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LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 

23.11.2021 

Aanwezig: mevr. Van Merhaeghe Tonia, dhr. Verkinderen Dominiek, mevr. De Coene 

Ellen, dhr. Dewaele Johan, mevr. Baert Leen, mevr. Dhaenens Stefanie, mevr. 

Van den Dorpe Isabelle, mevr. Lambert Tineke, mevr. De Reycke Greet, mevr. 

De Vos Krista (vanaf punt 5), mevr. De Loof Nikie (vanaf punt 6) 

Verontschuldigd: mevr. Evelien Ghistelinck, mevr. Els Bostyn, mevr. Nicole Van der Straeten, 

mevr. Petra Van Butsele, dhr. Nico De Wulf, dhr. Fonteyne Kurt 

Afwezig:  mevr. Librecht Dina, mevr. Vangansbeke Leentje 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (27/04/2021) 

Geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Stand van zaken kinderopvanginitiatieven 

Felies 

Maaike De Puydt stopt voor de kerstvakantie met de kinderopvang. Ze gaat terug in de verzorging 

werken. Marleen Vanhaesebrouck werkt nog tot mei 2022 en gaat dan op (vervroegd) pensioen.

  

Wij hebben dus dringend nood aan nieuwe kinderbegeleiders! Iedereen is nog voor een hele periode 

volzet.  

Werking op dit moment vooral digitaal, ook huisbezoeken digitaal, enkel bij crisis echt fysiek op 

bezoek. 

I-mens 

Annemie Theeuwis stopt in 2024 als onthaalouder. Ze gaat zich niet laten kwalificeren. 

Zelfstandige onthaalouders: ’t Dolfijntje 

De crèche is dinsdag gesloten wegens corona, Greet is getest en wacht nu op haar resultaat. Als 

alles goed gaat, kunnen ze vanaf maandag terug opengaan. De kindjes  waren tot nu toe nog 

allemaal gezond, nog geen zieken. 
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Vzw Knipoog  

Redelijk goed, dit jaar nog niet moeten sluiten door corona. Tweemaal was een personeelslid 

besmet.  

Het aantal kinderen blijft gelijk, ’s morgens zijn er meer kinderen dan vroeger. Nog niet de  bezetting 

zoals vroeger, er is nog steeds plaats over.   

In de vakantie gemiddeld 24 kinderen per dag in Wortegem, 28 per dag in Petegem. 

VBS Petegem ’t Hinkelpad  

Op dit moment 4 klassen in quarantaine. Er is veel onduidelijkheid over regels en maatregelen m.b.t. 

quarantaine over kinderen en leerkrachten. Verschillende partijen gebruiken verschillende regels, 

iedereen interpreteert dit anders. De leerkracht is soms later uit quarantaine dan de kinderen, 

waardoor de school de kinderen wel moet opvangen zonder leerkracht. 

GBS De Kouter  

Op dit moment 3 klassen in quarantaine. Mogelijks zijn er ook kinderen die positief rondlopen, maar 

geen klachten hebben en het niet weten. Sommige kinderen volgen digitaal les.  

Er zijn weinig tot geen maatregelen vanuit de overheid voor scholen, terwijl nu het water aan de 

lippen staat. 

Gemeentelijke vakantiewerkingen  

Speelplein zomervakantie: 188 verschillende kinderen, max. 82 op 1 dag 

Jeugddienst Kadee Ateljee kampje 10 inschrijvingen 

Sportkampen zomervakantie telkens volzet (25 per kampje) 

Er is een extra kamp voorzien zodat er geen enkele week is in de zomervakantie zonder een 

mogelijkheid tot opvang in onze gemeente. 

3. Nieuwsbrieven Kind en Gezin (april 2021-oktober 2021) 

April 2021: Kunst en cultuur voor baby’s en peuters  

Elk kind heeft recht op kunst en cultuur. Ook baby's en peuters beleven er plezier aan. Kunst en 

cultuur verrijken de leefomgeving van jonge kinderen, zorgen voor verbondenheid en kunnen ook 

een drijvende kracht zijn voor hun ontwikkeling en bijdragen aan hun welbevinden en 

betrokkenheid. Op de website van EXPOO vind je heel wat informatie, inspiratie en handvatten om 

binnen je organisatie of samenwerkingsverband mee aan de slag te gaan. Je leest er ook met welke 

cultuurorganisaties je kan samenwerken. Neem ook zeker eens een kijkje op deze interessante 

webpagina's: Maak kennis met voorbeelden uit de praktijk / Breng in tien stappen meer kunst en 
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cultuur in je kinderopvang.  

Juni 2021: Nieuwe website Kind en Gezin  

De gloednieuwe website van Kind en Gezin wordt gelanceerd. De nieuwe website is 

gebruiksvriendelijker en kan beter gelezen worden op een smartphone. De website is ingedeeld in 

twee grote blokken: ouders en professionelen. In dat laatste blok vind je alles over kinderopvang 

terug. Alle procedures, formulieren en de informatie over de attesten inkomenstarief en AARON 

vind je in het hoofdstuk 'organisatie en administratie' terug. Opgelet: 'Mijn Kind en Gezin' vind je 

voortaan terug op de pagina's voor ouders helemaal onderaan. De link blijft dezelfde.  

Juni 2021: BoemBoemPauw voor de buitenschoolse opvang  

Mentes lanceert met 'BoemBoemPauw' een eerste traject voor de buitenschoolse kinderopvang 

over het BOA-decreet. De buitenschoolse kinderopvang wil in dit verhaal een sterke en kwalitatieve 

partner zijn. Met het traject 'BoemBoemPauw' kunnen initiatieven zich in drie stappen versterken in 

hun positie en bouwen aan een kwaliteitsvolle werking. Dit traject van Mentes bundelt de expertise 

van verschillende organisaties. Als toemaatje zijn er ook een tool box met verschillende materialen 

en een digitaal platform voor alle deelnemende initiatieven.  

Juni 2021: vormingen  

29/11/2021: Rollen, kruipen, lopen (live vorming voor kinderbegeleiders 0-3 jaar) 

07/12/2021: Wachtmomenten in de buitenschoolse kinderopvang (online vorming voor 

kinderbegeleiders 3-12 jaar)  

13 en 20 december: een tweedaagse training voor het voeren van pedagogische adviesgesprekken.  

Juni 2021: SPRUIT  

Enkele jaren geleden gaven starters in de kinderopvang in een bevraging aan dat ze behoefte 

hadden aan praktijkvoorbeelden en getuigenissen. Opgroeien ging daarmee, samen met Mentes en 

het Vakblad Kinderopvang en Onderwijs, aan de slag. SPRUIT staat voor 'SPRing erUIT met je opvang' 

en is een eenmalig magazine voor al wie eraan denkt om te starten met een eigen kinderopvang of 

al aan het starten of gestart is. SPRUIT brengt verhalen uit de praktijk, biedt tips en goede raad en 

geeft vooral goesting om aan de slag te gaan met een eigen opvang. Je kan SPRUIT lezen, 

downloaden of (gratis) bestellen via de website van Kind en Gezin of via de website 

www.vlaanderen.be.  

September 2021: het Opgroeien congres 'Ouderschap in een wereld van verandering' op 3 

december 2021.  

Dit boeiend congres powered bij EXPOO biedt heel wat wetenschappelijke inzichten en veel plaats 

voor praktijkverhalen. De fysieke plaatsen zijn beperkt, maar je kan ook online volgen.  
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September 2021: Fold-up ‘jonge kinderen en hun ouders ondersteunen na corona’ 

De pandemie bracht heel wat teweeg in het leven van gezinnen. Maanden zonder kinderopvang of 

school. Contact met grootouders, familie en vriendjes viel weg of verliep noodgedwongen digitaal. 

Ouders moesten heel wat rollen zien te combineren, en brachten meer tijd door met hun kinderen. 

Welke impact had en heeft dat op jonge kinderen en hun ouders? Werden gezinnen in kwetsbare 

situaties nog kwetsbaarder? Pak je als professional de zaken anders aan in postcoronatijden, en 

wanneer moet je je zorgen maken? Bekijk de fold-up met kinder- en jeugdpsychiater Binu Singh. 

  

September 2021: vanaf 2022 verplicht modelattest en elektronische verzending voor fiscale aftrek 

van opvangkosten  

Veel organisatoren van opvang gebruiken nu al het modelattest van FOD Financiën zodat ouders de 

opvangkosten kunnen inbrengen in hun belastingaangifte. Om tot eenvormigheid te komen en 

controles te vergemakkelijken, is het modelattest verplicht vanaf het aanslagjaar 2022 (uitgaven 

vanaf 1 januari 2021). Vanaf dan moet de opvang de gegevens ook elektronisch aan de FOD Financiën 

bezorgen. Zo kan de aangifte in de personenbelasting vooraf worden ingevuld. Op de website van 

de FOD Financiën en via een circulaire in My Minfin lees je wat je als opvang in afwachting kan doen. 

  

Oktober 2021: Hogere lonen in opvang met inkomenstarief en in gesubsidieerde buitenschoolse 

opvang.   

VIA 6 verhoogt de koopkracht in de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Op vrijdag 29 oktober 

2021 gaf de Vlaamse regering haar principieel akkoord over een uitvoeringsbesluit voor de private 

sector: Alle medewerkers die in de kinderopvang met subsidies inkomenstarief werken, zien hun 

loon met minstens 1,7% stijgen en dit met terugwerking vanaf 1 mei 2021; het personeel in de 

buitenschoolse opvang die Opgroeien subsidieert, krijgt een loonsverhoging van minimum 

1,7% met terugwerking vanaf 1 mei 2021. In het kader van de harmonisering van de lonen in de 

zorgsector is voor een aantal focusfuncties in de kinderopvang en de buitenschoolse een grotere 

opslag voorzien. Ook de basisbarema's voor de lonen van buitenschoolse kinderbegeleiders stijgen 

hierdoor vanaf 1 januari 2021. Vanaf 1 oktober 2021 worden de lonen nog geïndexeerd met 2%. 

Opgroeien betaalt de aangepaste bedragen in november.  De nieuwe subsidiebedragen voor de 

buitenschoolse opvang worden vanaf 2022 opgenomen in de transitiesubsidie. Het 

uitvoeringsbesluit voor de publieke sector volgt later. 
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4. Opportuniteitsadvies kinderopvang 

Vanaf januari 2022 moet een organisator verplicht een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur 

toevoegen bij de vergunningsaanvraag voor een opvang bij het Agentschap Opgroeien. Dit geldt 

voor aanvragen voor de opstart van een groepsopvang, de verhuis van een bestaande locatie binnen 

de gemeente of de uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen.  

Het lokaal bestuur gebruikt voor dit advies een vastgelegde procedure met vooraf bepaalde criteria 

om de opportuniteit te beoordelen van een nieuwe locatie/uitbreiding/opstart van een 

groepsopvang in de gemeente. De criteria en procedure worden voor advies voorgelegd aan het 

lokaal overleg kinderopvang en vastgesteld door de gemeenteraad.  

Bijlage 1: de procedure voor het opportuniteitsadvies  

 

Advies naar het college:  

Een organisator moet eerst en vooral in orde zijn met de ruimtelijke en stedenbouwkundige 

vergunningen. Zolang dit niet in orde is, kan er geen goedkeuring gegeven worden.  

De verwerkingsperiode van 30 dagen is zeer kort om alles in orde te brengen. Deze periode is echter 

wettelijk vastgelegd en kan niet worden gewijzigd. Om voor de betrokken dienst wat meer ruimte 

in tijd te creëren, stelt het LOK voor om een kennismakingsgesprek in te plannen vóór de officiële 

aanvraag van het advies. Op die manier kan het lokaal bestuur al in dialoog gaan met de organisator 

en de nodige zaken samen bespreken.  

Er is een nijpend tekort aan kinderopvang in onze gemeente. Het opportuniteitsadvies moet vooral 

streven om een goede dialoog aan te gaan met mogelijke organisatoren, om een positieve 

samenwerking op te starten. 

5. Lokaal Loket Kinderopvang 

Evaluatie werking Kinderopvangwijzer  

De bezoekerscijfers van de website bevestigen wat we verwachtten. Er zijn veel bezoekers op de 

pagina, maar het aanvraagformulier wordt weinig tot niet ingevuld. Ouders nemen rechtstreeks 

contact op met de kinderopvang of hun dienst. 
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Dit zijn de cijfers die we moeten doorgeven aan Kind en Gezin, waar later ook subsidies aan zullen 

vasthangen.  

Greet geeft aan dat zij heel veel aanvragen moet weigeren, maar dat wij als gemeente nooit in 

aanmerking komen voor gesubsidieerde plaatsen bij de uitbreidingen van Kind en Gezin. Daarom 

net, moeten de geweigerde aanvragen geregistreerd worden. Greet geeft deze lijst door aan 

Stefanie, zodat ze kunnen geregistreerd worden in de Kinderopvangwijzer en deze cijfers ook in de 

lijst naar Kind en Gezin staan.  

De gegevenslijst die vanuit de gemeente doorgegeven worden, bevatten geen persoonsgegevens, 

enkel cijfers.  

We moeten meer inzetten op promotie en bekendmaking van de website en de manier van 

aanmelden voor kinderopvang in onze gemeente.  

Vorig jaar werden flyers verspreid naar zorgverleners die in contact komen met (toekomstige) 

ouders. We herhalen dit elk jaar.  

Een mogelijkheid is om een standaardmail op te stellen, die elke onthaalouder of dienst kan 

doorsturen naar ouders die een aanvraag doen. Op die manier krijgen alle ouders hetzelfde 

antwoord, en worden op die manier alle aanvragen geregistreerd. 

Opmerking: het zou handig zijn om dit document ook door te sturen naar de buurgemeenten, zodat 
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iedereen hetzelfde gebruikt en alle ouders hetzelfde antwoord krijgen. 

Bijlage 2: standaardmail voor ouders 

Brandopleiding voor kinderopvang 27.11.2021 geannuleerd  

De opleiding is geannuleerd en uitgesteld naar volgend jaar. Het voorziene budget voor deze 

opleiding komt vrij.   

Mogelijke voorstellen om dit budget te besteden voor de kinderopvang: 

 Zelftests 

 Mondmaskers 

 Ander beschermingsmateriaal 

 Boeken 

 Buitenspeelgoed 

 

6. Varia 

BOA – stand van zaken  

Start vanaf 1 januari 2022 

 Infoavond voor iedereen die geïnteresseerd is 

Brief naar alle verenigingen en in infoblad 

Uitleg BOA en inschrijving voor trekkersgroep 

Verzamelen cijfers en data vanuit alle partners (je moet geen trekker zijn om data aan te 

brengen) 

Opmerking: ook verenigingen van buiten de gemeente betrekken vb. muziekschool, dans, 

jeugdbewegingen uit Anzegem/Oudenaarde/Waregem. Zij kunnen dan bijvoorbeeld in het 

gemeentehuis of in het Rozenhof les komen geven. 

 2023: beslissingen vanuit bestuur – beleidskeuzes maken – budgetten 

Welke richting willen we uitgaan? Visie en missie bepalen. Wat willen we behouden, bannen 

en bereiken?  

 2024-2025: actieplan uitwerken – specifieke acties uitwerken en opzetten 

 Start 1 januari 2026 

Opvolging ‘Kindvriendelijke gemeente’  

Op dit moment is Silke bezig met het belevingsonderzoek. Ze ging hiervoor letterlijk en figuurlijk de 

straat op om kinderen en jongeren dieper te bevragen over de vier prioritaire thema’s. 
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Opvolging Huis van het Kind  

Groeiheldentocht (i.s.m. Logo Gezond+) gestart in mei, jammer genoeg zeer weinig reactie. 

Workshop radar 7/12 ‘Als ouder heb je heel wat in huis’ voor zorgmedewerkers – digitaal. 

Cindy Erregat (coördinator Huis van het Kind en regie kinderopvang) is gestart in plaats van Jessy 

Wandels. 

Opvolging ‘Generatie Rookvrij’  

Eerste fase gestart op 31 mei  - speelpleinen en sportterreinen  

Tweede fase gestart op 1 september – scholen/knipoog/gemeentelijke gebouwen 

Derde fase 2022 – voorjaar: gemeentelijke evenementen (vb. dag van het park/buitenspeeldag) en 

najaar: verenigingen met een jeugdwerking in onze gemeente 

Greet: Welke informatie geef ik aan ouders bij een besmetting in de opvang? 

Waar vind ik de juiste informatie met betrekking tot quarantaine en testing om door te geven aan 

de ouders?  

De modelbrieven van Kind en Gezin zijn zeker nuttig om te gebruiken. Je kan ze aanpassen met de 

juiste data en gegevens en zo doorsturen. Knipoog en ook Tineke (I-mens) maken hier al gebruik 

van. 

Nikie: onthaalouders vinden het jammer dat er geen vergoeding is voor hen ter compensatie van 

afwezigheden van kinderen door quarantaine of besmetting. Enkel als de opvang moet sluiten, krijgt 

de onthaalouder een vergoeding.  
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Tonia: klopt het dat we vanaf 2022 geen subsidies meer kunnen aanvragen voor de inclusieve aanpak 

van kinderen?  

Er kunnen geen nieuwe subsidieaanvragen meer gedaan worden voor nieuwe locaties die opstarten. 

Opvanglocaties die nu al het kwaliteitslabel hebben, kunnen dit behouden. Voor de aanvraag van de 

subsidies is er geen medisch attest meer nodig, enkel een plan van pedagogische aanpak. Meer 

informatie op de website van Kind en Gezin (https://www.opgroeien.be/boa/partners/subsidies)  en 

de nieuwsbrief in bijlage. 

 

Volgend overleg gepland op dinsdagavond 26/04/2022 om 20u in het gemeentehuis 

 

 


