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Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang 25/11/2019 – 20u 
  
Aanwezig 
Siegrid Vrijsen   Directie GBS De Kameleon 
Evy Buelens    Directie GBS Wezemaal 
Sandra Maes   Directie VBS De Klinker 
Liesbeth Gauthier  Coördinatie IBO Stekelbees 
Sara Gerits   Coördinatie IBO Stekelbees 
Annelies Janssens  Oudercomité VBS De Klinker 
Pieter Vandikkelen  Voorzitter LOK - oudercomité GBS De Straal 
Annick Deblauwe  Oudercomité GBS De Kameleon 
Heidi Froyen   Oudercomité VBS De Rank 
Maarten Mommaerts  Oudercomité GBS Rotselaar – Heikant 
Liv Leeman   Oudercomité GBS Wezemaal 
Siel Janssens    Dienst voor opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang 
Johanna Geyssens  Gezinsbond 
Veerle De Leebeeck  Relatiebeheerder kinderopvang Kind&Gezin 
Nele Demuynck   Toekomstig schepen Kinderopvang 
Jelle Wouters   Schepen Kinderopvang 
Bieke Nackaerts  Dienst jeugd en kinderopvang gemeente Rotselaar 
 
Verontschuldigd:  
Leo Lambeens, directie GBS Heikant - Aicha Al Merrouni, directie VBS De Rank - Frederik 
Beersaerts, directie GBS De Straal - Ilse Vandewaerde, regiomanager Landelijke Kinderopvang, 
David Bruggeman, verantwoordelijke kinderdagverblijf Mini – Me – Piet De Bruyn, schepen Sociale 
Zaken en voorzitter OCMW – Els Hennes, zelfstandige onthaalouder – Hilde Loos, verantwoordelijke 
De Hummeltjes – Thomas Missine – Nele Seldeslachts – Sigrid Ledegen – Jennifer Coucke – Katleen 
De Craemer 
 
 
Welkom voorzitter 
Voorzitter Pieter Vandikkelen stelt zichzelf voor. Pieter is lid van het oudercomité van GBS De Straal 
waar zijn twee kinderen naar school gaan en engageert zich om het voorzitterschap van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang op te nemen.  
We starten met een korte kennismakingsronde. Een nieuw lid in de raad is Nele Demuynck. Nele start 
op 1 januari 2020 aan haar mandaat van schepen voor kinderopvang, onderwijs, jeugd en gezin. Het 
is een bewuste keuze om al deze beleidsdomeinen te bundelen gezien hun samenhang.  
 
1. Advies: beleidsplan ’20 – ‘25 
Jelle krijgt het woord. Het huidige beleidsplan stopt op 31/12/’19. Vanaf 1 januari 2020 starten we met 
een nieuw meerjarenplan dat loopt tot 31/12/’25. De ambities en plannen worden hierin aangegeven, 
en ook de exploitatiekosten en investeringen die hieraan vasthangen jaar na jaar. Om tot dit plan te 
komen is er input gevraagd vanuit verschillende bronnen: verkiezingsprogramma’s van alle partijen, 
de adviesraden en ook van de gemeentelijke diensten en de diensten van het sociaal huis. Deze input 
heeft geleid tot concrete doelstellingen en acties.  
Het LOK bespreekt het ontwerp van de tekst zoals voorgelegd. We bespreken vandaag enkel de 
doelstellingen en acties gelinkt aan kinderopvang. De beleidsdoelstelling ‘Rotselaar is een 
kindvriendelijke gemeente wordt overlopen.  
 
Vragen vanuit het LOK: 
Wat wordt er bedoeld met de ‘voortrekkersrol’? We vinden het belangrijk dat een gemeentelijk initiatief 
zoals kinderopvang ‘de Hummeltjes’ een voortrekkersrol speelt inzake kinderopvang in verschillende 
aspecten en ook het decreet nauw opvolgt. We moeten het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld het 
zorgen voor een avontuurlijke buitenruimte, waar wij ons extra voor inzetten. Ook om aan de sociale 
doelstellingen te werken nemen wij een voortrekkersrol. We bedoelen hier dus echt mee dat we meer 
en beter moeten doen dan het gemiddelde. Waar het moeilijk is voor de privé of kleinschalige 
initiatieven moet een gesubsidieerd gemeentelijk initiatief extra op inzetten.  
 
De investeringen van 110.000 euro bij de Hummeltjes, waarvoor zal die dienen? Dit gaat over een 
vernieuwing van de slaapplaatsen, inrichting van de tuin met verschoningselementen, verduistering 
van verschillende lokalen, … er worden veel investeringen gedaan. 
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Jelle benadrukt ook dat de cijfers een eerste opmaak zijn, en dus een inschatting. Elk jaar wordt deze 
echter herbekeken en aangepast indien nodig. 
 
Waarvoor dienen de investeringen voor Landelijke Kinderopvang? Er wordt jaarlijks 8000 euro 
voorzien om materialen en meubilair te kunnen aankopen. 115.000 euro voorzien we voor 
vernieuwingswerken aan de gebouwen voor Stekelbees.  
 
We herhalen graag de vraag tot verbetering van akoestiek in de Kapelstraat. Wanneer kan er hier iets 
aan gedaan worden? Na deze vraag op het vorige LOK is er een begrotingswijziging gedaan. De 
werken aan de akoestiek zijn gepland in de komende kerstvakantie.  
 
Ik vind nergens de gevraagde vakantiewerking voor tieners terug? Een specifieke en afzonderlijke 
tienerwerking is duur en arbeidsintensief rekening houdende met de bezetting van de dienst jeugd en 
kinderopvang. De prioriteit gaat ernaar om bestaande initiatieven uit te bouwen vooraleer nieuwe 
initiatieven op te zetten. Verder zitten we aan de limiet van wat het personeel van de dienst jeugd en 
kinderopvang kan realiseren: speelplein, huis van het kind, naschoolse activiteiten, … Er zijn op dit 
moment dus geen middelen en medewerkers om ook nog een afzonderlijke tienerwerking op poten te 
zetten. We weten echter dat een aanbod voor tieners in de vakanties een bezorgdheid is van vele 
ouders. Er zijn nu al wel in het huidige gemeentelijke vakantieaanbod initiatieven voor tieners en deze 
blijven natuurlijk behouden. We bekijken ook de mogelijkheden om hiervoor meer samen te werken 
met externe partners en andere omliggende gemeenten.   
De raad stelt voor dat ze het niet organiseren of plannen van een vakantiewerking voor tieners in het 
advies opnemen.  
De verantwoordelijke van de gezinsbond zal vragen aan zijn koepel van de gezinsbond of het mogelijk 
is om tienerkampen naar Rotselaar te halen. Verder geeft zij aan dat er een zelfstandige organisator 
van kampen in de gemeente niet op de hoogte was van Dag van de Inwoner en de 
verenigingenbeurs. Het zou ook voor hen zinvol zijn om een plek te krijgen op deze beurs. We moeten 
er echter wel rekening mee houden dat het statuut van deze organisaties of zelfstandigen niet 
hetzelfde is als die van onze erkende verenigingen.  
 
Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente, willen we ook voor het label ‘kindvriendelijke gemeente’ 
gaan? Dat kan inderdaad de ambitie zijn. Er zijn echter veel ‘labels’. Het is voor ons belangrijker om 
effectief kindvriendelijk te zijn, dan het label te krijgen. 
 
2. Update situatieschets schoolse kinderopvang 
Bieke overloopt de wijzigingen in de situatieschets. Ze geeft verder mee dat indien hier later nog 
vragen of suggesties over zijn deze altijd mogen worden doorgegeven aan de dienst kinderopvang of 
aan Jelle. De situatieschets is een belangrijk document ter info van de schoolse omgeving, het geeft 
het verloop en werkwijze weer van de overgang van school naar Stekelbees. 
 
Vragen vanuit het LOK: 
Is het mogelijk voor kinderen die niet in GBS ‘de Straal’ naar school gaan, maar wel in Stekelbees 
Kapelstraat zitten om toch deel te nemen aan de naschoolse activiteiten in GBS ‘de Straal’? Kan er 
begeleiding voorzien worden van Stekelbees naar de school om bv. naar de academie te gaan?  
Als dit in een groep kan gebeuren zal het alleszins al makkelijker zijn dan voor individuelen. 
Mogelijkheden zijn om proactief andere ouders te vragen of zij een beurtrol willen maken om de 
verplaatsingen te begeleiden, of misschien aan de juf van de tekenacademie op woensdagnamiddag? 
Let wel, leraren zijn vaak niet verzekerd wanner zij verplaatsingen doen met hun leerlingen. In VBS De 
Rank is er een poule van ouders die de kinderen begeleiden naar de academie in GBS ‘het Nest’. In 
Wezemaal en Heikant heeft de academie ook zijn uren aan de schooluren aangepast.  
Opm.: In Heikant zit er 20min. tussen het einde van de school en de start van de muziekschool. Er zijn 
leerlingen die gedurende die tijd in een tussenperiode zitten en niet weten wat te doen. Dit wordt 
opgenomen met de directie en ouderraad van GBS Heikant.  
 
3. Update bezettingscijfers september – oktober 2019 
Bieke legt de bezettingscijfers van september en oktober 2019 van de 5 locaties voor aan de leden. 
De bezettingscijfers in alle lokalen zijn goed. Ook in GBS Heikant is er beterschap de laatste jaren. 
We organiseren hier bijkomend 3 dagen per week naschoolse activiteiten voor de kinderen van K2 en 
K3. Deze hebben een sterke invloed op de bezettingscijfers van Stekelbees 
 
Vragen vanuit het LOK: 
Van waar komen de naschoolse activiteiten? De dienst kinderopvang zoekt jaarlijks een aantal 
partners om mee samen te werken. Meestal kunnen we een organisatie een volledig schooljaar aan 
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het werk houden doordat zij in 2 scholen op verschillende dagen aan de slag kunnen gaan met de 
kleuters. Alle input voor mogelijk organisaties of lesgevers zijn altijd welkom op de dienst 
kinderopvang.  
 
We geven de raad nog mee dat de bezettingscijfers van Stekelbees tweemaandelijks worden 
nagekeken door de dienst kinderopvang en doorgesproken met de verantwoordelijken van 
Stekelbees. Zo kunnen we kort op de bal spelen indien nodig.  
 
4. Stand van zaken Huis van het Kind 
De voorzitter vraagt aan Johanna Geyssens als lid van de stuurgroep van Huis van het Kind Rotselaar 
om de raad een toelichting te geven van de laatste stuurgroep van 20/11/’19.  
 
Deze stuurgroep hebben we ondersteuning gekregen van een vormingsmedewerker van VCOK 
(Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang). Doel was om een missie en visie op te maken, maar 
daar zijn we gedurende het verloop van het overleg niet toe gekomen. We hebben gekeken waar we 
nu staan en wat onze volgende stappen moeten zijn. Conclusie: Huis van het Kind Rotselaar bestaat 
en is al aan het werk! De volgende stap is om noodzakelijke partners (o.a. scholen) mee te hebben in 
het netwerk. Daarom is het belangrijk om na te gaan wat Huis van het Kind voor de scholen, kinderen, 
leraren en directies kan betekenen. Om deze info te kunnen verkrijgen zullen de leden van de 
stuurgroep in de loop van de komende weken op consultatierondes gaan bij verschillende mogelijk 
netwerkpartners. Verder zullen we starten om een aantal lezingen en workshops te organiseren vanuit 
partners van Huis van het Kind zoals de bib van Rotselaar en de gezinsbond.  
Jelle geeft aan dat we op dit moment een goede balans moeten zoeken tussen (verder) bevragen en 
doen. Er wordt de suggestie gegeven om een lancering van Huis van het Kind te doen tijdens Week 
van de Opvoeding 2020. 
 
5. Varia 
- Er is nog geen vertegenwoordiger van ouders tussen 0 en 3 jaar. Kunnen we de oproep hiervoor nog 
eens doen? Natuurlijk, we zullen deze oproep opnieuw doen vanuit de gemeente. 
- Is onze vorige voorzitter Werner al bedankt? Jelle heeft hem meermaals uitvoerig bedankt. Huidige 
voorzitter Pieter zal dit nogmaals doen vanuit de hele raad. 
- De leden van het LOK zouden de documenten van de vergadering graag ruim op voorhand krijgen 
om voor te leggen aan hun achterban om zo ook hun input mee te brengen naar het overleg. Jelle 
geeft aan dat dat deze keer heel moeilijk lag. Het beleidsplan is pas vanmiddag (25/11) afgeklopt op 
het college van burgemeester en schepenen. Dit is vertrouwelijke info gezien zelfs de 
gemeenteraadsleden nog niet werden geconsulteerd. Ook de input voor de situatieschets is ’s 
middags op de dienst kinderopvang toegekomen. De bezettingscijfers zijn besproken op 21/11 en de 
stuurgroep van Huis van het Kind is doorgegaan op 20/11. De input van alle agendapunten is dus echt 
pas last minute kunnen gebeuren.  
De raad geeft mee dat ze de vergadering liever uitstellen indien de documentatie niet tijdig klaar kan 
zijn om te bespreken met hun achterban.  
 
 
De voorzitter dankt tot slot iedereen voor zijn waardevolle bijdrage. Een volgend LOK wordt 
vastgelegd op donderdag 28 mei, 20u.  
 
 
  
 


