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1. Goedkeuring vorig verslag 

 
Verslag van november 2019 wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Nieuws vanuit VAPH en Kind en Gezin 

GIO-begeleiding 
VAPH is het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. 
GIO-begeleiding : toegelicht door Jo en Elke. Jo werkt bij vzw Sint-Lodewijk. 
GIO is een ambulante dienstverlening/begeleiding, reeds bij (een vermoeden van) een 
beperking bij een kind. Een vermoeden is bij deze specifieke vorm van ondersteuning dus 
voldoende. 
Op dit moment is deze dienstverlening nog ingebed binnen VAPH-sector, binnenkort 
inkanteling in het Agentschap Opgroeien (zorgtoelagen bij groeipakket, dit is de vroegere 
kinderbijslag). 
Belangrijk: er moet een gemeenschappelijk akkoord zijn voor een aanvraag voor GIO. 
Standaard documenten in te vullen door alle partijen: ouders, directie, zorgcoördinator, of 
verantwoordelijke kinderdagverblijven of andere opvanginitiatieven (niet noodzakelijk 
akkoord nodig van CLB’s, aangezien dit vertragend kan werken, maar advies van CLB mag). 
De drempel is dus laag. 
 
Wat doet GIO? Vooral praktische ondersteuning die maakt dat het kind kan deelnemen aan 
de reguliere werking (inclusie). 
 
Doelgroep qua leeftijd: kindjes in kinderdagverblijven of andere opvanginitiatieven, scholen, 
… van kleins af aan tot en met het eerste leerjaar. 
 
Wie zijn de ondersteuners? Mensen met een A2-opleiding, sowieso met ervaring.  



Hoeveel? Indien akkoord van alle partijen: 30 uren per kalenderjaar. Dit kan elk schooljaar 
opnieuw worden aangevraagd. Stel dat een kind behalve naar school ook naar de 
buitenschoolse kinderopvang gaat, dan delen de instanties de begeleidingsuren. De uren 
worden toegekend per kind. 
 
GIO reikt ook tips aan om bij een problematiek in dialoog te gaan met ouders. 
 
GIO richt zich dus op ondersteuning van scholen en opvanginitiatieven om participatie 
mogelijk te maken. Kunnen ouders dan beroep doen op GIO thuis? Dat is niet de doelstelling 
van het GIO. Vanaf het moment dat er een diagnose is, dan bestaan er andere diensten voor 
thuisbegeleiding om het gezin concreet te gaan ondersteunen. 
 
Kinderopvang en verontrustende thuissituatie 
Dit is een ondersteunend aanbod voor de voorschoolse opvang (0 tot 3 jaar). 
 
Bestaande procedures: 

- Crisisprocedure 

- Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 

- (Er bestaat ook een stappenplan verontrusting, maar deze is niet officieel 

geïmplementeerd.) 

Het aanbod heeft 3 stappen: 
- Kennis opdoen (online) 

- Vorming aanvragen 

- Samenwerking met lokaal team K&G 

 
Stap 1: Kennis opdoen 
Info te vinden op website van K&G. 
Naar gelang je profiel (zelfstandige onthaalouder/ onthaalouder aangesloten bij dienst / 
kinderdagverblijf) heb je een eigen module -> terug te vinden op website K&G. 
 
Je kiest op de website eerst je profiel en welk leerpakket je dus wil volgen. Als je de 
leermodule verkent, krijg je telkens verdiepende informatie. 
 
Stap 2: Vorming  
Vorming op maat kan aangevraagd worden -> lijst van ondersteuners die training kunnen 
geven te vinden op website van K&G. 
 
Stap 3: Samenwerking 
Dat kan gaan van anonieme casusbespreking tot overleg, tot …  
Van gedachten wisselen? Anoniem kan je altijd bellen naar vertrouwenscentrum 
kindermishandeling of naar de psycho-pedagoog van K&G. 
Contactgegevens K&G: zie PP in bijlage. 
 
 
 



3. Samen opkomen tegen onbetaalde schoolfacturen 

Dit project is besproken op scholenoverleg Oosterzele.  
 

4. Actualiteit 

Vernieuwing dienst Sport en Jeugd: Dries Van Daele (speelpleinverantwoordelijke) is nieuw 
begonnen op de dienst, binnenkort start Lieselot De Wulf (sportverantwoordelijke) 
Bedanking door Elise voor de attentie. 
 

5. Jaarrekening LOK en stand van de rekening 

Het volledige overzicht van 2019 is tijdig binnengebracht en is geagendeerd op het college. 
De projecttoelage voor de activiteit van mei 2020 is goedgekeurd en wordt uitbetaald, zie 
beslissing college. 
Stand van de rekening februari 2020: 1884 euro. Dit is inclusief de projectsubsidies voor de 
maand mei. 
 

6. Activiteit mei 2020 

Vorige vergadering: er is beslist om te werken rond ‘mediawijs’. 
De voorzitter zocht naar een spreker: Philippe Bourgois. Deze krijgt goede kritieken: neemt 
je mee in zijn verhaal, ook nieuwe media komt aan bod, vleugje humor. 
Kostprijs: 552 euro  
Het thema leeft. 
Titel: ‘Help, mijn kind zit weer aan het schermpje gekluisterd’ 
Week van de opvoeding is van 18 mei tot en met 22 mei. 
Geplande datum : maandag 18 mei 
Dit zal vastgelegd worden. 
 
Noot achteraf: de activiteit kon door corona niet doorgaan en is uitgesteld tot een nog niet nader bepaalde 
datum in het najaar. 

 
7. Datum volgende vergadering 

Maandag 28 september 2020 om 19.30 uur 
 


