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De voorzitter opent de vergadering met een kennismaking, zodat iedereen weet wie in welke 

hoedanigheid aanwezig is.  

Burgemeester Jelle Wouters vult vervolgens aan met een uitgebreide duiding van het LOK en wat het 

doel hiervan is. Hij vermeldt onder meer dat het goed is dat er vanuit verschillende geledingen een 

afvaardiging is, omdat het Lokaal Overleg Kinderopvang een heel brede bevoegdheid heeft. Hij 

benadrukt de dialoogfunctie van het LOK en dat de gemeente graag feedback meeneemt van de 

inwoners en organisaties die betrokken zijn bij kinderopvang.  

Kinderopvang heeft  zowel betrekking op het luik voorschoolse kinderopvang (kinderen van 0 tot 2,5 

jaar) als het luik schoolse kinderopvang (kleuter- en lagere school). Dit aanbod behelst heel wat 

partners: kinderen, (groot)ouders, organisatoren, overkoepelende instanties, … Het is belangrijk dat 

de gemeente een klankbord heeft in haar algemeen beleid met betrekking tot kinderopvang. Het LOK 

werkt voornamelijk op lange termijn en volgt de duurzame tendensen op inzake kinderopvang. De 

leden van het LOK kunnen hun inbreng geven tijdens de contactmomenten zelf of doorheen het jaar 

rechtstreeks aan de dienst of de bevoegde leden van het College van burgemeester en schepenen. 

 De voorzitter vult dit aan door mee te geven dat de aanwezigen een antennefunctie hebben en dus 

functioneren als doorgeefluik tussen verschillende organisaties, scholen, … en de gemeente. Jelle geeft 

nog mee dat er steeds informeel contact mag worden opgenomen met de dienst indien er 

opmerkingen, vragen of grieven zijn. Hiervoor moet niet gewacht worden op een volgend LOK.  

Nieuwe locatie BKO Werchter 

De gemeente Rotselaar investeert in een nieuwe kleuterschool in Werchter. De bedoeling is dat de 

nieuwe school in september 2019 in gebruik zou worden genomen. Het is de bedoeling dat de nieuwe 

kleuterschool in Werchter een dubbel gebruik zal kennen. Zowel de school als de BKO zal zich daar 

vestigen. Dit kadert in het beleid van de gemeente om infrastructuur optimaal te gebruiken en niet te 

laten leegstaan. 

Lokaal C07, de slaapklas, zal volledig ter beschikking gesteld worden voor de BKO. De slaapklas kan 

volledig verduisterd worden. In de BKO zullen ook leerlingen van de lagere school terecht kunnen. 

Daarom worden er ook meubels voorzien op maat van lagere schoolkinderen.  

De polyvalente ruimte wordt dubbel gebruikt door de school en de BKO, evenals de keuken en het 

sanitair. Het grote voordeel van de verhuis van de BKO is dat nu de kinderen de straat niet meer zullen 

hoeven over te steken om zich naar de opvang te verplaatsen en dat er 2 speelplaatsen ter beschikking 

zijn voor de kinderen. De speelplaats van de kleuters en de lagere school zijn verbonden met elkaar. 

Dit project laat toe dat de schoolse kinderopvang in de kleuterschool zelf plaatsvindt. Hierdoor is er 

veel meer gebruik mogelijk van de speelinfrastructuur.  

Hiernaast volgen we ook de tendens van gedeelde infrastructuur. Hierbij is het belangrijk dat er niet 

uit het oog verloren wordt dat dubbel gebruik door beide partners moet worden gedragen en dat ze 

in overleg gaan met elkaar. Momenteel bereid Landelijke Kinderopvang het dossier voor de herlocatie 

voor in samenwerking met de school. Dit zal gevolgd worden door een keuring van Kind en Gezin.  

De voorzitter geeft aan dat dit een knap en zinvol initiatief lijkt, maar stelt zich vragen over een kwestie 

uit het verleden. Aan een deel van de subsidies die de gemeente Rotselaar krijgt (FCUD) hingen 

voorwaarden vast. Een absolute eis was destijds dat deze BKO-omgeving volledig gescheiden moest 

zijn van de schoolomgeving. De voorzitter vraagt zich af of dit nog steeds het geval is, want het zou 

zonde zijn om subsidies voor zo’n goed project te verliezen.  



Ilse van Landelijke Kinderopvang geeft aan dat dit veranderd is en dat dit op dit moment niet meer van 

toepassing is. De eis om de omgevingen van elkaar te scheiden geldt niet meer. Jelle benadrukt dat de 

locatie nooit mag gedeeld worden op hetzelfde moment. Een shift in het toekomstige decreet geeft 

hopelijk meer flexibiliteit.   

Gebouwen 

In de vorige legislatuur zijn er grote investeringen gebeurd in de BKO van Heikant, Rotselaar-centrum 

(nieuwbouw) en De Rank. De focus voor de gebouwen vanuit de gemeente ligt momenteel op de 

kleuterschool/BKO in Werchter. Hiernaast zijn er nog enkele andere zijprojecten:  

- Rotselaar Centrum: hier zullen bijkomstige akoestische panelen worden gezet. 

- Rotselaar Heikant: in de BKO wordt de keuken vernieuwd. Dit is de eindfase van de volledige 

vernieuwing van het gebouw in Rotselaar Heikant.  

- Wezemaal: de gemeenteschool van Wezemaal kan worden opgenomen in de 

meerjarenbegroting. Hiernaast kan er dan ook gekeken worden naar de heroriëntering van 

de BKO daar.  

 

Situatieschets schoolse kinderopvang Rotselaar 

Sara overloopt de situatieschets en de wijzigingen. In verschillende locaties van LK Stekelbees wordt 

momenteel een nieuw systeem (Wombat) gebruikt om de kinderen in en uit te scannen en op basis 

van deze tijdsregistraties te factureren. Liesbeth van Landelijke Kinderopvang geeft hierover uitleg.  

Er volgen enkele vragen over de werking die door Liesbeth beantwoord worden.  

Jelle kadert het gebruik van deze situatieschets. Die heeft als doel om het LOK en de jeugddienst 

actuele, geüpdatete informatie te bezorgen over de gehele werking van de schoolse kinderopvang, 

zowel het luik van de buitenschoolse als de gemelde opvang. 

Jelle geeft mee dat inzake schoolse kinderopvang er vanuit het lokaal bestuur de nadruk wordt 

gelegd op: 

1. Gemeentelijke en vrije scholen op een gelijke manier behandelen met het aanbod. 

2. Belangrijk dat elk kind in de schoolse kinderopvang terecht kan. 

3. Dat dit zonder inschrijving kan gebeuren.  

 

De cijfers van de (gemelde) kinderopvang en activiteiten worden permanent opgevolgd door de 

jeugddienst en LK. 

Aanbod naschoolse activiteiten 

De voorzitter kadert door te zeggen dat er een sterke uitbreiding is geweest van het aanbod inzake de 

naschoolse activiteiten en deze activiteiten de afgelopen jaren steeds goed verlopen zijn. We moeten 

de kwaliteit hiervan bewaken en blijven zorgen dat er variatie is. Het is een noodzaak om het aantal 

kinderen die nood hebben aan opvang tegemoet te komen en te zorgen dat ze ergens terecht kunnen.  

Vraag vanuit het LOK: Er wordt gevraagd om goede communicatie te verzekeren tussen de 

verschillende instanties, zijnde Stekelbees, het naschoolse aanbod en de tekenschool. Dit is in het 

verleden niet altijd even vlot verlopen. Nu wel, maar om zeker te zijn dat deze info wordt doorgegeven 

indien er met nieuwe mensen gewerkt wordt, wil hij dit graag nog eens benoemen.  



Jelle geeft aan dat dit een terechte bekommernis is en dat het de taak moet zijn van elke organisatie 

om samen te werken in het belang van het kind.  

Hij geeft wel nog mee dat er rekening moet worden gehouden met de verschillende statuten van de 

verschillende personen en organisaties die hieraan meewerken en dat daarin vaak duidelijk is 

afgebakend tot waar/wanneer ze verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Hierin moeten dan 

compromissen worden gezocht om een duidelijke en goede werking te verzekeren, maar in deze 

denkoefening wil de gemeente zeker helpen. Uiteindelijk staat het belang van het kind voorop en is dit 

een terechte opmerking. Indien er hierover opmerkingen zouden zijn of problemen opduiken, is het 

advies om dit meteen te melden aan de school, de gemeente en de desbetreffende organisatie. 

De voorzitter bedenkt zich dat het misschien een goed idee is om dit mee te geven op de 

infomomenten voor de ouders in de scholen.  

Vraag vanuit het LOK: In De Rank is er nog geen volwaardig naschools aanbod van bijkomende 

activiteiten bovenop het aanbod binnen- en buitenschoolse kinderopvang die LK Stekelbees aanbiedt 

in opdracht van de gemeente. Wordt er aan gedacht om het aanbod naschoolse activiteiten ook uit te 

breiden? 

Jelle beantwoordt deze vraag. In de vrije scholen, zowel als de gemeentelijke, streven we naar een 

kwalitatief aanbod van buitenschoolse kinderopvang. Hier ligt de prioriteit van de gemeente. We 

bieden hier al een uitgebreid aanbod. Net zoals de gemeentelijke scholen, hebben ook de vrije scholen 

de keuze om dit verder aan te vullen met een aanbod van naschoolse activiteiten. Hiervoor moet dus 

ook naar de scholen zelf gekeken worden. Hij verwijst naar het verleden, toen de gemeente hier een 

aanbod van Academie wou starten. Toen is hier door de school niet op in gegaan omdat ze niet over 

de nodige infrastructuur beschikten. De gemeente investeert zelf aanvullend in naschoolse activiteiten 

op de locaties waar de nood het hoogste is inzake de bezettingscijfers van de opvang, dit is op dit 

moment de meest urgente prioriteit om middelen in te zetten waar deze het meest acuut nodig zijn. 

We staan zeker open voor een overleg met de directies hieromtrent. 

Vraag vanuit het LOK: Er wordt gevraagd of hier een combinatie mogelijk is, eventueel samen met de 

opvang? Jelle zegt dat hier wel nieuwe mogelijkheden door de verhuis van Stekelbees (Landelijke 

Kinderopvang) van de Bergstraat naar de Kapelstraat. De kinderopvang ligt nu centraler tussen 2 

scholen, waardoor er makkelijker naar activiteiten gegaan kan worden. Er zijn dus opties voor de 

toekomst, maar dan in goed overleg met de organisatie van de kinderopvang en de scholen. 

Vakantie-initiatieven Pasen en Zomer 2019  

Het vakantieaanbod werd nog verder uitgebreid dan voorgaande jaren en er werd getracht om zoveel 

mogelijk initiatieven te spreiden over de verschillende vakantieweken. De diensten hebben 

geprobeerd om een zo ruim mogelijk aanbod bekend te maken.  

Specifiek voor de speelpleinwerking streven we naar een zo laagdrempelig mogelijke werking. Dit 

houdt in dat we kijken naar de betaalbaarheid en de toegankelijkheid voor zoveel mogelijk kinderen. 

Voor het speelplein moet er vooraf niet gereserveerd worden. Je kind kan worden ingeschreven via 

het nieuwe online platform I-school waarmee de gemeente samenwerkt. Hierdoor kan je als ouder last 

minute beslissen om je kind de dag erna toch naar het speelplein te laten gaan.  

Een kanttekening die door Jelle gemaakt wordt, is dat dit jaar de verspreiding van de kampen voor de 

paas- en zomervakantie wat vertraging opliep. Normaal gebeurt de bekendmaking na nieuwjaar. Nu 

was dat een aantal weken later. Dit kwam door de implementatie van het nieuwe systeem.  



De aanbieder van het gebruikte systeem kon plots de dienstverlening plots niet meer aanbieden 

waardoor de diensten op korte termijn naar een nieuwe leverancier op zoek moesten en dit nieuwe 

systeem ook moest geïmplementeerd worden.  We willen voor de volgende bekendmaking weer op 

ons gebruikelijke tijdstip de kampen te communiceren naar de ouders.  

Vraag vanuit het LOK: De Hummeltjes hebben eerst 2 weken vakantie en Stekelbees de 2 weken erna. 

Is er een mogelijkheid om gemeentelijke kampen voor jonge kinderen/kleuters te laten doorgaan 

tijdens de periode dat Stekelbees sluit?  

Jelle laat weten dat er een reden is waarom dit niet gedaan wordt: deze kampen raken moeilijk vol op 

dat moment omdat dat steeds tijdens het bouwverlof is. Jelle wil gerust nakijken of er een mogelijkheid 

is om deze 2 vakanties (Hummeltjes – Stekelbees) te laten samenvallen. Ilse en Liesbeth van Landelijke 

Kinderopvang geven mee dat de 2 weken verlof van Stekelbees vastliggen en dat er met de derde week 

geschoven kan worden mits tijdig overleg. Dit is iets om mee te nemen naar de Stuurgroep 

Kinderopvang om verder op te volgen.  

Vraag vanuit het LOK: Sporty-kampen en speelplein zijn beiden pas toegankelijk vanaf 3 jaar. 

Hierdoor kunnen deze jonge kindjes dus enkel terecht bij Stekelbees. Er zijn geen andere oplossingen 

voor hen, terwijl in Stekelbees vaak kinderen zitten die wel naar andere initiatieven kunnen gaan.  

De voorzitter vraagt zich af of het misschien mogelijk is voor Stekelbees om voorrang te geven aan de 

kinderen die enkel de optie hebben om naar Stekelbees te gaan? Wat zijn de opties hiervoor? Liesbet 

geeft aan dat de ouders die op tijd (mei, begin juni) reserveren altijd zeker zijn dat hun kinderen een 

opvangplek hebben tijdens de vakantie.  

Vraag vanuit het LOK: De sportkampjes van Sporty zijn vaak dezelfde die terugkomen. Kan hier meer 

variatie in gebracht worden?  

De sportkampjes hebben vaak inderdaad dezelfde naam en thema, maar de invulling is vaak anders. 

Dit neemt niet weg dat we eventueel wel kunnen samenzitten met Sporty om te kijken wat andere 

mogelijkheden binnen hun aanbod zijn. Hiernaast wordt de opmerking gemaakt dat Sporty in Leuven 

een breder aanbod heeft. Dat klopt, zij hebben meer themakampen. Deze zijn duurder en hebben 

soms aangepaste infrastructuur nodig. Deze is niet altijd aanwezig op de locatie(s) die wij ter 

beschikking hebben. De gemeente blijft ernaar streven om de vakantie-initiatieven zo betaalbaar 

mogelijk te houden en rekening te houden met de maximum capaciteit van de kampjes. Voor de 

specialere/andere/themakampjes kunnen vaak maar een beperkt aantal kinderen inschrijven. We 

kiezen dan liever voor kampen waar meer kinderen kunnen opgevangen worden.  

Fiches voorschoolse kinderopvang 

Rotselaar heeft een uitgebreid aanbod van voorschoolse kinderopvang (kinderen 0 tot 2,5 jaar). Het 

aantal plaatsen per 100 kinderen ligt in Rotselaar op 48.67 terwijl het Vlaamse gemiddelde 43,45 is. 

Het provinciale gemiddelde 44,33 en het gemiddelde van zorgregio Aarschot ligt op 42,83. 

De gemeente Rotselaar stelt een digitaal loket voorschoolse kinderopvang voor. Op deze website is de 

info van de verschillende onthaalouders, kinderdagverblijven en Stekelbees te vinden. Je ziet hier 

zaken zoals de contactinfo, tarieven, openingsuren, hoe je kan inschrijven, de sluitingsmomenten en 

nog wat extra info en foto’s.  

De info voor de voorschoolse kinderopvang staat handig gegroepeerd op de website van de gemeente 

Rotselaar onder ‘Loket Kinderopvang’. Hier staat alle info van onthaalouders, kinderdagverblijven en 



Stekelbees samen op één plek. De gemeente wil ouders graag een objectief overzicht geven van de 

verschillende mogelijkheden naast elkaar.  

Dit is heel gebruiksvriendelijk voor (toekomstige) ouders en zo hoeven ze voor basisinformatie niet alle 

kinderopvanginitiatieven afzonderlijk te contacteren. We krijgen hierop heel wat positieve feedback 

van ouders. 

Daarnaast wil ze deze instanties deels ontlasten door info waarover anders gebeld of gemaild wordt 

aan te bieden op de website, telkens in een gelijkaardig format per instantie zodat de vergelijking 

makkelijk gemaakt kan worden.  

Het aanbod wordt regelmatig geüpdatet en er worden nieuwe fiches online gezet. Het is misschien 

een goed idee om één keer per jaar met de onthaalouders samen te komen om te kijken wat de noden, 

ervaringen en belevenissen zijn.  

Huis van het Kind 

Het Huis van het Kind is opgestart in onze gemeente. De gemeente heeft de officiële erkenning 

ontvangen vanwege de Vlaamse minister van Welzijn. Het is de bedoeling dat dit nieuwe initiatief de 

tijd en ruimte krijgt om van onderuit verder te groeien.  

Het Huis van het Kind nam zijn start tijdens de ‘Week van de Opvoeding’ met een mooi aanbod voor 

zowel ouders als kinderen.  

Er is met de stuurgroep beslist om de focus te houden op 3 prioriteiten:  

- Sociale kaart: werken aan een overzicht van allerlei activiteiten, diensten, organisaties, zodat deze 

op 1 plek terug te vinden zijn.  

- Inrichting van ontmoetingsmomenten (voor 0-2,5 jarigen en hun ouders) 

- Activiteiten organiseren die binnen het bredere kader van Huis van het Kind passen 

- Een huisstijl ontwikkelen onder één koepel 

Voorbereiding beleidsplan 2020 

Jelle geeft bij dit punt de toelichting. Het huidige beleidsplan loopt tot december 2019. Vanaf 1/1/2020 

start het meerjarenplan. Hier wordt voorlopig nog hard aan gewerkt. De noden en vragen worden 

gekoppeld aan acties. De input van het LOK kan worden meegenomen in het nieuwe beleidsplan.  

De opmaak van een nieuw beleidsplan is een omvangrijke taak die vanuit de verschillende diensten 

wordt ondersteund.  

De gedachtewisseling met het LOK over het nieuwe beleidsplan haalt volgende elementen naar voor: 

- behoud aanbod schoolse kinderopvang; 

- vernieuwing en uitbreiding van de naschoolse activiteiten; 

- vakantieaanbod permanent vernieuwen en verbeteren: enquêtes bij ouders kan nieuwe 

tendensen en vragen aangeven om hierop flexibel in te spelen; 

- voor de speelpleinwerking: inspelen op de duidelijke stijging van het aantal aanwezige 

kinderen en de kwalitatieve werking blijvend garanderen; 

- ontbreken van een tienerwerking tijdens de vakanties (complex want gaat steeds over kleine 

groepen); 

- opstart van het Huis van het Kind (opvoedingsondersteuning - ondersteuning van (jonge) 

gezinnen - het samenbrengen van ouders en ze informeren) 

 



Verkiezing nieuwe voorzitter 

De voorzitter geeft aan graag de fakkel te willen doorgeven daar zijn kinderen niet meer in Rotselaar 

naar school gaan.  De leden worden zowel schriftelijk als mondeling bevraagd naar hun interesse. De 

verkiezing van een nieuwe voorzitter wordt voorgelegd tijdens de volgende vergadering.  

Niemand anders heeft punten voor op de agenda.  

De voorzitter sluit de vergadering af.  

Maandag 25 november vindt de volgende vergadering van het LOK plaats.  

 


