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Agenda
1.

Verwelkoming leden

De voorzitter heet iedereen welkom. We zitten met een aantal nieuwe gezichten rond de tafel. De
aanwezigen stellen zich kort voor. Alle stemgerechtigde leden zijn aanwezig, afgezien van Daisy
Deneef en een vertegenwoordiger van de GBS. Vanuit de ouderraad GBS werd nog niemand
aangesteld.
2.

Goedkeuring verslag 30/05/2016

De vergadering keurt het verslag goed, mits één opmerking: de buitenschoolse kinderopvang in
Haacht wordt door IGO georganiseerd. We passen dit aan.

3.

Opvolging actiepunten

LOK 30/05/2016
Actie
Vervanging ontslagnemende leden
Oplossing opvangaanbod voor- en na school:
gelijkstelling prijzen

Verantw.
Liesbeth G
Scholen

Opvangmogelijkheden binnen wettelijke
mogelijkheden
Bestaan van een Huis van het kind in
Boortmeerbeek

Liesbeth G

Organisatie lokaal sociaal beleid in
Boortmeerbeek

Katrien

Katrien

Status
Agendapunt
Alle scholen hebben de opvangprijzen
aangepast aan die van Ravot:
 < 3 uur: € 4
 tss 3-6u: € 6
 hele dag: € 11,20
Op de website van de respectievelijke
scholen staat de info vermeld rond opvang
Ravot en busvervoer. De Wegwijzer vult het
uur nog aan.
Agendapunt
Het betreft een samenwerkingsverband
waarbinnen verschillende organisaties samen
zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd
en afgestemd aanbod ter ondersteuning van
(aanstaande) gezinnen met kinderen en
jongeren.
Bestaat als dusdanig niet in Boortmeerbeek.
Wel zijn er verschillende initiatieven: Kind en
Preventie, de oprichting van een digitaal loket
kinderopvang (cfr. info 30/05/2016), het LOK
(opvangaanbod, lokale noden en kansen
detecteren, …), OCMW (kinderarmoede), …
Voor de periode 2008-2013 was er een apart
LSB-plan opgesteld (vertegenwoordigers
OCMW en gemeente). Voor de periode
2014-2019 was verplichting tot apart
beleidsplan afgeschaft. De lokale besturen
tekenen door middel van hun MJP in op een
aantal Vlaamse beleidsprioriteiten en krijgen
daar subsidies voor. Voor sociaal beleid
waren er geen subsidies en geen dwingende
Vlaamse beleidsprioriteiten. Dit neemt niet
weg dat er in het strategisch MJP van het
OCMW heel wat beleidsacties zijn
opgenomen betreffende sociaal beleid. Het

2

OCMW coördineert de opmaak en bijsturing
van het LSB.
Met de plannen van de regering tot
inkanteling van de OCMW’s in de gemeente
zal dit nog verder uitgewerkt worden.

4.

Bespreking conceptnota Opvang en vrije tijd

Voor dit agendapunt hebben we Leen Walravens uitgenodigd. Leen is stafmedewerker
ondersteuning initiatieven buitenschoolse opvang, provincie Vlaams-Brabant en Limburg bij de
VVSG.
Leen bespreekt de conceptnota ‘Opvang en vrije tijd van kinderen’ inhoudelijk.
Uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.

Kwaliteitsvolle opvang en vrije tijd
Samenwerken met onderwijs, jeugd, sport en cultuur (integratie van aanbod)
Referentiekader om aan te voldoen (Q-eisen op Vlaams niveau)
Regie in handen van lokaal bestuur

Uitdagingen:
-

Samenwerken met de school vanuit één gemeenschappelijke visie: het kind staat centraal
en heeft recht op een kwaliteitsvolle kinderopvang
De krachten van de buitenschoolse kinderopvang zichtbaar maken voor scholen, ouders,
derden, …
Samenwerken met andere aanbieders van vrije tijd, zijnde sport, muziek, beeld

Na bespreking uit de vergadering volgende bemerkingen en bezorgdheden:


De budgetten zullen overgedragen worden aan de lokale besturen. Er wordt vanuit het
oudercomité van de Wegwijzer een bezorgdheid geuit dat de bedragen van de budgetten
zullen verminderen. VVSG gaat er mee voor lobbyen dat de huidige budgetten behouden
blijven.



Het referentiekader vanuit de Vlaamse overheid bevat geen normen, de regie ligt dus volledig
bij de lokale besturen. Elk lokaal bestuur zal dit op een of andere manier invulling geven.
Leen geeft enkel voorbeelden:
- Tessenderlo: de kinderen komen toe op de opvang en worden van daaruit naar
sportactiviteiten, muziekactiviteiten, … gebracht.
- Kortopvang in de scholen tot 17 uur. Alle kinderen die langer dan 17 uur blijven, gaan naar
de centrale locatie. De opvang op woensdag en tijdens vakanties wordt in de centrale
locatie georganiseerd.



In Boortmeerbeek zijn de ouders over het algemeen tevreden over de kwaliteit van Ravot.
Om er effectief gebruik van te maken, weegt het praktische aspect door. De ouders vinden
het belangrijk dat er voor- en naschoolse opvang in de scholen is zodat zij hun kinderen zelf
kunnen afzetten/ ophalen op school en de kinderen niet voor een korte periode moeten
worden vervoerd naar een andere locatie. Op woensdagen en tijdens vakanties speelt dit
niet mee.
De scholen blijven vragende partij om behalve op woensdag, de voor- en naschoolse opvang
in de scholen te organiseren. Hierdoor kan de kwaliteit en de praktische organisatie van de
opvang in de scholen verbeteren.
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Voor de Bosuiltjes (Schiplaken) blijft het moeilijk voor ouders om voor- en naschools gebruik
te maken van Ravot omwille van de afstand.



Bij Kringeling is het moeilijk om geschikt personeel te vinden en te houden voor de opvang
in de school. Er is onduidelijkheid of er bij de ouders draagvlak is om de opvang standaard
te laten doorgaan op Ravot. Sarah bekijkt of de ouders hierin bevraagd kunnen worden via
de ouderraad (vergadering in februari). Liesbeth kan hierop toelichting geven over de
organisatie van Ravot en enkele extra’s in de kijker zetten: kleinschalige opvang in
aangename ruimte, mogelijkheid tot ontbijt, huiselijke sfeer. De opvang is meer dan toezicht
alleen.



Op Ravot blijft het aantal kinderen voor- en naschools dalen. De nadruk ligt op het aanbieden
van een kwaliteitsvolle opvang: een uitgewerkt activiteitenaanbod met voldoende begeleiders
(1/ 14 kinderen): voorschools, naschools en op andere opvangmomenten.



Er wordt gesuggereerd om vanuit Ravot pro-actiever te communiceren naar ouders die nog
geen gebruik maken van de opvang. Vooral het feit dat een kind maar één keer geregistreerd
moet worden en dat er voor de voor-en naschoolse opvang niet moet worden ingeschreven,
mag meer benadrukt worden. De communicatie moet met de scholen worden opgenomen.



Ouders geven aan dat het boetesysteem ervoor zorgt dat ouders pas laat inschrijven voor
de vakanties. Het concept dat kinderen vrije keuze hebben op Ravot en dat er voldoende
activiteiten zijn, wordt door ouders en kinderen erg geapprecieerd.



Een centraal inschrijvingssysteem voor sport, cultuur en naschoolse opvang zou het voor
ouders overzichtelijker maken.



Vanuit IGO wordt opgemerkt dat Boortmeerbeek via Ravot in totaal meer gesubsidieerde
opvangplaatsen heeft dan bijvoorbeeld de stad Leuven; dat het belangrijk is om deze
subsidies te behouden.



VVSG zal handvaten ontwikkelen om de conceptnota op lokaal niveau in de praktijk uit te
werken. Het is belangrijk om met kleine stapjes te werken door bijvoorbeeld te kijken waar
samenwerking mogelijk is en waar de noden van het kind liggen in Boortmeerbeek. VVSG
zal ook lobbyen om subsidies te krijgen om lokaal een coördinator aan te stellen die de
uitwerking van opvang en vrije tijd van kinderen op zich kan nemen.

Afspraak:
De LOK-leden bespreken de conceptnota en de bovenstaande bemerkingen en bezorgdheden
met hun achterban (schoolbesturen, schoolraad, ouderraad…). Op die manier kunnen ook daar
adviezen en vragen worden geformuleerd. Deze worden besproken op het volgende LOK met
een advies naar de gemeenteraad.
5.

Overlopen ledenlijst LOK

Conform artikel 5 van het huishoudelijk reglement worden bij het begin van elk schooljaar alle
organisaties verzocht hun afgevaardigden en plaatsvervangers aan te duiden, en alle individuele
gebruikers om hun engagement te bevestigen. Er werd een mail gestuurd naar de ouderraden
(9/09/2016). Een oproep werd gedaan naar de individuele gebruikers via de website van het
OCMW en het gemeentelijk infoblad.
We overlopen de ledenlijst:
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Stemgerechtigde leden:
Organisatie
OCMW Boortmeerbeek
Gemeente
OCMW Boortmeerbeek BKO Ravot
GBS Boortmeerbeek

Functie
coördinator sociale zaken

teamcoördinator

Lid
Katrien Willekens
Voorzitter LOK
Daisy Deneef
Liesbeth Guinier,
secretaris LOK
Lieselot Kemps

Plaatsvervanger
/
/
/

VBS De Wegwijzer

verantwoordelijke voor- en
naschoolse opvang
directeur

VBS Kringeling

directeur

Sara De Smet

VBS De Bosuiltjes

directeur

Luc Van den Acker

Oudercomité GBS
Boortmeerbeek
Oudercomité VBS De
Wegwijzer
Oudercomité VBS
Kringeling
Oudercomité VBS De
Bosuiltjes
LKO dienst
onthaalouders zorgregio
Leuven, BoortmeerbeekKampenhout
Het Malterieke

voorzitter ouderraad

Nog geen vervanging

voorzitter ouderraad

Liesbeth Horckmans

ouderraad

Ine Van Elskens

voorzitter ouderraad

Steven Meel

Ellen Stassart

verantwoordelijke

Annemie Waebens

Ilse Vandewaerde,
regiomanager

hoofdverantwoordelijke

Annick Brems

Patricia Laureys,
coördinator

Sonja Huegaerts

Wilfried De Broeck,
directeur
Sarah Verschueren,
zorgcoördinator
Tine Hendrickx,
leerkracht
Eva Hendrickx,
leerkracht (1/5de dir.)

Bart Vandorpe

Niet-stemgerechtigde leden:
Organisatie
Functie
Lid
OCMW
raadslid
Ann Wils
Gemeente
raadslid
Els Schoeters
OCMW
secretaris
Nico Weyns
IGO
regionaal coördinator
Carina Kenis
kinderopvang
Kind en Gezin
Provinciaal consulent
Ilse Haesendonck *
kinderopvang
*Niet op vergaderingen aanwezig, maar volgt verslagen op.

Er wordt nog oproep gedaan naar de ouderraad van GBS om een lid af te vaardigen.
Zie bijlage bij dit verslag:
Bijlage 1: nieuwe ledenlijst
6.

Opvang door begeleiders

Op het LOK van 30/05/2016 werd oa. de vraag gesteld welke mogelijkheden de wetgeving biedt
naar opvang van begeleiders op andere locaties. Er werd eveneens gesteld dat er alles aan
gedaan moet worden om de subsidies voor de buitenschoolse kinderopvang veilig te stellen.
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6.1.

Mogelijkheden inzet begeleiders andere locatie

Begeleiders van Ravot mogen (tijdens hun contract Ravot) worden ingezet als begeleider in de
naschoolse opvang van scholen voor zover het niet gaat om ex-weerwerkgesco’s. Deze mogen
enkel worden tewerkgesteld in een IBO. Voor de opvang in scholen hoeft een begeleider niet te
voldoen aan de norm van 1 begeleider per 14 kinderen.
Op Ravot werken er 5 begeleiders (0,50 VTE) als niet ex-weerwerkgesco en 3
doelgroepmedewerkers (0,5 VTE). Organisatorisch is het onbegonnen werk om deze mensen
tijdens hun werktijd op Ravot door te sturen naar de scholen. Ook inhoudelijk is er een verschil in
opvang. In de scholen ligt het accent eerder op toezicht dan op spelaanbod. Bovendien hebben
de begeleiders op Ravot geen tijd op overschot binnen hun contract op Ravot om te worden
doorgestuurd naar de scholen.
Afspraak:
Liesbet Guinier stuurt een mail naar de scholen met de vraag hoe zij momenteel hun voor- en
naschoolse opvang organiseren:
- aantal aanwezige kinderen
- aantal begeleiders per begonnen half uur
- statuut begeleiders
- contract begeleider (aantal uren, organisatie tijdens zomermaanden?)
Bedoeling is om dit in kaart te brengen tegen het volgende LOK ter bespreking.
6.2.

Subsidies Ravot

Zie Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de
subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang: Art. 22.: Als de
vereiste minimumbezetting tijdens een kalenderjaar niet gehaald wordt, volgt de schorsing of de
evenredige vermindering van de subsidie met ingang van het tweede kwartaal dat volgt op dat
kalenderjaar.
Als de organisator aantoont dat over een periode van vier kwartalen de vereiste
minimumbezetting opnieuw wordt gehaald, kan de subsidie, met ingang van het kwartaal dat volgt
op de referentieperiode, opnieuw worden opgestart of verhoogd.
De vereiste minimumbezetting moet 80% zijn. Ravot zit hier nog ruim boven. Er wordt immers
gekeken naar de gesubsidieerde plaatsen (74,57), niet naar de erkende plaatsen (87 vs 104).
In het toekennen van de subsidies wegen niet alle opvangmomenten even zwaar door:
- voorschools: 12,54%
- naschools: 25,08%
- woensdagnamiddag: 14,11%
- schoolvrije dagen: 3,72%
- vakanties: 44,55%
Tot zover de schoolvakanties optimaal bezet zijn, hoeft Ravot zich aldus geen zorgen te maken
over de subsidies.
Momenteel stelt er zich een probleem naar bezetting tijdens de ochtendopvang (tot 10 kinderen).
Deze opvang afschaffen heeft implicaties op de subsidies aangezien een IBO voorschoolse
opvang moet voorzien vanaf 7 uur. Wanneer de voorschoolse opvang stop gezet wordt, moet bij
de klantenbeheerder van Kind en Gezin nagevraagd worden welke financiële gevolgen dit heeft.
Bovendien blijft er vraag, hoe miniem ook, van ouders om hierin te voorzien. De begeleider die
wordt ingezet tijdens de ochtendopvang heeft een ingevuld takenpakket naast de opvang van de
betreffende kinderen. Voorlopig blijft het dus zinvol om de ochtendopvang te behouden.
Binnen de huidige werking zijn er 2 mogelijkheden om de bezetting te optimaliseren:
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6.2.1. Verschuiven in de huidige bezetting
6.2.2. Uitbreiden
1.1. Verschuiven in de huidige bezetting
Actueel:
Opvangmoment
Voorschools
Naschools
WoensdagNM
Schoolvrije dagen
Vakanties

Aantal gesubsidieerde
opvangplaatsen
67
67
67
67
84

Aantal erkende
opvangplaatsen
87
87
87
87
104

Het is bijvoorbeeld mogelijk om het aantal gesubsidieerde plaatsen uit te breiden tijdens de
vakanties ten nadele van het aantal gesubsidieerde plaatsen tijdens de voorschoolse opvang.
Dergelijke verschuiving is niet noodzakelijk een uitbreiding.
Ravot heeft actueel 74,57 gesubsidieerde plaatsen, als volgt verdeeld:

Situatie op locatieniveau

vs

ns

woenm

snip

vak

67

67

67

67

84

Voorschoolse opvang (vs)
Naschoolse opvang (ns
Woensdagnamiddag (woenm)
Snipperdagen (snip)
Vakantiedagen (vak)
equivalent volle plaatsen

12,54%
25,08%
14,11%
3,72%
44,55%

67
8,40
67 16,8036
67 9,4537
67 2,4924
84 37,422

100,00%

74,57

In onderstaande tabel verhogen we de erkende capaciteit op schoolvakantie naar 104
gesubsidieerde plaatsen (zonder uitbreiding). De rest wordt aangevuld met erkende en niet
gesubsidieerde plaatsen.

Situatie op locatieniveau
Voorschoolse opvang (vs)
Naschoolse opvang (ns
Woensdagnamiddag (woenm)
Snipperdagen (snip)
Vakantiedagen (vak)
equivalent volle plaatsen

vs

ns

woenm

snip

vak

20

60

60

60

104

12,54%
25,08%
14,11%
3,72%
44,55%
100,00%

20
60
60
60
104

2,51
15,048
8,466
2,232
46,332
74,59

1.2. Uitbreiden
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De opvangcapaciteit op Ravot kan nog worden uitgebreid gelet op de uitbreiding met de stille
ruimte als opvanglokaal en de EHBO-ruimte, uitgaande van de norm van 4m² per kind. Het zou
gaan om 3 extra kindplaatsen.
7.

Bestrijden kindarmoede

In de bestrijding van kindarmoede krijgt het OCMW Boortmeerbeek subsidies om tussen te
komen in een aantal activiteiten (fonds sociale en culturele participatie). Zie folder als bijlage 2.
Aan de scholen en kinderopvanginitiatieven wordt gevraagd ouders hierover te informeren.
Binnen dit thema kunnen scholen en kinderopvanginitiatieven een belangrijke rol spelen:
- (gratis) aanbieden warme maaltijden
- tegemoetkoming bij uitstappen, … (ook via mutualiteit)
- tegemoetkoming bij aankoop materialen
- extra tussenkomst voor kinderen in kader van onderwijsondersteuning, psychologische
en (para)medische ondersteuning
- …
De LOK leden geven aan dat de drempel te hoog is voor ouders om een aanvraag in te dienen
bij het OCMW en dat de scholen niet altijd weten welke kinderen in armoede leven.
8.

Varia
1. Ouderbijdrage buitenschoolse kinderopvang

Initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang hanteren voor de prijs die ze aan ouders kunnen
vragen in de regelgeving opgelegde minima en maxima. Vanaf 1 januari 2017 worden deze
minima en maxima als gevolg van de indexering aangepast:
Bedragen per
begonnen half uur

Voor en naschoolse
opvang
Schoolvrije dagen en
vakantiedagen:
- < 3 uur
- Tussen 3-6 uur
- Hele dag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

Vorig bedrag

Vorig bedrag

Nieuw bedrag
(verhoging)

€ 0,77

Nieuw bedrag
(verhoging)
€ 0,78

€ 2,87
€ 4,30
€ 8,55

€ 2,90
€ 4,35
€ 8,64

€ 4,65
€7
€ 13,99

€ 4,70
€ 7,08
€ 14,14

Enkel IBO’s wiens ouderbijdrage lager is dan de geïndexeerde minima zijn verplicht om de
ouderbijdrage aan te passen. De prijs van Ravot, en dus ook van de scholen, voldoet aan de
gestelde voorwaarden:
- < 3 uur: € 4
- tss 3-6u: € 6
- hele dag: € 11,20
Het LOK is geen vragende partij om de ouderbijdrage aan te passen.
2. Naschoolse sport op Ravot
Op de gemeenteraad van 28/11/2016 wordt besproken om de sportsnack in het voorjaar 2017 op
Ravot te organiseren. Tussen 18 april 2017 en 20 juni 2017 worden er elke dinsdag van 16 tot 17
uur twee sporten aangeboden voor de kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. De kinderen
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maken gebruik van het gratis gemeentelijk busvervoer om naar Ravot te komen en de kinderen
kunnen tot 19 uur worden opgevangen op Ravot.
3. Voorstellen naar volgende agendapunten?
Er zijn geen voorstellen, uitgezonderd het verder bespreken van het samenwerken in opvang op
school. Zie punt 4. Afspraken.
9.

Vastleggen volgend vergadermoment

Een nieuw vergadermoment wordt vastgelegd op maandag 13 maart 2017 om 20 uur in de
vergaderzaal van het OCMW, Heverplein 3, 3191 Boortmeerbeek.
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. Ledenlijst
2. Folder sociale en culturele participatie
3. Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie van de opvang en vrije tijd van kinderen
Het verslag wordt ter kennis gebracht van het vast bureau en nadien gepubliceerd op de website
van het OCMW.
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