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1.  Goedkeuring vorig verslag dd. 14/03/2022 
Goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 
2.  Lokaal loket kinderopvang 
 
Op 31/05/2022 ontvingen wij van het agentschap opgroeien meer informatie m.b.t. de selectie van 
de lokale besturen die bijkomende nood aan opvangplaatsen konden aantonen.  
 
We bezorgden begin dit jaar informatie over het aantal opvangvragen zonder opvangvoorstel in 
Schoten in 2021. Opgroeien berekende wat dit betekent voor de nood aan extra plaatsen in onze 
gemeente. We behoorden niet tot de eerste 20 gemeenten met het grootste behoefte aan 
bijkomende kinderopvangplaatsen en kwamen daardoor niet in aanmerking voor de oproep voor 
bijkomende IKT-plaatsen.  

Er waren 140 deelnemende gemeentes waarvan er 30 gemeentes een groter tekort bleken te 
hebben dan ons.  

Dit waren de 20 gemeentes die in aanmerkingen kwamen. Hiervan werden er slechts 10 lokale 
besturen geselecteerd. Wie meer info wil over de procedure, kan de info hier vinden.  

 

 

 

 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/221003%20aanwezigheidslijst.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2022-05/Beslissingskader.pdf


3.  Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) 
 
We komen graag terug op dit punt dat we in 2021 tijdens een LOKO hebben toegelicht.  
Dit “nieuw” decreet streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten 
voor alle kinderen en gezinnen. Er was toen nog veel onduidelijkheid m.b.t. subsidies en de 
uitvoeringsbesluiten van dit decreet. 
 

- Ondertussen werd er een subsidie toegekend aan Schoten.  
- Werd er een omgevingsanalyse uitgevoerd. 
- Deden we een ouder- en kindbevraging. 
- Werd er een samenwerkingsverband opgericht met alle actoren die een aanbod hebben voor 

kinderen tussen 2 en 12 jaar.  
 
Net zoals bij het samenwerkingsverband van het Huis van het Kind, is het de bedoeling dat we op 
zoek gaan naar de lokale noden om zo goed mogelijk het aanbod daarop af te stemmen.  
 
De financiële middelen kunnen niet worden ingezet voor: 

o Kinderopvang voor baby’s en peuters; 
o Middagopvang op school met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs;  
o Dagbesteding of begeleiding in internaten of semi-internaten; 
o Jeugdhulp als vermeld in artikel 2, §1, 30°, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de 

integrale jeugdhulp; 
o Exclusieve zorg voor kinderen met een handicap; 
o Gezondheidszorg aan kinderen; 
o Oppasdiensten; 
o Informele opvang (ouders, grootouders, buren, vrienden, …) 

 
U vindt de resultaten van de ouderbevraging in bijlage.  
 
4.  Vlindertjes van Elshout 
 

o Er is een nieuwe overnemer voor de locatie op de Fortbaan. 
o Nadine Doms heeft verschillende kinderdagverblijven in Brasschaat en Ekeren. 
o De vergunning werd vandaag door Kind en Gezin verleend.  
o Voor de IKT-plaatsen hebben ze een aparte vraag moeten stellen.  
o Het kinderdagverblijf zal voortaan “Eigenwijs” heten.  
o Ze trachten op 7/11/2022 (na de herfstvakantie) te openen.  
o Momenteel 12 kindjes die starten (ook contracten uit het vorige initiatief).  
 

5.  Nieuwe projecten Huis van het Kind 
a) Zitdagen groeipakket  

Sinds september kan je elke dinsdagmiddag (13u30 tot 15u30) terecht in het Huis van het 
Kind voor al je vragen m.b.t. het groeipakket.  
Wil je een dossier bespreken of heb je vragen over een specifieke toelage dan kan een 
consulent u helpen.  
Er kan ook op afspraak gewerkt worden.  
 

b) Vroedvrouwenconsult  
Adviesgesprekken met een vroedvrouw tijdens de consultatie-uren van Kind en Gezin.  
Elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 14u00 tot 16u00.  
Gratis en zonder afspraak. 
 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Resultaten%20ouderbevraging.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Groeipakket%20flyer.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/vroedvrouwconsult%20flyer.pdf


6.  Vormingsaanbod 
a) Infosessie zindelijkheid: 21/10/2022, kasteel van Schoten. Gratis.  

Inschrijven via huisvanhetkind@schoten.be met vermelding van familienaam en het aantal 
personen. De sessie wordt gegeven door de medewerker van het opvoedingspunt.  
 

b) Rouw en verlies: 01/12/2022, kasteel van Schoten. Gratis. 
Gaat voornamelijk over rouwen om een kind. Zeer goede sessie door Manu Keirse. 
 

7.  Varia 

• Speelbabbel doet het heel goed maar tekort aan vrijwilligers. Wie vrijwilligers kan aanreiken, 
mag steeds iets laten weten aan het Huis van het Kind.  

• 1 Gezin, 1 Plan:  
o intersectoraal samenwerkingsverband.  
o Alle noden van een gezin worden gegroepeerd en vervolgens wordt er een plan rond 

gemaakt.  
o Als er hulpvragen zijn, mag je 1G1P altijd opbellen of ouders zelf laten bellen. Dit 

moet altijd in overleg zijn met de gezinnen.  
o Het is een gratis aanbod.  
o Enkel voor ouders van Merksem of Schoten maar als er een andere gemeente is, kan 

Nina wel doorverwijzen naar de juiste collega.  
o Meer vragen of doorverwijzen: nina.jochems@koraal.be.  

• Energiepremie: in Middelkerke werd een energiepremie uitgekeerd van 500 euro. Kan dit 
ook in Schoten? Iefke brengt deze vraag op het college samen met alle andere vragen van 
jeugdverenigingen, sociale kruidenier, … 

• Levensreddend handelen: er wordt dit jaar geen cursus meer georganiseerd door de 
gemeente-initiatieven. De privé-initiatieven geven enkele tips. Annick bezorgt aan Villa 
Valentijn de contactgegevens van het Rode Kruis.  

• Energiebesparingen: Wat moet de minimum temperatuur zijn in de opvang?  
o Leef- en speelruimte (20°c) en in de slaapruimte (18°c). 

 
De volgende data voor het LOKO zijn 13 februari 2023, 12 juni 2023 en 20 november 2023. 
 
Voor verslag, 
 
 
Annick Degrève 
Coördinator Huis van het Kind 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/infosessie_zindelijkheid.jpg
mailto:huisvanhetkind@schoten.be
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