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Lokaal Overleg Kinderopvang 

Verslag van de vergadering van 14 maart 2018 

20u – OC Vrasene 

Bijlage 1: Aanwezigheidslijst 

Bijlage 2: Afsprakennota OCMW 

 

1 Welkom 

Verwelkoming door Luc Van den Bossche, aftredend voorzitter LOK. 

2 Ontslag voorzitter LOK: 

Luc Van den Bossche nam vanaf 30 januari een politiek mandaat op in de gemeenteraad van 

Beveren.  Dit is niet cumuleerbaar met het voorzitterschap van een Beverse adviesraad.  

Daardoor heeft Luc Van den Bossche zijn ontslag als voorzitter van het LOK ingediend. 

Wij bedanken Luc voor zijn inzet van de voorbije jaren en wensen hem veel succes toe in zijn 

nieuwe functie van gemeenteraadslid. 

Volgens de statuten wordt bij een nieuwe legislatuur de kandidatuur van voorzitter opnieuw 

vacant verklaard.  De dienst kinderopvang stelt voor dat Eva De Coninck de functie van 

interim voorzitter op haar neemt tot januari 2019, wanneer er een nieuwe voorzitter wordt 

verkozen. 

Besluit: Het LOK gaat akkoord met de aanstelling van Eva De Coninck als voorzitter ad interim 

tot januari 2019. 

3 Goedkeuren verslag vorige vergadering: 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

KINDEROPVANG ALGEMEEN: 

4 Brochure kinderopvang: 

De brochure kinderopvang – editie 2018 – is opgemaakt met de nieuwe huisstijl.  De 

belangrijkste wijziging is het gebruik van foto’s i.p.v. tekeningen.  De inhoud en opbouw is 

ongeveer hetzelfde gebleven als bij de voorgaande edities.  
 
De editie 2019 zal herbekeken worden wat betreft de inhoudelijke opbouw. 

 
Er werden een aantal voorstellen besproken en het LOK ging met de verdere uitwerking van 
volgende indelingen akkoord: 
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Afbeelding 1: Indeling 0-3 jaar 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Er zal in editie 2019 gekozen worden voor deze indeling omdat gezinsopvang of 
groepsopvang de basisvraag is die een ouder zich stelt bij het zoeken naar kinderopvang.   

 
De afbeelding is slechts een voorontwerp en zal verder uitgewerkt worden in samenwerking 

met de grafische dienst. 
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Afbeelding 2: Indeling 2,5 tot 12 jaar  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Afbeelding 2 is slechts een greep uit het opvangaanbod omdat dit als voorbeeld diende. 

 

In editie 2019 zal er gewerkt worden met een overzichtelijke lijst (afbeelding 2) als inleiding 
van het hoofdstuk “opvang tijdens schooljaar 2,5 tot 12 jaar”.  Daarna wordt er terug 

gewerkt met tekst. 

 

Dit concept wordt samen met de grafische dienst verder uitgewerkt. 
 
Het voorontwerp van de brochure kinderopvang -  editie 2019 wordt ter revisie naar de 

partners doorgestuurd van zodra dit klaar is. (vermoedelijk najaar 2018) 

5 Herhalingscursus brandveiligheid/brandblussen: 

Het college ging akkoord met: 
 

 een 3-jaarlijkse opleiding brandveiligheid voor nieuwe medewerkers in de 
kinderopvang.  De volgende lessenreeks is in 2019. 

 een 3-jaarlijkse herhalingscursus voor medewerkers in de kinderopvang.  De eerste 
herhalingscursus wordt nog georganiseerd in 2018.  De gemeente betaalt de helft van 
de kostprijs, met een maximum van 50 euro per deelnemer. 

 
Verdere info volgt. 

6 Huis van het Kind: 

6.1 Voorstelling Huis Van het Kind 

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, 
vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.   
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Met het Huis van het Kind willen we de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter 

ondersteund worden. 
Huis van het Kind Beveren is geen huis van steen, maar een samenwerking tussen 

verschillende organisaties met een hart voor kinderen.  Het aanbod van al deze organisaties 
is gebundeld in 3 brochures: “0-3 jaar”, “3-12 jaar” en “vanaf 12 jaar”. 

 

 Extra brochures mogen steeds opgevraagd worden. 

 

Het Lokaal Overleg Kinderarmoede is geïntegreerd in Huis van het Kind Beveren. 
 
Contactpersoon: 
Stéphanie Van Troyen 

Stephanie.vantroyen@beveren.be – huisvanhetkind@beveren.be 

Oude Zandstraat 92 
9120 Beveren 

T. 03 750 46 73 

 

6.2 Huis van het Kind: projecten 

6.2.1 Zindelijkheid bij peuters: 

Er wordt gewerkt aan een visieontwikkeling rond zindelijkheid bij peuters in Beveren.  Het 
signaal kwam van de werkgroep kleuterparticipatie (onderwijsraad)omdat meer en meer 
peuters niet zindelijk zijn, en dit heeft invloed op de pedagogische taken. 

 
De visieontwikkeling gebeurt in samenwerking met: 

 Kinderopvang (’t Boelleke en Vzw ’t Ballonneke) 

 Scholen (vanuit werkgroep kleuterparticipatie onderwijsraad) 

 CLB’s 

 Kind en Gezin 

 Dienst onderwijs en kinderopvang 

 
Het doel van deze visieontwikkeling is een gemeenschappelijke, eenduidige, gedragen visie 

uitwerken rond zindelijkheid bij peuters en deze uitdragen naar professionelen en ouders. 

 

6.2.2 Pamperbank: 

 

 
 

 
 

 

“De pamperbank” is een inzamelpunt voor ongebruikte wegwerpluiers.  Deze zullen 
verspreid worden over de verschillende deelgemeenten.  Vzw de Brug treedt op als 

coördinator die de verzamelde luiers opnieuw verdeelt onder kansarme gezinnen. 
 

mailto:Stephanie.vantroyen@beveren.be
mailto:huisvanhetkind@beveren.be
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Momenteel zijn de pamperbanken en het promomateriaal in ontwikkelingsfase, en wordt er 

bekeken waar deze pamperbanken geplaatst zullen worden.  Er wordt gestreefd naar 
minimum 1 pamperbank per deelgemeente. 

 

6.2.3 Babyspot: 

 

 
 
Babyspot is een label dat toegekend wordt aan organisaties (winkels, horeca,…) die 
toegankelijk zijn voor ouders met baby’s.  Het wil dus concreet zeggen dat je er welkom 

bent met je baby, je kan er je baby eten geven, verschonen,… 

 
Dit is oorspronkelijk een initiatief van Huis van het Kind Gent en de Kraamkaravaan. 

 
Huis van het Kind Beveren bekijkt om Babyspot ook in Beveren te implementeren. 

 

6.2.4 KOALA: 

KOALA staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding. 
 

Huis van het Kind Beveren had in samenwerking met kinderdagverblijf Het Bevertje, Vzw de 
Keerkring en het Sociaal Huis een subsidieaanvraag ingediend met als insteek het 

organiseren van ouder-kind activiteiten. 

 

Het dossier van Huis van het Kind Beveren behoort echter niet tot de goedgekeurde 
projecten van KOALA. 
 

7 Kinderopvang aan huis: 

De dienst kinderopvang krijgt meer en meer de vraag voor opvang aan huis, veelal van 

ouders die in shiften werken en zelf geen opvangnetwerk hebben.  Deze opvangvraag omvat 
bijvoorbeeld de kinderen wakker maken, laten ontbijten, aankleden en naar school brengen 

of na schooltijd de kinderen afhalen, eten maken en ze in bed leggen. 

 
Indien er niet aan deze opvangvraag voldaan kan worden zijn deze mensen veelal 

genoodzaakt om een andere job te zoeken. 

 

Stand van zaken: 
 

 De gemandateerde voorziening van Vzw ’t Ballonneke kan niet alle vragen ondervangen 

 De Gezinsbond ziet dit niet als een prioritaire taak.  Hun hoofdtaak is de sporadische 
kinderoppas, en niet structureel gezinnen uit de nood helpen door kinderopvang aan 

huis. 
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 Er zijn gesprekken met Helpper en Zorgpunt Beveren lopende.  

Helpper is een organisatie die mensen die thuishulp zoeken voor dagdagelijkse taken 
verbindt met hulpvaardige buurtbewoners die een centje willen bijverdienen. Helpper 

kan onder andere een aanvulling zijn op het huidige aanbod kinderopvang.  Voor meer 

info over Helpper kan je zeker eens kijken op de website www.helpper.be 
 

Het is een moeilijke opvangvraag maar er zal nog worden bekeken of organisaties zoals 

VDAB, interimbureaus, Sociaal Huis, mutualiteiten,… hierin iets kunnen betekenen. 

 
De vraag wordt gesteld of dit eens als agendapunt op de Gezinsraad kan worden geplaatst. 
 

 

KINDEROPVANG 0-3 JAAR 

8 Uitbreidingsronde Kind & Gezin 2017: 

Windekind had een uitbreiding gevraagd met 6 plaatsen (trap 2) en heeft deze gekregen.  
Deze plaatsen zijn binnen de 6 maand (1 juli 2017) te realiseren maar eerst zullen er nog 

infrastructuurwerken plaatsvinden. 

9 Website kinderopvangwijzer: 

De vrije plaatsen op www.kinderopvangwijzer.be/Beveren worden niet door elk 
opvanginitiatief correct doorgegeven.  Deze website is enkel bruikbaar wanneer alle 

initiatieven hun gegeven correct en regelmatig aanpassen. De dienst kinderopvang stuurt 

reeds maandelijks een herinnering om de gegevens na te kijken. 
 

Er wordt gemeld dat de mail een goed geheugensteuntje is, maar dat de gegevens ook snel 

veranderen.  Toch is het belangrijk dat de het overzicht van de vrije plaatsen correct is. 
 

De gemeente zoekt naar een sluitende manier om de gegevens op de website up to date te 
houden. Tijdens het LOK worden voorstellen geopperd, bijvoorbeeld om dit te koppelen 
aan de subsidies die de opvanginitiatieven ontvangen. Momenteel is dit nog niet aan de 

orde.  

10 Afsprakennota tussen OCMW en kinderopvanginitiatieven: 

Zie bijlage 2. 
 

De afsprakennota staat op punt.  Kinderopvanginitiatieven die dit wensen kunnen de 

overeenkomst aangaan met het OCMW. 

 
De afsprakennota heeft als doel: 
 

 Vanuit het Sociaal Huis voorrangsgroepen gericht toeleiden   naar 
kinderopvanginitiatieven met IKT. 

 Kinderopvanginitiatieven ondersteunen in het begeleiden van deze voorrangsgroep. 

 Het kinderopvanginitiatief heeft een signaalfunctie naar het Sociaal Huis toe. 
 

http://www.helpper.be/
http://www.kinderopvangwijzer.be/Beveren
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KINDEROPVANG 2,5 – 12 JAAR 

11 Vrijetijdspas – BKO: 

Info over de vrijetijdspas vind je terug op de website van Beveren: 

https://www.beveren.be/product/vrijetijdspas 

 
De vraag is gesteld aan het Sociaal Huis om buitenschoolse kinderopvang op te nemen in 
het aanbod van de vrijetijdspas, voor een bedrag van 200 euro per kind per jaar. 

De eerste reactie vanuit het Sociaal Huis was positief maar de vraag wordt verder 

onderzocht. 
 
Er wordt ook gemeld dat een vaste prijs in de BKO voor sommige ouders een hoge drempel 
is. 

12 Schoolparticipatiefonds: 

Het schoolparticipatiefonds heeft als doel om gezinnen met een beperkt inkomen uit 
Beveren te ondersteunen in het betalen van hun schoolfacturen, zowel in het basis- als 
secundair onderwijs, en gaat in vanaf 1/09/2018. 

 
Het volledige persbericht vind je terug op de website van Beveren: 

https://www.beveren.be/nieuws/invoering-schoolparticipatiefonds-en-kia-cheque-
kinderen-actie 

 

13 KIA-CHEQUES (KIND IN ACTIE): 

Schepen De Meulemeester heeft dit agendapunt toegelicht. 
 

De KIA-cheque heeft tot doel de participatie te vergroten van Beverse kinderen aan 

activiteiten die worden georganiseerd door de Sportdienst, dienst Cultuur, 
jeugdbewegingen en sportverenigingen.  Ze geven recht op een tegemoetkoming op het 

inschrijvingsgeld. 

 
Het volledige persbericht vind je terug op de website van Beveren: 

https://www.beveren.be/nieuws/invoering-schoolparticipatiefonds-en-kia-cheque-
kinderen-actie 
 

 
VARIA 

Nancy Wessa meldt dat het de laatste keer was dat zij aanwezig was op het LOK als 

afgevaardigde voor het oudercomité van VBS Sancta Maria.  We bedanken haar voor haar 

jarenlange inzet en wensen haar het allerbeste voor de toekomst. 

Eva De Coninck                   Evelyne Mertens 

Voorzitter LOK ad interim       Secretaris LOK 

https://www.beveren.be/product/vrijetijdspas
https://www.beveren.be/nieuws/invoering-schoolparticipatiefonds-en-kia-cheque-kinderen-actie
https://www.beveren.be/nieuws/invoering-schoolparticipatiefonds-en-kia-cheque-kinderen-actie
https://www.beveren.be/nieuws/invoering-schoolparticipatiefonds-en-kia-cheque-kinderen-actie
https://www.beveren.be/nieuws/invoering-schoolparticipatiefonds-en-kia-cheque-kinderen-actie
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BIJLAGE 1: AANWEZIGHEIDSLIJST  VERGADERING  LOK – 14 maart 2018 

Aanwezigen:  

’t Boelleke Ann Rombaut 

’t Madeliefje Hilde De Dycker 

’t Madeliefje Nathalie Laureys 

’t Vlindertje Caroline Van Exaerde 

’t Vlindertje Stephanie Peelman 

ACV Beveren Luc Van Havere 

Aftredend voorzitter LOK Luc Van den Bossche 

GBS Melsele Annick Joris 

Gem. Beveren – Diensthoofd onderwijs/kinderopvang Kris Deckers 

Gem. Beveren – medewerker kinderopvang Evelyne Mertens 

Gem. Beveren – Schepen onderwijs/kinderopvang Katrien Claus 

Gemeentelijk basisonderwijs Marc Van de Vyver 

Gezinsbond Annemie Staut – De Maeyer 

Gezinsraad Pieter Van Bastelaere 

GVBS De Zonnepit Katrien Rossaert 

GVBS De Zonnepit Lisa Bauwens 

GVBS Wegwijzer Anouk Smet 

Oudercomité VBS Sancta Maria Nancy Wessa 

Oudercomité VKS OLVG Melsele Diana Van den Eynde 

Voorzitter ad interim LOK Eva de Coninck 

Vzw ’t Ballonneke Christel  Daman 

Windekind Christel Van den Broeck 

  

Verontschuldigd:  

’t Kleuterpoortje Ann Ysebaert 

’t Knuffeltje Carry Steenssens 

ACV werkgroep kinderopvang Heidi Werrens 

BLO Sint-Rafaël Beveren Jonas Van De Vijver 

Bond Moyson – vzw Thuishulp Anja Van Erdeghem 

Coördinerend directeur SG Kei Filip Cappaert 

GO De Bever Beveren Sabrina Saey 

GO De Wollewei Hylke Devos 

Jo-Jo Nancy De Buck 

Oudercomité GBS Lindenlaan Sandra Tielemans 

Oudercomité VKS OLVG Melsele Peggy Coenen 

Oudercomité VKS OLVG Melsele Wim Donvil 

Sint-Maarten Bovenschool Lieve Dignef 

Tolifantje Heidi Goossens 

VBS De Kreek Kieldrecht Greet De Bock 

VBS Wonderwijs Haasdonk Bert De Jonghe 

VKS OLVG Melsele Carina Van Overtveldt 

VLS OLVG Melsele Koen Molenaar 

Vzw ’t Ballonneke – buitenschoolse opvang Griet Beck 

Vzw ’t Ballonneke – dienst voor opvanggezinnen Wendy Cleys 
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De Keerkring Erika Rombaut 

OCMW-raadslid Erna Tindemans 

 


