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LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 

22 NOVEMBER 2022 
Aanwezig: mevr. Van Merhaeghe Tonia, dhr. Verkinderen Dominiek, mevr. Dhaenens 

Stefanie, mevr. Van den Dorpe Isabelle, mevr. Verhoeyen Julie,  mevr. De Loof 
Nikie, mevr. Krista De Vos, dhr. Dewaele Johan, mevr. Van der Straeten Nicole 

Verontschuldigd: mevr. De Reycke Greet, mevr. Lambert Tineke, dhr. De Wulf Nico, dhr. 
Fonteyne Kurt, dhr. Desloovere Koen, mevr. Ghistelinck Evelien, mevr. 
Bostyn Els, dhr. Vanden Berghe Thomas (vervanging mevr. De Coene Ellen) 

Afwezig:  mevr. Vangansbeke Leentje, mevr. Librecht Dina,  mevr. Baert Leen 

1. Goedkeuring vorig verslag 03.05.2022 

Felies: ter verduidelijking: het proefstatuut werknemer waar onthaalouders konden instappen, kon 
voor alle onthaalouders. Felies heeft er maximaal op ingezet voor haar onthaalouders en ook alle 
gevraagde plaatsen gekregen. 

2. Stand van zaken kinderopvanginitiatieven 
Felies 
Felies heeft 4 onthaalouders in Wortegem-Petegem, allemaal volzet. Alle onthaalouders hebben 
geprobeerd om kinderen op te vangen van de gesloten crèche in Oudenaarde. Onthaalouders die in 
het werknemersstatuut zijn gestapt, kunnen echter niet over hun 5 voltijdse kindjes per dag gaan. 
Onthaalouders die niet in dit statuut zijn gestapt, kunnen wel hierover gaan. 
Er is een algemeen plaatstekort. 
Felies is ook nog steeds op zoek naar nieuwe onthaalouders. 
Zelfstandige kinderopvang ’t Dolfijntje 
De crèche is volzet tot januari 2024. 33 kindjes en 4 voltijdse begeleidsters. Julie zelf werkt nu als 
administratieve ondersteuning en pedagogische coach. Het team draait goed. 
I-Mens 
Nog 1 onthaalouder in Wortegem-Petegem, Annemie Theeuwis. Zij stopt als onthaalouder in 
november 2023. 
Vzw Knipoog 
In Wortegem zijn er veel kinderen, volzet en boven de capaciteit. Ze krijgen ook wel meer ruimte 
van de school. In Petegem is dit veel minder. In Petegem zitten nu ook de kleuters van VBS ’t 
Hinkelpad in de school zelf. 
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De school in Wortegem gaat vanaf juli 2023 verbouwen. Mogelijks zal dit een impact hebben op de 
zomerwerking van Knipoog. 
Knipoog trekt vanaf januari 2023 de prijzen op. 
De Oekraïense kindjes die naar Knipoog gaan, passen zich goed aan. 
GBS De Kouter 
Alles loopt goed en het aantal leerlingen stagneert, ongeveer 210. 
Alles blijft zoals het is, en na twee coronajaren is dat goed nieuws. 
 

3. Gemeentelijke projecten 
Kindvriendelijke gemeente 
We hebben het label ‘kindvriendelijke gemeente’ officieel behaald. In de komende jaren zal de 
strategie en de doelstellingen die opgemaakt zijn, verder uitgewerkt worden met concrete acties. 
Het budget voor deze acties in voorzien in het MJP.  
Nu zondag start de jeugddienst met de thematafels (alternatief voor de kindergemeenteraad), 
waarbij tieners (10-13 jaar) kunnen meedenken over projecten in onze gemeente. Een voorbeeld van 
een thema is ‘tijdelijke natuur’ waarbij een stukje natuur door de jongeren mag ingericht worden. 
Bedenking: er is altijd nood aan een stukje sociale controle bij dergelijke hangplaatsen voor 
jongeren, om het gebruik van drugs te voorkomen.  
Bedenking: zijn er ook acties rond het sluikstorten bij jongeren? Het voorbeeld van de trap aan 
Colruyt wordt aangehaald, waar jongeren snacks kopen en hun afval naar beneden gooien. 

Huis van het Kind 
In 2022 werden er een workshops georganiseerd ‘zingen met je peuter/kleuter’. Er waren ook 2 
lezingen rond ‘jij en je puber’, en ‘verlies en verdriet’. 
Op 18 oktober 2022 organiseren we in samenwerking met de Gezinsbond een lezing van Manu Keirse 
‘Verdriet en verlies’, toegankelijk voor iedereen.  
Generatie Rookvrij: we zitten nu in de 3de fase waarbij we ons richten naar verenigingen met een 
jeugdwerking in onze gemeente. Op het verengingenoverleg werd het project toegelicht. Elke 
vereniging heeft nu de tijd om dit te bespreken en door te geven aan de jeugddienst of ze hier aan 
willen meewerken. Wij ondersteunen met materiaal en eventueel een opleiding om mensen aan te 
spreken. 
Het is niet altijd makkelijk om ouders aan te spreken als ze in het bijzijn van kinderen roken. Er moet 
ook ingezet worden op preventie. Ook al lijkt het evident dat je niet rookt in het bijzijn van kinderen, 
toch merkt de school en Knipoog dat dit wel gebeurt. 
 
Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie 
Na het uitbrengen van de voordelengids dit jaar, is het doel voor volgend jaar om effectief in 
gesprek te gaan met personen in armoede. We gaan in gesprek tijdens een activiteit of door het 
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effectief opstarten van een babbelgroep.  
Vervoer is een grote drempel, aangezien er in het weekend geen aanbod is in onze gemeente. Ook 
kinderopvang vb. de sociale kruidenier is open op woensdag, maar veel onthaalouders zijn gesloten 
op woensdag, waardoor ouders hun kinderen moeten meenemen om boodschappen te doen. 
Felies werkte al samen met De Vrolijke Kring in Ronse. Zij hebben een woning, die openstaat voor 
personen in armoede. Er is een wasmachine en droogkast, computers waar ze gebruik kunnen van 
maken. Er is ook begeleiding door ervaringsdeskundigen om mensen te helpen met administratie 
of ontmoeting met elkaar.  
De grijze zone wordt steeds groter. Door de huidige energiecrisis geraken ook tweeverdieners in 
financiële problemen. De drempel voor hen is heel hoog om naar het OCMW te komen. De gesloten 
deuren en afspraken overal zijn ook een grote drempel. Het is niet evident om overal op tijd te 
komen met het openbaar vervoer. De rechtentoekenning moet ook eenvoudiger en automatisch. 
De ingewikkelde aanvraagprocedures zorgen voor het afhaken bij de aanvraag ervan. Zo lopen velen 
financiële steun mis waar ze recht op hebben. Vb. jobbonus: iedereen wie er recht op heeft, krijgt 
een brief, maar je moet het wel nog zelf aanvragen. 

BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) 
We zijn bezig met de analyse van het huidig aanbod (kwantitatief en kwalitatief. We laten ons 
begeleiden door Artevelde Hogeschool en het VVSG. 

4. Nieuwsbrieven Kind en Gezin 
Nieuwe editie Kindertijd  
Sinds dinsdag 12 april is er een nieuwe editie van Kindertijd. In het magazine kom je te weten of 
schermen in de kinderopvang nu een vloek of een zegen zijn. Je leest ook waarom kinderen bijten 
en hoe je daarop het best reageert. Daarnaast krijg je frisse ideeën voor een inspirerende speeltafel 
en schilderen op plexiglas. En je maakt er kennis met de Facebookgroep 'Spelen zonder 
speelgoed'. Abonneer je via vbjk.be/nl/klantenservice. 

Subsidie voor tijdelijke noodopvang van kinderen van Oekraïners op de vlucht   
Oekraïense gezinnen met jonge kinderen vinden stilaan ook de weg naar school en kinderopvang. 
Soms zal het bestaande opvangaanbod niet volstaan. De Vlaamse Regering heeft de intentie om in 
die situaties tijdelijke noodopvang mogelijk te maken.   
Organisatoren van opvang voor baby's en peuters en van kleuteropvang met kwaliteitslabel kunnen 
deze noodopvang organiseren in samenspraak met het lokaal bestuur. Organisatoren kunnen een 
specifieke subsidie ontvangen voor het gebruik van deze noodopvang. De regelgeving en de 
praktische uitwerking worden momenteel voorbereid.  Meer info volgt in de loop van juni.  

Opmaken attest inkomenstarief als kinderopvang  
Wens je als organisator kinderopvang het correcte inkomenstarief te kennen voor de opvang van 
een kind of meerdere kinderen? Je vindt de verschillende mogelijkheden hiervoor op de website van 

http://vbjk.be/nl/klantenservice
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/attesten-inkomenstarief
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Kind en Gezin. Je vindt er ook alle praktische informatie over hoe je medewerkers registreert als 
gemachtigde gebruikers.   
Ben je gemachtigd gebruiker en heb je hierover vragen? Contacteer de Kind en Gezin-Lijn op 078 
150 100. 

➔ Ouders kunnen meestal zelf dit attest aanvragen. Enkel als de datum moet aangepast 
worden, moet dit via Kind en Gezin. 

Nieuwe inhouden en materiaal ‘taalstimulering en meertalig opvoeden’  

Leren praten is een grote, belangrijke stap in de ontwikkeling van elk kind. Ouders, grootouders, 
maar ook kinderbegeleiders, ... spelen een cruciale rol in die taalontwikkeling. Veel kinderen worden 
meertalig opgevoed. Hierover zijn heel wat vragen en bezorgdheden bij professionals.  
Opgroeien wil professionals tools aanreiken zodat zij kinderen (van 0 tot 3 jaar) en ouders kunnen 
ondersteunen in de dagelijkse praktijk:    

□ Een Online leermodule 'Taalontwikkeling, taalstimulering en meertaligheid' die je in 2,5 uur 
kan doornemen, op je eigen tempo. Zo versterk je je kennis en vaardigheden om in je 
dagelijkse werking met deze thema's aan de slag te gaan.  

□ Het Kameleon-boekje 'Meertalig opvoeden in ons gezin' en de brochure 'Je kind meertalig 
opvoeden. Dat is positief!' ondersteunen het gesprek over meertalig opvoeden tussen 
ouders en professionals. Je kan ze gratis bestellen op papier of downloaden. Er zijn ook 13 
vertalingen van dit materiaal beschikbaar op de website van Kind en Gezin.  

□ Een nieuwe themapagina 'taalstimulering en meertaligheid' op de website van EXPOO waar 
je heel wat verdiepende inhouden vindt, materialen van partners, links naar interessante 
websites, boeken, ...  

□ Het thema 'Taal en meertaligheid' kreeg een update op de website van Kind en Gezin.  

➔ Vroeger kregen gezinnen boekjes mee rond opvoeding die heel mooi waren. De boekjes 
bestaan nog, maar zijn enkel nog online terug te vinden op de website van Opgroeien. 

➔ Recent was er ook het project ‘babbelkousen’  waarbij onthaalouders een wasdraad kregen 
met kousjes aan en daarop tekeningen en woorden om babbelen aan te moedigen. De 
onthaalouders waren zeer tevreden hierover. Het was mooi, kleurrijk en waardevol. Enige 
bedenking: graag ook een exemplaar naar de dienst sturen, zodat zij hier ook mee aan de 
slag kunnen gaan met de onthaalouders. 

Leidraad om een fiscaal attest op te maken als kinderopvang 
FOD Financiën lanceerde een nieuwe leidraad over hoe je correct een fiscaal attest opstelt.  
Vanaf 2023 moeten organisatoren zowel de attesten aan ouders uitreiken als online de attesten 
doorgeven aan FOD Financiën. De ontwikkeling van die tool is momenteel lopende.  Heb je hierover 
vragen? Neem dan contact op met de klantendienst van FOD Financiën.  

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/attesten-inkomenstarief
https://www.kindengezinacademie.be/mod/scorm/player.php?scoid=171&cm=21&mode=review&currentorg=Kies_je_functie_ORG&display=popup
https://www.kindengezin.be/nl/brochures-videos/brochures/meertalig-opvoeden-ons-gezin
https://www.kindengezin.be/nl/brochures-videos/brochures/je-kind-meertalig-opvoeden-dat-positief
https://www.kindengezin.be/nl/brochures-videos/brochures/je-kind-meertalig-opvoeden-dat-positief
https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen
https://www.expoo.be/themas/taalstimulering-en-meertaligheid
https://www.kindengezin.be/nl/thema/ontwikkeling-en-gedrag/taal-en-meertaligheid
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/145-attest-kinderoppas-brochure.pdf
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/contact
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➔ Hiervoor moet je van beide ouders en het kind het rijksregisternummer opvragen! 

Nieuwe cijfers over het aanbod en gebruik van opvang baby’s en peuters  
Opgroeien lanceerde eind juni nieuwe cijfers over het aanbod en gebruik van opvang baby's en 
peuters. Een primeur: voor kinderopvang zijn er nieuwe indicatoren en dasbhoards met gegevens 
op kindniveau. Voor het eerst kan je cijfers ontdekken over het aantal kinderen dat opvang gebruikt, 
per gemeente.  
Dankzij de gegevens over de kinderopvangtoeslag en nieuwe datakoppelingen verspreiden we 
immers voor het eerst cijfers over: 

□ hoeveel kinderen sinds hun geboorte minstens één dag aanwezig waren in de opvang 
□ hoeveel dagen baby's en peuters aanwezig waren in de eerste drie levensjaren 
□ de leeftijd in maanden waarop kinderen starten in de opvang 
□ hoeveel kinderen opvang gebruiken in de eigen of een andere gemeente 
□ het verschil in gebruik, opvangdagen, instapleeftijd en inkomenstarieven naar kenmerken 

van het gezin (kansarmoede en origine van de moeder) 
De nieuwe en bestaande gegevens vind je vanaf nu in een nieuw themarapport op de webpagina 
cijfers en publicaties van Opgroeien. Alle dashboards en lokale cijfers over de opvang van baby's en 
peuters vind je terug op de website Opgroeien.  
Opgroeien gebruikt eigen data, maar ook data van andere instanties en overheidsdiensten om een 
zo ruim mogelijk beeld te krijgen van cijfers over kinderen en jongeren. Ontdek meer cijfers op maat 
over: 

□ geboorten en vruchtbaarheid 
□ diversiteit (nationaliteit, herkomst en taal bij jonge en oudere kinderen) 
□ groeipakket (met onder meer een nieuw dashboard over de participatietoeslagen) 
□ gezinsinkomen en armoede (met onder meer een nieuw lokaal dashboard over kinderen in 

gezinnen met beperkt gezinsinkomen) 

➔ Ook via ‘Provincies in cijfers’ kan je zeer gedetailleerde rapporten terugvinden over 
kinderopvang in onze gemeente.  

Hervorming kinderopvang Vlaamse Regering  
In de sector van de kinderopvang zijn er grote noden. Daarom investeert de Vlaamse Regering 
bijkomend meer dan 100 miljoen euro in de kinderopvang. Het subsidietrappensysteem wordt 
vereenvoudigd en meer gelijkgesteld, met focus op betere arbeidsvoorwaarden en kwaliteit. De 
hervorming biedt ook meer kansen voor ouders voor wie de opvang vandaag te duur is. 
Wat verandert er concreet? 

• Meer basissubsidie en 3000 extra plaatsen aan inkomenstarief 
De basissubsidie (trap 1) stijgt begin 2023 met 50%. Dat moet deze opvang op korte termijn 
extra zuurstof geven. Ook plaatsen zonder basissubsidie in de groepsopvang (trap 0) kunnen 

https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/kinderopvang-babys-en-peuters
https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/kinderopvang-babys-en-peuters
https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/kinderopvang-babys-en-peuters/cijfers-op-maat-0
https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/geboorte
https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/taal-en-nationaliteit
https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/groeipakket
https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/gezinsinkomen-en-kansarmoede
https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=rapport_opvangbp&openinputs=true&mtm_campaign=pinc-nieuwsbrief-11-2022&mtm_kwd=rapport%20opvang%20baby%27s%20en%20peuters&mtm_source=pinc-nieuwsbrief&mtm_medium=email&mtm_content=indekijker
https://www.hildecrevits.be/nieuws/vlaamse-regering-investeert-en-hervormt-in-de-kinderopvang-/
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de basissubsidie opnieuw aanvragen. In de loop van 2023 kan men voor ongeveer 3000 
plaatsen met vrije prijs (trap 1) een aanvraag indienen om over te schakelen naar de hoogste 
subsidietrap met inkomenstarief, trap 2A.  

• Alle plaatsen met inkomenstarief schakelen over naar de hoogste subsidie, trap 2A 
Elke plek aan inkomenstarief, zowel in de gezinsopvang als in de groepsopvang, zal de 
hoogste subsidie krijgen: trap 2A. De subsidietrap trap 2B wordt dus afgeschaft. 

• Index en jobbonus voor Sui Generis onthaalouders 
De onkostenvergoeding voor onthaalouders (Sui Generis) wordt verder geïndexeerd. Alle 
onthaalouders komen ook in aanmerking voor de jobbonus. 

• Andere investeringen 
Zorginspectie en Opgroeien en hun onderlinge samenwerking worden versterkt. De 
performantie van het IT-systeem ter ondersteuning van een elektronisch dossierbeheer 
voor de opvolging van de kinderopvang wordt opgevoerd. Dat is ook een vraag van de 
parlementaire onderzoekscommissie over de veiligheid van kinderopvang. 
We maken werk van één centraal contactpunt voor alle klachten en meldingen. 

Kinderopvang kan beroep doen op een gratis energiescan van VIPA  
Kinderopvang kan beroep doen op de gratis energiescan van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden): Zorg voor het klimaat | Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin (departementwvg.be). 

Gratis studiedag ‘traumasensitief werken in de kinderopvang   
Op dinsdag 6 december organiseert Hogeschool UCLL een gratis studiedag voor de kinderopvang 
over traumasensitief werken. Je kan de studiedag zowel online als in Leuven volgen. Inschrijven 
kan hier. 

Aan de slag met MeMoQ  
MeMoQ staat voor 'meten en monitoren van de (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang'.  In de 
webinar worden de principes van MeMoQ overlopen. Een ervaren panel bespreekt een aantal 
concrete voorbeelden uit de praktijk. Daarna ga je in kleine groepjes zelf aan de slag met een case. 
Je wisselt ervaringen uit en zoekt naar mogelijkheden voor jouw eigen praktijk. Schrijf je hier in. 

Lunchbabbel veiligheid 
Op dinsdag 29 november en donderdag 15 december 2022 gaan we van 12 tot 13 uur graag met jou 
in gesprek over toezicht en veiligheid.  We laten je kennismaken met de visie op veiligheid van 
Opgroeien. Maar we zijn ook nieuwsgierig naar jouw visie. Hoe wordt in jouw opvang de 
risicoanalyse aangepakt?  Laat jij de kinderen risicovol spelen? Hoe organiseer jij toezicht?  Met 
jouw feedback willen we de actielijsten risicoanalyse een update geven die afgestemd is op 
ervaringen uit de praktijk.   

https://www.departementwvg.be/vipa-duurzaam-bouwen-zorg-voor-klimaat
https://www.departementwvg.be/vipa-duurzaam-bouwen-zorg-voor-klimaat
https://research-expertise.ucll.be/nl/navormingen/eclips-het-zien-van-en-omgaan-met-verontrusting-over-de-thuissituatie/inhoud
https://research-expertise.ucll.be/nl/navormingen/eclips-het-zien-van-en-omgaan-met-verontrusting-over-de-thuissituatie/inhoud
https://forms.gle/dUX1CBiQ3NbDt1th7
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/veiligheid-de-opvang/actielijsten
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Heb je interesse? Schrijf je hier in voor 29 november en hier voor 15 december. Iedereen is welkom: 
kinderbegeleider, onthaalouder, pedagogisch coach, verantwoordelijke, ...  

Voorleesweek 19-27 november ‘Lezen met je oren’  
Van 19 tot 27 november 2022 is het Voorleesweek. Iedereen Leest zet dan het belang en het plezier 
van voorlezen in de kijker. Door voor te lezen, stimuleer je de taalontwikkeling en woordenschat van 
kinderen en geef je leesplezier door. Met de slogan 'Lezen met je oren' wordt dit jaar luisteren 
centraal gezet. Boekentips voor iedereen van 0 tot 15 jaar vind je op de volledig vernieuwde 
website www.voorleesweek.be. Daar vind je ook het digitale promotiemateriaal en kan je affiches 
en postkaartjes met de illustraties van Inge Rylant bestellen. Lezen jullie mee voor? Doe dan vanaf 
27 oktober mee met de wedstrijd! Post een foto of filmpje van jullie voorleesmoment 
op www.voorleesweek.be en win een boekenpakket of een bezoek van een bekende voorlezer (in 
samenwerking met de VRT). 

5. Varia 
Felies zet in op pedagogische kinderbegeleiders: een pedagogische coach die meewerkt in de 
opvang met de onthaalouders. Het is een intensief traject (1 dag per week gedurende 3-4 maanden). 
Al doende wordt er vorming en coaching gegeven. Er wordt nu ingezet op starters en onthaalouders 
met een negatieve evaluatie. Er is 1 coach voor Oost- en West-Vlaanderen. 
De directeur van Felies, Elke Verdoodt, werkt nu op het kabinet van minister Crevits als 
ervaringsdeskundige. Het is goed om iemand uit het veld nu ook in het beleid aan de slag kan. 
Er moet meer ingezet worden op controles bij zelfstandige crèches.  
 
Naar aanleiding van de sluiting van een kinderopvang in Oudenaarde werd een kort debat gehouden 
over de oorzaak van het soort toestanden dat aanleiding gaf tot dat besluit. En ook hoe dit tijdig te 
detecteren en/of te vermijden. Er werd aangehaald dat er een verschil is in controle tussen 
zelfstandige crèches en zij die onder een koepelorganisatie zitten. Hoe meer personen betrokken 
zijn rond een opvang-initiatief en hoe meer frequent dezelfde deskundigen met de werking in 
contact komen, hoe sneller er kan bijgestuurd worden en de kwaliteit verder kan verbeterd 
worden.  Er werd ook gezegd dat veel ouders positief verrast zijn van de kwaliteit van de opvang die 
wordt aangeboden in Wortegem-Petegem.  
 
Volgend Lokaal Overleg Kinderopvang dinsdag 18 april 2023 om 20u in de gemeentelijke raadszaal. 
 
 

https://teams.microsoft.com/registration/guHPEypkDki8il7PZdsKoA,7gY1yO-AAkmCfrz4cwNaSQ,Ky4ZOIpBSkq5BSBE5Kf4XA,ZfIyQ9a0wkmiGrkOV44XMg,Ut__bx2cWkizUu_vq8Y6Ig,fF2pKcO_IEaPWuhdUgoJqQ?mode=read&tenantId=13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://teams.microsoft.com/registration/guHPEypkDki8il7PZdsKoA,7gY1yO-AAkmCfrz4cwNaSQ,Ky4ZOIpBSkq5BSBE5Kf4XA,m5csju4KeUaDZCIEGwdfuQ,R_iD5g4KlEih8Iv5szDYYw,c2aeetI6pk2UmVWxKyRhiA?mode=read&tenantId=13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
http://www.voorleesweek.be/
https://www.voorleesweek.be/promotiemateriaal
http://www.voorleesweek.be/
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