwe registratietool) tot vandaag 

- Maatregelen tot sluiting : 30 gedeeltelijke sluitingen en 70 volledige sluitingen 

➔ Dit is gemiddeld een 5-tal per week. Soms kan 1 voorziening voor meerdere maatregelen 
staan, bijvoorbeeld wanneer eerst een leefgroep gesloten wordt en dan een vb. week later 
de volledige opvang. In dat geval staat 1 voorziening normaal ook voor meerdere 
meldingen (aangezien een maatregel altijd het gevolg is van een melding). 

1. Opvolging 

coronamaatregelen 

kinderopvang 

 



  

 

➔ Een sluiting is niet altijd het gevolg van een besmetting, maar kan ook in afwachting van 
een testresultaat van een begeleider. 

- Soort meldingen: 22 keer melding hoog risico contact, 4 keer een melding laag risico contact, 79 

keer melding van een besmetting 

➔ Melding kan zowel slaan op de OO/begeleider als op een kind 

- Aard van de besmetting: enkel cijfers voor O-VL maar geven wel een goede indicatie: 

- Opvangkind besmet: 51 
- Opvangkind had hoog risico contact: 57 
- Gezinslid OO/begeleider besmet: 57 
- Gezinslid OO/begeleider had HRC: 65 
- OO/begeleider besmet: 168 
- OO/begeleider HRC: 178 

Conclusies:  Op basis van deze bepekte cijfers valt er weinig te concluderen. De boodschap die wij 

zelf meekrijgen vanuit onze crisiscel is dat er momenteel nog steeds geen evidentie is dat 0 tot 3-

jarigen grote verspreider zijn van besmettingen.  

 
Jan Peeters vulde hierbij aan dat uit een onderzoek in de Verenigde staten dezelfde 
conclusie blijkt met name dat de jongste kinderen geen verspreiders zijn van het virus 
(onderzoek van vorig jaar dus nieuwe varianten niet mee onderzocht). 
 
Danny herhaalde nog eens de oproep om besmettingen of hoog risico contacten ook te 
melden aan het kinderopvangpunt zodat we het lokale crisisoverleg binnen de Stad Gent zo 
goed mogelijk kunnen informeren over de situatie in de kinderopvang. 
 
 

 

Opgroeien verzond vorig week een informatieve nieuwsbrief en het voorlopig 
beslissingskader bij de Oproep voor subsidies op T2 niveau die vermoedelijk op 22 februari 
’21 zal gepubliceerd worden.  
ikt-meerjarenp-snelinfo-organisatoren-20210203.pdf (kindengezin.be) 

 
Het gaat om een gemeenschappelijke oproep van Opgroeien en Stad Gent waarbij men alle 
organisatoren zo goed mogelijk nu al wil informeren zodat men al de voorbereiding van een 
eventuele aanvraag kan starten. 
 
Oproep voor 125 plaatsen met subsidie T2 in Gent:   
→ 41 plaatsen omschakeling en 84 nieuwe plaatsen. 
Aantal plaatsen is richtinggevend, indien meer plaatsen binnen budget mogelijk kunnen meer 
plaatsen worden toegekend (eerste evaluatie december 2022) 
 
De subsidiering door Opgroeien verloopt fase-gewijs volgens beschikbare middelen per jaar: 

 

Jaar Budget voor Gent Aantal plaatsen 

2021 134.750  12 

2022 388.100  36 

2023 420.600  39 

2024 410.600  38 

Totaal   1.354.050,00 

 

2. 

Meerjarenoproep 

2021 - 2024 voor 

subsidie T2A 

 

https://www.kindengezin.be/img/ikt-meerjarenp-snelinfo-organisatoren-20210203.pdf


  

Gezien deze gefaseerde subsidiëring door Opgroeien zal de  de Stad Gent instaan voor de 

pre-subsidiering van de toegekende plaatsen vanaf de realisatiedatum (ten vroegste 1 

september 2021.  De uitbetalingsinstelling voor de pre-subsidiering is Opgroeien zodat er 

voor de organisator geen verschil zal gemerkt worden. De uitbetaalde subsidies worden 

gefactureerd aan de Stad Gent. 

 
Reactie: Katrien Boucique reageerde verbaasd op de mededeling dat het nu gaat om een 
oproep die meteen geldt voor alle uitbreidingen tot en met 2024.  Dit is nochtans steeds zo 
medegedeeld. 
 
Timing:  
- tweede helft februari:  publicatie oproep 
- aanvragen in te dienen voor 30 maart 21 
- advies (score) bij aanvragen van Stad Gent uiterlijk op 28 april bezorgen aan Opgroeien 
- beslissing uiterlijk 30 juni 21 
- vroegste datum van subsidiëring 1 september 2021 
 
 
Samenvatting (voorlopig) beslissingskader : 
 
 1. ontvankelijkheid: op tijd ingediend met juiste formulier + nodige bijlagen 
 
 2. uitsluitingvoorwaarden:   

- kopij aanvraag naar Stad Gent 
- negatief advies lokaal bestuur 
- realisatie tegen uiterlijk 31/12/2024 
- te hoog minimum aantal plaatsen 
- nieuwe plaatsen = niet vergunde plaatsen of vergund na 22 november 2020 

  = vergunde plaatsen bij een organisator die in nieuwe locatie   
  evenredig aantal plaatsen zonder ikt subsidiering inricht 
  (overname en verhuis zijn geen nieuwe plaatsen: netto zijn er   
  daardoor niet meer plaatsen) 

- omschakeling of nieuwe plaatsen bij bestaande organisator met IKT- subsidie:  minimale 
bezetting (80%) of minimaal aantal voorrangsgroepen (20%) niet gehaald 

 - gezinsopvang: niet voldoende locaties om uit te breiden of om te schakelen   
  Onthaalouders:  plaats/locatie ratio < 4. 
  Samenwerkende onthaalouders:  plaats/locatie ratio < 8 
 
 
3. Criteria voor scoring door Opgroeien: 
 

- werken met kinderbegeleiders als werknemers: 1 punt  - engagement om dit te doen  0,5 
punt 

max 2 zelfstandige zaakvoerders die als kinderbegeleider werken 
gezinsopvang en samenwerkende OO krijgen automatisch 1 punt 
 

- rechtspersoonlijkheid:  1 punt (engagement 0,5 punt) 
organisator met min 2 locaties moet regelgevend al rechtspersoonlijkheid hebben 

 
 - bezettingsgraad en bereik voorrangsgroepen 

 
 



  

• bezettingsgraad subsidiegroep voor bestaande organisatoren:  > 100% 1 punt, 
tussen 90 en 100% 0,5 punt 

 
 

• bereik voorrangsgroepen subsidiegroep bestaande organisatoren: > 40% 1 punt,  
30 tot 40% 0,5 punt 

 
Voor nieuwe organisatoren verdubbelt de score op de eerste 2 criteria 

 
Beoordeling 

- Score lokaal bestuur op 8 punten – score Opgroeien 4 punten 
Criteria Stad Gent staan nu op totaal 30 punten:  score wordt herleid naar 8 punten 
(= score gedeeld door 3,75) 
Criteria werden goedgekeurd door GR op 24 januari en staan op website: 

20210208 criteria Stad Gent meerjarenoproep_0.pdf 
 
Score Stad Gent te bezorgen voor 28 april 2021 aan Opgroeien 
 
Bekendmaking score op EXTRA LOKAAL OVERLEG begin april !  
 
Toewijzing:  

 - aanvraag met de hoogste score 
 - aanvragen voor omschakeling wordt eerst behandeld. 

 
 
Reacties: Zowie Maes – in de gezinsopvang is in het verleden steeds gesteld dat nieuwe plaatsen daar 
een stuk minder kosten, is dit nog steeds zo?  Danny: dit klopt de subsidiëring van plaatsen 
gezinsopvang (sui generis) is ongeveer een vierde van een groepsopvangplaats.  Wanneer veel 
plaatsen gezinsopvang worden toegekend zal een ruimer budget overblijven. Daarom zal een 
evaluatie van de budgetruimte worden opgemaakt. 
 
Katrien Boucique: welke bezettingscijfer worden bekeken om te scoren, gezien Coronajaar 2020. 
Danny:  het gaat om de bezetting volgens de vergunningsvoorwaarden waarbij zowel aanwezigheden, 
gerechtvaardigde afwezigheden en ongerechtvaardigde afwezigheden worden meegeteld (= is dus 
gelijk aan alle geplande dagen)  Gezien Coronajaar waarin kinderen niet gestart of later gestart zijn 
zal teruggekeken worden naar de bezetting 2019 (eventueel mits motivatie naar 2018) 
 
Tiffany Minnaert: hoe gaat men daarmee omgaan voor niet-Ikt plaatsen ?  Danny: De criteria 
bezettingsgraad en voorrangsgroepen worden enkel bekeken voor organisatoren die in hun 
subsidiegroep al IKT-plaatsen hebben. 
 
Elke partner die vragen of onduidelijkheden wordt uitgenodigd die te stellen aan Danny, indien hij 
het antwoord ook niet duidelijk kan geven zal hij contact opnemen met Opgroeien om dit te 
verduidelijken. 
 
 
Wijziging vergunningbesluit 11 december 2020: 
 

→ Hierdoor zal een organisator die een vergunning voor kinderopvang aanvraagt, over een 
opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur moeten beschikken, als het gaat over een 
nieuwe locatie groepsopvang, verhuis van een groepsopvang en uitbreiding met minstens 9 
plaatsen.  
→ In het besluit staat dat het lokaal bestuur vooraf een procedure vast moet leggen over de 
manier waarop het een advies zal opstellen. Het lokaal bestuur gebruikt hiervoor vooraf 

3. Procedure voor 

advies bij aanvraag 

vergunning (vanaf 

1/1/2022) 

 

 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20210208%20criteria%20Stad%20Gent%20meerjarenoproep_0.pdf


  

bepaalde criteria en motiveert ook waarom het deze criteria gebruikt. O.b.v. de criteria 
formuleert het lokaal bestuur een advies. Deze criteria moeten transparant, objectief en 
relevant zijn om de opportuniteit te beoordelen van een nieuwe locatie/uitbreiding in de 
gemeente.  
→ Voor de opmaak van de procedure en de criteria moet het lokaal bestuur in elk geval het 
Lokaal Overleg Kinderopvang raadplegen voor advies en de procedure en criteria moeten 
op voorhand kenbaar zijn bij de organisatoren en voor iedereen publiek raadpleegbaar zijn.  
→ Het lokaal bestuur bezorgt het advies binnen de 30 dagen na de adviesvraag aan de 
organisator, die het toevoegt aan zijn vergunningsaanvraag t.a.v. het Agentschap Opgroeien.  
→ Het lokaal bestuur voorziet een procedure met hoorrecht voor de organisator om 
opmerkingen te formuleren bij het uitgebracht advies. Het lokaal bestuur informeert de 
organisator over deze procedure uiterlijk op het moment dat het advies aan de organisator 
wordt bezorgd. De organisator heeft 30 dagen te tijd om te reageren op het advies van het 
lokaal bestuur.  

 
Het Lok werd gevraagd naar een eerste reactie over deze procedure.  
 
Reactie: Rudy Philips:  wat zou een mogelijke reden kunnen zijn om geen positief advies te geven 
gezien het tekort aan plaatsen in Gent?  Danny: In andere gemeenten wordt dit nu al voorgelegd aan 
het LOK, soms zijn bestaande organisatoren niet zo gelukkig als een nieuwe locatie rechtover het 
bestaande wordt geopend.  Soms is er ook argwaan tegenover zuiver commerciële ketens van 
opvanglocaties.  
 
Tine Goethals: De ligging van een locatie zou geen doorslaggevend criterium mogen zijn. Bestaande 
organisatoren gelegen op een bepaalde site kunnen niet anders dan daar uitbreiden. Als daar terug 
de dekkingsgraad als enig criterium geldt worden ze zelfs uitgesloten om nieuwe plaatsen te openen. 
 
Danny heeft inmiddels de vraag gesteld aan VVSG (vereniging van Vlaamse steden en gemeenten) om 
een mogelijk model uit te werken op basis van wat andere besturen daarover denken.  Dit model zal 
op een later LOK verder worden besproken. 
 
 
Dit punt is een herneming van de planning voor evaluatie van het Kinderopvangpunt die vorig jaar 

werd opgezet maar door de corona-crisis on hold werd gesteld.  Bedoeling is deze evaluatie uit te 

voeren tussen maart en eind mei van dit jaar 

  

1. Cijfermatige registratie van opvangvragen door het Centraal Loket +  
 Registratie van interacties KOP  
 2  Bevraging van de ouders .   

> 2.1 Bevraging voor de partners opzetten via een digitaal formulier 
> 2.2 Feedback gesprek met groep van ouders uit kansengroepen   

3 Bevraging van partners  
> 3.1 Bevraging partners via digitaal formulier  
> 3.2 Feedback gesprekken groep 'kleine' organisatoren + diensten voor 

onthaalouder 
> 3.3 Specifieke bevraging of gesprek met Toeleiders  

4 Analyse en verwerking van bevragingen en gesprekken 
5 Communicatie en acties  

> 5.1 interne bespreking  
> 5.2 bespreking op LOK  
> 5.3 communicatie ouders 

 
 

4. Evaluatie 

kinderopvangpunt 

planning 

 

 



  

 
Bij de bespreking van de ontwerp-beleidsnota kinderopvang van de Stad Gent gaven meerdere 
organisatoren aan om zeker te willen meewerken aan het actiepunt ‘een warme overgang tussen 
kinderopvang en kleuterschool’. 
 
Naar aanleiding hiervan zullen op het LOK een aantal goede praktijken worden voorgesteld, 
momenteel werden afspraken gemaakt met  

• kinderdagverblijf ‘t Wondernest 
• kinderdagverblijven Stad Gent 

Het was voor de medewerkers hiervan niet mogelijk om op deze samenkomst aanwezig te zijn. Wie 
nog good practices hierover kent wordt uitgenodigd om deze te melden. 

  
 
 
Door Fien Lannoye (Dienst Kinderopvang) en Annelore Raman (Strategie en organisatie Stad Gent) 
werd een toelichting gebracht over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Stad Gent. Elk 
jaar wordt een rapportage gepubliceerd over hoe deze doelstellingen worden vorm gegeven in 
Gent.  Deze publicaties kennen internationaal veel belangstellingen en zijn van invloed op het 
beleid.  
Het Rapport mag geen ‘ambtelijke’ rapportage worden; het gaat hier over stad als regio en men wil 
dus vooral aandacht voor projecten in partnerschap. Daarom wil men ook de projecten waarover 
gerapporteerd zal worden bespreken in een overlegplatform met partners. 
 
Dit jaar komt Doelstelling 4 in de kijker: 

 
Toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang is daar een subdoelstelling van.  Op een later moment 
zal toegelicht worden wat exact de verwachting is van de partners. 
 
Reactie Jan:  de samenwerking in Gent met alle partners in het LOK en via het Kinderopvangpunt is 
een uniek gegeven waar met veel belangstelling naar wordt gekeken in het buitenland.  De 
voorzitter vindt dit een goede kans om daar nog meer uitstraling aan te geven en vraagt de 
deelnemers hier aan mee te werken.   
 
 

 
→ MeMosnaQs 

Een partner vroeg naar de ervaringen met het spel MeMosnaQs.   Dit is een manier om zelf (samen 

met je team) pedagogische kwaliteit te meten. Ze zijn een praktische vertaling van het zelfevaluatie-

instrument dat Kind en Gezin samen met UGent en KULeuven uitwerkte om de pedagogische 

kwaliteit in de voorschoolse kinderopvang te evalueren en verbeteren. 

5.  Overgang 

tussen opvang en 

school  

 

6.  Toelichting over 

duurzame 

ontwikkelingsdoel

stellingen Stad 

Gent 

 

7.  Varia en 

mededelingen 

 



  

Het spel werd ontwikkeld door VGC voor de kinderopvanglocaties in Brussel en kost 30 euro voor 

niet-leden. 

Reactie:  Rudy  Philips heeft dit ervaren als een aangename manier om met de medewerkers aan 

kwaliteit te werken.  Hij heeft enkele exemplaren in zijn bezit die door collega’s kunnen ontleend 

worden.   

Ook bij sommige andere partners is dit gekend en werd het positief onthaald. 

 → Webservice lokaal loket 

Dit is een software toepassing die toelaat dat verschillende beheersprogramma’s (van verschillende 

leveranciers) met elkaar kunnen koppelen.  Zo zou je daarmee de aanvragen uit Kinderopvangpunt 

waarvoor je een plaats hebt kunnen inladen in je eigen software programma, wat een daling van de 

taaklast zou betekenen.  

Uit contacten met leveranciers is de webservice klaar en wordt deze door enkelen van hen nu 

uitgetest.   We hopen dat deze in de eerste jaarhelft beschikbaar wordt. 

Het zou hierbij goed zijn om te weten met welke software de partners werken  (Deona, Koning 

Apestaart,  D-Care,  Tactics, Bitcare, …)  Danny zal hiervoor aparte mail zenden. 

→ Babyboom ? 

In de media waren onlangs berichten dat er een babyboom zou aankomen.  Vraag is of er partners 

zijn die dit kunnen bevestigen. 

(noot: vanuit het UZ werd in elk geval bevestigd dat er gevoelig groter aantal geboorten waren in 

januari 2021 dan vorig jaar) 

 

 

 

Volgende samenkomst van het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent: 

- EXTRA SAMENKOMST DATUM NOG TE BEPALEN BEGIN APRIL 
- 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. 

 
 

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

