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Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang 
van 18 februari 2020 
Plaats: AC Portus lokaal 2.28 

18 februari 2020  

 Entiteit Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent  
   

 Contactpersoon Danny Verdonck 

 

Aanwezig  

Jan Peeters    Voorzitter 
Danny Verdonck    Secretaris LOK/Kinderopvangpunt Gent 
Decruynaere Elke   Schepen onderwijs, opvoeding en jeugd 
Sarah Steenkiste    Kabinet schepen  
Lieve De Bosscher   Dienst Kinderopvang Stad Gent 
Tine Goethals    KO Klein&Wijs 
Cindy De Volder    KO I-mens 
Mireille Verwilst    KDV Beregoed 
Katrien Boucique    KDV Elfenbankje 
Veerle De Paepe    KDV Witje Wiebel 
Filip Standaert    Partena Kinderopvang 
Melissa Kimpe    Onthaalouders Partena Kinderopvang 
Sybille Francois     DVO Elfenbankje  
Guy Taffijn    KDV De Biotoop 
Lydie Vanmeerhaeghe   Kdv Harteboompje/Twijgjes 
Mieke Coulembier   Kdv Fabriek Koemiek 
Katrien Sel    KDV Bengelhof 
Mieke Dhondt    KDV Windekind  
Mireille Seghers    Kdv Pirateneiland 
Tifany Minnaert    Kdv Pimpampukje 
Anneke Van de Velde   Ondersteuning Mentes Gent 
Jort Orty    Scholengroep GO 
Annemie De Clerck   Scholengroep Vrij Onderwijs  
Lea De Baets    Gezinsbond 
Josfien Braeckman   Kinderopvangpunt Gent  
Lonny Van De Gehuchte   Kinderopvangpunt Gent 
Robin De Dobbeleer   Lokale teams Opgroeien 
Tineke Bijl    Lokale teams Opgroeien 
    
Verontschuldigingen 
Ann Van De Cauter   KDV De Knuffelboom 
Joke Swennen    Ferm kinderopvang 
Kim Ho Than    KO I-mens  
Rudy Philips    Kdv Vlaamse Kinderopvang 
Mieke Michiels     DVO Stad Gent 
Rani Verbeke    KO I-mens 
 



 

 

  
 

 
18 februari 2020 I Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang van 18 februari 2020 

Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent  2  
 

Agenda 

1.   Omgaan met ziekte in de kinderopvang - terugkoppeling  Huisartsenvereniging  

2.   Bijgewerkt Ontwerp Intern reglement LOK + ledenlijst 

3.   Terugmelding ontmoeting minister en K&G – Timing Beleidsplan Kinderopvang Gent 

4.   Ontwerp financiële ondersteuning Stad Gent 

5.   Kinderopvangpunt: planning evaluatie en vraag naar doorgeven van vrije plaatsen 

6.   Update OCMW samenwerking 

7.   Varia en mededelingen 

 

 

Deze samenkomst van het Lok was de eerste in de nieuwe samenstelling en startte met een 

voorstelling van de leden van de groep. 

Celia De Waele stopt als verantwoordelijke van het kinderdagverblijf Bengelhof en voor haar 

is dit het laatste Lok. De voorzitter wenst Celia te bedanken voor haar steeds positieve 

inbreng in het Lok gedurende vele jaren en wenst haar veel succes in nieuwe job. 

 

 

Op de samenkomst van maart 2019 was er een eerste ideeënuitwisseling keer met de 

medewerkers van Huisartsenvereniging Gent.  

 

Een kleine afvaardiging van de vereniging heeft inmiddels samen gezeten van Kind en Gezin. 

Inzake het ziektebeleid zijn er weinig vaste afspraken. Hierdoor is het moeilijk om als 

huisarts daar standpunt in nemen. Advies is er van Kind en Gezin, maar de toepassing er van 

verschilt per voorziening. 

  

De communicatie vanuit kinderdagverblijven staat evenwel soms haaks op de communicatie 

die komt van de huisartsen. Vb. Als kind koorts heeft is dit niet onmiddellijk een probleem of 

problematisch.  

Toch wordt bij vaststelling van koorts vaak aan de ouders de boodschap gegeven om het kind 

te komen ophalen. Ook als het geen andere ziekte symptomen vertoond. Men vermoedt dat 

dit vaak is vanuit angst is dat er iets verkeerd kan lopen. Een betere aanpak zou hier toch 

mogelijk moeten zijn.  

 

In wijkgezondheidscentrum werkt men met veel kwetsbare gezinnen samen. Daarbij merkt 

men dat de werksituaties van ouders vermoeilijken doordat kinderen regelmatig ziek zijn. Er 

is een grote bezorgdheid dat mensen problemen krijgen op hun werk wegens ziekte van hun 

kinderen.  

 

Vraag van de artsen is: Hoe we elkaar daarin tegemoet kunnen komen?  

Nu worden in de opvang kinderen bestempelt als ziek maar zijn ze dit niet.  Soms zijn ze wel 

ziek maar geen koorts. We verstaan de begeleiders in opvang, die soms verstaanbaar paniek 

hebben. Er is geen probleem om de ouders te bellen dat hun kind koorts heeft en de vraag om 

iets toe te dienen. Wel moeilijk als de vraag komt om het kind onmiddellijk te komen halen. 

 

Het stroomdiagram van K&G voor koorts in de opvang is nochtans duidelijk. Er mag nooit 

naar koorts alleen gekeken worden, maar naar koorts in combinatie met andere 

Verwelkoming 
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ziekteverschijnselen. Probleem is dat in de praktijk begeleiders van kinderen dit onvoldoende 

kennen of onvoldoende toepassen.  

 

Schepen: Als lokale overheid hebben we niet het mandaat om dit te onderzoeken, wel kunnen 

we sensibiliseren door hier over te praten met organisatoren.  We kunnen daarbij ook een 

beroep doen op de begeleidingsorganisatie Mentes voor introductie of vorming hierover.  

 

Vanuit de regie kinderopvang wordt onderzocht hoe dit verder kan aangepakt worden. 

 

1. Ledenlijst: 

Aan de gekende leden was vooraf gevraagd hun deelname aan het LOK te herbevestigen.  4/5 

den van de leden hebben reeds bevestigd.  

 

Ook nieuwe leden die interesse toonden om deel te nemen, maar nog niet in de vroegere 

ledenlijst waren opgenomen, werden gevraagd om deel uit te maken van LOK. Hierdoor 

vandaag met meer mensen aan tafel.  

Tevens zijn we nog in overleg met enkele partners/stakeholders en die nog een besluit moeten 

nemen en de naam van een afgevaardigde doorgeven. Indien tijdig antwoord zal dit 

aangevuld worden vooraleer de ledenlijst wordt voorgelegd aan gemeenteraad.  

 

2. Intern reglement:  

Regelgevend zitten we nu momenteel in overgangsfase tussen vroegere besluiten en nieuw 

decreet buitenschoolse opvang. Theoretisch is daardoor het LOK er voor zowel de baby- en 

peuteropvang, als voor de buitenschoolse opvang.  In uitvoering van het nieuwe decreet zal 

een apart overleg en samenwerkingsverband voor de organisatoren van “vrije tijd en 

buitenschoolse opvang” worden ingericht.  

 

Na bespreking werden volgende aanvullingen in de tekst opgenomen: 

Tekstuele correctie: Organisatoren initiatieven buitenschoolse opvang vervangen door 

organisatoren buitenschoolse opvang; 

 

Er werd nog een aanvulling opgenomen inzake het engagement van de organisatoren in het 

LOK:  de tekst die hier opgenomen werd is de letterlijke bepaling uit het Decreet opvang 

voor baby’s en peuters  art 61. 

 

De wijze waarop de voorzitter wordt gekozen en de opdracht van de voorzitter en secretaris 

werd duidelijker omschreven cfr bepalingen in decreet. 

 

De wijze waarop beslissingen genomen worden werd verduidelijkt: streven naar concensus 

indien niet mogelijk stemming met gewone meerderheid van aanwezige leden.  Behalve de 

niet-stemgerechtigde leden heeft elk lid heeft één stem. 

 

Hierover was in het LOK wel enig voorbehouden.  Vooral bij beslissingen over mogelijke 

uitbreidingen in de kinderopvang vroeg men of het niet opportuner zou zijn dit voor te 

behouden tot enkel de organisatoren?  

 

Er werd een vergelijk gemaakt met andere adviesraden in de stad, waar een vergelijkbare 

afspraak geldt: elk lid één stem, enkel bij beslissingen wordt soms twee/derde meerderheid 

vooropgesteld. 

 

Elke Decruynaere: ook in het nieuw decreet BO zie je dat men ruimer gaat, niet enkel 

organisatoren maar ook actoren van de samenleving. Daarom is er ook een ledenlijst die 

evenwichtig is samengesteld.  Men kan niet zomaar lid worden voor een bepaalde stemming 
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te beïnvloeden. Als je deel uitmaakt van LOK moet je ook 2 van 3 samenkomsten aanwezig 

zijn.  

 

Het aantal externe partners is ook niet te ruim ingevuld, de organisatoren maken de 

meerderheid uit. Schrappen laat het decreet niet toe, met vertrouwen hierop verder bouwen. 

Mochten we toch plots zien dat het verkeerd wordt gebruikt dan hierop inspelen maar 

voorlopig niet nodig.  

Ook het aantal stemmen toekennen op basis van het plaatsen zou gevoelig liggen en niet 

motiverend zijn voor de kleine organisatoren. 
 

 

De schepen gaf toelichting bij het gesprek dat zij en de voorzitter hadden met de minister 

van Welzijn Wouter Beke. 

1. Er wordt een algemene lineaire besparing doorgevoerd op alle domeinen van het 

Ministerie van Welzijn van 1,3 % op subsidies en op ondersteuningsstructuren 

2. Er wordt een totaal budget voor kinderopvang van 58 mio euro voorzien voor de 

buitenschoolse opvang en voor de uitbreiding van kinderopvang baby en peuter (50% van de 

middelen). De precieze verdeling daarvan is nog niet duidelijk. Vermoedelijk worden deze 

deze week besproken door de Vlaamse regering.  

5 mio wordt ingezet op de uitbreiding van flexibele kinderopvang. Vraag die we 

moeten stellen? Waar is de nood hieraan in Gent. Mogelijks kan het 

Kinderopvangpunt hiertoe een aanzet geven. 

3. Blijven de voorafnames voor Gent, Antwerpen en Brussel? 

Het is door deze voorafname dat deze steden in de mogelijkheid waren om een  

prefinanciering van de subsisdie toe te kennen tot wanneer Vlaamse overheid die subsidie 

overneemt. Minister vraagt de evaluatie af te wachten om beslissingen hierover te nemen.  

Tevens werd gevraagd naar een meerjarenplanning in de uitbreiding. Doordat organisatoren 

niet vooraf weten hoeveel plaatsen er elk jaar kunnen worden gesubsidieerd en steeds de 

criteria veranderen, is het voor hen niet mogelijk om zich op langere termijn te organiseren.  

De Stad Gent heeft 2.6 miljoen gebudgetteerd om de sector via prefinanciering mee te 

ondersteunen. Is het grootste budget tot nu toe. Hoe dat zal verlopen zal in nauw overleg met 

Kind en Gezin worden afgesproken.  

 

4. Er is geen goed nieuws voor het Groeipad van trap 2B naar 2A, de verdere implementatie 

hiervan wordt uitgesteld tot 2026. 

5. Ook zal werk gemaakt worden van de evaluatie van de voorrangsregels, waarschijnlijk 

zullen deze hetzelfde zal blijven zoals ze nu zijn. De voorrang voor ‘werkende ouders’ blijft 

maar zal niet overheersen. 

6. Tenslotte heeft de Schepen ook meer duidelijkheid gevraagd over het mandaat van het 

LOK en het lokaal bestuur? In hoeverre kunnen adviezen van deze organen bepalend zijn in 

de uiteindelijke beslissing? Er wordt een werkgroep door K&G opgericht die de rol van het 
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Lokaal bestuur en het Lokaal overleg verder zal uitklaren.  

 

7. Op 20 maart is er een nieuw overleg voorzien tussen de Stad Gent en het agentschap 

Opgroeien.  

Schepen Decruynaere: momenteel schrijft het stadsbestuur aan een beleidsnota voor 

Kinderopvang. De Schepen wil het LOK hiervoor graag inspraak en medezeggingschap 

geven voor het ontwerp wordt afgeklopt. 

Zij stelt voor om dit op een extra overleg van het LOK op 3 april van 09u00-10u30 om dit 

beleidsnota te bekijken.  

Bespreking: 

Binnen de vergadering was er grote verontwaardiging over het uitstellen van het Groeipad 

van T2B naar T2A. Dit wordt beschouwd als woordbreuk van de minister.  

Het niet optrekken van de subsidiering maakt dat investeren in normale lonen voor de 

begeleiders onmogelijk is, een knelpuntberoep dat al jarenlang ondergewaardeerd wordt. Dit 

gaat in alle internationale adviezen. In geen enkel land worden er zo lage lonen betaald in de 

sector zorg, waar men moet werken met mensen die lager gekwalificeerd zijn maar wel een 

grote verantwoordelijkheid hebben. 

Heel veel voorzieningen kunnen in de problemen komen hierdoor. Zij worden opnieuw 

afgestraft, sommige overwegen zelfs om voorzieningen terug te sluiten. Anderen houden 

bezetting onderbenut op 80% van de plaatsen omdat meer personeel inzetten onbetaalbaar is 

met de huidige subsidiëring. Daarnaast maakt het ook dat organisatoren moeten besparen op 

pedagogische ondersteuning en de kwaliteit dus afneemt. 

Daarnaast is er ook het neveneffect dat goede medewerkers van job switchen naar een 

organisator die wel op 2A wordt gesubsidieerd en dus hogere barema’s kan betalen dan een 

organisator op 2B. 

De leden zijn het er unaniem over eens dat het LOK Gent verdere acties moet ondernemen 

naar vakbonden, medewerkers en ouders om dit aan te kaarten.  Tevens werd beslist een 

persbericht op te stellen namens de leden van het LOK. 

Er wordt een werkgroep opgericht om dit persbericht op te stellen.   

 
In vorige bijeenkomst van het LOK werd een brainstorm gehouden over de wenselijk vormen 

van  financiële ondersteuning.  Op basis hiervan werd volgend voorstel voorgelegd: 
 

Doelstelling: 

 -starters duwtje in de  rug 

-leefbaarheid van kleine initiatieven verhogen 

 

Hoe realiseren:  

-wat realiseerbaar zonder te grote administratieve taak-/controlelast ? 

-wat kan binnen de perken van budget ? 
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Voorstel: 

1 Startpremie:  

 

200 euro per plaats forfaitair 

-voor nieuwe plaatsen gezinsopvang als groepsopvang 

-max per organisator groepsopvang 25 plaatsen = 5.000 euro 

-max per onthaalouder 4 plaatsen = 800 euro  

-voor groepsopvang kan deze aanvullend op startpremie ondernemers 

 

+ aanvullende toelage voor vorming en opleiding: 

-opleidingen in functie van sociale functie en pedagogische kwaliteit. 

-terugbetaling 50% van de  factuur van de vorming van verantwoordelijke en/of 

kinderbegeleider/onthaalouder 

-door erkende vormingsorganisatie 

 

Voorrang :  -voorrang voor nieuwe plaatsen in prioritaire wijken 

-voorrang voor nieuwe plaatsen met extra functie (voorbehouden plaatsen 

kwetsbare gezinnen/ dringende opvangplaatsen/ ruimere openingsuren) 

Voorwaarden:   

-engagement voor 3 jaar (terugvordering bij stopzetting of overname)  

-zich laten begeleiden in ondernemerschap (GOloket–K&G –Voorzet –

Mentes) 

 

2. Herinvesteringspremie: 

 

Toelage bij uitgaven voor de  infrastructuur, binnen-en buitenmeubilering en uitrusting om de 

kwaliteit, duurzaamheid of veiligheid van de opvang te borgen of te verhogen. 

Bedrag:  30% van de kosten, met een maximum van 5000 euro. 

Minimum investering van 200 euro gezinsopvang, 500 euro groepsopvang 

Voorrang voor verplichte investeringen (brandweer/veiligheids-items/ zorginspectie/ 

handhaving..) 

Betaling: de toelage wordt in één keer uitbetaald na het aanleveren van de kassabonnen, 

facturen en de betalingsbewijzen. Op de kassabonnen, facturen en betalingsbewijzen dient 

duidelijk te worden vermeld over welke aangekochte/geleverde producten het gaat.  

Voowaarden: 

-engagement voor 3 jaar (terugvordering bij stopzetting of overname) 

-het uitrusten, meubileren en inrichten van een kinderopvang en/of de buitenruimte 

verloopt volgens de opstart-en werkingsvoorwaarden BVR 

- Subsidie wordt verstrekt binnen de perken van de kredieten die het college van 

burgemeester en schepenen beschikbaar stelt; 

- instappen in Kinderopvangpunt en actief participeren. Dit houdt onder andere 

volgende zaken in: eigen webpagina onderhouden, vrije plaatsen kenbaar maken, 

aanvragen ontvangen en behandelen; 

 

Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend. Alle aanvragen worden 

verzameld en tegen elkaar afgewogen op 1 juni van het lopende jaar.  De aanvragen dienen 

uiterlijk te worden ingediend op 31 augustus van het lopende jaar,  de ingediende na 1 

september van het vorige jaar worden meegenomen. 
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De investeringstoelage kan slechts éénmaal om de 5 jaar toegekend worden voor dezelfde 

kinderopvanglocatie. 

 

Bij niet-naleving van een of meerdere andere voorwaarden voor het geheel of een deel van de 

betoelaagde werken, aankopen en/of investeringen, kan de Stad overgaan tot terugvordering 

van de overeenstemmende subsidie. 

 

1.Registratie van opvangvragen door het Centraal Loket:  
 
Begin maart ontvangen alle gesubsidieerde lokale loketten een mail met de vraag om te rapporteren 
over 2019. Zoals eerder meegedeeld (zie snelinfovan 5 juli 2019) zal voor deze eerste rapportage 
enkel gevraagd worden naar:  

-Het absoluut aantal unieke opvangvragen (elke aanvrager kan maar één geregistreerde 
opvangvraag hebben) bij het Lokaal Loket Kinderopvang met oorspronkelijke startdatum in 
het afgelopen jaar. Elke geregistreerde opvangvraag heeft betrekking op één unieke 
aanvrager.  
-Het aantal onbeantwoorde unieke opvangvragen.  

Dit betekent voor Kind en Gezin: 
• het aantal opvangvragen dat geen opvangvoorstel kreeg  
• het aantal opvangvragen dat wel een opvangvoorstel kreeg, maar dat niet aanvaard werd 
door de ouders (vb. ouder wil een opvang met ruime openingsmomenten in de buurt en 
krijgt enkel voorstel van een opvang die niet werkt met ruime openingsmomenten)  
• het aantal opvangvragen met een opvangvoorstel dat aanvaard werd maar dat afwijkt van 
de oorspronkelijke gestelde opvangvraag omdat:  
• de startdatum minstens 1 maand later was dan gewenst (vb. gewenste startdatum op 1 
maart 2019 en opvang opgestart op 15 april 2019) en/of  
• het aantal opvangdagen minder was dan gewenst (vb. voltijds opvangplan gevraagd en 
maar drie dagen gekregen)  

Nu zijn we bezig met updaten van aanvragen in Kinderopvangpunt:  cijfers op volgende LOK 

2. Evaluatie: Na 3 jaar Kinderopvangpunt willen we een nieuwe evaluatie opzetten.  We zullen 

daartoe een nieuwe Bevraging van de ouders en Bevraging voor de partners opzetten via een 

digitaal formulier.  

Daarbij voorzien we ook andere feedback momenten voor kleine organisatoren, diensten voor 
onthaalouders en toeleiders.  
  

April/begin mei voorzien we voor het verwerken van de gegevens. 

Voor de zomer willen we een vernieuwde communicatie campagne opzetten met meer 

bekendmaking bij gynaecologen, artsen, materniteiten… Op het LOK van 26 mei 2020 zal alles 

concreet worden voorgesteld.  

 

Alle ouders die doorgeven dat ze hun bijdrage niet kunnen betalen kunnen in het ocmw terecht om 

te onderzoeken of ze voor de aanvraag van een individueel verminderd tarief in aanmerking komen.  

De geupdate lijst met contactpersonen OCMW zal met het verslag worden doorgezonden.   

Vraag aan organisatoren om ouders niet zomaar door te verwijzen, maar te ondersteunen door bvb. 

afspraak vast te leggen met OCMW, zeggen wat ze allemaal moeten meehebben,… 

5. 

Kinderopvangpunt: 

planning evaluatie 

en vraag naar 

doorgeven van 

vrije plaatsen 

6. Update OCMW 

samenwerking 



 

 

  
 

 
18 februari 2020 I Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang van 18 februari 2020 

Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent  8  
 

 

→ Rechtstreeks toegankelijk hulp 
•uitgesteld door ziekte medewerker CIK 
•Ter aanvulling van RTH is er nu ook Globale Individuele Ondersteuning.  
•GIO  is een nieuwe ondersteuningsvorm vanaf september 2019.  
•Toelichting door CIK Gent op een volgend LOK. 
•Info op websites K&G en VAPH 

→ Landelijke kinderopvang en Stekelbees: opereren voortaan onder de naam FERM-kinderopvang 

→ Start IKT/mix 01/04/2020: de mogelijkheid om in een locatie met een mix van plaatsen aan IKT 

en met plaatsen aan vrije prijs te werken zal effectief ingaan op 1 april. 

 
→ Misverstand over 'diploma' begeleider kinderopvang 

•In de pers verschenen een aantal berichten die deden uitschijnen dat je om kinderbegeleider in de 
kinderopvang te worden niet langer een diploma nodig hebt, als je maar voldoende ervaring hebt. 
Dat verhaal verdient iets meer nuance. 

•Aanleiding voor deze berichten was een lijst van 10 beroepskwalificaties waarvoor EVC-trajecten 
kunnen worden ontwikkeld. De Vlaamse regering keurde deze lijst op 24 januari 2020 goed. 'EVC' 
staat voor 'door erkennen van verworven competenties'. Wie ervaring heeft in een beroep, kan 
deelnemen aan een EVC-assessment. Zo'n assessment bestaat uit een reeks proeven waarin zij of hij 
aantoont over alle vereiste competenties te beschikken. Zowel voor de kinderbegeleider baby's en 
peuters als voor de kinderbegeleider schoolgaande kinderen worden 15 competenties getest. Deze 
werden vastgelegd door de Vlaamse Regering. De assessments worden georganiseerd door erkende 
testcentra, meestal een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO). 

 

Volgende LOK 26/05 voormiddag  

Extra LOK 3/04:  bespreking Beleidsplan Kinderopvang Stad Gent 

7. Varia en 

mededelingen 


