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Goedkeuring vorig verslag 

 

Vorig verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

Cijfers zomervakantie 

 

Van de sportkampen kreeg Edith geen cijfers door van de collega’s van de sportdienst. 

 

De speelpleinwerking kende een groot succes, maar het aantal kinderen was iets minder dan vorig 

jaar, wat een topjaar was. 

Hier een overzichtje en een vergelijking met de vorige jaren: 

 

  
2010 2011 2012 

gemiddelde juli 100,9 122,1 100,4 

gemiddelde aug 85,6 91 93,4 

gemiddelde vakantie 90,9 102 96,6 

 

 

De speelpleinwerking kreeg veel positieve reacties van de ouders.  

 

Het aantal verschillende kinderen dat naar de speelpleinwerking kwam is nagenoeg hetzelfde 

gebleven: 

 

422 in 2011 

426 in 2012 

 

  



Het aantal kinderen in opvang Het Vinkemolentje is opvallend gestegen, ondanks het feit dat de 

vooropvang vóór de sportkampen niet meer in Het Vinkemolentje werd georganiseerd, maar in de 

sporthal door de sportmonitoren. Een overzicht: 

 

  
2011 2012 Verschil 

aant. kinderen vooropvang 36.4 30 -6.4 

aant. kinderen voormiddag 27.6 34.1 +6.5 

aant. kinderen namiddag 20.6 27.7 +7.1 

 

De vooropvang is de opvang tussen 8u en 9u. Het aantal kinderen in de vooropvang is zoals gedacht 

minder hoog dan vorig jaar omdat de sportmonitoren de kinderen van de sportkampen zelf 

opvangen tussen 8u en 9u. 

 

Opvallender is opnieuw de stijging van het aantal kinderen op voor- én namiddagen. Toch is de 

capaciteit van Het Vinkemolentje nog altijd toereikend . 

 

Het aantal verschillende gezinnen dat gebruik maakte van de opvang is nagenoeg hetzelfde 

gebleven: 

 

118 gezinnen in 2011 

117 gezinnen in 2012 

 

 

 

Initiatieven GC en jeugd 

 

GC De Kluize is volop van start gegaan met een mooi cultureel aanbod. De dienst Kind en Jeugd en de 

dienst Cultuur hebben de koppen bij elkaar gestoken om samen te werken. Via subsidies van 

jeugdprioriteit ‘Jeugd en Cultuur’ is er op dit moment sprake van 2 door de dienst Kind en Jeugd 

(deels) gefinancierde jeugdvoorstellingen. Wellicht kan in het voorjaar een derde jeugdvoorstelling 

op die manier gefinancierd worden. 

 

Ook nog dankzij de samenwerking zullen deelnemertjes aan grabbelpas naar het theater kunnen 

onder begeleiding van grabbelpasmonitoren. Zo kunnen kinderen wiens ouders niet in de 

mogelijkheid zijn om mee te gaan naar een voorstelling, toch genieten van het theater. Op die 

manier wordt er niet alleen in de herfstvakantie een uitstap naar het GC georganiseerd met 

grabbelpas, maar ook op een woensdagnamiddag buiten de vakantie. Bovendien kunnen kinderen 

die in de woensdagnamiddagopvang van Het Vinkemolentje verblijven, ook aansluiten op deze 

activiteit. 

 

 Voor alle andere voorstellingen verwijzen we graag naar de GC brochure die getoond wordt tijdens 

de vergadering. Voor kinderen zijn er: 

 

- Schoolvoorstellingen 

- Familievoorstellingen 

- Films 

 

De najaarsbrochure van de vrijetijdsdiensten is in druk op het moment van de vergadering en wordt 

verspreid via de scholen. Ook de initiatieven van de kerstvakantie staan in deze brochure. 

 



Evaluatie voordracht ‘uit elkaar en wat nu’ 

 

De voordracht ‘uit elkaar en wat nu’ werd gepland in de week van de opvoeding. Er kwam een 

samenwerking tot stand tussen verschillende gemeenten in het regionaal overleg 

opvoedingsondersteuning. Een gezamenlijke flyer en affiche werd uitgebracht. Ook affiches met BV’s 

die de week van de opvoeding in het algemeen promoten, werden uitgehangen. Edith heeft een 

regionaal overleg opvoedingsondersteuning, maar dit vindt pas plaats einde oktober. De evaluatie 

van de activiteiten van de andere gemeenten is nog niet gekend. 

 

De voordracht was aangevraagd bij VCOK. De spreker was Veerle Lisabeth, gespecialiseerd als 

gezinsbemiddelaar.  

 

Er waren 53 inschrijvingen en er zijn opleidingsattesten afgeleverd aan de geïnteresseerde 

onthaalouders, opvangbegeleidsters, …. 

 

Flyers en affiches ter promotie werden mooi volgens schema verdeeld en opgehangen. Ook via de 

website van de gemeente werd er promotie gemaakt. 

 

Veerle Lisabeth zorgde voor een PP en uitprint. Zodat de deelnemers nog een samenvatting mee 

naar huis konden nemen. 

 

De voordracht vond plaats in de bib. De bibliothecaris zorgde voor een standje met boeken en 

publicaties over het thema die men kon uitlenen bij de bib. Bedankt daarvoor!  

 

De aanwezige LOK-leden vonden de voordracht inhoudelijk diepgaand, eigenlijk diepgaander dan 

vorig jaar. De evaluatie is dus positief! 

 

Kostprijs van het geheel: 

- Stoelen: 100 euro 

- Drank en hapjes: 92 euro 

- Voordracht: 183 euro 

Totaal: 374 euro 

Per deelnemer is dit slechts 7 euro. 

 

De schepen heeft vernomen dat de antwoorden op de vragen het interessantst waren. Het was meer 

oudergericht dan gericht naar opvanginitiatieven. 

 

Hoe je als kinderopvang omgaat met scheiding, kwam minder aan bod. De bedoeling was meer te 

bespreken hoe kinderen dit verwerken, vanuit de psyche van het kind. Bovendien ging het ook 

eerder over oudere kinderen. Dit is een tweede reden waarom de voordracht minder interessant was 

voor voorschoolse opvanginitiatieven. 

 

De spreker was zeker bekwaam en sprak met kennis van zaken. Soms was het ook emotioneel 

beladen. 

 

De mensen zijn nog redelijk lang gebleven, wat een goed teken is. Maar het was minder naar 

begeleiders van kinderen toe. 

 

Edith luistert op het overlegplatform hoe het daar geweest is, wat de evaluatie daar is. Of er lessen 

uit getrokken zijn? Welke onderwerpen spraken aan en welke minder?  

 

Idee: op de avond zelf een evaluatieformulier laten invullen! 



Algemene conclusie. De voordracht was zeker interessant, eigenlijk diepgaander dan vorig jaar! Er 

was een mooi aantal inschrijvingen. De kostprijs was niet te duur, integendeel. Enige opmerking is 

dat het minder geschikt was voor begeleiders kinderopvang/onthaalouders; het was meer naar 

ouders gericht. 

 

 

Coördinatie opvang zelfstandige sector 

 

Zie verslag 20/03/2012. De zelfstandige opvangsector (zelfstandige onthaalouders en minicrèches) 

missen een centraal coördinatiepunt. Tijdens de laatste vergadering is gezegd dat de website 

‘Meldpunt Kinderopvang’ kan tellen als loket. Maar er is een opmerking over het meldpunt: de 

contactpersoon is iemand van OCMW. De zelfstandige sector merkt op dat ze de klanten die het 

OCMW dan contacteren zou kunnen verliezen. 

 

Wendy van de dienst onthaalgezinnen licht de werkwijze toe. Eerst wordt er inderdaad gekeken naar 

opvangmogelijkheden binnen de eigen dienst. Daarna wordt er verwezen naar de website ‘Meldpunt 

Kinderopvang’, daarna wordt er gebeld naar de buurgemeenten. 

 

Wendy meldt echter dat er eerder een opvangnood is dan dat er plaatsen over zijn. Er is sprake van 

een opvangtekort! Ook kampt de dienst onthaalgezinnen met veel zieke onthaalouders. Dit is zeer, 

zeer moeilijk op te lossen. De dienst doet zijn best om oplossingen te zoeken, maar soms vindt de 

dienst onthaalgezinnen geen pasklare oplossing. Dat is erg, vooral voor de gedupeerde ouders.  

Soms ik het ook zo dat ouders niet graag naar de zelfstandige sector gaan omdat dat meer kost, maar 

de zelfstandige sector kan niet anders. De inkomsten zijn daar al niet hoog. Zij moeten ook nog altijd 

hun brood kunnen verdienen. 

 

Bij het OCMW is het wel zo dat zij minder continuïteit kunnen bieden. Jasmijn is onthaalouder via de 

dienst van het OCMW , en zij getuigt dat het moeilijk is om opvang te bieden aan kindjes die van 

collega’s komen die ziek zijn, stoppen, … dit is zeer zwaar. Iedereen die niet ziek is draait op volle 

toeren, of zelfs meer dan dat. 

 

Lindsay heeft een zelfstandige minicrèche en getuigt dat zij van januari tot nu 68 aanvragen van 

ouders hebben gehad die ze niet hebben kunnen helpen. 

 

Bij deze nog eens een oproep voor nieuwe onthaalouders! Wendy heeft een oproep doorgegeven 

voor de gemeentelijke infokrant (op tijd), maar het kon er niet meer in in juni. Dit is helaas een 

verkeerde inschatting. Het zal er nu in staan in oktober. 

 

Er is nood aan een gemeentelijke opvang of gemeentelijke ondersteuning voor de opvang voor 

baby’s en peuters. De nood heeft altijd wel bestaan, maar het is de laatste tijd verergerd. Wendy 

beaamt dat het het afgelopen jaar inderdaad moeilijk is geweest: veel zieken en veel 

onthaalinitiatieven die stoppen! Daarvoor is het een jaar of 3 stabieler geweest is.  

Waarom stoppen onthaalouders of durven nieuwe kandidaten er niet aan beginnen?  

- Financiële aspect. Het is een job die niet goed verdient 

- Isolement (alleen werken)  

- In de eigen woning -> woning moet aangepast worden 

- Contacten met de ouders die niet altijd vlot verlopen 

- Het wordt onderschat 

- Job van 7u tot 18u voor weinig geld 

 



Bijkomend probleem: een aantal zelfstandigen zou misschien afhaken met het nieuwe decreet dat 

eraan komt. Het nieuwe decreet stelt nieuwe vergunningsvereisten. De kinderopvang in het 

algemeen moet steeds meer en meer aan strenge kwaliteitsvereisten van Kind en Gezin voldoen. 

 

Goede voorbeelden van gemeentelijke ondersteuning van voorschoolse opvang uit andere 

gemeenten: 

- Wetteren stelt kleine huisjes beschikbaar die in huur weinig geld kosten (500 euro,  

elektriciteit, water, onderhoud tuin, … inbegrepen). Een paar zelfstandige onthaalouders 

doen het samen. Ze kunnen voor elkaar invallen, ze verdienen goed.  

- In Wetteren krijgen ze materiaal van de gemeente ter beschikking 

 

Mogelijkheden voor Oosterzele: 

- Actief op zoek naar onthaalouders 

- Actief gaan kijken naar goede voorbeelden, zoals bijvoorbeeld Wetteren 

- De schepen geeft aan dat de gemeente zal blijven uitkijken naar nieuwe mogelijkheden om 

kinderopvang te voorzien. Bvb. de site op de Turkenhoek is een site die veel mogelijkheden 

biedt. De site van de Zilverlinde komt in erfpacht van de gemeente. Dit is iets op lange 

termijn. 

 

Ouders die geen opvang vinden. Wat te doen? 

- Verwijzen naar website Meldpunt Kinderopvang 

- Als je een zelfstandig initiatief hebt, kan je misschien je visitekaartje naar de dienst 

onthaalgezinnen in het OCMW brengen. Zij kunnen het doorgeven aan ouders die op zoek 

zijn. 

- Als LOK is het moeilijk een antwoord te bieden, maar het is zeker nuttig om info uit te 

wisselen met mensen van het beleid, zodat men de vinger aan de pols houdt. 

 

We blijven zitten met de vraag naar een mogelijkheid om de zelfstandige sector te coördineren, met 

elkaar in contact te brengen, … Kan de coördinatie van de zelfstandige sector vanuit de zelfstandigen 

zelf? Wendy geeft aan dat het alvast niet mogelijk is vanuit OCMW, want het gaat om een totaal 

andere materie wat betreft wetgeving en statuut. De zelfstandige sector is zelf al te druk bezig (elke 

dag van 7u tot 18u!) om dit erbij te nemen. 

 

Toch zou het nuttig zijn om als zelfstandige sector elkaar beter te leren kennen. In maart is er een 

idee geopperd om een praatcafé te organiseren. Dit kan wél gefaciliteerd worden vanuit het LOK. 

Iedereen reageert hier zeer enthousiast op. Zo kunnen onthaalouders elkaar ontmoeten, hun hart 

luchten, problemen bespreken, info uitwisselen, … 

Dit is een gemis: ontmoeting! Vormingen is vaak luisteren, minder uitwisseling. De volgende activiteit 

van het LOK zal eerder hierop gericht zijn. Zie volgend agendapunt. 

 

 

 

Nieuwe LOK-activiteit 

 

Omwille van de bevindingen van het vorige punt, kan iedereen zich er in vinden om i.p.v. een 

voordracht te doen, een uitwisseling te doen, enkel voor mensen in de opvangsector. Het moet 

gezellig zijn (bvb. met taart, iets lekkers!). Men vreest wel dat het negatieve te veel belicht zal 

worden. Soms kan je dat niet vermijden, maar het is zeker de bedoeling om er iets positiefs van te 

maken. 

 

Met de activiteit mag de nadruk niet op het formele, maar wel op het plezierige karakter gelegd 

worden. 



Voorbeelden uit andere gemeenten: 

- 55 + praatcafe 

- Bijeenkomsten van Landelijke Kinderopvang 

 

Er wordt een werkgroep opgericht om deze activiteit verder uit te werken. Wie wil in het 

werkgroepje? Evelien, Lindsay, Jasmijn, Caroline, Edith, Wendy. Eerste afspraak is ergens in 

november. Op het eerste zicht lijkt een donderdagavond het meest geschikt. 

 

Richtlijnen en ideeën voor de werkgroep: 

- Het mag wel geleid zijn (bvb. een vast panel of wisselen van tafel en van groep, …) 

- Je kan de onthaalouders een thema/onderwerp laten meenemen, zo bespreek je zaken die 

echt leven. 

- De praatgroepjes moeten zo veel mogelijk wisselen opdat  niet altijd dezelfde mensen samen 

troepen. Dan heb je pas echt uitwisseling. 

- Het moet leuk en aantrekkelijk zijn; de nadruk mag niet liggen op het formele. 

 

We gaan het 1 keer plannen in het voorjaar, en dan zien we of er een vervolg op komt. 

 

 

Dag van de onthaalouder 

 

We zouden opnieuw hetzelfde principe hanteren als vorig jaar: er wordt een attentie opgestuurd aan 

al diegenen die als onthaalouders, in een crèche, als begeleidster in de BKO, … aan het werk zijn. 

 

Caroline is al eens gaan kijken bij e-books in Ledeberg om op zoek te gaan naar een leuke attentie. 

Idee: een notitieboekje (kost even veel als een kaartje). Iedereen gaat hiermee akkoord. 

 

Edith zorgt nog diezelfde avond voor de adressen en stemt af met Mireille zodat Caroline en Mireille 

voor de verdere opvolging kunnen zorgen. (Edith gaat vanaf morgen in verlof.) 

 

 

Varia 

 

- Penningmeester. Els Van Nieuwenhove heeft hiervoor ontslag genomen. Lindsay wil dit wel 

doen. 

 

- Stand van de rekening: 2270 euro momenteel 

 

- De gemeenteraadsverkiezingen zijn dichtbij. Het LOK moet opnieuw samengesteld worden, 

maar dat zal na de verkiezingen gebeuren. Bij de volgende vergadering hebben we nog het 

oud regime, daarna wordt de nieuwe samenstelling bepaald. 

 

 

Volgende LOK-vergadering op dinsdag 5 februari om 19u30 
 

Volgend item zal al zeker op de agenda van de volgende vergadering staan: 

De gemeentelijke tienerwerking SWAP deed het de laatste jaren slecht. Er kwamen zeer weinig 

kinderen/jongeren. De cijfers werden in december aan het college voorgelegd en er werd beslist om 

SWAP niet meer te organiseren. Dit zal verder toegelicht worden op het LOK. De LOK-leden kunnen 

hierover hun mening geven. 


