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Aanwezigheden en verontschuldigingen: zie aanwezigheidslijst in bijlage.  

Agenda: 

 Goedkeuring vorig verslag 
 Visietekst zindelijkheid  
 Programma Week van de Opvoeding 
 Vorming Opvoedingswinkel 
 Boekje kinderopvang 
 Advies voor een nieuwe kinderopvanglocatie vanuit het LOKO 
 Projectoproep ‘Elk gezin gezond’ vanuit Huis van het Kind 
 Subsidieoproep van Kind en Gezin 
 Groeipakket 
 Varia 

 
1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 30.01.2018 

Goedgekeurd zonder opmerkingen.  
 

2. Visietekst zindelijkheid 
a) Vanuit de werkgroep zindelijkheid is er een visietekst opgesteld. Belangrijke onderdelen van 

deze visietekst zijn:  
 Visietekst is gestart vanuit de melding van scholen dat veel kinderen op 2,5 jaar niet 

zindelijk zijn. 

 Doelstellingen visietekst: 
 Samenwerking tussen de verschillende actoren bewerkstelligen. 
 Communicatie tussen alle actoren optimaliseren. 
 Actieplannen opstellen. 
 Professionals ondersteunen.  

 De visietekst geeft ook de nodige theoretische achtergrond rond zindelijkheid. Zo zijn er 
3 voorwaarden waar een kind aan moet voldoen om zindelijk te worden namelijk; 
lichamelijk rijp zijn, begrijpen en willen.  

 De werkgroep formuleerde volgende visie: “we respecteren dat elk kind zijn of haar 
eigen tempo heeft om zindelijkheid te worden en dat het een natuurlijk proces is en 
blijft. We kunnen dit proces wel zoveel mogelijk stimuleren. Je hoeft niet af te wachten 
tot er iets gebeurt bij het kind zelf. Zindelijkheidstraining heeft een duidelijk positieve 
invloed. Zindelijkheid is ook een gemeenschappelijke opdracht waar we met z’n allen 
onze schouders moeten onderzetten. En niet te vergeten willen we eenduidige 
communicatie naar ouders bieden. Ook gaan we ervan uit dat schoolrijpheid en 
zindelijkheid twee verschillende dingen zijn.” 

 Ook zitten er enkele stappenplannen in de visietekst die gebruikt kunnen worden door 
professionals.  

b) De bemerkingen:  
 Op p.2 bij doelstellingen. Maken we er ‘zindelijkheid van de kinderen’ van.  



 Rol van ouders is heel belangrijk: wat als ouders niet luisteren? De stappenplannen in 
bijlage van de visietekst kan je handvatten geven hiermee aan de slag te gaan.  

 Toch een flyer meegeven via Kind en Gezin? 
 Scholen mogen kinderen niet weigeren omdat ze niet zindelijk zijn. Dit melden we 

explicieter in de visietekst op pagina 2.  
c) De adviesraad gaf een positief advies aan de visietekst zindelijkheid mits opname van 

bovenstaande opmerkingen.  
d) De werkgroep wil alle materialen die scholen en kinderopvang initiatieven hebben rond 

zindelijkheid verzamelen om kritisch te kunnen bekijken. Deze mag je mailen naar 
stage.jeugd@schoten.be voor 8 mei 2018.  
 

3. Programma Week van de Opvoeding 
a) Thema van Week van de Opvoeding is: opvoeden is samenspel: allemaal wereldburgers! 

 Dit betekent dat we kinderen van jongs af een stem willen geven en hun de 
superdiverse kleurrijke wereld waarin we leven, laten ‘mee-maken’. Dit door te 
luisteren, verantwoordelijkheid te delen en respect te hebben voor ieders eigenheid. Zo 
draagt ieder zijn steentje bij aan een warme en begripvolle wereld waarin we niet 
naast, maar met elkaar leven.   

b) Tijdens deze week vindt er plaats: 
 Vorming babygebaren, georganiseerd door de Gezinsbond, vindt plaats op donderdag 

17 mei van 20u tot 22u in KDV Het Vlindertje, Gasketelplein 2 te Schoten. Deze 
vorming is gratis en inschrijven kan via Nicole Decrémer tel 03/288.81.91 of via mail 
guido.jacobs1@telenet.be. Deze vorming gaat over baby’s die babygebaren gebruiken 
om zich zelf duidelijk te maken nog voor ze kunnen praten. In deze vorming leer je hoe 
de ‘babygebaren’ in de praktijk werken. Je oefent ook een aantal gebaren, zodat je er 
zelf mee aan de slag kan gaan. 

 Zondag 20 mei van 9u tot 11u30 vindt het gezinsontbijt opnieuw plaats in het park van 
Schoten. Tijdens het ontbijt vinden er  talrijke activiteiten plaats: dansen met de 
Pirrewitjes, voorlezen, pop-up mama café, henna schilderen, reuze schaakbord, 
knutselkraam, mini voetbal, bushcraft, enz ... Alle informatie rond inschrijven vind je op 
de website van de gemeente Schoten bij Uit in Schoten > bekijk alle activiteiten > 
gezond ontbijt.  

 Vorming zindelijkheid vindt plaats op dinsdag 22 mei om 20u in Burgemeester Marnix 
school, Amerlolaan 53 te Schoten. Deze vorming gaat over zindelijkheidstraining en is 
bestemd voor alle ouders van instappers. Heb je interesse en wil je er ook graag bij zijn, 
stuur een mail naar huisvanhetkind@schoten.be. 

 
4. Vorming Opvoedingswinkel 

a) 23 oktober 2018 om 20u vindt de vorming ‘How2Talk2Kids’ plaats in het Kasteel van Schoten. 
 Deze vorming biedt je een haalbare methode om effectiever met kinderen te 

communiceren. Je krijgt theoretische achtergrond mee maar je maakt ook kennis met 
de basisbeginselen van de methodiek. Er staan ook workshops op het programma vol 
praktijkgerichte voorbeelden.  

b) Deze vorming valt samen de vergadering van het LOKO. We verzetten deze naar 20/11/2018. 
 

5. Boekje kinderopvang  
a) Het boekje is in opmaak door de communicatiedienst van de gemeente. Van zodra dit klaar 

is, worden deze verspreid. Alle up-to-date gegevens zijn steeds te raadplegen op de website 
van de gemeente Schoten onder Leven en welzijn > Levensloop > Kinderopvang.  
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6. Advies voor een nieuwe kinderopvanglocatie vanuit het LOKO 
a) De regel is dat wanneer je een nieuwe groepsopvang start of verhuist met je opvang dat je 

advies vraagt aan het LOKO. Dit geldt eveneens voor samenwerkende onthaalouders. Voor 
iemand met een gezinsopvang is dit niet van toepassing.  

b) Volgens Ingrid Toelen (Kind en Gezin) moet dit worden aangeduid bij de aanvraag van de 
vergunning. Het is één van de vergunningsvoorwaarden.  

c) Wanneer er geen advies gevraagd is spreken we eerst de organisator van het kinderopvang 
initiatief aan. Daarna kunnen we indien gewenst bezwaar aantekenen.  

d) We doen navraag bij het OCMW voor de kinderopvang in de Heikantstraat 141. Zij vroegen 
geen advies aan het LOKO.  
 

7. Projectoproep ‘Elk gezin gezond’ vanuit Huis van het Kind 
a) Hiermee willen de Huizen van het Kind elk gezin dezelfde kansen geven op een gezond leven, 

zowel op mentaal en fysiek vlak. Ze bieden een ondersteuningstraject aan met als doel de 
preventieve gezondheid een plek te geven in de werking van Huizen van het Kind, met 
specifieke aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie. Er zullen slechts 3 Huizen 
gekozen worden.  

b) Er is beslist dat we ons inschrijven en daarna een werkgroep hierrond starten wanneer we bij 
de 3 gelukkigen zijn.  

 
8. Subsidieoproep van Kind en Gezin  

a) Kind en Gezin doet een nieuwe oproep voor kandidaten voor een basissubsidie bij bestaande 
plaatsen.  

b) Deze oproep richt zich tot organisatoren met bestaande vergunde plaatsen groepsopvang 
zonder subsidie (trap 0) die de basissubsidie (trap 1) willen aanvragen. Er is 2 miljoen euro 
voorzien waarmee 2571 plaatsen groepsopvang zonder subsidie kunnen omschakelen naar 
plaatsen met basissubsidie. 

c) De nodige formuleren vind op volgende link: website Kind en Gezin 
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-
verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Oproepen.  

d) Er komt ook nog een oproep voor trap 2 aan.  
 

9. Groeipakket 
a) Het groeipakket is de vernieuwde kinderbijslag. Deze zal van toepassing zijn voor de 

kinderen die geboren zijn vanaf 1/1/2019. Het groeipakket bestaat uit een eenmalig 
startbedrag, een vast maandelijks bedrag, een school bonus en enkele toeslagen. Je hebt de 
zorgtoeslag, de sociale toeslag en de participatie toeslag voor de kinderopvang en voor 
kleuterparticipatie.  

b) De participatietoeslag voor de kinderopvang is de belangrijkste om hier nu aan te halen.: 
 Deze toeslag zal ingaan vanaf 1/1/2019. De geboortedatum van het kind maakt niet uit.  
 De kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn diegene die in Vlaanderen naar een 

niet IKG kinderopvang gaan.  
 Het is dan aan de kinderopvang initiatieven om de aanwezigheidslijsten te delen met 

Kind en Gezin. Hier zal een online tool voor ontwikkelt worden.  
 Wanneer deze worden doorgegeven krijgen ouders per hele dag kinderopvang (min. 3 

uur) €3,17 terugbetaald.   
c) Voor alle vragen omtrent het groeipakket en de bijhorende toeslagen kan je terecht op 

www.groeipakket.be of via mail: info@groeipakket.be of bij Kind en Gezin.  
d) Ingrid Toelen (Kind en Gezin) kan hier ook de nodige vragen over beantwoorden. Zij vertelde 

ook dat hierover nog een infosessie voor de kinderopvang kan georganiseerd worden. Je kan 
haar een mail sturen op: Ingrid.toelen@kindengezin.be of 
relatiebeheerders@kindengezin.be tav. Ingrid Toelen. 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Oproepen
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Oproepen
http://www.groeipakket.be/
mailto:info@groeipakket.be
mailto:Ingrid.toelen@kindengezin.be
mailto:relatiebeheerders@kindengezin.be


 
 

10. Varia 
a) Folders ‘Peuters in actie’  

 Deze deelden we uit. Via de website van de gemeente schoten kan je ook rechtstreeks 
inschrijven. Dit op volgende link: https://www.schoten.be/peutersinactie.  

 
b) Ingrid Toelen  (Kind en Gezin) 

 Toelichting nieuwe functie namelijk: relatiebeheerder lokaal team Zoersel (Brecht, 
Malle, Schoten, Wijnegem, Schilde, Zoersel en Zandhoven) & relatiebeheerder lokaal 
team Herentals (Lille, Kasterlee, Vorselaar, Grobbendonk, Herentals, Olen en 
Herenthout). Zij zal naast dossierbeheerder een contactpersoon zijn waar je met vragen 
omtrent regelgeving, vragen over de website enz. terecht kan. Zij zal je dan of 
antwoorden of door kunnen verwijzen naar de juiste personen. 

 Je kan haar contacteren voor vragen via: Ingrid.toelen@kindengezin.be  of 
relatiebeheerders@kindengezin.be tav. Ingrid Toelen.  

 
c) Bezorgdheid om de openheid / gemoedelijkheid / hulpvaardigheid van het Huis van het Kind.  

(Lief Van Mol) 
 Ter verduidelijking: de afgelopen maand heb ik 2 maal bezorgde mama’s in het 

consultatiebureau gekregen die niet weten waar ze terecht kunnen voor opvang van 
hun (toekomstig) kind. 
De arts van Kind en Preventie ging laatst vragen of er iemand wist waar de sleutel van 
het berghok kon zijn. Niemand keek op! Niemand leek hulpvaardig.  

 De kerntaak van een Huis van het Kind is net samenwerking tussen alle externe 
partners.  

 De partners van het Huis van het Kind zijn het eens om een onthaalfunctie te 
ontwikkelen. Mogelijk door de nieuwe collega die deels voor KIOS werkt en deels voor 
flankerend onderwijsbeleid. De jeugddienst onderzoekt dit verder en doet een voorstel 
aan het gemeentebestuur.  

 
d) Marina Elewaut: occasionele opvang.  

 Beertje doet dit niet meer. Wanneer ouders toch opvang nodig hebben voor hun kind 
door een facultatieve verlofdag of pedagogische studiedag van scholen kunnen deze 
ouders een beroep doen op de babysitters van de Gezinsbond.  
 

e) Ivan Dierckx: inclusieve speeltuin, deze zal waarschijnlijk openen ergens in juni. Door 
vertraging zal deze dus niet kunnen openen tijdens de week van de opvoeding zoals eerst 
gemeld.  
 

f) Ivan Dierckx: heeft de kinderopvang banden met de kleuterscholen om de stap voor de 
peuter te verkleinen.  
 De kinderopvang heeft dit niet. Welke school is een erg individuele beslissing en ze 

kunnen niet met alle kinderen naar hun specifieke school op bezoek. Dit is praktisch 
niet haalbaar. Wanneer de kinderopvang folders heeft van bepaalde scholen geven zij 
deze wel mee aan ouders om ze zo te ondersteunen in hun keuze.   

 De kinderopvang geeft de Ziko-Vo (kindvolgsysteem) mee aan de ouders en het is aan 
de ouders om deze eventueel te delen met hun school.  
 
 
 
 

https://www.schoten.be/peutersinactie
mailto:Ingrid.toelen@kindengezin.be
mailto:relatiebeheerders@kindengezin.be


g) Kinderopvang in private en publieke sector enkele frustraties.  
 Ouders zijn vaak tevreden klant in de kinderopvang in de private sector. Toch belt het 

Beertje wanneer ze plaats hebben ouders op die op hun lange wachtlijst staat. Ouders 
kiezen er dan voor om naar ‘t Beertje te gaan. Maar de kinderopvang in de private 
sector zit dan met een plek die niet eenvoudig op te vullen is. Ze missen hier inkomen 
door en zo wordt het voor hen moeilijk om te blijven bestaan. In de private sector is er 
de ongeschreven afspraak geen wachtlijsten aan te leggen en wanneer je geen plek 
hebt voor een kind dan rond te bellen naar andere kinderopvang locaties. Door dat het 
Beertje wel een wachtlijst aanlegt ‘pikken’ ze hier ouders nadien af die tevreden klant 
zijn in de private sector.  

 Het Beertje bezit het grootste aantal IKG plaatsen in Schoten. Om als ouder in deze 
kinderopvang een plekje te krijgen hoef je aan geen enkel specifieke voorwaarde te 
voldoen. Hoe komt men dan aan zijn cijfers van kwetsbare gezinnen opvangen en hoe 
voldoet men aan de strenge voorwaarden?  

 Moet de publieke opvang zich niet net onderscheiden door iets extra aan te bieden ipv 
hetzelfde dan de private sector? 

 

Opgelet: de volgende LOKO vergadering van 23/10/2018 wordt verplaats naar  
dinsdag 20/11/2018 om 20u.   
 
 
Voor verslag, 
 

Janne Van Geel 
Stagiaire jeugddienst  
 
Annick Degrève 
Projectmedewerker jeugddienst 
 

 
  


