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1. Goedkeuring vorig verslag dd. 3/10/2022 
Goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 
2. Kinderopvang 

a) Overname Chiki 
Kinderdagverblijf Chiki werd onlangs overgenomen door Helan. Daardoor veranderde het 
kinderdagverblijf van naam. Het heet sinds 1 januari 2023 Sassette.  
De dagelijkse werking wijzigt niet. De dagprijs steeg wel een beetje en men hanteert nu 3 
begeleidsters voor 18 kinderen i.p.v. 2 begeleiders. 
 
b) Overname Het Babynestje 
Lesley heeft besloten om te stoppen met de kinderopvang. Vooral de veelheid van taken, het 
gebrek aan tijd en de afstand die ze nu moet afleggen van thuis naar het werk hebben de 
doorslag gegeven. Lesley is op zoek naar een overnemer maar heeft momenteel nog niet veel 
openbaar kunnen maken omdat ze nog wacht op de cijfers van haar boekhouder. Ken je iemand 
of heb je zelf interesse, neem contact op met Lesley. De timing voor de overdracht is bij voorkeur 
eind 2023.  
 
c) Cadeaucheques 
Enkele weken geleden ontving de kinderopvang een e-mail waarin u werd uitgenodigd om een 
cadeaucheque van Colruytgroup op te halen twv 300 euro. Dit wordt u aangeboden door het 
lokaal bestuur van Schoten als financiële tegemoetkoming van de stijgende energieprijzen.  
Er zijn nog enkele kinderdagverblijven die hun cheque moeten ophalen! 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/aanwezigheid_LOKO_230213.pdf


 
d) Personeelsproblematiek 
We merken dat er een aanslepende personeelsproblematiek heerst in de kinderopvang. Dit gaat 
van openstaande vacatures tot langdurig zieken. Zijn de problemen van die aard dat het de 
dagdagelijkse werking in de weg staat? 
  

- Soms is het een beetje geluk hebben met bv. een stagiaire die start en dan blijft. Je moet 
de juiste mensen vinden. 

- De situatie blijft onzeker. Zelfs als de bezetting stabiel is, weet men niet of personeel zich 
op lange termijn zal blijven inzetten voor de organisatie.  

- In het onderwijs verdienen kinderbegeleiders meer, moeten ze minder uren presteren en 
zijn de voordelen interessanter.  

- Er zijn nog weinig studenten die afstuderen in de richting kinderzorg.  
- De kinderopvang komt té negatief in het nieuws waardoor het beroep onaantrekkelijk 

wordt.  
 

In de kinderopvangsector wordt er vanuit Mentes ondersteuning geboden aan de zelfstandigen 
maar het budget is ontoereikend. Is het mogelijk om vanuit het lokaal bestuur 1 VTE 
pedagogische coach voor alle initiatieven te voorzien?  

➢ Er is momenteel geen marge in de begroting voor extra personeelsinzet in de gemeente. 
➢ Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden tussen Mentes en een gemeentelijke 

pedagogisch coach over wie er welke verantwoordelijkheden opneemt.  
➢ Staat elk kinderdagverblijf er voor open om iemand vanuit de gemeente in te schakelen?  

 
We onderzoeken de vraag. 
 
e) Lokaal loket kinderopvang 

 
De rapportage moet op 17 maart 2023 ingediend worden bij Opgroeien. Van zodra we het 
rapport getrokken hebben, communiceren we dit ook met de organisatoren kinderopvang.  
 
Opvang Vlaanderen heeft onlangs enkele functionaliteiten aangepast of toegevoegd: 

- Ouders kunnen via hun burgerprofiel aanmelden. Ook voor het loket is dit een 
meerwaarde.  

- Het ouderplatform werd vernieuwd. 
- Initiatieven kunnen nu notities aanpassen en wijzigen. Tot voor kort was het enkel 

mogelijk om een notitie toe te voegen.  
- Initiatieven kun statussen aanpassen. Bijvoorbeeld: geweigerde status terug heropenen. 

Daarnaast veranderen we de benaming ‘geweigerd’ naar ‘geen opvangplan mogelijk’.  
- Voor de dienst voor onthaalouders werd er een aanpasbaar formulier opgemaakt. 

Ouders kunnen nu een vraag stellen voor verschillende onthaalouders in 1 keer.  
 
Opvang Vlaanderen zou eigenlijk updates naar de kinderopvang moeten sturen om hen te 
informeren over de nieuwe aanpassingen. We bezorgen deze opmerking aan Opvang 
Vlaanderen.  
 
In het najaar werd onze gemeente benaderd door de stad Antwerpen. Zij willen een nieuw 
kinderopvangloket uitbouwen samen met de stad Turnhout en de stad Mechelen. Ze zijn op zoek 
naar partners die mee willen instappen.  

Indien de raad akkoord gaat, onderzoeken we de samenwerking verder. 

De raad gaat akkoord.   



3.  Huis van het Kind 
a) Begroting 2023 + financieel jaarverslag 2022  
Zie overzicht.  

 
b) Conceptnota vroeg en nabij 

In september 2022 werd een eindrapport afgeleverd in het kader van de inspiratienota vroeg en 

nabij. In deze conceptnota komt de samenwerking tussen Huizen van het Kind en de 

kinderopvang heel sterk naar voor. Kinderopvanginitiatieven worden hier benoemd als essentiële 

basisvoorzieningen die een groeiplek zijn voor kinderen. De nota ambieert een doorgedreven 

netwerk en samenwerking tussen verschillende initiatieven die gezinsondersteunend werken en 

een zorgzame en warme overgang kunnen bieden.  

Om dit alles te kunnen verwezenlijken stuurt men aan op een serieuze hervorming van het 

kinderopvanglandschap met voldoende handen op de werkvloer, gelijke statuten voor gelijk werk 

en competenties, 100% IKT voor ouders, …  

c) Aanmeldsysteem onderwijs  

i. Basisonderwijs 

o Aanmeldperiode voor de voorrang is voorbij.  

o 210 aanmeldingen waarvan 190 instappers. Alle instappers hebben een toewijzing 

gekregen dus er staan geen instappers op de wachtlijst.  

o 28/02 start de aanmeldperiode voor nieuwe kinderen met geboortejaar 2021. 

o Vlaanderen heeft bepaald dat de data voor aanmelden en inschrijven hetzelfde zijn 

voor alle steden en gemeenten.  

 
ii. Secundair onderwijs 

o Nieuw!  

o Start iets later dan het basisonderwijs. 

o Samenwerking met gemeente Brasschaat (+Atheneum Schilde) is een uitzondering 

om dat dit deel uitmaakt van de scholengroep. 

o Ander systeem dan stad Antwerpen. Kostprijs speelt mee, bijkomend zijn er veel 

jongeren die van Antwerpen naar Schoten komen. Met alle problemen vandien met 

overlast als gevolg.  

o Men moet bewust voor een school kiezen. Afstand wordt niet mee gerekend.  

o Men moet niet 3 scholen toekennen.  

o Scholenbeurzen aan het aflopen. Andere gemeenten hebben ook interesse getoond 

maar voorlopig spreekwoordelijke boot afgehouden.  

 
4. Vormingsaanbod 

a) Infosessie zindelijkheid: 16/03/2023, Gratis.   
Samenwerking tussen OLO-Rotonde vzw waar er meer sessies per jaar worden aangeboden 
afgestemd op de verschillende instapmomenten van kleuters.  
We kunnen opnieuw in scholen terecht.  
De eerste sessie op 16/03 zal plaatsvinden in Sint-Ludgardis.  
Op 20/12/2023 zal de sessie doorgaan in Sint-Cordula Gelmelen.  
 

b) 18/04/2023, Respectvol opvoeden (online) 
Zie brochure Opvoedingswinkel.  
 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/begroting%202023.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Zindelijkheid%20intergemeentelijk%20flyer%20%28mail%29.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/vormingsboekjes%20voorjaar%202023%20online.pdf


5. Varia  

• Vorming brandveiligheid via MD Group? We zullen in 2023 weer een vorming organiseren 
voor de kinderopvang.  

• Levensreddend handelen: attesten van Pimpernel gaan vervallen. Ze willen snel nog een 
vorming volgen. Er zijn geen kinderdagverblijven die in de toekomst nog een sessie 
organiseren. Vernieuwen attest mag ook via een online sessie. Boembabeloe gaat dit in mei 
organiseren maar met ouders om de ouderbetrokkenheid te verhogen.  

• 20/04: Koen Daniels, voorzitter van de onderzoekscommissie kinderopvang, komt spreken 
over jeugd en kinderopvang in zaal Don Bosco.  

• Samenwerkingsverband BOA opgestart. Gezamenlijke infobrochure. Nieuwe initiatieven. 
Eerste subsidies uitgereikt maar moet nog verder uitgewerkt worden.  

• In Schoten starten we binnenkort met een mama groep, een preventief en postnataal 
groepsaanbod.  
 

 
Voor verslag, 
 
 
Annick Degrève 
Coördinator Huis van het Kind 


