Meer informatie over het LOK in jouw gemeente?

Surf naar www.kindengezin.be of bel naar de Kind en Gezin-Lijn:
078 150 100 (nationaal tarief).
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Wil je weten met wie je het best contact kan opnemen?
Heb je belangstelling voor de visie van jouw gemeente op
kinderopvang?
Ben je benieuwd naar welke projecten er op stapel staan?
Of ben je als betrokkene op zoek naar inspiratie?

Verantwoordelijke uitgever: Katrien Verhegge - Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel - Vlaams agentschap

De voorzitter en de secretaris van het LOK en de bevoegde schepen
zijn het eerste aanspreekpunt voor al wat het LOK betreft.

lokaal overleg
kinderopvang (lok)
gemeentelijke adviesraad kinderopvang
instrument om kinderopvang te optimaliseren

Het LOK adviseert het lokaal bestuur over:
● het lokaal beleid kinderopvang;
● de uitvoering ervan;
● de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.
De adviezen worden gegeven op vraag van het lokaal bestuur of op eigen
initiatief van het LOK. Het LOK kan, op verzoek van bestaande voorzieningen
en van kandidaat-voorzieningen, ook advies uitbrengen over onderwerpen
die de opvangvoorzieningen aanbelangen (behoefte aan opvang binnen de
gemeente, …). Het advies van het LOK kan (kandidaat) opvangvoorzieningen
ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

Wie?
Het LOK brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het wordt
samengesteld door de gemeenteraad en omvat een vertegenwoordiging van:
● de lokale actoren kinderopvang;
● de gebruikers;
● het lokaal bestuur.
De voornaamste partners zijn dan ook alle kinderopvangvoorzieningen, scholen,
ouders, de Gezinsbond, het jeugdwerk, het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur,
… Ook toeleiders naar kinderopvang kunnen een plaats krijgen in het LOK.
Als afgevaardigden in het LOK kunnen al deze vertegenwoordigers hun stem laten
horen en mee vorm geven aan het lokaal beleid kinderopvang.
De voorzitter, de secretaris en de bevoegde schepen leiden het LOK in goede
banen.

Wat doet een LOK?
Het thema kinderopvang blijft brandend actueel. Het kinderopvangaanbod
en de vraag naar kinderopvang evolueren snel. Daarom is overleg en afstemming
noodzakelijk. Het LOK bespreekt de kinderopvangsituatie in de gemeente, zoals
de opvang van baby’s en peuters, de opvang van schoolgaande kinderen voor en na
schooltijd en tijdens vakantieperiodes, de opvang op atypische momenten of
wegens specifieke situaties, de opvang van kinderen met specifieke behoeften
(zieke kinderen, kinderen met een handicap, …). Ook andere thema’s kunnen aan
bod komen, bijvoorbeeld kinder- en ouderparticipatie, een
toegankelijke en betaalbare kinderopvang, vragen en behoeften die leven bij
alle opvangvoorzieningen.
Mede dankzij het LOK werd in veel gemeenten al heel wat gerealiseerd:
● Het op elkaar afstemmen van jeugdwerkinitiatieven en
initiatieven voor buitenschoolse opvang.
● Het uitwisselen van informatie en het afstemmen van de werking
tussen zelfstandige initiatieven.
● Het ondersteunen van zelfstandige onthaalouders.
● Het organiseren van gezamenlijke vorming voor onthaalouders,
begeleiders in de buitenschoolse opvang, medewerkers van
kinderdagverblijven, leerkrachten.
● Het uitbouwen van een spelotheek voor meerdere
opvanginitiatieven.
● Het in kaart brengen van de noden en behoeften rond
kinderopvang aan de hand van een behoefteonderzoek.
En niet te vergeten: het LOK biedt alle leden de gelegenheid om
elkaar beter te leren kennen.

Het LOK adviseert het lokaal bestuur over:
● het lokaal beleidsplan kinderopvang;
● de uitvoering ervan;
● de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.
De adviezen worden gegeven op vraag van het lokaal bestuur of op eigen
initiatief van het LOK. Het LOK kan, op verzoek van bestaande voorzieningen
en van kandidaat-voorzieningen, ook advies uitbrengen over onderwerpen
die de opvangvoorzieningen aanbelangen (openingsuren, tarieven, behoefte
aan opvang binnen de gemeente, …). Het advies van het LOK kan (kandidaat)
opvangvoorzieningen ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

Wie?
Het LOK brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het wordt
samengesteld door de gemeenteraad en omvat een vertegenwoordiging van:
● de lokale actoren kinderopvang;
● de gebruikers;
● het lokaal bestuur.
De voornaamste partners zijn dan ook alle zelfstandige en gesubsidieerde
kinderopvangvoorzieningen, scholen, ouders, de Gezinsbond, het jeugdwerk,
het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur, … Ook toeleiders naar kinderopvang
zoals de VDAB, de lokale werkwinkels, opleidings- en integratiecentra,
vertegenwoordigers van andere adviesraden (bv. de gelijkekansenraad),
bedrijven of bedrijvencentra, enz. kunnen een plaats krijgen in het LOK.
Als afgevaardigden in het LOK kunnen al deze vertegenwoordigers hun stem
laten horen en mee vorm geven aan het lokaal beleid kinderopvang.
De voorzitter, de secretaris en de bevoegde schepen leiden het LOK in goede banen.

Wat doet een LOK?
Het thema kinderopvang blijft brandend actueel. Het kinderopvangaanbod
en de vraag naar kinderopvang evolueren snel. Daarom is overleg en afstemming
noodzakelijk. Het LOK bespreekt de kinderopvangsituatie in de gemeente, zoals
de opvang van baby’s en peuters, de opvang van schoolgaande kinderen voor en na
schooltijd en tijdens vakantieperiodes, de opvang op atypische momenten of
wegens specifieke situaties, de opvang van kinderen met specifieke behoeften
(zieke kinderen, kinderen met een handicap, …). Ook andere thema’s kunnen aan
bod komen, bijvoorbeeld kinder- en ouderparticipatie, een
toegankelijke en betaalbare kinderopvang, vragen en behoeften die leven bij
alle opvangvoorzieningen.
Mede dankzij het LOK werd in veel gemeenten al heel wat gerealiseerd:
● Het op elkaar afstemmen van de verschillende vormen van
naschoolse opvang na schooltijd.
● Het uitwisselen van informatie en het afstemmen van de werking
tussen de verschillende opvanginitiatieven.
● Het ondersteunen van de opvanginitiatieven (subsidiereglement,
waardebon, webapplicatie, ...).
●

●

Het organiseren van vorming voor begeleiders van de
opv
a nginiti
a tieven.
Het in kaart brengen van de noden en behoeften rond
kinderopvang.

En niet te vergeten: het LOK biedt alle leden de gelegenheid om
elkaar beter te leren kennen.

Meer informatie over het LOK in jouw gemeente?

Surf naar www.kindengezin.be of bel naar de Kind en Gezin-Lijn:
078 150 100 (nationaal tarief).
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Voorzitter Agna Mollefait
Secretaris Chris Vanderbeke
Schepen Geert Breughe
Gemeentelijk aanspreekpunt kinderopvang Wevelgem
Cel welzijn, tel. 056 43 35 27, welzijn@wevelgem.be
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