Lokaal overleg kinderopvang
Datum: maandag 30 mei 2016, 20 uur
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Op deze vergadering werden volgende deskundigen uitgenodigd voor het agendapunt
betreffende de regionale uitrol van het digitaal loket kinderopvang:
- Willy Cornelis, voorzitter OCMW
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Om geldig te kunnen stemmen, moet de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig
zijn. Dit is voldaan.
Verslaggever: Liesbeth Guinier
Agenda
1.

Goedkeuring verslag 22 februari 2016

De vergadering keurt het verslag goed.
2.

Opvolging actiepunten

LOK 22/02/2016
Actie
1.Oplossing opvangaanbod voor en na school
2.Bespreking voorstel Annick Brems
3.Flyer soc en cult. Participatie
4. Brief aankondiging infomoment Ravot voor
nieuwe ouders in de scholen.
5. Uitbreiden huiswerkmogelijkheden op Ravot:
elke dag huiswerkruimte met extra begeleider
van 16u00 tot 17u00.

3.

Verantw.
Katrien W
Annick B
Katrien W
Liesbeth G

Status
Agendapunt
Agendapunt
Ok
OK

Liesbeth G

OK
Opmerking: de vergadering vraagt
of ouders op Ravot kunnen
aangeven dat zij willen dat hun kind
huiswerk maakt op Ravot
(verplicht).
Cfr. Huishoudelijk reglement:
kinderen hebben de mogelijkheid
om huiswerk te maken op Ravot.
Ravot kan kinderen stimuleren
maar niet verplichten om huiswerk
te maken.
Tot hiertoe is er nog geen vraag tot
verplichting huiswerk gesteld
geweest op Ravot.

Ledenlijst LOK: verwelkoming nieuwe leden + ontslag effectieve leden +
voorzittersverkiezing

Verwelkoming nieuwe leden
We nemen kennis van de nieuwe leden van het LOK: Daisy Deneef en Els Schoeters werden
aangeduid als afgevaardigde leden van het LOK door de gemeenteraad van 22 februari 2016.
Ontslag effectieve leden
Viviane De Ridder neemt ontslag als lid van de ouderraad GBS en legt dus ook haar lidmaatschap
neer bij het LOK. Op de volgende ouderraad zal beslist worden wie Viviane vervangt als effectief
stemgerechtigd lid. De plaatsvervanger blijft Els Van Zele.
Ellen Stassart neemt ontslag als voorzitter van de ouderraad van de Bosuiltjes aan het einde van
schooljaar en legt dus ook haar lidmaatschap neer bij het LOK.
Beide ouders kunnen lid blijven van het LOK als gebruiker van de kinderopvang. Zij opteren hier
niet voor.
Zowel Viviane en Ellen stellen de vraag binnen de respectievelijke ouderraden naar hun opvolger
als stemgerechtigd lid van het LOK.
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Voorzittersverkiezing
Als gevolg van het ontslag van Viviane De Ridder moet er een nieuwe voorzitter worden gekozen.
Cfr. Artikel 8 Huishoudelijk reglement: “Het LOK verkiest uit zijn midden (stemgerechtigde leden)
een voorzitter. De kandidaatstelling als voorzitter gebeurt schriftelijk bij de secretaris van het LOK
ten laatste bij aanvang van de eerste vergadering van een nieuwe legislatuur. De voorzitter wordt
bij geheime stemming verkozen via een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het jongste lid verkozen. De functie wordt aangeduid voor de periode
van de volledige legislatuur tot 1 september van het jaar volgend op de
gemeenteraadsverkiezing.”
Katrien Willekens heeft zich kandidaat gesteld. Zij wordt verkozen.
De vergadering merkt op dat het belangrijk is dat ouders worden vertegenwoordigd in het LOK
zodat ouders een forum hebben om te laten horen hoe zij opvang ervaren. Op die manier kent
de opvang ook de visie van de ouders. Bij de Bosuiltjes worden de meningen van de ouders
bevraagd via klasantennes (aanspreekpunt per klas). Anderzijds is het ook belangrijk om de visie
van de scholen te kennen vanuit de directies. Vanuit het LOK wordt opgemerkt dat het spijtig is
dat er zo weinig directies van scholen aanwezig zijn op het LOK.

Karin Derua vervoegt de vergadering.
4.

Oplossing opvangaanbod voor en na school

Bespreking voorstellen na overleg schoolraad en schoolbestuur.
4.1.

Gelijkstellen prijzen

Alle scholen hebben laten weten akkoord te gaan met het gelijkstellen van de prijzen: € 1 per
begonnen half uur en 25% korting per kind wanneer er meerdere kinderen van 1 gezin aanwezig
zijn op de opvang.
Zie bijlagen bij dit verslag:
- Bijlage 1. Besluit college van burgemeester en schepenen van 30/05/2016 voor de
gemeentelijke basisschool
- Bijlage 2. Advies schoolraad VBS De Bosuiltjes Schiplaken
Er vertrekt een brief vanuit het gemeentebestuur, die mee ondertekend wordt door alle betrokken
schoolbesturen om vanaf 1 september 2016 te starten met het gelijkstellen van de prijzen.
In de vergadering wordt afgesproken dat een eventuele prijsverhoging van de opvang volgens
indexering of bij een aanpassing van de barema’s van Kind en Gezin, eerst wordt geagendeerd
op het LOK zodat de prijzen gezamenlijk kunnen worden aangepast.
4.2.

Afstemmen opvanguren

De vergadering heeft enkel een (negatieve) reactie ontvangen van GBS Boortmeerbeek en VBS
De Bosuiltjes betreffende het afstemmen van de opvanguren.
GBS Boortmeerbeek
De opvanguren blijven ongewijzigd. Zie collegebesluit 30/05/2016:
- Ochtend: 7 – 8.30 uur
- Avond: 16 – 17.30 uur
- Woensdag: 12 – 13 uur
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De gemeentelijke basisschool is van mening dat de meeste ouders kijken naar het belang van
het kind. De prijsaanpassing gaat ouders bewegen om kinderen minder lang op school in de
opvang te laten en niet om ze naar Ravot laten gaan.
VBS De Bosuiltjes
Het aanpassen van de opvanguren is op dit moment niet haalbaar. Zie beslissing schoolraad als
bijlage 2 bij dit verslag. De opvanguren van De Bosuiltjes blijven ongewijzigd:
- Ochtend: 7 – 8.30 uur
- Avond: 15.25 – 18 uur
- Woensdag: 12.25 – 13 uur
Vanuit de schoolraad wordt aan Ravot gevraagd om proactief aan de slag te gaan om het
probleem van een naderende onderbezetting op te lossen. De gelijke prijs zal onvoldoende zijn
om het bezettingsprobleem en mogelijk verlies van subsidies op te lossen.
Kringeling
Kringeling heeft een aantal ouders bevraagd maar er is geen draagvlak om de ochtendopvang
van Kringeling te laten doorgaan op Ravot. Het is voor hen geen meerwaarde wanneer kinderen
s ‘morgens op korte tijd eerst naar Ravot gaan om dan nog eens de verplaatsing naar de school
te maken.
5.

Bespreking voorstel Annick Brems: privatisering opvang

Annick Brems heeft een ruwe schatting gemaakt van de kostprijs voor het privatiseren van de
opvang. Voor een private organisatie is het niet rendabel om opvang te organiseren per half uur
in een school. Het moet gaan om langere periodes. Supplementen zoals fruit, koek, warme
maaltijd moeten extra worden aangerekend. Bovendien moet er worden gewerkt met
voorinschrijvingen.
De prijs bij het Malterieke zou uitkomen op € 2 per uur. Verwarmingskosten, huurgelden etc. zijn
niet inbegrepen. Er is geen mogelijkheid voor sociaal tarief of kortingen. De berekening is
gemaakt aan 1 begeleider per 14 kinderen. De begeleiders hebben minimum diploma 7e jaars
kinderzorg. De kwaliteitseisen zijn dezelfde als bij Kind en Gezin.
Door verplicht te werken met voorinschrijvingen valt de flexibiliteit voor de ouders weg. Kinderen
en ouders met financiële problemen of met meerdere kinderen worden benadeeld wanneer er
geen sociaal tarief is of een korting voor gezinnen met meerdere kinderen die gebruik maken van
de opvang.
In gemeentes waar privatisering is, heeft de gemeente een soort participatiefonds opgericht om
aan de opvangprijs tegemoet te komen.
Vanuit de Bosuiltjes wordt opgemerkt dat er reeds warme maaltijden worden aangeboden vanuit
de school. Daar zal vanuit de ouders geen extra vraag naar zijn.
Landelijke kinderopvang merkt op dat -rekening houdend met de toekomstgerichte conceptnota
van de minister- buitenschoolse kinderopvang meer gekoppeld moet worden aan de scholen.
IGO organiseert in andere gemeentes gemelde opvang (bijvoorbeeld in Haacht aan de prijs €
0,65 per begonnen kwartier). Deze inkomsten van de ouders zijn onvoldoende. Een opleg vanuit
de gemeente is noodzakelijk. Er zijn immers nog bijkomende kosten voor ondersteuning
personeel, teamoverleg, ... Ook gemelde opvang hanteert kwaliteitsnormen (niet zo strikt als
vanuit Kind en Gezin). Landelijke kinderopvang telt in de gemelde opvang 1 begeleider op 25
voor de lagere school en 1 begeleider op 20 kleuters.
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Er is mogelijkheid om gemelde opvang te organiseren in combinatie met erkende opvang op
locatie.
De teamcoördinator van Ravot zorgt op de volgende vergadering voor een overzicht van de
mogelijkheden binnen de huidige wetgeving. Het is belangrijk om alles in het werk stellen om de
subsidies die er nu zijn voor de buitenschoolse opvang in Boortmeerbeek veilig te stellen. Er gaan
geen extra subsidies komen.
6.

Varia

Gemeentelijk busvervoer
Momenteel wordt busvervoer georganiseerd door de gemeente. Het gemeentelijk busvervoer
brengt kinderen naar huis en naar Ravot. Er is ruimte om nog extra kinderen mee te nemen. De
bussen zitten nog niet vol. Vanuit de Bosuiltjes wordt gevraagd nog meer bekendheid te geven
aan deze service.
Huis van het Kind in Boortmeerbeek
De ouders van Kringeling stellen de vraag of er sprake is van een Huis van het Kind in
Boortmeerbeek. Dit is er voorlopig niet. Liesbeth vraagt het verder na bij Katrien Willekens.
Lokaal sociaal beleid
Er wordt de gevraag gesteld hoe het lokaal sociaal beleid in Boortmeerbeek wordt georganiseerd.
Liesbeth vraagt dit na bij Katrien Willekens.
Kinderoppasdienst gezinsbond
Vanuit de gezinsbond is er geen kinderoppasdienst in regio Hever – Schiplaken. Ine Van Elskens
denkt er aan om deze dienst terug op te starten voor deze regio. Zij stelt aan de vergadering de
vraag of er nood is aan kinderoppas.
Op Ravot komt er wel vraag naar babysits. Er zijn ook monitoren die hun babysitdiensten
aanbieden. Ook andere ouders geven aan dat er een vraag is in Boortmeerbeek.
Er is ook vraag naar opvang van zieke kindjes. Dit wordt aangeboden vanuit de mutualiteit. Ook
het Malterieke biedt dit aan.

De vergadering wordt vervoegd door volgende personen, geen lid van het LOK:
- Willy Cornelis, voorzitter OCMW
- Stefanie Steppe, afgevaardigde Stapje voor Stapje
- Anja Opdebeeck, afgevaardigde Droomland
7.

Digitaal loket kinderopvang

We luisteren naar de toelichting van Sabrina De Donder, communicatiemedewerker Interleuven,
betreffende de regionale uitrol van het digitaal loket kinderopvang. Zie bijlage 3 bij dit verslag.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in juni 2015 beslist om te participeren aan het
project. In zitting van 7/03/2016 werd gesteld dat de financiële aansturing van de gemeente zou
komen. De kostprijs voor Boortmeerbeek bedraagt bij benadering:
- eenmalige aankoopprijs pakket groepsopvang: € 1237,96
- jaarlijkse onderhoudskost: € 233,44
- jaarlijkse personeelskost: tussen min. € 1536,53 en max.€ 2435,96
Voorzitter Willy Cornelis werd aangeduid als de vertegenwoordiger vanuit het college.
In het decreet opvang van baby’s en peuters is bepaald dat er op lokaal niveau dient te worden
onderzocht en beslist wie, waar en hoe het lokaal loket kinderopvang best kan worden
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georganiseerd. Binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt een initiatiefnemer aangewezen
of een structuur gecreëerd om het loket te organiseren. Elke lokale actor die relevant is voor
kinderopvang kan de organisatie op zich nemen. Zo niet neemt het lokaal bestuur de organisatie
ervan op zich.
17 gemeenten uit het arrondissement Leuven en stad Leuven (waar loket al gebruikt wordt)
voeren momenteel een onderzoek naar een regionale samenwerking betreffende een digitaal
loket kinderopvang voor de voorschoolse opvang van baby’ s en peuters.
Het lokaal loket heeft als doel via verschillende toegangskanalen (digitaal maar ook eventueel via
telefoon, mail of fysiek) de opvangzoektocht of –vragen van ouders te coördineren en hen binnen
redelijke termijn te informeren en op hun vraag/nood te antwoorden via een neutrale
ondersteuningssoftware waaraan zoveel mogelijk kinderopvanginitiatieven meewerken. Het
lokaal loket kinderopvang dient hiervoor samen te werken met alle kinderopvanginitiatieven,
toeleiders en lokale loketten kinderopvang.
Het regionaal digitaal loket (op basis van het bestaand digitaal loket van Leuven maar ook reeds
bestaande in Brussel, Antwerpen en Gent) bevat een intergemeentelijke zoekmodule met
prioriteitenbepaling voor de ouders. Voor ieder aangesloten opvanginitiatief is er een
informatiefiche, wacht- en noodlijst. Daarnaast kan ieder opvanginitiatief facultatief gebruik
maken van een planningsmodule, bezettingsmodule, aanwezigheidsregistratie en
facturatiesysteem.
Het digitaal systeem bevat tevens een rapporteringsmodule voor informatie van het lokaal
bestuur, de kinderopvanginitiatieven en Kind en Gezin. Hieruit kunnen belangrijke
beleidsgegevens worden gehaald, nl. hoe groot is de wachtlijst, hoe evolueert deze, hoeveel
kinderen van buiten Boortmeerbeek vinden opvang in onze gemeente, …
Voordelen:
 Voor de ouders:
 efficiëntie: één aanmelding leidt tot verschillende mogelijkheden om kinderopvang te vinden
waarbij niet elk initiatief afzonderlijk gecontacteerd moet worden
 duidelijkheid over de toewijzingscriteria en het voorrangsbeleid van de verschillende
opvanginitiatieven
 betere realisatie van de sociale mix
 Voor de opvanginitiatieven:
 duidelijker overzicht van de verschillende aanvragen
 geen openstaande ‘dubbels’
 instrument om kinderen die wegvallen te vervangen
 goede koppeling vraag en aanbod (geen onderbezetting)
 autonomie van de kinderopvanginitiatieven (toewijzingscriteria en beslissingen)
 facultatieve modules: planningsmodule, bezettingsmodule, aanwezigheidsregistratie en
facturatie, rapportering
 Voor de gemeenten:
 beleidsinformatie (wachtlijst, niet-ingevulde plaatsen, instroom, …)
 toegankelijkheid en transparantie
Succesfactoren:
 deelname van alle opvangvoorzieningen leidend tot een geïntegreerde dienstverlening, een
goede koppeling van vraag en aanbod, meer efficiëntie, volledige beleidsinformatie,
beperktere kostprijs (bestaand systeem, samenwerking, modulair)
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 oprichting van een gemeentelijk loket kinderopvang met medewerker kinderopvang als
partner, beheerder, regisseur, netwerkmakelaar en toeleider/helper/probleemoplosser.
 netwerk van toeleiders voor vlotte toegankelijkheid wegens digitale kloof naast online portaal
Conclusie vanuit het LOK:
Het Malterieke, Stapje voor Stapje en Droomland stappen mee in het initiatief als het door de
gemeente Boortmeerbeek wordt ingericht. Voor Landelijke Kinderopvang zijn er enkele
pijnpunten die reeds bij Interleuven zijn gekend.
8.

Vastleggen volgend vergadermoment

Een nieuw vergadermoment wordt nog vastgelegd. Zoals bepaald in artikel 9 van het
huishoudelijk reglement zal de datum 30 dagen vooraf kenbaar gemaakt worden.
Rekening houdend met de bepalingen in het huishoudelijk reglement moeten de uitnodiging en
begeleidende stukken ten minste 7 dagen voor de vergadering worden verstuurd. De leden
maken alles over aan de secretaris van het LOK, Liesbeth Guinier, uiterlijk 14 dagen voor de start
van de volgende vergadering. Dit gebeurt per mail: liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be.

Bijlagen bij het verslag:
1. Besluit college van burgemeester en schepenen van 30/05/2016 betreffende a afspraken
scholen Boortmeerbeek voor- en naschoolse opvang
2. Advies schoolraad VBS de bosuiltjes
3. Voorstelling digitaal loket kinderopvang

Het verslag wordt ter kennis gebracht van het vast bureau en nadien gepubliceerd op de website
van het OCMW.
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