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1) Goedkeuring vorig verslag d.d. 01/03/2021 

Geen opmerkingen. 
 

2) Opstart speelbabbel  
Opstart nieuwe speelbabbel vanaf januari onder voorbehoud van de coronamaatregelen en 
voldoende vrijwilligers voor dit project.  

- Elke dinsdagvoormiddag (wekelijks) van 9u tot 11u30 in de speelotheek, Curielaan 1.  

- Samenwerking tussen het opvoedingspunt, speelotheek en het Huis van het Kind.  

- Speelruimte is een goede locatie want ze is groot genoeg en er is voldoende 
spelmateriaal. 

- Voor kinderen van 0 tot 3 jaar.  
 

Het doel is vooral jonge ouders uit hun isolement te halen en spel en ontmoeting te bevorderen 
tussen kinderen en ouders. In de omliggende gemeenten kennen de speelbabbels veel succes.  

 
Wie nog vrijwilligers kent om dit project mee te trekken, mag steeds contact opnemen met het 
Huis van het Kind (huisvanhetkind@schoten.be). 
 

3) Verhuis Huis van het Kind 

- In mei 2020 werden de diensten kinderopvang en de jeugddienst samengevoegd en 
vormden ze 1 dienst onder de noemer dienst jeugd en gezin.  

- Idealiter zouden al deze diensten ook samen in hetzelfde gebouw zitten en zochten we 
naar mogelijkheden om ook de partners uit het gebouw in de Curielaan te betrekken.  

- De zoektocht naar een geschikt gebouw was niet gemakkelijk. Uiteindelijk kwamen we 
terecht bij twee verschillende panden die wel aanpalend lagen. 

- Sinds juni hebben er verschillende diensten een verhuisbeweging gemaakt.  
o Jeugddienst: Sint-Cordulstraat 10  Sint-Cordulaplein 1 
o Dienst voor onthaalouders en KIOS vzw: Curielaan 1  Sint-Cordulaplein 1 
o Consultatiebureau Kind en Gezin: Curielaan 1  Verbertstraat 21  
o Speelotheek: Gelmelenstraat 1  Curielaan 1 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheid%20LOKO%20HVHK%20211129.pdf
mailto:huisvanhetkind@schoten.be


- De laatste aanpassingen moeten nog gebeuren maar er wordt aan gewerkt.  
 

4) Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten 

- In maart stond dit punt ook al op de agenda. Toen werd er gemeld dat er nog een lange 
overgangsperiode zou volgen.  

- Vlak voor de zomer kregen we dan toch de melding dat enkele gemeenten en steden die 
subsidie vervroegd zullen ontvangen. Schoten was bij de gelukkigen. 

- Subsidie werd aangevraagd en het dossier werd ontvankelijk verklaard. 

- Tot en met 2025 zullen we jaarlijks € 194.363,33 (op basis van € 50/kind) ontvangen. 
Daarna verwachten we een stijging van de subsidie op basis van € 107/kind. 

- In het kader van dit nieuw decreet zal er in januari een tijdelijke tewerkstelling onder de 
noemer BOA medewerker zijn. Vanaf 2026 zal de subsidie integraal naar opvangaanbod 
moeten gaan.  

- De bedoeling is dat de dienst de regie opneemt om de financiële middelen objectief te 
verdelen onder het buitenschools aanbod. Ook hierbij maken we een opsplitsing binnen 
de dienst in functie van regie (Annick) en actor (BOA medewerker). 

- Buitenschoolse kinderopvang door onthaalouders valt niet onder deze subsidie. 
 

5) Subsidie herbruikbare luiers 
De milieudienst wil een subsidiereglement uitschrijven voor ouders die een tegemoetkoming 
willen voor herbruikbare luiers. Via deze weg willen we advies vragen over dit idee: 
 

- KDV Het Vlindertje werkt al enkele jaren met wasbare luiers. Ze willen nu ook 
huurpakketten aanbieden aan ouders die het willen testen. Als kinderdagverblijf … 

- KDV ’t Beertje werkt enkel met wasbare luiers op vraag van de ouders maar is er geen 
voorstander van. Het is een arbeidsintensief proces dat meer vraagt van de 
kinderbegeleiders. Het gaan promoten via een subsidie heeft mogelijks invloed op de 
werkvloer bij de kinderdagverblijven. 

- DVO heeft 1 onthaalouder die actief met wasbare luiers werkt. Er zijn veel verschillende 
tussen wasbare luiers. De meeste ouders geven het een kans maar het zijn slechts enkele 
ouders die er bewust voor kiezen.  

- KDV Boembabeloe werkt met recycleerbare luiers, KDV Het Babynestje onderzoekt 
momenteel om ook over te stappen naar recycleerbare luiers bij dezelfde firma 
(www.woosh.be).  

- Woosh:  
o een ecologisch verantwoorde luierservice voor kinderdagverblijven; 
o recyclage van wegwerpluiers mogelijk maken; 
o de luiers worden om de twee weken opgehaald; 
o voert een studie om aan te tonen hoeveel luierafval er is om subsidies te kunnen 

aanvragen in een recycleerbaar alternatief.  

- Is er een mogelijkheid dat kinderdagverblijven ook een aanvraag kunnen indienen voor 
subsidie?  

- Is er mogelijkheid dat kinderdagverblijven een aanvraag kunnen indienen voor subsidie 
wanneer ze samenwerken met Woosh of een gelijkaardig initiatief dat investeert in een 
ecologisch alternatief dan gewone luiers.  

- Huurpakketten aanbieden vanuit de gemeente lijkt voor de organisatoren minder 
interessant. Ouders hebben namelijk een vertrouwensrelatie met hun kinderdagverblijf. 
Er is ook veel kennis en expertise. Allemaal grote troeven om dit via de opvang te 
organiseren. 

http://www.woosh.be/


- Is er een mogelijkheid om een subsidie te ontvangen voor bv. enkel de huurpakketten? 
Voor kinderdagverblijven die het willen aanmoedigen, kan dit een optie zijn en sommige 
ouders gaan er ook baat bij hebben.  

 
6) Aanvraag nieuwe plaatsen kinderopvang  

In februari 2021 verstuurde Opgroeien een subsidieoproep voor 2500 nieuwe plaatsen met 
inkomenstarief (trap 2A). Schoten kon een aanvraag indienen voor 15 plaatsen maar niemand 
toonde interesse. Tijdens de zomer werd ons gemeld dat we een herkansing hadden. De oproep 
werd herhaald voor 56 gemeenten.   
 
Er werden twee aanvragen ingediend.  

- Kinderdagverblijf Boelieboe, Paalstraat 21 (21 plaatsen) – opstart 1/6/2022 

- Lokaal bestuur Schoten, Theofiel van Cauwenberghslei 75 (18 plaatsen) – opstart 
4/11/2024 (reserve aanvraag) 

We wachten nog op het besluit dat ten laatste 16/01/2022 ons zal toekomen. Het tekort aan 
plaatsen is nijpend. Plaatsen moeten vóór 2025 gerealiseerd worden.  
 

7) Afsprakenkader lokaal loket kinderopvang  
In bijlage vinden jullie nogmaals het afsprakenkader m.b.t. het lokaal loket kinderopvang. Dit 
afsprakenkader vermeldt het doel van de werking en omschrijft de minimale verplichtingen van 
het lokaal loket en de organisatoren kinderopvang. Het afsprakenkader vormt de basis voor de 
samenwerking tussen het lokaal loket enerzijds en de kinderopvang anderzijds.  
 
We vragen jullie om dit, indien akkoord, voor het einde van het jaar te ondertekenen en aan ons 
terug te bezorgen. Indien we het niet ontvangen voor 31/12/2021 gaan wij ervan uit dat de 
samenwerking wordt stopgezet.   

 
8) Varia 

 Pedagogische coach bij IKT > 18 erkende plaatsen.  
Subsidies via Opgroeien om een pedagogische coach of ondersteuner aan te werven.  
Tot 18 plaatsen zouden er ook subsidies moeten zijn. Dan is het wel heel krap om  voldoende 
uren te krijgen.  
Zelfstandigen kunnen altijd beroep doen op de pedagogen van KDG (wordt ook 
georganiseerd door Mentes, dus de subsidie gaat naar hen zodat de zelfstandigen gratis 
gebruik kunnen maken).  
Dit zijn professionals (geen studenten) en helpen ook bij bv. MeMoQ.  
Zij maken tijd vrij wanneer er noden zijn in de kinderopvang. De uren zijn momenteel 
voldoende. 

 Passiflora: geen vergunning ontvangen omdat de zorginspectie een negatief infrastructureel 
 verslag neerlegde.  
 Vanaf januari enkele taakverschuivingen binnen de dienst jeugd en gezin. Annick wordt dan 
 officieel coördinator Huis van het Kind.  
 We gaan op zoek naar 3 data voor de vergaderingen van 2022. Deze maken we per mail over 
 aan jullie.  

 
 
Voor verslag, 
 
Annick Degrève 
Jeugdconsulent dienst jeugd en gezin 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Afsprakenkader.pdf

