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1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van september 2011 wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Intergemeentelijk Overleg Opvoedingsondersteuning 

 

Sinds september-oktober 2011 is er een intergemeentelijk overleg (Regio Gent-Oost) 

opvoedingsondersteuning. In dit overleg zitten de gemeenten Oosterzele, Merelbeke, Destelbergen, 

Wachtebeke, Lochristi, Moerbeke en Zelzate. Het overleg is tot stand gekomen onder impuls van het 

agentschap Jongerenwelzijn. Edith volgt dit overleg op. Het overleg heeft als bedoeling de week van 

de opvoeding in het daglicht te stellen. Dit is jaarlijks de week van 16 tot 23 mei. Voor meer info 

hierover: www.expoo.be . EXPOO staat voor ‘expertisecentrum opvoedingsondersteuning’. (Ter info: 

Expoo biedt ook goede vormingen aan.) 

 

Met het regionaal overleg Gent-Oost was het de bedoeling om: 

1 In elke gemeente een activiteit in het kader van opvoedingsondersteuning  aan te bieden. De 

week van 16 tot 23 mei valt helaas slecht (weekend OLH-Hemelvaart). Vele activiteiten vallen 

dus iets of wat buiten deze week. 

2 De georganiseerde activiteiten op elkaar af te stemmen om zo dezelfde onderwerpen te 

vermijden. 

3 De activiteiten buiten de gemeentelijke grenzen bekend te maken, zodat ook mensen van buiten 

de gemeente weet krijgen van de verschillende activiteiten en dus kunnen deelnemen. 

4 Een gezamenlijke flyer op te stellen. Op de voorkant komt de activiteit van de eigen gemeente. 

Op de achterkant het overzicht van alle activiteiten van de regio. 

5 Mee te doen aan een oostvlaamse campagne voor de week van de opvoeding. Lieve Blanckaert 

wordt ingehuurd om fotoshoots te maken van 3 bekende Vlamingen. De foto’s worden gebruikt 

om affiches te maken. Op deze affiches staat een slogan over opvoeden en ze worden over heel 

Oost-Vlaanderen verspreid. 



Het LOK doet reeds een activiteit rond opvoedingsondersteuning op donderdag 10 mei (zie 

verder in het verslag). Er wordt voorgesteld om deze activiteit te kaderen in de week van de 

opvoeding en dankbaar gebruik te maken van de gezamenlijk flyer die ontworpen is voor 

regio Gent-Oost. Het ontwerp van de flyer wordt getoond. Het LOK gaat met dit voorstel 

akkoord. 
 

Het logo van de gemeente Oosterzele zal op de flyer staan. De gemeente zal dan ook ondersteuning 

bieden (drukken van flyers). Er zal wel vermeld staan dat het een organisatie is van het LOK. Ook 

hiermee gaat het LOK akkoord. 

 

 

3. Stand van zaken activiteit op 10 mei : “Uit elkaar, wat nu?” 

Zoals afgesproken tijdens het vorige LOK, kwam de werkgroep (Lindsay, Wendy, Evelien, Carla en 

Caroline) voor de activiteit samen in oktober 2011. Iedereen had info mee, en na het samenleggen 

ervan is er voor een voordracht van VCOK (vormingscentrum opvoeding en kinderopvang) gekozen.  

Zij bieden o.a. vormingen aan (volwassenonderwijs + avondcursussen), zij werken samen met 

universiteiten en hogescholen. 

 

Meestal werkt VCOK met kleine groepen (max. 30 deelnemers), maar Caroline heeft gevraagd of het 

voor een ruimer publiek kan, dus tot ca. 100 man. Er waren vorig jaar immers meer dan 100 

deelnemers.  Dit was geen probleem voor VCOK. Het contract is met deze afspraak erop getekend. 

 

De vorming gaat door op donderdag 10 mei, in de bib om 19u30. 

Er wordt ingeschreven via e-mail (lok@oosterzele.be) of via telefoon. Deelnemen is wel gratis. Via de 

website van VCOK kan je de vorming ook vinden! 

 

De vorming kost het LOK 170 euro. 

 

De activiteit wordt een interactieve voordracht, gebracht door Veerle Lisabeth van VCOK met als 

onderwerp “Uit elkaar, wat nu?” 

 

De Blokkentoren heeft ook een vorming georganiseerd voor hun ouders via VCOK. Hier werd het 

maximum van 30 deelnemers wel gesteld, eveneens aan  170 euro maar het was wat kort … Lindsay 

had liever dat men de duur van 2 uur had gerespecteerd. Nochtans waren de ouders wel tevreden. 

Caroline zal VCOK vragen of ze de duur van de sessie (2u) willen respecteren. 

 

Wendy heeft ook ervaring met VCOK. Hier werd wel de duur van 2 uur gerespecteerd. Zij spreekt van 

tevoren goed af met de lesgever. Meestal wordt het zo gedaan dat er eerst een uur vorming is 

(theorie), daarna pauze, daarna vraagstelling (interactief). Meestal probeert de dienst er zelfs voor te 

zorgen dat de vorming 3 uur duurt, zodat de onthaalouders de nodige vormingsuren hebben. 

 

Er worden ook weer attesten van de bijgewoonde vorming gegeven.  Er wordt een lijst voorzien waar 

degenen die willen hun naam op kunnen schrijven. 

 

Er zullen folders van “2 huizen” ter beschikking gesteld worden. 

 

Inhoud van de vorming op 10 mei: 

Het gaat over ouders die apart gaan wonen. Hoe verandert het leven van het kind? Hoe kan je 

rekening houden met de vragen en gevoelens van je kind? Hoe kunnen apart wonende ouders zich 

best organiseren zodat de kinderen zich goed voelen? Als kinderen in twee gezinnen wonen, hebben 



ze twee verschillende gezinnen met een andere leefwijze en andere omgangsvormen. Hoe kan je 

kinderen hiermee leren omgaan? Hoe kan je zelf omgaan met onderlinge meningsverschillen over 

opvoeden? Er wordt stil gestaan bij het perspectief van kinderen op scheiding en co-ouderschap. Als 

ouders weten hoe kinderen zich voelen, kunnen ze hen beter ondersteunen. 

  

Er wordt wel even de vraag gesteld of het niet zou kunnen dat dit onderwerp nog een taboe is voor 

verscheidene ouders? Het is niet gemakkelijk voor gescheiden ouders om zich hierover openlijk te 

gaan informeren. Aan de andere kant is het net interessant dat de flyer over de gemeentegrenzen 

gaat verspreid worden, dan gaat er misschien iets van de aarzeling weg? 

 

Opmerking: er is toevallig ook een vorming geweest in de bib over hetzelfde thema. Dit was een 

organisatie van de bib zelf. 

 

Publiciteit: 

- De schepen heeft  de activiteit vermeld in haar voorwoord  in de infokrant van april. Dit zorgt 

weer voor extra publiciteit. 

- In de infokrant van mei komt ook nog een korte herinnering. 

- Verspreiding van de flyer en affiches gebeurt na de paasvakantie. 

- De lichtkranten mogen we niet vergeten. 

Er wordt beslist ook dit jaar weer een drankje aan te bieden na de lezing (van OXfam). Dit schept 

gelegenheid om na te praten en faciliteert uitwisseling van ervaring. 

Tafels en stoelen worden gehuurd. 

 

 

4. Beleidsinfo Kind en Gezin 

Edith volgde in Gent een infonamiddag van Kind en Gezin, met 2 grote thema’s: 

 

Ontwerpdecreet over Kinderopvang van baby’s en peuters 

De Vlaamse Regering keurde het voorontwerp van decreet houdende de organisatie van 

Kinderopvang van Baby’s en Peuters definitief goed op 18 november 2011. Daardoor gaat het niet 

langer om een voorontwerp maar om een ontwerp dat de Vlaamse Regering aan het Vlaams 

Parlement voorlegt. Het Vlaams Parlement zal het ontwerp in de Commissie Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin bespreken. Parlementsleden kunnen voorstellen tot amendering 

(=aanpassing van het ontwerp) indienen. Na deze fase zal het Vlaams Parlement stemmen over het 

ontwerpdecreet. Deze informatie is gebaseerd op de kennis die Kind en Gezin op 16 januari 2012 

heeft. Kind en Gezin vermoedt dat het goedkeuren van het decreet reeds in het voorjaar van 2012 

zou kunnen zijn.  

Het decreet kan echter nog niet in werking treden zonder uitvoeringsbesluiten. Die zorgen voor de 

uitwerking van het decreet in concrete regels. Deze besluiten worden goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering, nadat het decreet door het Vlaams Parlement is goedgekeurd. Vermoedelijk kunnen de 

eerste besluiten er ten vroegste vanaf de zomer 2012 komen. In eerste instantie gaat het in de 

uitvoeringsbesluiten over de vergunningsvoorwaarden, het kwaliteitsbeleid en over de 

subsidieregels. Pas dan kunnen de verdere details effectief bekend zijn.  

Voor de bestaande opvangvoorzieningen zullen er overgangsregelingen en -termijnen worden 

voorzien. Zo is er tijd voor aanpassing en kunnen moeilijkheden worden vermeden.  

De inwerkingtreding van het decreet wordt bepaald door de Vlaamse Regering. Dit is voorzien voor 

ten laatste januari 2015. 

 



Nieuw is dat er per gemeente een Lokaal  Loket Kinderopvang moet zijn. Het loket is een neutraal 

informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Het Lokaal 

Loket Kinderopvang zal er voor zorgen dat de gezinnen maar één keer de vraag moeten stellen om 

zicht te krijgen op alle lokale opvangmogelijkheden.  

Het Lokaal Loket Kinderopvang moet niet noodzakelijk één fysiek contactpunt zijn. Het is een 

netwerk van actoren die lokaal of regionaal relevant zijn voor de kinderopvang.  

 

De website “meldpunt kinderopvang” zou deze functie kunnen vervullen in Oosterzele.  

 

Via de website van Kind en Gezin kan je veel gestelde vragen vinden over het decreet via volgende 

link: 

http://www.kindengezin.be/img/faqdecreet20120116.pdf  

 

 

Gezond binnenmilieu in de opvang, workshops door LOGO 

 

LOGO staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg. Oosterzele hoort bij LOGOzov : Lokaal 

Gezondheidsoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Binnen de verschillende LOGO’s zijn medische 

milieukundigen actief. Een medisch milieukundige bestudeert de effecten van het milieu op de 

gezondheid. 

 

Eén aspect van de medische milieukunde is het nagaan van de kwaliteit van binnenmilieus. Ook 

binnenshuis kan de lucht verontreinigd zijn, te veel om goed te zijn. Verontreiniging komt meer voor 

wanneer veel mensen gedurende lange tijd in eenzelfde ruimte vertoeven. Dit is onder andere het 

geval in kinderopvangplaatsen. 

 

LOGO organiseert workshops ‘gezond wonen’ die tips geven om het binnenmilieu zo gezond 

mogelijk te houden. Je kan zulk een workshop reserveren via www.mmk.be . Bijzonderheden over de 

workshop: 

- Duurt 2 uur 

- Er wordt een vormingsattest per deelnemer voorzien 

- 100 euro per workshop + kilometervergoeding 

- Folders beschikbaar 

- Geen maximum aantal deelnemers, maar de kwaliteit van de workshop ligt hoger als het 

aantal deelnemers niet té hoog is 

- Interactieve aanpak 

- Er is de mogelijkheid om een toolbox aan te vragen. In deze box zitten een aantal 

instrumenten die je helpen te meten hoe het gesteld is met de lucht in jouw kinderopvang. 

De box kan bvb. meegegeven worden na de workshop 

 
 

5. Nieuwe ideeën naar aanleiding van beleidsinfo Kind en Gezin 

Naar aanleiding van het Lokaal Loket Kinderopvang werd er het volgende opgemerkt: 

De aanwezige zelfstandige onthaalouders/minicrèches vinden het momenteel inderdaad spijtig dat 

er voor hen geen persoon is die deze zelfstandige sector coördineert. Zou er een mogelijkheid 

kunnen bestaan voor samenwerking van de zelfstandige sector? 

Volgend idee wordt geopperd:  



Een centraal bureau of persoon die info kan geven ook tijdens momenten dat ouders niet moeten 

werken (bvb. zaterdagen) Maar is dit wel realiseerbaar? Wie zou zoiets dan kunnen doen? Nu kan 

men ouders niet doorsturen naar een centraal punt, behalve naar de website van het meldpunt 

kinderopvang. Website meldpunt kinderopvang is op zich wel een goede verwijzer.  

 

Naar aanleiding van dit idee komt men ook op het feit dat de zelfstandige sector eigenlijk geen 

contact heeft met elkaar behalve via het LOK. Nanou zou bijvoorbeeld niet meer bestaan? Zo’n 

dingen weten we niet van elkaar, dat is spijtig. We zouden misschien iets kunnen organiseren enkel 

voor onthaalouders? Een soort praatcafé waar aan uitwisseling kan gedaan worden? Wie weet is het 

nieuwe gemeenschapscentrum daar wel de ideale plaats voor? 

We zouden tegen de volgende vergadering van het LOK, september ’12, kunnen brainstormen over 

dit laatste idee.  

 

 

6. Vakantie-initiatieven van gemeente Oosterzele 

Ook in de paasvakantie organiseert de gemeente weer allerlei initiatieven voor kinderen en jongeren. 

Edith deelt de paasbrochure uit. 

 

Voor de zomervakantie gaan de teksten volgende week naar de drukker. De brochures zullen 

verspreid worden direct na de paasvakantie. Tip: de brochures zijn altijd sneller digitaal beschikbaar 

via de website van www.oosterzele.be . 

 

Tijdens de zomervakantie zal de sporthal gesloten zijn van 21 juli tot en met 5 augustus. Toch is in de 

tussentijd opvang Het Vinkemolentje geopend.  

Het gemeentebestuur wil benadrukken dat het organiseren van kinderopvang een bewuste 

beleidskeuze is. Het college van burgemeester en schepenen heeft gevraagd ook mee te delen dat er 

onlangs enkele nieuwe aanwervingen zijn gebeurd: 2  ter vervanging van vorige begeleidsters 

(pensioen) en 1 nieuw gecreëerde job.  

Alle begeleid(st)ers van Het Vinkemolentje zijn niet alleen tijdens de vakanties, maar ook tijdens het 

schooljaar werknemers van de gemeente. Op schooldagen verzorgen zij de voor- en naschoolse 

opvang op de scholen. Ook dan worden zij betaald door de gemeente. Dankzij de tussenkomst van de 

gemeente kan de prijs per half uur gedrukt worden. De inkomsten van de kinderopvang kunnen de 

uitgaven niet dekken. In 2011 investeerde Oosterzele ruim 170 000 euro aan de kinderopvang. 

 

In de nabije toekomst wordt het aantal uren voor personeel nogmaals uitgebreid wegens het groeien 

van de kinderopvang. Ook blijft de gemeente alert voor nieuwe kansen wat betreft een centrale 

opvanglocatie.  

Vroeger  was voor K&G een centrale opvanglocatie vereist (of meerdere locaties)voor erkende en 

gesubsidieerde initiatieven, los van de school, ook op schooldagen. De laatste jaren blijkt echter het 

aantal kinderen in de opvang op schooldagen enorm te stijgen. Het is niet meer mogelijk om álle 

kinderen voor- en na de schooluren los van de school op te vangen. De invalshoek van het beleid van 

K&G is veranderd: voor- en naschoolse opvang kan nu ook gebeuren op de school zelf. 

 

 

7. Nieuw gemeenschapscentrum ‘De Kluize’ 

Els Van Nieuwenhove is de nieuwe programmator van GC De Kluize. Dat is het groot nieuw gebouw 

aan de Windekekouter. 

Een gemeenschapscentrum (GC) is eigenlijk een cultureel centrum (CC), met dit verschil dat een GC 

zich eerder richt tot de lokale bevolking, een CC richt zich eerder tot de bevolking van een ruimere 

regio. 



Els wil ook het LOK graag informeren over GC ‘De Kluize’. 

 

De opening is op vrijdag 31 augustus. 

Het weekend van 31/8 en 1/9 is het openingsweekend. Dan is ‘feest’ het thema, ook voor jeugd en 

kinderen. 

 

Er wordt reeds voor een programmatie gezorgd van sept 2012 tot juni 2013. 

De programmatie is nog een verrassing, die zal gepresenteerd worden op het openingsweekend. 

Er zullen ook familievoorstellingen/jeugdvoorstellingen op het programma staan. 

Het eerste jaar zal de programmatie geleidelijk opgebouwd worden en eerder kleinschalig zijn. 

 

Er is ook een schoolprogrammatie. Dit is  al doorgegeven aan en besproken met de scholen. De 

scholen zijn hierover zeer tevreden. Vroeger moesten ze immers buiten de gemeente zoeken. Er is 

een programmatie voor alle graden, ook kleuters. 

 

Indien mensen uit het LOK ideeën hebben, geef dit gerust door aan Els, bvb. ook voor peuters; dit is 

een moeilijkere doelgroep. 

 

Het GC is ook een plek voor verenigingen. De beschikbare ruimte is ook door verenigingen en 

eventueel bedrijven af te huren. Er is een grote schouwburgzaal met 300 plaatsen én een grote 

polyvalente zaal met ruime capaciteit met keuken + cafetaria en foyer. Mocht u gelinkt zijn aan 

verenigingen, zeg het gerust voort. Voor privégebruik kan het niet. 

 

Ook het LOK zou dus bvb. hiervan gebruik kunnen maken. 

 

Er is geen vergaderzaal. De polyvalente zaal kan wel opgedeeld worden in 2 aparte kleinere ruimtes, 

er zijn wel mogelijkheden. 

 

 

8. Het LOK op www.oosterzele.be  

Ook het LOK staat als adviesraad vermeld op de website van Oosterzele. Edith toont waar je het LOK 

kan vinden. 

 

Het is de bedoeling dat ook de ledenlijst publiek gemaakt wordt via deze website. Mag van iedereen 

zijn/haar naam op de website staan  en zijn/haar contactgegevens?  

 

Sommige aanwezig leden hebben liever niet dat hun privé-adres of telefoonnummer op de website 

staat. Wat wel kan is: naam en hoedanigheid van het lid. Enkel het e-mailadres van de voorzitter en 

de secretaris worden vermeld zodat mensen contact kunnen opnemen. 

 

Er wordt gevraagd of het meldpuntkinderopvang ook via de website www.oosterzele.be  kan 

gepromoot worden via bvb. een link te leggen. Edith vraagt dit na bij collega Bianca. Ook wordt er 

gevraagd om het meldpunt nog eens in de infokrant te vermelden. 

 

 

9. Varia  

- Er worden folders uitgedeeld door Wendy, over de dienst onthaalgezinnen. Als anderen 

folders of kaartjes hebben, geef gerust door aan Wendy en aan elkaar! Deze folder is ook 

verspreid naarn bib, dokterspraktijken, gemeente, … 

- Stand van de rekening: 



• Dag van de onthaalouder: 101 euro / postzegels: 21.78 euro / bankkosten: 36.83 euro / 

dekentje zorgraad voor vrijwilliger: 4.00 euro / drankjes vergadering: 16 euro 

• Nu staat er 1650,67 euro op de rekening 

• Te verwachten kosten: vorming + drankjes en hapjes + huur stoelen en tafels 

- Reeds nadenken  over idee voor dag van de onthaal ouder in het najaar. 

- Laatste versie van de ledenlijst zal worden meegestuurd met het verslag. 

- Ukkepuk bestaat 15 jaar (Carla Verdonck), dit wordt gevierd op zondag 27 mei. Proficiat! Om 

dit te vieren wordt er een wandel- en fietstocht georganiseerd: verzamelen aan 

Pieternelleken, Pastoor De Vosstraat! 

- Idee: iets opstarten voor vrouwen die pas bevallen zijn om een soort van 

ontmoetingscentrum te creëren. Sommige mensen zakken in een dipje na de bevalling. In 

Nederland bestaan gelijkaardige initiatieven. Bestaat er een dergelijke ruimte? Bij de 

Gezinsbond bestaan er praatgroepen voor ouders rond het opvoeden van tieners 

(oefenschool genoemd) :. 

http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i

d=37&Itemid=61 

Dit idee heeft eerder de bedoeling om uitwisseling te faciliteren. 

- Dienst onthaalgezinnen gaat binnenkort een moment organiseren voor hun onthaalouders 

over het onderwerp ‘wennen’. 

 

10. Datum volgende vergadering 

 

Dinsdag 25 september 19u30 in de raadzaal. 


