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1. Complimentenronde n.a.v. de dag van de kinderbegeleider 12 oktober 

 
Begeleiders in de kinderopvang in Oosterzele kregen op 12 oktober van het LOK een 
attentie: een pocket-boodschappentas voor iedereen werkzaam in de sector. Het was een 
leuke attentie! 
 
In de kinderopvang leggen we veel contact met mensen. Omdat complimenten geven deugd 
kan doen, doen we een complimentenronde. (‘Een momentje voor een complimentje’ was 
het centrale thema dit jaar) 
 

2. Goedkeuring vorig verslag 
 
Verslag van juni 2018 wordt goedgekeurd. 
 

3. Actualiteit 

- Week van de buitenschoolse kinderopvang: 22/10- 24/10 

- Duaal leren: nieuwe leermethode in bepaalde beroepsgerichte opleidingen, o.a. in 

opleiding kinderzorg waarbij de student op de werkvloer kan ingezet worden als 

volwaardig personeelslid (dit kan niet met de standaard stagiair). De student wordt 

dan ook als personeelslid betaald. Dit is enkel van toepassing voor grotere 

initiatieven voor groepsopvang. 

- Mazelen in opmars (vooral Italië, Roemenië, …). Inentingen voor baby’s kan nu 

vervroegd vanaf 6 maanden. 

- 9.1 miljoen wordt in Vlaanderen vrij gemaakt voor het actieplan kinderopvang om de 

zelfstandige gezinsopvangsector te ondersteunen. 

- Vanaf 1 oktober worden de subsidiebedragen geïndexeerd. 



- Het competentieprofiel voor begeleiders kinderopvang is vernieuwd. Hierin staat 

beschreven wat een begeleider moet kennen, kunnen en doen om kwaliteitsvol te 

werken in de kinderopvang. 

 

4. Aanvraag voor projectsubsidies LOK 2019 

Indien een adviesraad in Oosterzele beroep wil doen op subsidies, dan moet de aanvraag 
daarvoor binnen zijn op 15 september. Aangezien het LOK nog voldoende geld op de 
rekening heeft staan, komt het LOK niet in aanmerking voor werkingssubsidies voor 2019. 
 
De aanvraag voor een projectsubsidie voor 2019 is wel mogelijk. Om geen kansen te laten 
liggen, is de voorzitter zo vrij geweest om een projectsubsidie van 700 euro aan te vragen. 
Hiermee kan het LOK opnieuw een activiteit in kader van de week van de opvoeding (mei 
2019) organiseren. Dit is reeds goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen. 
 

5. Activiteit mei 2019 

We zoeken een thema. Wat leeft bij jonge ouders? Mogelijke thema’s: 
- Vragen rond begrenzen/straffen en belonen -> ook nieuwe insteek rond positief 

opvoeden/positieve discipline (zie boek Jane Nelsen) 

- Vragen rond zindelijkheid 

- Vragen rond het plakken van etiketjes op kinderen (door Ann Ceurvels) 

Elke wil wel eens nakijken wat de mogelijkheden zijn voor een spreker. 
 
Tip: activiteiten Huis van het Kind op de agenda van LOK plaatsen. Uit het LOK komt de vraag 
of iemand van huis van het kind Zottegem of de contactpersoon in Oosterzele wil 
langskomen voor een toelichting. Edith vraagt ernaar. 
 

6. Cijfers zomerwerking 

Edith licht het cijfermateriaal van de speelpleinwerking en BKO Het Vinkemolentje toe. 
1. Speelpleinwerking 

aantal kinderen speelplein   

   

  2017 2018 

gemiddelde juli 104,4 107,2 

gemiddelde aug 107,7 114,6 

gemiddelde vakantie 106,6 111,7 

 
Het gemiddeld aantal kinderen per dag, over de hele vakantie is hoger dan ooit.  
 

Bereik    

aantal verschillende kinderen op heel de vakantie:   

422 in 2011    



426 in 2012    

483 in 2013    

414 in 2014    

419 in 2015    

449 in 2016    

448 in 2017    

512 in 2018    

gemiddeld aantal dagen dat een kind naar de werking komt: 

7 in 2011  

6,9 in 2012  

6,1 in 2013  

6,6 in 2014  

6,8 in 2015  

6,3 in 2016  

6,4 in 2017  

6,1 in 2018  
 
Het aantal verschillende kinderen dat bereikt wordt is spectaculair gestegen, het gemiddeld 
aantal dagen dat een kind naar de werking komt is lichtjes gedaald. 
 

monitoren   

 2017 2018 

heeft hoofdmonibrevet 5 5 

heeft animatorbrevet 40 36 

stage animator  37 28 

geen cursus gevolgd 2 2 

totaal 79 66 

 
Opvallend is het hoge aantal monitoren dat een cursus heeft gevolgd (= monitoren met 
brevet en stagiairs). 
Het aantal monitoren is gedaald t.o.v. 2017. Het aantal van 66 vrijwilligers is echter nog 
steeds erg hoog, zeker wanneer je weet dat de monitoren in Oosterzele vrijwilligers zijn en 
geen jobstudenten (uitgezonderd hoofdmonitoren). 
De daling geeft echter geen enkel probleem, integendeel. Statistieken geven aan dat het 
aantal vrijwillige monitoren binnen een speelpleinwerking vaak onderhevig is aan een 
golfbeweging. Oorzaak kunnen we als volgt omschrijven: 
Betrokkenheid van de monigroep en inspraak wordt vanuit de dienst erg gestimuleerd 
(jaarwerking, stuurgroep, werkgroepjes, leidingsactiviteiten faciliteren, …). Wanneer een 
vriendengroep binnen de werking hecht is, wanneer de groep veel enthousiasme en plezier 
uitstraalt, werkt dit aanstekelijk en willen veel monitoren zich graag aansluiten. Dit geeft 
topjaren zoals 2017.  
79 monitoren in het speelpleinschema plaatsen, geeft echter een probleem. Vele nieuwe 
monitoren vragen naar 2 of 3 weken speelplein, maar krijgen maar 1 week omdat iedereen 
een kans krijgt. Kandidaten die geen cursus volgden, vallen dan sowieso nog meer uit de 
boot. Wanneer een monitor slechts 1 week op het speelplein kan staan, dan: 

- Is de betrokkenheid bij de groep lager 



- Bestaat een hogere kans dat men de volgende zomer op zoek gaat naar andere 

mogelijkheden. 

In 2018 zitten we terug op een meer hanteerbaar aantal monitoren. 

Een tekort aan monitoren is er dus niet, ondanks de daling. De dienst voorziet sowieso 
voldoende monitoren per week en per leeftijdsgroep op basis van de cijfers van het jaar 
daarvoor. Gemiddeld is er een moni aanwezig per 7,5 kind. 
 

2. BKO Vinkemolentje 

aantal kinderen Vinkemolentje    

    

  voormiddag namiddag volledige dag 

gemiddelde zomer 2017 35,3 30,1 38,7 

gemiddelde zomer 2018 40,1 30,2 42,4 

verschil 2018-2017 4,8 0,1 3,7 

    

    

bereik aantal gezinnen Vinkemolentje 
  

    

2017 131 gezinnen  

2018 138 gezinnen  

 
 
Ook in Het Vinkemolentje was het gemiddeld aantal kinderen per dag nooit zo hoog: 42,4 
kinderen gemiddeld per dag. We kennen een stijging voor de voormiddag en de hele dag, 
een stagnering voor de namiddag. De Oosterzeelse speelpleinwerking vindt enkel in de 
namiddag plaats. De stijging op het speelplein heeft dus geen daling in de cijfers van Het 
Vinkemolentje teweeg gebracht. 
Ook hier is het bereik gestegen (hier beschreven in aantal gezinnen, ipv aantal kinderen). 
 
Naar aanleiding van de bevraging van kinderen en ouders in het voorjaar (zie verslag LOK 
juni 2018) zijn er actiepunten geformuleerd die we trachtten toe te passen in afgelopen 
zomervakantie. 
 

7. Vraag uit het LOK: wat met dalend aantal onthaalouders? 

Uit het LOK wordt de vraag gesteld of de gemeente acties heeft ondernomen om mensen te 
stimuleren zich aan te sluiten als onthaalouder bij de dienst onthaalgezinnen. 
 
Els en Jeroen zitten in OCMW-raad. Men zoekt wel degelijk naar nieuwe onthaalouders, er 
wordt veel rond gedaan, maar er is helaas geen resultaat. Deze tendens is niet alleen in 
Oosterzele een probleem, maar over heel Vlaanderen en dit sinds het nieuwe decreet. 
 
Minister Van Deurzen zou er mee bezig zijn om het statuut voor onthaalouders te 
hervormen (bvb. vast inkomen).  
 



Behalve het zoeken naar onthaalouders, wordt er iets extra gedaan? Bvb. iets creatief om 
nieuwe hypotethische kandidaten te motiveren. 
 
De gemeente komt tussen in een aantal zaken: speelgoed, startmateriaal, 
verzorgingsmateriaal, …. 
 
Het aantal onthaalouders is in veel gemeenten een dalende trend, maar nog niet overal. 
 
Er zijn wel mooie positieve projecten van andere gemeenten, bvb. Wetteren, waar men ook 
iets doet rond het huisvesten van opvanginitiatieven. Waarom eens niet luisteren bij 
gemeenten waar er ‘good practices’ zijn?  
 

8. Stand van de rekening LOK 

1335 euro 
 

9. Datum volgende vergadering 

18 februari 2019 
 
 
 


