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LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 

17.11.2020 

Aanwezig: mevr. Nikie De Loof, mevr. Lieselot Vercaemst, mevr. Tonia Van 
Merhaeghe, mevr. Chloë Dupont, dhr. Johan Dewaele, mevr. 
Tineke Lambert, mevr. Julie Verhoeyen, dhr. Dominiek 
Verkinderen, mevr. Dina Librecht, mevr. Krista De Vos, mevr. 
Isabelle Van den Dorpe, mevr. Leen Baert, dhr. Koen Desloovere, 
dhr. Nico De Wulf, mevr. Stefanie Dhaenens 

Verontschuldigd: dhr. Alain Vansteenbrugge, mevr. Kathy De Paemelaere, dhr. Thijs 
Douterloigne, mevr. Evelien Ghistelinck, mevr. Leentje 
Vangansbeke, dhr. Kurt Fonteyne, mevr. Nicole Van Der Straeten, 
mevr. Petra Van Butsele 

Afwezig:  mevr. Nathalie Houfflijn 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (19/11/2019) 

Geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Stand van zaken kinderopvanginitiatieven 

Felies 
5 gezinsopvangen, waarvan 1 in langdurig ziekteverlof, 1 groepsopvang die vanaf 
2021 gezinsopvang wordt.  
Tijdens coronacrisis hebben 2 gezinsopvangen moeten sluiten, door besmetting van 
een gezinslid (begeleiders zelf niet besmet).  
Dienst Felies is verhuisd van St-Jozef naar Louise-Mariekaai, maar op dit moment 
werkt iedereen van thuis uit. Huisbezoeken gaan niet door en zijn vervangen door 
telefoontjes. De stagiaire (Lieselot) helpt begeleiders om te oefenen met Teams voor 
een digitaal overleg. Er is nood om mensen te zien. 
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I-mens 
Sinds maart 2020 fusie Bond Moyson en Solidariteit voor het Gezin tot I-mens, een 
grote aanpassing, maar alles verloopt goed.  
2 gezinsopvangen, waarvan 1 in langdurig ziekteverlof. 1 gezinsopvang even in 
quarantaine geweest door besmetting gezinslid.  
Medewerkers werken van thuis uit, vooral telefonisch contact met de onthaalouders. 
Oefenen met digitaal overleg via ‘Jitsi Meet’. Het voordeel aan deze app is dat je 
enkel op een link moet klikken die je via mail krijgt doorgestuurd. Er is ook nood om 
mensen te zien. 

Zelfstandige onthaalouders: ’t Dolfijntje  
In de eerste lockdown een terugval van kinderen, maar sinds dan heel druk, alle 
kinderen blijven komen. 1 besmetting binnen gezin, maar de kinderen waren al even 
niet geweest, dus geen sluiting. De ouders moeten 1 per 1 de kinderen afhalen, wat 
lange wachtrijen tot gevolg heeft ’s avonds, dit is niet aangenaam voor de ouders. Er 
is daardoor ook minder ruimte voor contact en een babbel met de ouders, enkel een 
minimale overdracht. 

Vzw Knipoog  

 
Vanaf 15 mei tot 30 juni 2020 hebben we de opvang in Petegem gedaan in de twee 
scholen. Het gemiddelde is dus van beide scholen samen.  
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Vanaf 26 oktober zijn alle kinderen van ’t Hinkelpad in de school zelf opgevangen 
door Knipoog en de kinderen van de GBS De Kouter bleven naar de opvanglocatie 
zelf gaan. Dit op besmettingsgevaar tussen de twee scholen te beperken.  
De gemiddelden van oktober zijn dus iets anders in de kolom. Alle kinderen van ’t 
Hinkelpad staan deze maand onder de kolom van VBS. In de kolom van Petegem 
zijn het dan enkel de kinderen van de GBS De Kouter.   
In september en oktober minder kinderen in Petegem, in Wortegem evenveel kinderen 
als voor de coronacrisis. Het personeel is vast verdeeld over 3 locaties, in Petegem 
worden de 2 scholen apart gehouden, de kinderen van ’t Hinkelpad worden 
opgevangen op de school zelf.  
Er zijn ook wachtrijen voor het afhalen, omdat ouders niet binnen mogen in de 
Knipoog zelf. Als verschillende ouders tegelijk voor de deur staan, wordt het tijdstip 
van het eerste kind genoteerd. 

GBS De Kouter  
De school is gesloten geweest tijdens de lockdown. Tijdens de sluiting werden 
kinderen opgevangen door de Knipoog, waarvoor dank. Eens terug open, was het 
heel moeilijk om zo snel alle aanpassingen te doen. Vooral toen de klassen in aparte 
bubbels moesten zitten, was het zeer moeilijk. Iedereen doet elke dag zijn best, maar 
het kan snel gaan en elke dag kan anders zijn. Het onderwijs heeft ook zijn risico’s, 
nu de besmetting van kinderen in vraag wordt gesteld. Hopelijk is het snel beter. 

Gemeentelijke vakantiewerkingen 

• Jeugddienst – Speelkriebels 
o Krokusvakantie: 26 kinderen tussen 4 en 8 jaar 
o Paasvakantie: geen werking 
o Zomervakantie: vijf weken Speelkriebels met gemiddeld 58 kinderen per 

dag 
o Herfstvakantie: geen werking 

• Sportdienst 
o kleuters Pasen: afgelast 
o kleuter zomer week 1: 20  
o kleuter zomer week 2: 25 
o lager zomer week 1: 24  
o lager zomer week 2: 20 
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3. Beleidsinformatie Kind en Gezin: decreet buitenschoolse opvang en 
activiteiten 

Uitleg door Krista De Vos (Kind en Gezin) aan de hand van een powerpoint 

• Besluit van de Vlaamse regering over het lokaal beleid buitenschoolse 
opvang en activiteiten (BOA) 

Meer informatie op www.opgroeien.be/boa 

Het is belangrijk om het samenwerkingsverband al op te starten vanaf 2021 en niet 
te wachten tot 2027. Op die manier kunnen alle partners elkaar leren kennen. 
Kind en Gezin en VVSG zullen in de komende jaren zeker ondersteuning bieden. 
De lokale besturen zullen binnenkort een omzendbrief krijgen met daarin de codes 
die in het BBC moeten komen. 

• Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een kwaliteitslabel aan 
organisatoren van kleuteropvang 

Als gemeente kan je strengere criteria opleggen vb. 1/18 ratio begeleiding/kind. Er 
hangen subsidies aan vast, het is vooral heel belangrijk om binnen het 
samenwerkingsverband te overleggen.  
De gemeente krijgt de regierol en krijgt veel speelruimte. Het vraagt een omschakeling 
van werken en denken die iedereen moet meenemen om de kwaliteit van de 
kinderopvang te bewaren.  
Het kwaliteitshandboek zoals we nu kennen, vervalt. Het is wel een zeer goede basis 
om van te vertrekken. 

4. Meerjarenplan Kind en Gezin 2020-2024 (uitbreidingsrondes) 

Verdeling budgetten 
- 15 % Antwerpen 
- 10 % Brussel 
- 5 % Gent 
- 60 % obv meerjarenprogrammatie 
- 10 % obv cijfers Lokaal Loket Kinderopvang 

Tijdspad 2020-2027 
- 2021:  oproep voor meerjarenprogrammatie 
- 2022:  oproep voor bijkomende plaatsen obv cijfers LLK 

http://www.opgroeien.be/boa
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- 2023:  tussentijdse evaluatie meerjarenprogrammatie 
  oproep voor bijkomende plaatsen obv cijfers LLK 

- 2024: toekenning plaatsen obv oproep 2023 

Om kans te maken op de uitbreidingsrondes is het heel belangrijk om alle 
onbeantwoorde vragen te registreren. Op die manier kunnen we als gemeente 
aantonen dat er nood is aan extra plaatsen. 

Probleem: het systeem van de Kinderopvangwijzer loopt vast telkens er gewisseld 
wordt van gemeente, waardoor je telkens opnieuw moet beginnen. Zowel Felies als 
I-mens hebben dit al gemerkt. Ze namen al verschillende malen contact op met 
Vandasin, maar tot op vandaag kwam er nog geen oplossing voor dit probleem. Dit 
maakt dat het systeem niet gebruiksvriendelijk is. Verder blijven sommige aanvragen 
openstaan, terwijl die al beantwoord waren.  
Het is druk en veel mensen zoeken opvang. Men besteedt die tijd liever aan het 
helpen zoeken naar een plaats, dan de niet-beantwoorde vragen te registreren, zeker 
omdat dat zo lang duurt.  
Voor de ouders is het wel gebruiksvriendelijk, maar niet voor de diensten en 
onthaalouders.  

➔ We moeten opnieuw contact opnemen met Vandasin en aandringen om deze 
problemen op te lossen. Dit kan in samenwerking met andere gemeenten die 
dit gebruiken, maar ook vanuit het college. We zetten hier ook een timing 
tegenover, er zijn subsidies gekoppeld aan de registratie van de vragen, dus 
is het belangrijk dat dit vlot kan gebeuren. 

’t Dolfijntje heeft op dit moment 33 plaatsen, waarvan 22 gesubsidieerd. Ouders 
betalen volgens inkomen, maar de crèche krijgt de subsidies niet. Ze werken al vijf 
jaar op deze manier en wachten al even lang op extra plaatsen. Ze gaan 
terugschakelen naar 22 plaatsen, omdat het nu niet lukt. Dit zal zeer jammer zijn 
voor de ouders, want ze moeten nu al minstens 4 gezinnen weigeren per week. De 
crèche is nu al volzet tot Pasen 2022. 

5. Huis van het Kind: opvolging 

• Annulatie lezing rond zindelijkheid, verzet naar mei 2021 
• Annulatie knuffelturnen, uitstel naar 2021 
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• Workshop RADAR (Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren in 
Oost-Vlaanderen) voor professionals. Vanuit Huis van het Kind krijgen we 
budget om een workshop te organiseren. Die zal doorgaan half december, 
online en gratis. 

• 2021: start project Groeihelden ism Logo Gezond+. Een project rond 
gezondheid en jongen gezinnen. Een facebookcampagne en een geocache in 
onze gemeente die gratis door iedereen kan gewandeld worden. Gezinnen 
krijgen een gadget als ze de geocache goed voltooien. 

• Jessy (coördinator Huis van het Kind Oudenaarde) is uitgevallen minstens tot 
januari 

• Subsidies spel en ontmoeting (150 euro): speelgoed wachtzaal OCMW 
• Coronasubsidies kwetsbare gezinnen: pakketten voor kinderen bij OCMW met 

daarin een cadeaubon (Action) en boeken van de bib 
• Bedenking: nadenken over mobiliteit van gezinnen om die cadeaubonnen in te 

ruilen vb. mindermobielencentrale, bus, zelf vervoer voorzien,… 

6. Nieuwsbrieven Kind en Gezin 
• Januari 2020: informatie over opvoeden en opgroeien op Groeimee.be 
• April 2020: Veerkracht voor zorgverleners en welzijnswerkers 

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart 
en ziel, dag in dag uit. De ZorgSamen is ontstaan vanuit een initiatief van Zorgnet-
Icuro, en binnen de Vlaamse taskforce Covid-19 Zorg uitgegroeid tot hét online 
platform voor de hele Vlaamse zorg-en welzijnssector. Ze ontwierpen een 
website (www.dezorgsamen.be) met heel wat ondersteunende info. Je kan er terecht 
voor tips en vuistregels en ook voor directe hulp. 

• April 2020: gratis digitaal aanbod vrijetijdsbesteding voor jonge kinderen 
www.thuismetvlieg.be 

• Juni 2020: Heropstart bezoeken Zorginspectie  
• Juni 2020: Communicatie met anderstalige gezinnen 

Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een dienst die instaat voor sociaal 
tolken. Vanaf 1 januari 2020 wordt die dienst niet meer vergoed door het agentschap 
zelf. Vanaf dan zijn de kosten ten laste van de voorziening. Om een beroep te doen 
op die dienstverlening, moet je een kaderovereenkomst sluiten met het 
agentschap. Meer info.  
Opgroeien ontwikkelde een instrument dat dienstverlening in een meertalige context 

https://www.dezorgsamen.be/
https://www.dezorgsamen.be/
http://www.dezorgsamen.be/
http://www.thuismetvlieg.be/
https://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen
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kan ondersteunen. De gesprekswijzer is een onlineleermodule die meer duiding geeft 
en een waaier aan 'brugfuncties' beschrijft om de taalkloof te overbruggen.  
Een aantal modelbrieven en affiches die we ontwikkelden in het kader van de 
coronacrisis, zijn vertaald in het Frans en het Engels. Je vindt die vertalingen, samen 
met de originele versie, op de coronapagina op onze website. 

• Juni 2020: Gezonde kinderopvang  
Fruitsap is toch gezond? Veggie, is dat iets voor kinderen? Waar halen we leuk 
speelmateriaal? Hoe buiten spelen zonder grote tuin? Moeten we alle schermen 
verbannen? 
Gezondekinderopvang.be geeft een antwoord op al die vragen! Een praktische tool 
biedt onthaalouders, kinderdagverblijven en de voor- en naschoolse opvang concreet 
advies en tips om met gezonde voeding, beweging en lang stilzitten aan de slag te 
gaan. 
De website bevat heel veel informatie over tussendoortjes, dranken, warme maaltijden, 
buiten spelen, spelmaterialen, communicatie met ouders en véél meer. Ontdek het nu 
en ga aan de slag! www.gezondleven.be/kinderopvang 

• Oktober 2020: onlinevormingen VCOK vb. Straffen en belonen 
Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe? Straffen en belonen lijken vandaag 
vast verbonden met het dagelijks opvoeden. Maar is dat de juiste aanpak? Tijdens 
deze sessie krijg je zicht op hoe jij kijkt naar straffen en belonen en we reiken je 
een alternatief aan. VCOK vond daarvoor inspiratie bij Françoise Dolto, een Franse 
kinderarts en psychoanalyticus. Dinsdag 1 december, van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

7. Kindvriendelijke gemeente: opvolging 

De vragenlijsten zijn afgerond. Er hebben in totaal 102 volwassen gereageerd en 154 
kinderen tussen 6 en 12 jaar. We hebben slechts 6 antwoorden verzameld van tieners 
tussen 12 en 16 jaar. Dit komt omdat we de vragenlijst gingen afnemen bij de leden 
van de KLJ en dit wegens corona niet is kunnen doorgaan. Ik heb samen met Ilse 
besproken dat we dit zouden goedmaken door een focusgesprek te plannen bij die 
leeftijdsgroep. De volgende maand zal Silke bezig zijn met de analyse van de 
resultaten die we op het volgende strategisch platform (14 december) zullen overlopen. 

Bedenking: 154 kinderen, waarvan een 100-tal vanuit de scholen is heel weinig ten 
opzichte van onze populatie. Zal de bevraging een duidelijk beeld geven? 

https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=7
https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang
http://www.gezondekinderopvang.be/
http://www.gezondekinderopvang.be/
http://www.gezondleven.be/kinderopvang
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8. Varia 

• Wat zijn noden vanuit kinderopvang en scholen (materiaal, vorming, 
ondersteuning,…)? 

o Voorstel om CO2-meters aan te kopen. Het college besliste reeds om 
voor de scholen en Knipoog zo’n meter aan te kopen. Er wordt 
voorgesteld om bijvoorbeeld per dienst een toestel aan te kopen of een 
toestel in de uitleendienst te steken, zodat onthaalouders die kunnen 
uitlenen en gebruiken. 

o Mondmaskers met vensters in. Bedenking: mogelijks bedampen die snel 
en zijn die niet zo hygiënisch 

o Attentie voor de onthaalouders: een bloemetje, handcrème, attentie, 
zodat ze erkenning krijgen en zich niet vergeten voelen. 

o Kinderen hebben nood aan een eenvoudige plek om te spelen vb. de 
berg en wat omgevallen bomen op Petegemplein (Krauwelstraat).  

o ’t Dolfijntje: Twee jaar geleden is de crèche in beeld gebracht door X360 
uit Wortegem-Petegem. Hierbij kunnen de mensen via een link virtueel 
in de opvang rondwandelen. Op die manier krijgen ouders een beeld 
van de binnen- en buitenruimtes. http://x360.be/portfolio-item/dolfijntje/ De 
rondleiding is wat verouderd, dus wordt er een nieuwe shoot gepland. 
Misschien is het een leuk initiatief om een groepsaankoop te organiseren 
vanuit de gemeente. 

De kinderopvanginitiatieven zijn sinds de start van de coronacrisis ook de hele tijd 
aan het werk, maar worden nog vaak vergeten. Zij zorgen elke dag voor onze 
kinderen.  

Zij verdienen absoluut een grote dankjewel! 

 

Volgend overleg op dinsdagavond 27/04/2020 om 20u  

 

http://x360.be/portfolio-item/dolfijntje/

