
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning en het  

Huis van het Kind: 1 maart 2021 
 

 

 

 

Aanwezigheden en verontschuldigingen: zie aanwezigeheidslijst 

Agenda: 

1) Goedkeuring begroting Huis van het Kind 
2) Afspraken Lokaal Loket Kinderopvang 
3) Stopzetting wachtlijsten 
4) Advies nieuwe kinderopvang 
5) Nieuw decreet buitenschoolse opvang en activiteiten 
6) Verhuis dienst Jeugd en Gezin 
7) Erkenning Gezinsbond 
8) Vormingsaanbod opvoedingspunt 
9) Varia 
 

1. Goedkeuring begroting Huis van het Kind  
 

Begroting 2021: 
- Inkomsten: € 13.000 (variabel o.b.v. aantal kinderen en indicatoren) 
- Uitgaven: € 15.250 

o Speelotheek: € 1.000 
o Promotie HvhK (foler, gadget, gevel): € 2.000 
o Infrastructuur: € 2.000 
o Mama Café: € 1.000 (huur lokaal 800 + werking 200) 
o Huiswerkbegeleiding: €750 (materiaal en begeleiders) 
o Nieuwe projecten (speelbabbel,…): € 2.000 

Totaal werking: € 8.750 
 
- Loon 1/5de jeugdwelzijnswerker: € 6.500 
- TEJO Brasschaat-Schoten: aparte financiering 

 
Subsidieoproep:  
Sinds 22 februari 2021 staat de oproep voor bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief 
voor organisatoren online.  
Met het budget wordt er vooral gericht op groepsopvang maar aanvragen voor gezinsopvang in 
de geselecteerde gemeenten zijn ook mogelijk. 
 
In de regelgeving is voorzien dat plaatsen groepsopvang die vanaf 1 april 2021 worden 
toegekend het hoogste T2A- tarief krijgen. Maar de organisator die de subsidies aanvraagt kan 
Trap 2B-tarief vragen. Voor de gezinsopvang is enkel het T2A-tarief voorzien. Opgelet: het gaat 
hier enkel over nieuwe plaatsen! 
 
Aanvragen dienen uiterlijk voor 30 maart 2021 ingediend te worden. 
 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/aanwezigheid%20LOKO%20HVHK%202021.pdf


Ter aanvulling op de vraag van Villa Valentijn i.v.m. de meerjarenplanning:  
In het najaar 2021 komt er een oproep zodat bestaande plaatsen zonder subsidie de 
basissubsidie kunnen navragen. Het voorziene budget van 1,5 miljoen euro zal hiervoor worden 
aangevuld met subsidies die vrijkomen wanneer opvang stopt. 
 

2. Afspraken Lokaal Loket Kinderopvang  
 
Op 11 februari nodigde het lokaal bestuur alle kinderdagverblijven uit om een toelichting te 
geven over het lokaal loket kinderopvang (LLK).  

- Er werd een toelichting gegeven door het Agentschap Opgroeien over het regelgevend 
kader m.b.t. de samenwerking tussen het LLK en de kinderopvang. 

- Opvang Vlaanderen gaf feedback over de toekomstige veranderingen en om vragen te 
beantwoorden over het platform. 

- Er werd dieper ingegaan op de registratie van opvangvragen en het LLK gaf een stand van 
zaken over de huidige cijfers.  

 
Verslag van het Overleg Lokaal Loket Kinderopvang vindt u hier. 

3. Stopzetting wachtlijsten  
 

Sinds 1 januari zijn ‘t Beertje en De Koekoek gestopt met mensen op de wachtlijst te zetten. 
Enkel indien een plekje vrij is, worden ouders uitgenodigd. 
 

4. Advies nieuwe kinderopvang  
 

Om een vergunning te verkrijgen van Kind en Gezin is het advies van het LOKO verplicht voor de 
opstart van een kinderdagverblijf. 
 
Kinderopvang Snuffie (0 – 3 jaar) 
Sint-Cordulastraat 3 
Openingsuren 7.30u – 18u. 
Het kinderdagverblijf zou 17 kindplaatsen hebben. 
 
Vanuit de Dienst Ruimtelijke Ordening komt alvast positief advies mits in acht name van enkel 
aandachtspunten: 
 

- Uitbaters zetten in op alternatieve mobiliteit en sensibiliseren ouders om zoveel mogelijk 
voor duurzame vervoersmodi te kiezen zoals de buggy of de fiets; 

- Om de ouders hiertoe te motiveren is het aangewezen een voldoende grote ruimte te 
voorzien voor buggy’s en eventuele fietskarren; 

- Indien met net anders kan dan met de wagen komen, mag er absoluut niet tot aan de 
voordeur gereden worden. Dit deel van de Sint-Cordulastraat is enkel bestemd voor 
zachte mobiliteit; 

- Het perceel Sint-Cordulastraat geeft uit aan een private parking bereikbaar via de 
Venstraat. Het is absoluut aan te raden om te onderzoeken of die parking kan worden 
ingezet voor het brengen en ophalen van de kindjes met de wagen; 

- Er moet voldoende buitenruimte voorzien worden waar de kinderen kunnen spelen. 
 

Het LOKO geeft positief advies op basis van de noden in de gemeente Schoten. De leden van de 
raad vinden het zeer spijtig dat de organisatoren zich niet hebben voorgesteld op de vergadering 
en niet aanwezig waren noch zich hebben verontschuldigd.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/llk-2021-02-11-verslag.pdf


Samenwerking met het Lokaal Loket Kinderopvang is een basisvereiste vanaf de opstart. Annick 
Degrève neemt contact op met de organisatoren. 
 

5. Nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang en activiteiten  
 
De doelstelling van het decreet is het streven naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse 
activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Alle lokale spelers (onderwijs, cultuur, 
kinderopvang,.. ) moeten zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft hierbij de 
regie in eigen handen. 
 
Het decreet vertrekt vanuit drie doelstellingen: 

- Kinderen speelmogelijkheid en ontplooiingskansen geven, maar ook keuzevrijheid en een 
recht op rust; 

- Ouders de mogelijkheid bieden om werk, opleiding en gezin vlot te combineren; 

- Het buitenschoolse aanbod is toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Het draagt op 
die manier bij tot een harmonieuze samenleving. Betrekken van kwetsbare groepen is 
belangrijke materie om te onderzoeken. 

 
Het is de bedoeling dat het lokaal bestuur de regierol zal vervullen d.m.v. lokaal beleid uit te 
schrijven rond buitenschoolse opvang. Daarbij zal het keuzes moeten maken over de financiële 
en infrastructurele middelen. 
 
Momenteel is er een overgangsperiode van zes jaar waarin uitvoeringsbesluiten moeten worden 
uitgeschreven en het decreet verder zal geconcretiseerd worden.  
Verder zijn er nog veel onduidelijkheden (vb. wat met onthaalouders die buitenschoolse opvang 
aanbieden?) en momenteel zullen we niet over middelen beschikken tot 2027. 
 

6. Verhuis dienst Jeugd en Gezin  
 
De Dienst Jeugd en Gezin zal binnenkort (richtdatum april) zijn intrek nemen op een nieuwe 
locatie. Deze is gelegen in de Sint-Cordulaplein 1-2, het hoekpand (Verbertstraat – Sint-
Cordulaplein) komt later vrij en wordt ook in gebruik genomen.  
 
Het is een ruimte waar alle diensten samen kunnen zitten. Hiermee hopen we het Huis van het 
Kind en de samenwerking verder uit te bouwen.  
 

7. Erkenning Gezinsbond  
 

Sinds 2020 bestaat er een nieuw overkoepelend erkenningsreglement voor verenigingen (het 
erkenningsreglement vind je hier). Dit geeft verenigingen de mogelijkheid om toe te treden tot 
adviesraden en ook om gemeentelijke subsidies aan te vragen. 
 
De Gezinsbond heeft een officiële erkenningsaanvraag ingediend. De gemeentelijke ambtenaar 
die verantwoordelijk is voor deze erkenningen, laat weten dat de gezinsbond valt onder 
verenigingen voor gezinsondersteuningen en dienen dus een advies te krijgen van het LOKO. 
Eens ze erkent zijn, geldt deze gemeentelijke erkenning tot het einde van de legislatuur (tot en 
met 2025). 
 
Elke vereniging kan deze erkenning aanvragen. Afhankelijk van het type vereniging gaat dit naar 
verschillende adviesraden. Bijvoorbeeld: Jeugdverenigingen gaan naar de jeugdraad. 

 
Het LOKO geeft positief advies.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/GR_van_26-06-2018_2000_-_Uittreksel_in_msword_Besluit_Erkenningsreglemen....pdf


8.  Vormingsaanbod Opvoedingspunt   
 

Momenteel deelt OLO geen flyers of boekjes uit maar organiseert, afhankelijk van de 
maatregelen volgende vormingen al dan niet digitaal: 

 

Datum Lezing Spreker Gemeente 

27/01/2021 Kinderen zijn geen 
puppy’s (online) 

Jürgen Peeters Rijkevorsel 

10/02/2021 Faalangst en 
perfectionisme 

Ann Daenekindt Zandhoven 

11/02/2021 Ruzie maken.. Een vak 
apart (online) 

Lies Ledegen Malle 

24/02/2021 Opvoeden zonder 
straffen en belonen 

Jürgen Peeters Wijnegem 

10/03/2021 Preventie & aanpak 
van moeilijke etertjes 

Vicky De Beule Kalmthout 

11/03/2021 Mijn kind is 
hoogsensitief én vurig 

Nessie de Zitter Zoersel 

22/03/2021 Faalangst en stress bij 
je kind (online) 

Marina de Roover Merksplas 

01/04/2021 
 

Stress bij kinderen Jürgen Peeters Schoten 

22/04/2021 Opvoeden, het grote 
loslaten 

Eline Weijers Essen 

27/04/2021 Hoogsensitief 
ouderschap 

Bieke Geenen Stabroek 

29/04/2021 Angst is oké… maar te 
veel is trop! 

Lieve Van Beeck Hoogstraten 

06/05/2021 Moet mijn kind nog 
luisteren? Grenzen 
stellen in de opvoeding 

Maurits Wysmans Wuustwezel 

10/05/2021 Echtscheiding en leven 
in een nieuw 
samengesteld gezin 

Nadine Callers Kapellen 

19/05/2021 Autisme glASShelder 
uitgelegd 

Miriam Peronne Brecht 

20/05/2021 Eerste hulp bij 
emotionele 
ontwikkeling 

Elien Mabbe Brasschaat 

26/05/2021 Kinderen rouwen ook Lies Scaut Schilde 

 
Een digitale flyer met het vormingsaanbod vind je hier. 

 
9. Varia 
 

- Inke: Er volgt een infosessie rond zindelijkheid op maandag 17/05 in een (online) 
oudergroep. Er zal een maximum van 15 ouders in een interactieve groep deelnemen. De 
nadruk ligt op info, duiding en op een positieve manier stimuleren. Een tweede sessie zal 
volgen in het najaar op 25/10.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Vormings-%20en%20groepsaanbod%20Opvoedingswinkel%20voorjaar%202021-compressed.pdf


Inke bezorgt info aan Kind en Gezin om na te kijken of dit overeenstemt met hun visie. 
K&G kan deze info mee verspreiden naar de doelgroep. Indien er veel interesse is, wordt 
er onderzocht of er een bijkomende sessie georganiseerd moet worden. 
 

- Ivan: groepsaankoop Victor Veilig mannetjes. De meeste kinderdagverblijven beschikken 
nog over een Victor Veilig (al dan niet met vlag). Geïnteresseerden sturen een mail naar 
de kinderopvang@schoten.be voor 15 april 2021. 

 

- Ivan: is er een groot tekort aan kindplaatsen? We willen dit graag weten. Gelieve een 
stand van zaken over te maken aan de dienst jeugd en gezin. Dit kan ons helpen om op 
voorhand in te spelen op tekorten, problemen, e.a..  

 
 
Voor verslag, 
 
Annick Degrève 
jeugdconsulent 
 
Sara Huybens 
Stagiaire 

mailto:kinderopvang@schoten.be

