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Maxime Callaert, Gerry Van De Steene, Veerle Vermeulen, Steffie Kunnen, Liesbet Vergauwen, Cats De Jonghe, Chanis 
Maes, Sandy Magermans, Ghiana Abrath, Caroline Van Exaerde, Wendy Van de Velde, Sabrina Janssens, Ina 
Verbraeken, Stijn Laceur, Maggy Baert, Mieke Paelinck, Tessa Somers  
 
verontschuldigd 
Sören Van Hoe, Els Wijnendaele, Sharon Heirman 
 
agenda 
1. Terugkoppeling gestelde adviesvragen voorbije periode 
2. Verhoging subsidiebedragen inkomenstarief voor groepsopvang trap 2B  
3. Wijkindeling en stand van zaken vraag/aanbod 
4. Centraal registratiesysteem aanvragen kinderopvang Sint-Niklaas 
5. Criteria uitbreidingsronde 
6. Evaluatiedocument studenten kinderopvang 
7. Varia 
 
 
Gerry Van de Steene stelt zichzelf voor als clustermanager welzijn en nieuwe voorzitter 
van dit overleg. 

- Goedkeuring verslag LOK 25/11/2019 (verslag in bijlage) 
Verslag wordt goedgekeurd.  

  
1. Terugkoppeling gestelde adviesvragen voorbije periode 
Voor de adviesvragen wordt verwezen naar de ppt in bijlage. 
Wanneer een nieuwe kinderopvang start wordt advies gevraagd aan het 
stadsbestuur. De dienst kinderopvang, dienst stedenbouw en dienst mobiliteit 
stellen dit advies op en leggen dit voor aan het college van burgemeester en 
schepenen die hierover een beslissing nemen. 
Voor het advies van de dienst kinderopvang wordt het LOK bevraagd. De input 
van de leden van het LOK wordt hier dan in verwerkt. 

- Handelspand Driegaaienstraat – beslissing CBS sept/okt 
- Libelle SOO (functiewijziging) – wijzigen functie wonen naar 

kinderopvang in de Gazometerwijk 
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- Snoetebel (nieuw kinderdagverblijf) – nieuw kinderdagverblijf in 
Stadsrand West – start 01/10/2020. Wijk is nu groen 

- Wollen Voetjes (nieuwe locatie) – verhuizen naar een nieuwbouw in 
Baenslandwijk –verminderen met 7 plaatsen 

Op alle adviesvragen werd een positief advies gegeven van de leden van het LOK  
 
2. Verhoging subsidiebedragen inkomenstarief voor groepsopvang trap 2B 
Reden: historisch gegroeide verschillen in de subsidiebedragen voor IKT te 
verkleinen om uiteindelijk tot gelijke subsidiëring te komen voor IKT. 
Vanaf 1 juli 2020 werden de subsidiebedragen voor groepsopvang met 
inkomenstarief trap 2B verhoogd (fase 4 van het groeipad) 

- Subsidiebedrag component leeftijd stijgt van 3790,20 euro naar 
4207,41 euro per plaats (5654,84 euro voor trap 2A) 

- Het aanvullend bedrag per extra jaar stijgt van 69,57 euro naar 76,88 
euro (102,16 euro voor trap 2A) 

- Het verschil tussen trap 2A en trap 2B blijft groot 
- Geen zicht op verdere verhoging van bedragen in de toekomst 

Opmerking: wordt het gecommuniceerd naar overheid vanuit de LOKs dat de KDVs wel 
aan de voorwaarden voldoen om over te gaan naar trap 2A? Is er een mogelijk om toch 
vanuit het LOK te reageren dat we deze maatregel van uitstel verhoging middelen 
betreuren? Veerle bekijkt de mogelijkheden.  
 
3. Wijkindeling en stand van zaken vraag/aanbod 
Voor de informatie wordt verwezen naar de ppt in bijlage. 
Sinds de vorige uitbreidingsronde is de balans vraag – aanbod gewijzigd.  

• Verschillende starters en stoppers waardoor wijken anders ingekleurd 
werden (9 groene, 5 gele en 6 rode wijken) 

• Minder rode wijken (van 8 naar 6 rode wijken) 
• Er is nog gebrek aan voldoende, betaalbare plaatsen 
• Verschillende veranderingen in de pipeline 

We verwijzen naar de PowerPoint presentatie. 
Als we kijken naar de geboortecijfers in Sint-Niklaas, merken we een daling sinds 
2018.  
 
4. Centraal registratiesysteem aanvragen kinderopvang Sint-Niklaas 
Het is belangrijk dat het stadsbestuur de unieke beantwoorde en onbeantwoorde 
opvangvragen kan registreren en rapporteren aan agentschap opgroeien. Hier 
hangen mogelijke toekomstige subsidies voor uitbreidingsronden van af voor 
organisatoren in Sint-Niklaas. Indien er niet correct kan gerapporteerd worden, zal 
ook de beslissing van Vlaanderen over het verdelen van subsidies niet correct 
kunnen verlopen. Daarnaast geeft het centraal registratiesysteem ook informatie 
aan de regie kinderopvang over het aanbod en de vraag. Bedoeling is om aanbod 
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en vraag in balans te krijgen op niveau van de wijk of statistische sector. Met de 
huidige info kan dit niet. 
 
Wat moeten we rapporteren vanaf 2020:  

– Het absoluut aantal unieke opvangvragen  
– Het aantal onbeantwoorde unieke opvangvragen. Dit betekent voor 

Kind en Gezin het aantal opvangvragen: 
• Dat geen opvangvoorstel kreeg 
• Dat wel een opvangvoorstel kreeg, maar dat niet aanvaard 

werd door de ouders 
• met een opvangvoorstel dat aanvaard werd maar dat afwijkt 

van de oorspronkelijke gestelde opvangvraag omdat (maand 
of aantal dagen) 

– Dringende opvangvragen 
– Opvangvragen voor ruimere openingsmoment 
– Opvangvragen van gezinnen die behoren tot de voorrangsgroepen 
– Opvangvragen van kwetsbare gezinnen 
– Opvangvragen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte 

 
We verwijzen naar de PowerPoint presentatie voor de voorstelling van de website.  
Steffie stelt kort de front-office op de website voor. 
Organisatoren kunnen de opvangvraag zelf invullen, ouders kunnen ook steeds 
terecht aan het loket kinderopvang en onderwijs voor hulp. 
 
Wanneer ouders het niet correct invullen, dan kan dit achteraf nog rechtgezet 
worden door de organisator of het loket. 
Systeem is in orde met de privacywetgeving – KDV ziet enkel de aanvragen die 
aan hen gesteld zijn. 
Opvangvragen die niet beantwoord worden, worden opgepikt door het loket 
waarna met deze ouders op zoek wordt gegaan naar een alternatieve 
opvang/oplossing. 
 
Na het overleg zal Steffie afspreken met elke organisator om het systeem uit te 
leggen. Charter/engagementsverklaring zal worden opgesteld met afspraken rond 
het verzamelen van informatie en het rapporteren ervan. Belangrijk is dat we 
samen met het LOK tot afspraken komen rond hoe en wanneer we antwoorden 
bieden aan de ouders. Een soort engagementsverklaring zal worden opgesteld. Er 
wordt aan elke organisator gevraagd om dit te ondertekenen. De bedoeling is 
immers niet in concurrentie te gaan met elkaar, maar de ouders zo goed mogelijk 
te helpen. 
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Website wordt kinderopvang.sint-niklaas.be. 
 
5. Criteria uitbreidingsronde 
Voor de informatie wordt verwezen naar de ppt in bijlage. 
Moeten de criteria herbekeken worden voor toekomstige uitbreidingsronde?  

- Criterium 1: locatie 
• Trap 1 en 2: Het opvanginitiatief is gelegen in een wijk waar nood 

aan opvangplaatsen is  
• Trap 3: Het opvanginitiatief is gelegen op maximaal 500 meter 

(wandelafstand) gelegen van een statistische sector die hoog 
scoort op kwetsbare buurt  

- Criterium 2: Het opvanginitiatief heeft een flexibel aanbod naar ouders 
toe 

- Criterium 3: Het opvanginitiatief is laagdrempelig voor ouders  
- Criterium 4: De organisator is betrokken bij het lokaal bestuur  
- Vooraleer er een nieuwe uitbreidingsronde komt, willen we de criteria 

gefinetuned hebben. 
- We zouden in december nog een LOK willen organiseren waarop we enkel deze 

criteria bekijken. Op voorhand zullen we de criteria al doorsturen. 
- Miki vraagt of de criteria werken zoals ze zijn, slagen we in onze opzet om de 

doelen te bereiken. Als dat zo is, dan moeten we misschien maar kleine 
aanpassingen maken en niet investeren in een hele fundamentele aanpassing. 
Ook vanuit de regie zijn we van deze mening. 

- T Vlindertje vindt dat er een aanpassing mag komen aan het feit dat crèches die 
reeds lang wachten op een uitbreiding met 3 of 5 plaatsen toch ook de kans 
moeten krijgen. 

 
6. Evaluatiedocument studenten kinderopvang 
Liesbet Vergauwen, diensthoofd kinderopvang van de stad, geeft uitleg over het 
voorstel van het nieuwe evaluatiedocument voor studenten kinderopvang. 
Bedoeling is om 1 document te gebruiken voor alle studenten en in alle 
kinderdagverblijven. Probleem was dat de verschillende scholen met 
verschillende formulieren werken en we liever zouden hebben dat alle scholen 
met hetzelfde formulier werken. De scholen zijn hiervoor ook vragende partij, 
maar dan wel op voorwaarde dat alle kinderdagverblijven het evaluatiedocument 
gebruiken.  
Het evaluatiedocument zal worden meegestuurd met het verslag, Steffie zal het 
bespreekbaar maken bij haar bezoek aan de organisatoren. 
Zie bijlage voor document.  
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4. Varia 
Bevraging K&G heropstart na lockdown (veel annulaties of kinderen die later 
opstarten? Reden?). Vele kinderdagverblijven hebben de bevraging niet ingevuld.  
Rondje:  

- Infano: Mensen annuleren omdat hun opleiding niet doorgaat, veel 
regulieren die wel zijn opgestart, maar minder komen. Kwetsbare 
gezinnen blijven langer weg, maar begint wel de goede richting uit te 
gaan 

- Stedelijke opvang: is herkenbaar, voornamelijk in Hermelijn. In andere 
KDV’s zitten ze bijna terug op volle kracht. 

- Partena: geen verschil sinds de lockdown, wie een aanvraag heeft gedaan, 
komt ook. Sinds de grote vakantie starten de meeste wel terug op. 
Degenen die niet komen zijn vooral van ouders die in sectoren werken die 
nog niet optimaal zijn opgestart of van kwetsbare ouders die nog geen 
werk hebben. 

- Marieke: geen probleem, want opvang voor mensen die in het ziekenhuis 
werken. 

- Speel- en Knuffelhoekje: hebben van de situatie gebruik gemaakt om het 
KDV te herinrichten. Momenteel 1 kind dat niet meer komt, maar voor de 
rest is alles terug genormaliseerd 

- Stedelijke gezinsopvang: aantal onthaalouders die gestopt zijn omwille 
van de corona. Op het moment dat de winkels terug opengingen, is 
bezetting beginnen stijgen. In de vakantie ook weer stijging. Momenteel 
vrij hoge bezetting, want meeste kinderen komen terug maar nog niet 
volledig volgens opvangplan. Ook afhankelijk van bepaalde sectoren. 

- Stoffel: Even heel weinig kinderen gehad. Momenteel veel nieuwe 
inschrijvingen gekregen, en terug vrij normaal. 

- Sinaai: begin was er onwetendheid bij ouders; tot 22 april slechts 2 ipv 3 
KDV’s geopend. Eens terug de 3 open, werd gevoeld dat ouders wel 
terugkwamen. Nu elke dag zieke kinderen die naar huis gestuurd worden.  

- ’t Vlindertje: sinds juli terug volzet. In augustus veel aanvragen om direct 
te starten. Dus alles terug vrij gewoon. 

- Miki: sinds half augustus, terug normaler. Laatste kind is begin september 
teruggekeerd. Gestopt met de compensatie sinds begin juli omdat dit 
beter was voor het KDV. Wel een aantal wissels gehad, of extra dagen 
omdat ze niet meer naar oma en opa zouden gaan.  

 
Ziekte regeling is eigenlijk terug de procedure van voor corona. 
Er wordt wel gemerkt dat het verzuim veel hoger ligt, is een probleem. Schrik dat 
er moet gesloten worden omwille van het feit dat personeel zal ziek zijn. 
 
Ruilhuis Bizabijs is nu op maandag een hele dag open ipv op dinsdag. 


