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Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning en het  

Huis van het Kind: 14 maart 2022 
 

 

 

Aanwezigheden en verontschuldigingen: zie aanwezigheidslijst 

Agenda: 

1) Rapportage lokaal loket kinderopvang 
2) Subsidietoekenning T2A plaatsen 
3) Begroting + jaarverslag Huis van het Kind 
4) Vormingsaanbod 

o Zindelijkheid 
o Slapen 
o Rouw en verlies 

5) Week van de Groeilamp 
6) Speelbabbel 
7) Aanmeldsysteem 
8) Varia 
 

1. Rapportage lokaal loket kinderopvang 
 

- 188 unieke opvangvragen in 2021 waarvan: 
o 1 inclusieve opvang 
o 26 dringende opvang 
o 19 met ruimere openingsmomenten 
o 15 die vallen onder de voorrangsregels 
o 18 vragen van een kwetsbaar gezin 

- 89 van die vragen bleven onbeantwoord in 2021 waarvan: 
o 1 inclusieve opvang 
o 15 dringende opvang 
o 8 met ruimere openingsmomenten 
o 10 die vallen onder de voorrangsregels 
o 11 vragen van een kwetsbaar gezin 

- In realiteit zal het aantal vragen mogelijks hoger liggen.  
- We voelen dat de vraag het aanbod stevig overschrijdt. Dit is mogelijks te wijten aan een 

stijgend geboortecijfer de afgelopen twee jaar.  
- De cijfers worden gerapporteerd aan Kind en Gezin. Het gevolg kan zijn dat er meer 

subsidies worden uitgereikt aan onze gemeente op basis van deze cijfers.  
 

2. Subsidietoekenning T2A plaatsen 
 

- In 2021 verstuurde Opgroeien een subsidieoproep voor 2500 nieuwe plaatsen met 
inkomenstarief (trap 2A).  

- Schoten kon een aanvraag indienen voor 15 plaatsen. 
- Bij de eerste oproep toonde niemand interesse.  
- In het najaar kregen we een herkansing samen met 56 andere gemeenten. Deze ronde 

werd besproken tijdens een overleg over het lokaal loket met de kinderdagverblijven. 
- Er werden twee aanvragen ingediend: 

https://schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/aanwezigheidslijst%20220314.pdf
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o Kinderdagverblijf Boelieboe, Paalstraat 21 (21 plaatsen) – opstart 1/6/2022 
o Lokaal bestuur Schoten, Theofiel van Cauwenberghslei 75 (18 plaatsen) – opstart 

4/11/2024 
- Het lokaal bestuur Schoten ontving de subsidie voor 15 plaatsen. We zullen deze 

realiseren in het nieuwbouwproject aan de vaart. 
- De verkoop van het pand in de Paalstraat ging niet door waardoor Boelieboe sowieso 

niet kon starten in Schoten. 
 

3. Begroting + jaarverslag Huis van het Kind 
 

- 2021: € 13.568,21 subsidie: 
o Uitgaven nieuw HvhK: € 46.741.17 
o Loon coördinator: € 6.500 
o Uitgaven werking HvhK: € 4.858,97 

▪ Promo: € 1.528,64 
▪ Inrichting HvhK: € 578,15 
▪ Wereldlichtjesdag: € 78,37 
▪ Speelbabbel: € 401,92 
▪ Mama Café: € 326,70 
▪ Zindelijkheid: € 561 
▪ Dodehoekactie: € 1.306,80 
▪ Vorming: € 77,39 

 
- 2022: € 13.000 subsidie: 

o Loon coördinator: € 6.500 
o Werken aan HvhK: € 5.000 
o Speelbabbel: € 1.500 
o Speelotheek: € 500 
o Vroedvrouwenpunt: € 2.500 
o Opstart sprookjesvertellingen Elfje Fien: € 2.000 
o Activiteiten: € 2.000 (Week van de Opvoeding, wereldlichtjesdag, Mama Café, 

Zindelijkheid, promotie,…) 
 

4. Vormingsaanbod 
 
o Zindelijkheid: 29/03/2022 

Een digitale sessie over zindelijkheid voor instappers van dit schooljaar in samenwerking met 
Kind & Gezin. Voorlopig 17 inschrijvingen, september of oktober nog eentje via 
Opvoedingspunt.  
 

o Slapen: 16/05/2022 
Voor ouders van kinderen van 0 tot 5 jaar over slaapattitude of slaapproblemen bij peuters 
en kleuters.  
 

o Rouw en verlies: 01/12/2022 
Gaat voornamelijk over rouwen om een kind gebracht door Manu Keirse. 

 
5. Week van de Groeilamp 

 
- Sinds 2021 is er een nieuw concept waarmee ze de week van de opvoeding in een nieuw 

jasje hebben gestoken.  
- Elk jaar vindt de week van de groeilamp plaats van 16 tot en met 23 mei.  

https://schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Affiche%20voorjaar%202022%20QR-code.pdf
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- In de praktijk zien we dat heel wat organisaties ook voor en na deze week allerlei activiteiten 
organiseren. Logisch, want er is zoveel te vertellen en te beleven rond opvoeden en 
opgroeien!  

- In Schoten vindt op zondag 15 mei het gezinsontbijt van de Gezinsbond plaats. 
- Dit jaar werkt de organisatie met een thema voor kinderen: ridders en prinsessen. 
 

6. Speelbabbel 
 
- Op 8 maart ging de speelbabbel van start in de speelotheek. Er waren 5 mama’s met hun 

kindjes aanwezig wat zeer goed is voor een eerste keer. 
- Ondersteuning via Inke Dierinck van het opvoedingspunt en Carolien Geerts van KIOS vzw. 
- Momenteel 3 vaste vrijwilligers. Indien er nog geïnteresseerden zijn, graag een seintje via 

huisvanhetkind@schoten.be.  
- Elke dinsdag van 9u00 tot 11u30, niet tijdens de schoolvakanties. 
- Voor (groot)ouders, tantes, nonkels, peters, meters met kindjes van 0 tot 3 jaar. 
- Gratis koffie, thee of water en een stukje fruit voor de kindjes. 
- Meer info: huisvanhetkind@schoten.be of 03 680 33 55. 

 
7. Aanmeldsysteem 

 
Het aanmeldsysteem voor het basisonderwijs loopt in twee fasen: 

- Aanmelden van broers en zussen: 
o Er werden 167 broers/zussen aangemeld: 

▪ 116 hiervan wonen in Schoten 
▪ Merksem (15) en Schilde (12) zijn na Schoten de gemeentes waar de 

meeste kinderen vandaag komen.  
▪ 10 kindjes hebben de school van broer/zus niet toegewezen gekregen. Zij 

werden aangemeld voor jaren waar sowieso geen plaats meer was (vorig 
jaar waren dit 11 broers/zussen).  

o Deze groep kon zich inschrijven tot vrijdag 11 maart. 
- Algemene aanmelding tussen 7 maart en 29 maart. Toewijzing op 21 april. Inschrijven 

tussen 25 april en 18 mei. 
o Huidige stand van zaken op 14/3: 240 aanmeldingen tot nu toe maar de periode 

is nog niet afgelopen (vorige jaren: 287 in 2021 en 255 in 2020). 
o Ouders die nog niet reageerden kregen een herinneringsbrief. 

Vanaf vrijdag 20 mei kunnen ouders vrij inschrijven zonder aanmelding. 
 
8. Varia 

 
Villa Valentijn kent wat problemen met personeel door wisselende omstandigheden. 

- Personeel kent redelijk wat verloop ondanks de inspanningen van het kinderdagverblijf.  
- Ouders werden verwittigd dat ze op lagere capaciteit werken of bij hoogdringendheid 

tijdelijk moeten sluiten indien er zieken zijn.  
- Situatie gemeld via de gemeente en Opgroeien.  

 
Appel en Ei is terug gestart met hun huiswerkbegeleiding.  

- Huiswerkbegeleiding met 15 kinderen. 
- Ook terug op zoek naar vrijwilligers.  
- 2e en 3e studiejaar. 
- De huiswerkbegeleiding gaat door in Sint-Cordula, maar ze hebben leerlingen uit 3 

verschillende scholen momenteel.   
- Maandag na school vanaf 16u00 (tot 18u00).  

https://schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/speelbabbel_flyer_A5_OK%20%281%29.pdf
mailto:huisvanhetkind@schoten.be
mailto:huisvanhetkind@schoten.be
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Woensdagnamiddagopvang: 
- Stopgezet in 2019. 
- In twee scholen met cluster vanuit 4 scholen. 
- Na onderzoek bleek vraag hoog maar het aantal kinderen dat in de opvang zat, was 

beperkt.  
- Volgens de RVB van KIOS vzw was dit financieel niet meer haalbaar. 
- Wordt opnieuw onderzocht via decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Het idee 

wordt dus nog niet losgelaten.  
 
 
Voor verslag, 
 
Annick Degrève 
jeugdconsulent 
 


