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1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 03/02/2020 

 
Goedgekeurd zonder opmerkingen.  
 

2. Synergie dienst jeugd en gezin  
 
Tot voor kort vond je de kinderopvangdiensten onder de koepel zorg en welzijn binnen het lokaal 
bestuur. Sinds 1 mei zijn is de kinderopvang verhuisd naar de dienst jeugd en gezin. Het project 
rond de synergie kende een versnelde procedure omwille van de coronacrisis.  
Belangrijk is de rol zuiver te houden en Annick zal de regie functie opnemen binnen de dienst. 
 
Het thema kinderopvang werd door zowel de gemeente (regie) als het OCMW (actor) behandeld. 
Het lokaal bestuur heeft kinderopvang naar voor geschoven op de meerjarenplanning en wil 
concrete acties uitvoeren. Daar was het van essentieel belang dat de alle diensten meer zouden 
samenwerken.  
 
Concreet betekent dat een nieuwe diensthoofd (Ivan Dierckx) aan het roer. De dienst voor 
onthaalouders verhuisde net naar het Huis van het Kind en zal voortaan samen met KIOS onder 1 
dak zitten.  
 
Momenteel lopen er allerhande processen rond de interne werking. We willen achter de 
schermen alles goed organiseren zodat we naar onze klanten toe en duidelijker aanspreekpunt 
zijn. Het uiteindelijke doel is een dienst vormen waar ouders terecht kunnen met al hun vragen 
rond gezin, opvoeding, kinderopvang, buitenschoolse opvang, … kortom alles voor kinderen en 
jongeren.  
 
 
 

file://///alpha/DienstMappen/jeugddienst/kinderopvang/LOKO/2020/20201026/aanwezigheidslijst%202020-10-26.pdf


3. Erkenningsaanvraag oudercomité Sint-Eduardus 
 
Sinds 2020 bestaat er een nieuw overkoepelend erkenningsreglement voor verenigingen. Dit 
geeft verenigingen de mogelijkheid om toe te treden tot adviesraden en ook om gemeentelijke 
subsidies aan te vragen.  
 
Het oudercomité van Sint-Eduardus heeft een officiële erkenningsaanvraag ingediend. De 
gemeentelijke ambtenaar die verantwoordelijk is voor deze erkenningen, laat weten dat 
ouderverenigingen vallen onder verenigingen voor gezinsondersteuningen en dienen dus een 
advies te krijgen van het LOKO. Wanneer ze een erkenning krijgen, geldt deze gemeentelijke 
erkenning tot het einde van de legislatuur ( tot en met 2025 ). 
 
Elke vereniging kan deze erkenning aanvragen. Afhankelijk van het type vereniging gaat dit naar 
verschillende adviesraden. Bijvoorbeeld: Jeugdverenigingen gaan naar de jeugdraad. 
 
Het LOKO geeft positief advies.  
 

4. Vergunning nieuwe onthaalouder 
 
Er werd een vergunning verleend door Kind en Gezin voor een nieuwe onthaalouder. Argah 
Ouarda, Melkerijstraat 15, 2900 Schoten vangt momenteel één kindje op. Omwille van de ligging 
zal zij vermoedelijk meer kinderen uit Deurne opvangen. Het advies van het LOKO is niet 
verplicht voor de opstart van een onthaalouder. 
 
Ook kwam er via de technische dienst een informele vraag naar de locatie van een nieuwe 
opvang op Brechtsebaan 886. Er werd gevraagd aan de initiatiefnemers om de vraag ook op het 
LOKO te brengen, maar momenteel kwam er nog geen officiële vraag. Brechtsebaan 886 is bijna 
Sint-Job dus ook voor de gemeente Schoten minder interessant. Groepsopvang is wel verplicht 
om een advies te vragen aan het lokaal bestuur. We wachten dus even af of dit concreet wordt.  
 

5. Vlaams noodfonds 
 
Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor de 
cultuur-, jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de 
financiële schade in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren. De cultuursector kan 
rekenen op bijna 65 miljoen euro, de jeugdsector op 16 miljoen euro en de mediasector op 10 
miljoen. Voor Schoten betekent dat concreet € 449.182,06 waarvan ongeveer € 180.000 naar 
jeugd- en gezinsondersteuning zal gaan.  
 
De gemeente voorziet 25% extra subsidies voor KIOS in het najaar. Daarnaast schrijven we 
momenteel een reglement uit dat een eenmalige toelage zal toestaan voor 
kinderopvanginitiatieven erkend door Kind en Gezin dat ons de mogelijkheid biedt om € 50 per 
kindplaats uit te betalen voor vergunde plaatsen sinds 01/05/2020. Er zal geen bewijslast 
opgevraagd worden voor de kinderopvanginitiatieven, er mag zelf gekozen worden waarvoor het 
gebruikt wordt.  
 
De gemeenteraad keurde dit voorstel goed op 29 oktober. Aan de kinderdagverblijven vragen we 
om hun rekeningnummer, aantal vergunde plaatsen en ondernemingsnummer te bezorgen via 
kinderopvang@schoten.be.  
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6. Uitgaven extra subsidies Huis van het Kind  
 
De gemeente ontving ook extra middelen om in te zetten op enerzijds spel en ontmoeting en 
anderzijds vrijetijdsmateriaal dat kadert in een ruimer actieplan rond ondersteuning van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis. Voor de zomeruitleenpunten 
werden verschillende buitenspelen en gezelschapspelen aangekocht die nu ook door de 
speelotheek uitgeleend zullen worden.  
 

7. Samenwerking tussen lokaal loket kinderopvang en kinderopvang  
 
Kind en Gezin schreef in overleg met de sector een nieuw kader dat beschrijft hoe de 
samenwerking tussen het LLK en de KO er moet uitzien. Kort samengevat schetst dit kader: 
 

- wat minimaal van elk LLK en elke opvang wordt verwacht op vlak van samenwerking 

- waar het agentschap Opgroeien kan handhaven 

- dat afspraken die verder gaan dan de minimale verplichtingen lokaal moeten worden 
opgevolgd.  
 

Je kan het uitgebreide document hier terugvinden.  
 
Van onze kant wordt er verwacht dat wij als LLK met alle organisatoren kinderopvang 
samenwerken en zorgen voor een gelijkwaardige en wederkerige relatie, transparante 
communicatie, een duidelijk afsprakenkader en een neutrale houding.  
 

- We willen samen met jullie afspraken maken over hoe we de opvangvragen in Opvang 
Vlaanderen beantwoorden.  

- Tussentijdse evaluaties voorzien om bij te sturen waar nodig. 

- Transparantie creëren over welke gegevens er worden gerapporteerd aan het 
agentschap Opgroeien.  
 

Rani en Annick hebben een evaluatie gedaan met Opvang Vlaanderen. Er komt een nieuwe lay-
out en er wordt gewerkt aan de gemelde problemen. Indien Opvang Vlaanderen interviews wil 
organiseren voor de gebruikers (KO)  wie interesse?  

- Villa valentijn 

- Het vlindertje (Marlies) 

- Boembabeloe 
 
Iefke Hendrickx geeft aan dat vraag en aanbod zeker gebruikt zal worden om de noden binnen 
Schoten te bekijken. Samenwerking met lokaal loket is zeer belangrijk voor het cijfermateriaal en 
voor het meerjarenplan Om die reden is het belangrijk om Opvang Vlaanderen op termijn goed te 
laten werken. Omwille van de Coronacrisis is e niet sneller feedback gevraagd omdat er andere 
prioriteiten waren.  
 
Kind & Gezin wijst op de minimale samenwerking die verwacht wordt van kinderopvanginitiatieven, 
ook in het kader van subsidies.  

 
8. Vormingen  

8.1. Zindelijkheid 
Voorlopig geen vorming zindelijkheid door Kind & Gezin omwille van de werkdruk en 
Corona.  
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8.2. Opvoedingswinkel 
Voorstel: Eerste hulp bij emoties. Nu meer dan ooit een belangrijk thema in tijden van 
Corona. De focus in deze vorming ligt op tieners wat een zeer goede aanvulling is op het 
bestaand aanbod van het Huis van het kind. We bereiken deze doelgroep nu nog te weinig.  
 
Andere voorstellen zijn ook steeds welkom. Hier vind je een overzicht van wat we de 
afgelopen 5 jaar al hebben gehad.  

 

2015 voorjaar Grenzen stellen 
Inge 

Vancauwenberghe 

2016 najaar Kinderangsten Lies Ledegen 

2016 najaar 

Leven met een beperking in het 

gezin: een moeilijke weg met ups en 

downs 

Manu Keirse 

2016 voorjaar 
Tieners en ouders, hoe combineren 

we dat? 
Lutgard Vanderveken 

2017 najaar Scheiden zonder strijden Mie Schippers 

2017 voorjaar ADHD wildernis Ilja Van Peel  

2018 najaar How2Talk2Kids Marilou Bannier 

2018 voorjaar Mee zorgen voor je kleinkinderen Marijke Bisschop 

2019 najaar Hoogbegaafdheid   

2019 voorjaar 
Eigen baas over je gedachten: leer 

kinderen positief denken 
  

2020 najaar Help! Een bijter in de groep Bart Moens VCOK 

 
 
 
9. Opstart speelotheek 

 
In april had de speelotheek zijn officiële opening gehad in de Gelmelenstraat 1. De 
feestelijkheden konden wegens gekende redenen niet doorgaan. Tamara is gestart met het aan 
huis brengen van spelpaketten. Verder ook kon je tot voor kort gaan spelen in de speelotheek.  
 
Vanaf nu kan je op zaterdag terecht in de speelotheek van 9u00 tot 11u30 voor het afhalen van 
speelgoed maar ook om te gaan spelen. 
 
Momenteel is er voor gekozen de deuren te sluiten. Speelgoed kan ontleend worden ( online ) 
maar er kan niet meer gespeeld worden omwille van corona. Alle informatie over het aanbod kan 
je terugvinden op de website. https://www.speelotheekfoliant.be/ 
 
Stagiaire Sara zal de speelotheek als haar project opnemen. Er is met Tamara samen gezeten 
over wat nu nog struikelblokken zijn in de werking. Tamara gaf aan dat ze erg graag meer 

https://www.speelotheekfoliant.be/


kwetsbare gezinnen wil betrekken. Er zal een enquête verstuurd worden naar de Schotense 
gezinnen of ze de speelotheek kennen, of er voldoende aanbod is,..  
 
Er wordt aangegeven dat de prijs alvast een eerste drempel is. Het bedrag is bewust 
laaggehouden maar is wel noodzakelijk opdat het materiaal met respect behandeld wordt.  
 
Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om speelbabbels te houden in de speelotheek. 
Daarvoor moet geen lidgeld betaald worden. Indien er meer vrijwilligers zijn, kan er onderzocht 
worden om de werking uit te breiden naar mee dan enkel zaterdagvoormiddag. 
 
Project staat nog in zijn kinderschoenen maar suggesties zijn steeds welkom. Het 
Opvoedingspunt wie alvast mee nadenken. 
 
Spelen die in de zomer zijn aangekocht kunnen worden uitgeleend aan kinderopvanginitiatieven 
en KIOS indien gewenst. 
 

10. Varia 
 

 Iefke wenst alle betrokkenen veel ‘goesting’ en moed voor de komende moeilijke periode. 

 Vlindertje ( Johanna ): Is getuigschrift van 6de jaar voldoende om te werken in een 

kinderdagverblijf? Ivan heeft overzicht en zal dit overmaken.  

 Ivan: tegen eind 2020 zou een klimaatvisieplan moeten uitgewerkt zijn, niemand is op de 

hoogte ( kwam via VVSG ). Ivan informeert bij VVSG hierover.  

 Nele: vond het interessant om als ouderforum er bij te zitten.  

 Nathalie: zicht op verandering van kleurcode? Op 27/10 vervroegde samenkomst maar 

iedereen verwacht extra beperkingen. Momenteel niet de bedoeling om lokaal extra 

maatregelen te nemen. Indien code rood: consultaties anders inkleden ( extra consultaties, 

extra artsen,.. maar overwerkt en onderbemand ). Er zal vooral naar de dienst opgroeien 

gekeken worden. 

 Bij vragen over de uitbreidingsronde mag je Katja Vanstalle (katja.vanstalle@kindengezin.be) 

contacteren.  

 
Voor verslag, 
 
 
Annick Degrève 
Jeugdconsulent 
 
Sara Huybens 
Stagiaire 
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