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LOK - Lokaal Overleg Kinderopvang Berlaar 

Verslag vergadering d.d. 26 maart 2018 
Refter GBS De Stap  
 
Aanwezig:   Gerd Vervliet, voorzitter LOK 
   Suzy Put, Schepen van Jeugd en Gezin 
   Sofie Wouters, coördinator BKO Roefels + secretaris LOK 
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Johan Sels, Ouderraad VBS Berlaar 
Willy Beullens, Partijafgevaardigde CD&V 
Liesbeth Ceulemans, afgevaardigde S.pa 
Jeannine Van Hoorebeeck (plaatsvervanger), Kind en Preventie 
Yves De Smedt, Nathalie Labeye, Kinderdagverblijf Giegel  

 
Verontschuldigd :  Hilde Ceulemans, VZW Tarag 

Mieke Ceulemans, De Kleine Lotus 
Ilse Cleirbaut, Wolkewietje Extra  

 
Afwezig:    Breugelmans Hilde, Landelijke Kinderopvang dienst Opvanggezinnen 

Tom Claes, Gesubsidieerde Vrije Basisschool 
Tilly Lembrechts, Partijafgevaardigde N-VA  
Nancy Ceulemans, partijafgevaardigde SamBA 

   Chris Somers, Partijafgevaardigde Vlaams Belang 
 

     
Start: 19.30 uur    

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 26.04.2017 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
Het verslag dat goed werd gekeurd door het schepencollege wordt steeds op de website van de gemeente gezet. 
Dit kan je terugvinden via https://www.berlaar.be/lokaal-overleg-kinderopvang-0 . Sofie zal steeds een mail naar 
alle actoren sturen met hierin (de link naar) het verslag.  

2. Status Huis van het Kind 
Het agendapunt wordt verdaagd wegens ziekte van Sharon Servranckx. Een volgende vergadering zal dan alleen 
gaan over dit onderwerp. Een datum voor deze vergadering zal gevonden worden via een Doodle.  

3. Evolutie 2012 - 2017  
Welke wijzigingen zien we ivm aanpak, aantal kinderen, ... 

Leeftijdsgroep 0-3 jaar 
→ Er zijn zo goed als geen wachtlijsten in Berlaar. Er zijn voldoende opvangplaatsen (ten opzichte van het 

aantal geboortes). De verhouding is ongeveer 50-50 kindjes uit Berlaar en van buiten Berlaar.  
→ Meer ouders zoeken opvang in de buurt van hun werk in plaats van in de gemeente waar ze wonen. Bij 

Giegel is ongeveer 30% van de kinderen van buiten Berlaar.  

https://www.berlaar.be/lokaal-overleg-kinderopvang-0
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→ Vroeger was er veel meer vraag naar fulltime opvang of 4/5e opvang. Er worden nu minder dagen 
opvang gevraagd. Ouders nemen meer ouderschapsverlof op. Grootouders vullen dikwijls de andere 
dagen op.  

→ Lege plaatsen (die er voorheen amper waren), kunnen nu opgevuld worden via occasioneel plaatsen 
(instroom via ouders die scholing volgen via VDAB, via OCMW, …) 

→ Onthaalouders hadden geen kwalificatie nodig. Het decreet kinderopvang bepaalt dat in 2024 iedereen 
een kwalificatiebewijs nodig heeft. Instroom van onthaalouders wordt kleiner en moeilijker. Di  

→ Samengestelde gezinnen begint een norm te worden, voorheen een uitzondering. Zo is er de 
problematiek van 4 ouders in plaats van 2 (mama, papa, plusouders). Er duiken meer 
opvoedingsproblemen op. Hierop kunnen opvoedingswinkels misschien een antwoord bieden. Bij 
begeleider geeft dit meer druk. 

Leeftijdsgroep 2,5 tot 12 jaar 
→ Kinderen zitten op de opvang omdat het moet. Vroeger werden ze gebracht zodat ouders dikwijls wat 

alleen-tijd hadden.  
→ Er wordt meer gekeken naar de kostprijs. Ouders rekenen op het begonnen halfuur om hun kind te 

brengen en te komen halen.  
→ Houding van kinderen is veranderd. Ze worden mondiger, zelfstandiger.  

4. Overbezetting  

Hoe werden in 2017 problemen ivm overbezetting aangepakt?  
Welke overwegingen spelen mee? 
Dit werd behandeld in agendapunt 3.  

Wolkewietje vult dit nog aan. Er worden nooit meer kinderen opgenomen in de planning als de toegestane 
capaciteit. Er wordt dus nooit een rustige woensdag gecompenseerd met een overbezette donderdag. Door het 
systeem van ‘bestellen is betalen’, is dit nu ook mogelijk. Een extra dag, aangevraagd door een ouder, wordt 
alleen maar toegestaan als er die dag minder kindjes zijn dan de toegestane capaciteit.  

Uitzonderingen worden wel gemaakt bij dringende vragen bij bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. De extra dag 
wordt steeds schriftelijk gemotiveerd.  

5. Werkwijze van crèches en onthaalouders m.b.t. voorbereiding 
latere school / BKO 
→ Zelfstandigheid bevorderen 
→ Zindelijkheidstraining opstarten  
→ Eten met vork bevorderen 

6. Opleidingen 2018 
Wim Kelber vraagt dat de gemeente de cursus "levensreddend handelen voor kinderen" ( max 12 p ) organiseert 
en betaalt voor vernieuwingen en nieuwelingen. Wim Kelber zal dit bij de bevoegde instanties navragen en bij de 
volgende LOK-vergadering terugkoppelen." 
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 Er wordt gekozen om een infoavond te geven rond Leer positief denken. Deze zal doorgaan op dinsdag 2 
oktober 2018 in de refter van de lagere school GBS De Stap. Er zullen opnieuw affiches en flyers worden 
gemaakt en verdeeld naar alle leden, scholen, crèches, … 

7. LOK visietekst  

Bekendmaking initiatief en eerste revisie  
De wijzigingen worden aangepast. De aangepaste versie wordt bij dit verslag gestuurd.  

Er waren vragen over de 2/3 meerderheidsregel.  

Een advies is rechtsgeldig als bij de samenstelling opgenomen in de statuten ten hoogste twee derde leden van 
hetzelfde geslacht telt. De effectieve aanwezigheid op de vergadering waarop het advies wordt gestemd, bepaalt 
de rechtsgeldigheid van het advies niet. Naast het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 
2013) bevat ook het Gemeentedecreet een aantal bepalingen in verband met adviesraden die van toepassing zijn 
op het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Artikel 200 van het Gemeentedecreet stelt dat ten hoogste twee 
derde van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn. Anders kan er niet op rechtsgeldige wijze advies worden 
uitgebracht. Alle adviesraden moeten voldoen aan deze regel, wat betreft hun formeel goedgekeurde 
samenstelling door de gemeenteraad. Toevallige afwezigheden op een bepaalde vergadering vormen dus geen 
obstakel.  

Bij definitief ontslag en vervanging, moet wel met deze regel rekening worden gehouden. Dus bij definitieve 
vervanging van een effectief lid is de regel wél van toepassing. Meer informatie vind je via: 
http://www.genderatwork.be/wp-content/uploads/gelijke-kansen-adviesraden.pdf 

8. LOK huishoudelijk reglement 

Bekendmaking initiatief en eerste revisie  
De wijzigingen worden aangepast. De verbeterde versie wordt bij dit verslag gestuurd 

9. LOK organiek reglement  

Bekendmaking initiatief en eerste revisie  
De wijzigingen worden aangepast. De verbeterde versie wordt bij dit verslag gestuurd 

10. LOK relevante feedback van de Burgerbabbels 2017 
Op dit moment kan hier geen informatie over worden gegeven. De resultaten worden verwerkt in een rapport dat 
tegen eind april wordt bezorgd aan de gemeenteraadsleden. Dit agendapunt zal verplaatst worden naar de 
volgende vergadering.  

11. Varia 
Kristine Garcia, partijafgevaardige van Groen! heeft zich uitgeschreven. Er komt geen plaatsvervanger.  

http://www.genderatwork.be/wp-content/uploads/gelijke-kansen-adviesraden.pdf
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12. Vastlegging datum volgend LOK 
Er zal een Doodle rondgestuurd worden om een volgende vergadering af te spreken.  

 
 

Einde: 21.20 uur 
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