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Datum 19/09/2018    
Uur 20 uur  Notulist Evelyne Mertens 
Organisator   Voorzitter ad 

interim 

Eva De Coninck 

Aanwezig Zie bijlage 

Verontschuldigd Zie bijlage 
  

  
 

Agenda 
 

ALGEMEEN: 
1. 1. Verwelkoming 

2. 2. Goedkeuren verslag vorige vergadering 
3. 3. Uitbreidingsronde 2 van 2018: advies formuleren 
4. 4. Stuurgroep LOK: nieuwe samenstelling 

5. 5. Subsidies lokaal loket 

6. 6. Opleiding brandveiligheid 

7. 7. Brochure kinderopvang – editie 2019 
8. 8. Lerend netwerk zindelijkheid bij kinderen 

 

O-3 JAAR: 

9. Website kinderopvangwijzer: update vrije plaatsen 

 
VARIA 
 

 

Agendapunt Bespreking Verantwoordelijke 

1 Verwelkoming 
 

Verwelkoming door Eva De Coninck, voorzitter ad interim. 
 

 

2 Goedkeuren verslag vorige vergadering 

 

Het verslag van de vorige vergadering, dd 14 maart 2018, werd 
goedgekeurd. 

Bijkomende uitleg werd verstrekt: 

- 6.2.2.: pamperbank: 

De pamperbank is omgedoopt tot  “luierbox”.  Deze is momenteel 
operationeel en is terug te vinden in o.a. Dreamland en het 

consultatiebureau van Kind en Gezin.  Het is de bedoeling dat er in 
elke deelgemeente een luierbox wordt voorzien.  De affiches m.b.t. 
de luierbox werden ook verdeeld. 

- 11: Vrijetijdspas – BKO: 
Buitenschoolse opvang opnemen in het aanbod van de 
vrijetijdspas blijkt geen optie.  Vakantieopvang wordt nog bekeken. 
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3 Uitbreidingsronde 2 van 2018: advies formuleren 
 

Uitbreidingsronde 2 van 2018 richt zich tot kandidaten voor de 

basissubsidie (trap 1) en subsidie inkomenstarief (trap 2).  
 
Beveren komt in aanmerking voor: 

- 32 nieuwe plaatsen met basissubsidie (T1) 

- 1 plaats IKT T2 (omschakeling of nieuw)  

 
Het gemeentebestuur heeft op 29/06/2018, in overleg met de stuurgroep  
LOK, reeds melding gedaan bij K&G over deze uitbreidingsronde: 

 

“Als gemeentebestuur willen we zoveel mogelijk betaalbare opvang in onze 
gemeente.  Dit houdt in dat er meer opvangplaatsen IKT zouden moeten zijn.  

Momenteel zijn er nog opvanginitiatieven in Beveren die enkel met een vast 

tarief werken.  Doordat Beveren niet op de lijst staat voor omschakeling naar 

trap 2B lijkt dit voor deze uitbreidingsronde geen optie.  Dit is een gemiste 
kans.  We willen als lokaal bestuur het belang benadrukken van deze IKT 

plaatsen en er zijn opvanginitiatieven vragende partij hiervoor.” 
 

 Opvanginitiatieven hadden tijd 10 september 2018 om een 
aanvraag in te dienen bij K&G. 

 Lokaal bestuur heeft tijd tot 30 september 2018 om een 
opportuniteitsadvies te formuleren.  De criteria hiervoor zijn 

dezelfde als bij de vorige uitbreidingsronde en staan gepubliceerd 

op de website van Beveren.  

 

Volgende opvanginitiatieven hebben een aanvraag ingediend: 
- ’t Speelmadeliefje: voor het volledige aantal plaatsen 

omschakeling naar trap 2 , in de wetenschap dat de aanvraag niet 
aanvaard zal worden omdat er maar 1 plaats beschikbaar is. 

- Vzw ’t Ballonneke: voor 1 plaats  trap 2 
 

Het LOK heeft hierover advies gegeven.  Het detail is terug te vinden als 

bijlage. 
 
- ’t Speelmadeliefje: score 6,5/8 
- Vzw ’t Ballonneke: score 7,5/8 

 
Daarnaast gaat het LOK ook akkoord om opnieuw een signaal te geven aan 
Kind en Gezin: 

“Naast nieuwe opvangplaatsen is er in Beveren ook vraag naar 
omschakeling van bestaande plaatsen naar IKT-plaatsen.” 

 
Het advies wordt voor 30 september bezorgd aan Kind en Gezin 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
Eva De Coninck 
 

https://www.beveren.be/bestuur/inspraak-en-participatie/adviesraden/lokaal-overleg-kinderopvang/criteria-voor-adviezen
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4 Stuurgroep LOK: nieuwe samenstelling 
 

Stéphanie Van Troyen, coördinator Huis Van het Kind, is toegetreden tot de 

stuurgroep LOK. 
Stephanie.Vantroyen@beveren.be 
03 750 46 73 
 

Leden stuurgroep LOK: 

- Katrien Claus, schepen van kinderopvang en onderwijs 
- Kris Deckers, diensthoofd onderwijs, flankerend onderwijsbeleid 

en kinderopvang 

- Eva De Coninck, celhoofd flankerend onderwijsbeleid en 

kinderopvang + voorzitter ad interim LOK 
- Evelyne Mertens, administratief medewerker dienst kinderopvang 

+ secretaris LOK 

- Christel Daman, directeur Vzw ‘t Ballonneke 

- Ann Rombaut, vertegenwoordiger van de zelfstandige sector 
kinderopvang 

- Christel Van den Broeck, directeur Windekind 
- Stéphanie Van Troyen, coördinator Huis Van het Kind 

 

 

5 Subsidies lokaal loket 
 
Op de website van VVSG werd op 25/07/2018 een artikel gepubliceerd 

“Eindelijk subsidie voor lokaal loket kinderopvang”  

Het artikel is hier terug te vinden: 

http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Eindelijk-subsidie-voor-lokaal-loket-

kinderopvang.aspx 

Op de website van Kind en Gezin is nog geen officiële oproep terug te 

vinden. 

Het lokaal loket kinderopvang heeft, zoals beschreven in het artikel,  
4 functies: 

1. het coördineren van de registratie van vragen naar opvangplaatsen 

2. het informeren van de gezinnen over vrije opvangplaatsen. 
3. het actief investeren in het uitbouwen van een netwerk met de 

organisatoren van kinderopvang en instanties die werken met 
gezinnen met jonge kinderen 

4. het bundelen van beschikbare informatie 

 
Aandachtspunten voor Beveren: 

- De subsidie voor de gemandateerde voorziening (Vzw ‘t 
Ballonneke) wordt afgeschaft maar werking blijft hetzelfde. 

- Het lokaal loket kinderopvang Beveren is niet in het bezit van 
cijfergegevens (zie opdracht 1).  Hoe gaan we deze bekomen?  
Rekening houden met GDPR. 

- Ouders moeten vrije keuze van opvang blijven behouden 

 

 Er zijn nog veel vraagtekens.  Wordt vervolgd… 

 
 

mailto:Stephanie.Vantroyen@beveren.be
http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Eindelijk-subsidie-voor-lokaal-loket-kinderopvang.aspx
http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Eindelijk-subsidie-voor-lokaal-loket-kinderopvang.aspx
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6 Opleiding brandveiligheid 
 

Normaal gezien zullen er in december 2018 2 sessies plaatsvinden en in 

maart 2019 1 sessie.  Vzw Unieko legt de contacten met de 
opleidingsorganisatie.  De opleiding is toegankelijk voor zowel nieuwe 
medewerkers als voor medewerkers die het reeds gevolgd hebben.  De 
inhoud is namelijk hetzelfde. 

- Nieuwe medewerkers = gratis (kostprijs wordt volledig gedragen 

door het gemeentebestuur) 
- Medewerkers die het reeds gevolgd hebben (herhalingscursus): 

gemeentebestuur betaalt de helft van de kostprijs met een maxim 

um van 50 euro per deelnemer. 

 
Voorstel:  

2-jaarlijks een aantal sessies organiseren (ipv 3-jaarlijks een 

herhalingscursus en 3-jaarlijks een cursus voor nieuwe medewerkers). 

Het akkoord van het college wordt hierover nog gevraagd.   
 

Medewerkers buitenschoolse kinderopvang van de scholen zullen ook 
worden uitgenodigd voor deze vorming. 

 

Evelyne Mertens en Ann 
Rombaut 

7 Brochure kinderopvang – editie 2019 
 
De brochure kinderopvang – editie 2019 – is momenteel, met enige 

vertraging, in opmaak.  De inhoud blijft grotendeels hetzelfde en de 
indeling is gewijzigd zoals afgesproken op het LOK (o.a. toevoeging van 

schema’s). Daarnaast wordt er ook een extra hoofdstuk “opvang kinderen 

met specifieke zorgbehoeften” toegevoegd. 

 

De brochure wordt, van zodra deze is afgewerkt, ter revisie doorgestuurd 
naar alle partners die erin vermeld staan. 
 

 

8 Lerend netwerk zindelijkheid bij kinderen 
 

- De flyers en affiches m.b.t. infosessies ouders (november) zijn 
verstuurd naar de kinderopvanginitiatieven en zijn al bezorgd aan 

de scholen. 

 Er zullen nog bijkomende flyers (digitaal of niet-digitaal)  
worden bezorgd aan de opvanginitiatieven die er wensen. 

 
- Voorstelling visietekst zindelijkheid + lerend netwerk zindelijkheid 

bij kinderen voor professionelen: 3/10/2018 van 19.30 uur tot 22.00 
uur.  Uitnodiging is reeds verstuurd. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Eva De Coninck 
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9 Website kinderopvangwijzer: update vrije plaatsen 
 

De dienst kinderopvang krijgt meer en meer de vraag voor dringende 

opvang (vb. volgende week).  De website kinderopvangwijzer is hiervoor 
een zeer handig instrument om na te gaan waar er vrije plaatsen zijn. 
 

 Warme oproep naar alle opvanginitiatieven: kijk zeer regelmatig je vrije 

opvangplaatsen na en update deze gegevens op de website 
kinderopvangwijzer! 
 

 

 

Eva De Coninck                   Evelyne Mertens 

Voorzitter LOK ad interim       Secretaris LOK 
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BIJLAGE 1: AANWEZIGHEIDSLIJST  VERGADERING  LOK – 19 september 2018 

Aanwezigen:  

Abrath Ghiana ’t Bevertje 

Battieuw Nancy El Pati (de speeltuin) 

Claus Katrien Schepen van onderwijs en kinderopvang 

Daman Christel Vzw ‘t Ballonneke 

De Bock Greet VBS De Kreek 

De Buck Nancy Jojo 

De Coninck Eva Voorzitter ad interim 

De Dycker Hilde ’t Madeliefje 

De Roeck Nele GBS Melsele 

De Vos Tessy ’t Bevertje 

Deckers Kris Diensthoofd onderwijs en kinderopvang 

Evelyne Mertens secretaris 

Goiris Luc Gezinsraad en ouderraad Sint-Martinus 

Goossens Ellen ’t Bevertje 

Goossens Heidi Tolifantje 

Heyrman Kirsten Windekind 

Laureys Nathalie ’t Madeliefje 

Peelman Stephanie ‘t Vlindertje 

Rombaut Ann ’t Boelleke – PUK 

Saey Sabrina GO! De Bever 

Steenssens Carry ’t Knuffeltje 

Thuy Lena Tolifantje 

Van Bastelaere Pieter Gezinsraad 

Van de Vyver Marc GBS Beveren scholengemeenschap 

Van den Bossche Luc Gemeenteraadslid 

Van Exaerde Caroline ’t Vlindertje 

Van Geldorp Elsje Baby’s Droom 

Van Havere Luc ACV 

  

Verontschuldigingen:  

Bruynseels Peggy Oudercomité VBS Sancta-Maria 

Driesmans Christine GO! De Zonnewijzer 

Kersschot Jeroen Diensthoofd jeugd 

Molenenaar Koen VLS OLV van Gaverland Melsele 

Raemdonck Iris Afdelingshoofd interne zaken 

Rossaert Katrien VBS De Zonnepit 

Tindemans Erna OCMW-raadslid 

Van de Vyver Jonas BuBaO Sint-Rafaël 

Van den Broeck Christel Windekind 

Van den Eynde Diana Ouders voor Kleuters 

 


