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VISIETEKST 

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG BERLAAR 
 

1. VISIE 
 

 Het Lokaal Overleg Kinderopvang ijvert ervoor dat alle kinderen en jongeren zich individueel kunnen 
ontplooien in een milieu  

→ waar kinderen, jongeren en volwassenen naar elkaar luisteren en elkaars inbreng constructief 
aanwenden (participatief model);  

→ waar met elkaar wordt omgegaan in warmte en geborgenheid en iedereen in zijn individualiteit 
wordt gerespecteerd (emotionele ontwikkeling);  

→ waar kinderen, jongeren en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar omgaan in 
verbondenheid en verscheidenheid tussen mensen en culturen, met respect voor ieders 
levensbeschouwing (sociale ontwikkeling);  

→  waar kinderen, jongeren en volwassenen zich via een boeiend aanbod naar eigen vermogen 
kunnen ontwikkelen op motorisch, psychologisch en intellectueel vlak.  

Vanuit deze visie willen we de leefwereld van gezinnen inhoudelijk verrijken, hun veerkracht vergroten 
(empowerment) en hun welbevinden versterken.  

We streven daartoe naar een toegankelijk aanbod, coördinatie van de verschillende activiteiten, intense 
samenwerking met alle betrokken partijen, kwaliteit in opvoedings-, opvang- en welzijnsvoorzieningen en 
een maximale informatieverstrekking naar kinderen, jongeren en hun ouders toe.  

Het LOK tracht zo veel mogelijk professionele partners te betrekken bij de realisatie van haar 
doelstellingen.  

2. DOELSTELLINGEN  
 

1. Informatie en ondersteuning bundelen naar haar doelpubliek toe.  

2. De regisseursrol waarnemen en doorverwijzen naar de juiste instanties.  

3. Overleg, samenwerking en een kwalitatief partnerschap realiseren tussen de verschillende lokale en/of 
regionale organisaties werkzaam in het veld.  

4. Beleidsmaatregelen beoordelen op hun meerwaarde voor kinderen, jongeren en gezinnen en 
implementeren ten goede van hen.  

5. De maatschappelijke realiteit onder de aandacht te brengen, er rekening mee houden en waar mogelijk 
vertalen in lokale beleidsvoorstellen.  

6. De rol van lokale adviesraad vervullen op het vlak van beleidsdoelstellingen voor kinderopvang.  
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3. DOELGROEP 
 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang richt zich tot jonge gezinnen, gezinnen met jonge kinderen (tot 12 
jaar) en ouders met nood aan feedback en ondersteuning over de ontwikkeling, de gezondheid en de 
opvoeding van hun kind.  

4. ACTOREN 
 

Om een efficiënte samenwerking op te zetten is het belangrijk om duidelijke doelstellingen te formuleren 
en duidelijke doelgroepen af te bakenen. Op basis daarvan moeten de juiste actoren in het 
samenwerkingsverband terecht komen.  

De leden kunnen professionals, vrijwilligers, ouders, jongeren en kinderen zijn.  

Leden met stemrecht:  

→ De vergunde kinderopvanginitiatieven ((zelfstandige)kinderdagverblijven, diensten voor 
opvanggezinnen, zelfstandige opvanggezinnen, initiatieven voor buitenschoolse opvang, …) 

→ De vrijwillige medewerkers van Kind en Preventie (consultatiebureau voor het jonge kind) 
→ De kleuter- en lagere scholen van alle onderwijsnetten en – vormen 
→ De gebruikers (kinderen en jongeren tussen 0 en 12 jaar, vertegenwoordigd door ouders via 

oudercomité) 
→ De voorzitter 

Leden zonder stemrecht: 

→ De lokale overheid (schepen bevoegd voor kinderopvang) 
→ Politieke mandatarissen of een door elke fractie in de gemeenteraad aangewezen persoon 
→ Gemeentelijke ambtenaren 
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