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Uw bericht van Datum Bijlagen 

21 november 2013 17 december 2013  

Vragen naar/ E-mail  Telefoonnr. 

Myriam Creten 02 553 34 34 

Myriam.Creten@zorginspectie.be 

 
Inspectie van 22 oktober 2013 
 
 
Geachte heer Schroyens, 
 
Zorginspectie bracht een bezoek aan uw voorziening op 22-10-2013.  
 
We pasten het ontwerp van inspectieverslag aan naar aanleiding van uw reactie. U vindt het 
aangepaste verslag als bijlage.  
 
Zorginspectie bezorgt het definitieve inspectieverslag, samen met uw reactie, aan Kind en Gezin. 
Dit agentschap volgt uw dossier verder op en zal u daarover, indien nodig, informeren. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 

  
 

 
Patrick Barbé, afdelingshoofd 
i.o. Myriam Creten, inspecteur 
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Inspectieverslag klacht 

Leeswijzer 
 
 
Hoe werkt Zorginspectie? 
 
Onze opdracht 
 
Zorginspectie houdt toezicht op de naleving van regelgeving binnen de sector van de zelfstandige 
kinderopvang, de erkende kinderopvang en de preventieve en gezinsondersteunende diensten.  
 
 
Onze inspecties 
 
Een inspectiebezoek naar aanleiding van een klacht komt er op vraag van de klachtendienst van Kind 
en Gezin of dossierbeheer van Kind en Gezin. Zorginspectie gaat tijdens het inspectiebezoek na of 
een voorziening de regelgeving naleeft. Het inspectiebezoek is altijd onaangekondigd. Bij 
onaangekondigde inspecties probeert de inspecteur de werking van de voorziening zo weinig mogelijk 
te (ver)hinderen. De inspecteur onderzoekt de klacht door observatie van activiteiten, bezoek aan 
lokalen, bespreking van de elementen van de klacht en onderzoek van documenten. Het belang en de 
psychische en fysieke veiligheid van de kinderen staat bij iedere inspectie centraal.  
 
Indien mogelijk bespreekt de inspecteur zijn vaststellingen met zijn gesprekspartner(s) en geeft deze 
de kans om vaststellingen toe te lichten of te nuanceren.  

De inspecteur toetst de vaststellingen af aan de regelgeving die van toepassing is voor de 
voorziening. Deze regelgeving en de leidraden voor de zelfstandige opvang vindt u op 
www.kindengezin.be.  
 
 
Hoe leest u een inspectieverslag? 
 
De inspecteur stelt een verslag op over het inspectiebezoek. In het inspectieverslag vindt u de inhoud 
van de klacht met de bevindingen van de inspecteur en de reactie van de voorziening op de 
elementen van de klacht en de vaststellingen van het inspectiebezoek. Indien ook andere aspecten 
van de werking dan deze in het kader van de klacht geïnspecteerd werden, vindt u de bevindingen 
van de inspecteur in de rubriek ‘vaststellingen over andere aspecten van de werking’.  
 
 
Wat na de inspectie?  
 
Op basis van het geheel aan bevindingen weegt de inspecteur af of de kwaliteit voor de kinderen 
voldoende gegarandeerd is. 
 
Het inspectieverslag wordt bezorgd aan Kind en Gezin. De klachtendienst neemt de verdere 
afhandeling van de klacht op en formuleert een antwoord aan de klager. Tevens wordt het verslag 
overgemaakt aan dossierbeheer van Kind en Gezin. Kind en Gezin spreekt zich vervolgens uit over 
mogelijke gevolgen van de inspectie voor een voorziening. Het is dan ook bij Kind en Gezin waar u 
terecht kan met vragen over het eigen dossier of om verbeterplannen te bezorgen. 
 
Dat Zorginspectie niet zelf oordeelt, heeft te maken met de functiescheiding waarvoor de Vlaamse 
overheid bewust koos. Deze functiescheiding tussen inspecteren enerzijds, en oordelen anderzijds, 
maakt dat Zorginspectie haar opdracht zo onafhankelijk, onpartijdig en objectief mogelijk kan 
vervullen.  
 
U vindt alle verdere informatie over onze organisatie op www.zorginspectie.be. 

http://www.kindengezin.be/
http://www.zorginspectie.be/
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1  Identificatiegegevens 

Voorziening 

Dossiernummer: 900008501 
Type voorziening: Zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening 
Naam: BKO 't Merelhofke 
Adres: NIJVERHEIDSSTRAAT 27,     2620 HEMIKSEM (Hemiksem) 
Telefoon: 03 288 26 21 
Voertaal in de voorziening: Nederlands 
Capaciteit: 180 
 

Gegevens over het organiserend bestuur 
Naam: Gemeente Hemiksem 
Adres: SINT-BERNARDUSABDIJ  1,     2620 HEMIKSEM -  
Telefoon:       
      
      
 
 

2  Gegevens over het bezoek 

Datum: 22-10-2013 
 

van 15u40 
 

tot 17u30 
 

niet-aangemeld bezoek 
 

Reden: klacht 
 

Aanwezig voor Zorginspectie: Myriam Creten 
Sylvia Geerts 

 

Inspecteurs 
 

Aanwezig voor de voorziening: Ria Cools, coördinator en begeleiders  

 
 
 
 

3  Inhoud van de klacht 

Inhoud van de klacht zoals geformuleerd door de Klachtendienst en ontvangen bij Zorginspectie op 
09-10-2013: 
 
Op 06/09/2013 ontving de Klachtendienst een telefonische klacht van mijnheer X, een papa. Hij is 
ontevreden over de enkel gemelde opvang BKO BKO 't Merelhofke gelegen aan de 
NIJVERHEIDSSTRAAT 27, te Hemiksem. 
 
Inhoud van de klacht:  
 
Pedagogisch functioneren 
 

De papa vertelt dat de kinderen met oude lijnbussen van 4 verschillende scholen worden gehaald om 
dan naar de opvang te voeren. Volgens de papa zitten de kinderen soms meer dan 1 uur op die bus 
en intussen krijgen ze geen eten of drinken, ook niet als het heel warm is zoals begin september met 
temperaturen boven de 30 graden.  
Papa geeft aan dat er ook geen of weinig activiteit is tijdens het wachten na de schoolbel tot de bus 
aankomt voor vertrek; de kinderen zitten vaak gewoon op een bank te wachten. 
Bovendien, zo vertelt de papa, hebben enkele kinderen aangegeven dat ze dienen stil te zijn voor de 
aanpalende muziekschool. 
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Bezetting 
 

De papa merkt op dat er in de opvang 365 kinderen ingeschreven zijn, de inschrijvingen vanaf 1 
september 2013 nog niet meegerekend, waarvan 160 vaste kinderen die dagelijks naschoolse opvang 
nodig hebben, de andere kinderen hebben eerdere sporadische opvang nodig. Volgens de papa heeft 
de brandweer aangegeven dat ze 180 kinderen tegelijkertijd mogen opvangen. De ouders stellen zich 
vragen bij de norm van 4m². 
Door de hoge aantallen dienen ouders ook aan te schuiven om kinderen uit te schrijven waarbij de 
mogelijkheid bestaat dat ouders een half uur tot een uur extra moeten betalen voor de opvang terwijl 
ze reeds aanwezig zijn en hun kinderen al klaar staan om naar huis te vertrekken, aldus de papa. 
 
Veiligheid 
 

Volgens de papa is de veiligheid nog niet optimaal. Hij verduidelijkt hierbij dat de deur tussen onthaal- 
en opvangruimte niet afsluitbaar is en kinderen dus binnen en buiten kunnen. Papa merkt op dat ook 
de inschrijvingslijsten niet correct zijn, ook al werd er vooraf ingeschreven. Hij haalt aan dat men op 
voorhand moest aangeven wie de kinderen mag ophalen, maar er niets wordt gecontroleerd. De papa 
zegt dat ook de benodigde badge om de toegang te verlenen ontbreekt; de badge kan pas worden 
verdeeld na goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad. 
 
Dienstverlening 
 

De papa zegt dat, wanneer de ouders te laat zijn om hun kind op school af te halen, dan moeten de 
kinderen mee op de bus naar de buitenschoolse opvang. Hij vindt dit onaanvaardbaar. Volgens de 
papa zijn niet alle ouders op de hoogte gebracht van de nieuwe procedure om in te schrijven; de 
communicatie is niet aan alle leerlingen op alle scholen meegedeeld. 
Papa deelt mee dat de opvang is gestart sinds 1 september en het bij de allereerste week duidelijk is 
hoe ongeorganiseerd deze plaats is.  
 
Huishoudelijk reglement/contract 
 

Er is nog geen huishoudelijk reglement; dit wordt pas bij de eerstvolgende gemeenteraad op 18/9 
goedgekeurd.  
De papa zegt dat er sprake was van een aanvraag tot IBO waarbij op het inschrijvingsformulier staat 
vermeld: ‘Aan de hand van de gegevens die hier ingevuld zijn, zal een schriftelijke overeenkomst in 
tweevoud gemaakt worden. In deze overeenkomst wordt de afgesproken opvangregeling vastgelegd. 
Deze overeenkomst moet getekend zijn voor het eerste opvangmoment’. Bij navraag aan de 
begeleiding wanneer ouders deze overeenkomst zouden krijgen ter ondertekening, werd meegedeeld 
dat men het contract niet kan opmaken omdat de opvang geen attest kan aanvragen omdat ze over 
hun aantallen zitten, aldus de papa. 
 
Accommodatie 
 

De buitenruimte is volgens de papa niet bijzonder groot en dient ook nog eens gedeeltelijk vrij 
gemaakt te worden bij gebruik door de muziekschool. 
 
 
 
 

4  Bespreking van de klacht 

Bij aanvang van het inspectiebezoek  hebben de inspecteurs de aankomst van de eerste schoolbus 
geobserveerd. Deze kwam om 15u45 aan de voorziening aan. De beide begeleiders en drie lagere 
schoolkinderen stonden recht in de midden gang toen de bus het terrein op kwam rijden. De kleinste 
kinderen zaten met drie op een bankje. 
 
Toen de kinderen en hun begeleiders de lokalen binnen gingen, hebben de inspecteurs gewacht tot 
de kinderen ingeschreven waren. Op dat moment hebben de beide inspecteurs zich kenbaar gemaakt 
en hun bezoek toegelicht. Inspectie gaf de begeleidende brief aan de begeleider en vroeg 
toestemming om binnen te mogen komen.  
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De begeleider gaf aan dat ze graag eerst overlegde met haar collega aan de balie. Deze begeleider 
heeft de coördinator opgebeld. Mevrouw Cools arriveerde een tien minuten later. 
Inspectie besprak met mevrouw de reden van hun bezoek en gaf de begeleidende brief aan haar. 
Mevrouw Cools gaf de toestemming aan de inspecteurs om de voorziening te bezoeken. 
Het gesprek ging door in de huiswerkruimte van de voorziening. 
 
De klacht werd voorgelezen. 
 
Toen bleek dat de klacht reeds op  06-09-2013 was ingediend, enkele dagen na het van start gaan 
van de opvang, lichtte mevrouw het verdere verloop van de klacht toe. 
Mevrouw vertelde dat de voorziening  reeds verschillende malen met de ouders rond de tafel had 
gezeten. De eerste maal was dat in aanwezigheid van de Secretaris, Schepen  Vingerhoets (o.a. 
verantwoordelijk  voor personeelszaken verving de Schepen van Kinderopvang), de coördinator en 
een afvaardiging van de ouders.  Mevrouw vertelde dat er toen was afgesproken dat de ouders een 
vragenlijst zouden opstellen en dat deze op 08-10-2013 zou worden besproken. 
 
Op de vergadering van 08-10-2013, waar de coördinator, het diensthoofd en de Schepen van 
Kinderopvang aanwezig waren, werden de vragen van de delegatie van de ouders  beantwoord.  
 
 
Pedagogisch functioneren 
 
Inspectie vroeg aan de coördinator hoe het vervoer van de kinderen georganiseerd was.  
Mevrouw lichtte toe dat de naschoolse opvang vroeger in de vier scholen werd georganiseerd. Sinds 
02-09-2013 gaat de naschoolse opvang in de nieuwe lokalen door voor de vier scholen. De kinderen 
worden met een bus afgehaald. Deze bus is een oude lijnbus die nu in eigen beheer van  het 
organiserende bestuur de ritten van de scholen naar het BKO verzorgt. Mevrouw vertelde dat deze 
bus volledig in orde is en recent nog naar de technische keuring is geweest.  
Mevrouw vertelde dat de lessen in de scholen eindigen om 15:25u. Op dat moment zijn er in elke 
school twee begeleiders van het  BKO aanwezig. Zij begeleiden de kinderen tijdens het wachten op 
de bus en komen samen met hen naar de voorziening. 
 
Mevrouw lichtte toe dat de kinderen worden afgehaald in drie ritten: 
Rit 1: de lagere schoolkinderen van de Vrije Basisschool en de Gemeentelijke Basisschool De 
Regenboog. Deze rit duurt ongeveer 10 min (afhankelijk van het verkeer). 
Rit 2: de kinderen van de Gemeentelijke Basisschool Jan Sanders, ook deze rit duurt ongeveer 10 
minuten. 
Rit 3: de kleuters van de Vrije Basisschool Heiligstraat en de kleuters van de gemeentelijke 
Basisschool Hoofdboslaan worden omstreeks 16u15 afgehaald.  De coördinator vertelde dat het een 
bewuste keuze is om de kleuters als laatste op te halen.  De kleuters krijgen op school nog de kans 
om rustig koek en drank te nemen en kunnen nog even spelen op de speelplaats of in de grote 
binnenspeelruimte van de school. Mevrouw vertelde ook dat het langer duurt om de kinderen veilig op 
de bus te zetten. Wanneer de kinderen dan in het BKO komen (rond 16u30) hebben de andere 
kinderen al koek en drank gehad en kan iedereen spelen.  
 
Mevrouw ontkent dat de kinderen ooit  een uur op de bus gezeten hebben. Wel, zo vertelde mevrouw, 
werd na drie dagen opvang in de nieuwe voorziening de ophaal volgorde aangepast. Mevrouw 
vertelde dat de eerste dagen van de opvang de busritten anders georganiseerd werden maar dat dit 
voor drukte zorgde en dat sommige kinderen niet op tijd in de aanpalende muziekschool geraakten. 
 
Inspectie vroeg aan mevrouw op welke manier de veiligheid van de kinderen in acht wordt genomen. 
De coördinator vertelde dat alleen de oudste kinderen, indien nodig, mogen rechtstaan in de bus. De 
kleinste kinderen hebben altijd een zitplaats. 
Mocht er zich iets voordoen heeft de buschauffeur een gsm van het organiserende bestuur waarmee  
zij onmiddellijk de coördinator of de ploegbaas op de hoogte brengt. Deze ondernemen de verdere 
stappen, afhankelijk van de situatie,  om bijvoorbeeld  ander vervoer te regelen, ouders op de hoogte 
te brengen, …. 
De begeleiders beschikken niet over een werkgsm. De procedure zou, volgens mevrouw, gekend zijn 
door alle medewerkers.  
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Inspectie heeft de aankomst van de kinderen geobserveerd. Het gebeurde op een vlotte en rustige 
manier. De kinderen van de eerste bus werden ter plaatse ingeschreven en gingen dan koek en drank 
nemen. De kinderen van de tweede bus werden  al geregistreerd op school en ook zij kregen de kans 
om iets te eten en/ of te drinken. 
De kleuters gingen onmiddellijk spelen na hun aankomst. 
 
 
Inspectie vroeg aan de coördinator wat de kinderen doen in afwachting van de bus. Mevrouw lichtte 
toe dat de begeleiders reeds ter plaatse zijn wanneer de schoolbel gaat. 
De kinderen die met de eerste rit aankomen, moeten volgens mevrouw niet lang wachten en 
vertrekken vrijwel onmiddellijk. 
De kinderen die met de tweede rit meekomen, worden op school door de begeleiders geregistreerd en 
kunnen nog vrij spelen voor de bus komt.  
Mevrouw herhaalde dat de kleuters, die als laatste toekomen, eerst koek en drank kunnen nemen en 
dan nog wat spelen voor de bus komt. Mevrouw benadrukte dat kinderen niet verplicht worden om op 
de bank te blijven zitten.  
 
Inspectie vroeg aan de coördinator of de kinderen op één of andere manier rekening dienen te houden 
met de leerlingen van de muziekschool. Mevrouw lichtte toe dat de buitenruimte  zicht heeft op de 
klaslokalen van de muziekschool. Aan de kinderen wordt niet gevraagd om stil te zijn wanneer ze op 
de buitenruimte spelen. De eerste dagen van de opvang zijn er, zo vertelde mevrouw, wel een aantal 
kinderen gekke gezichten gaan trekken naar de kinderen in de muziekschool. Mevrouw vertelde dat er 
toen vanuit de begeleiding afspraken met de kinderen werden gemaakt om dit gedrag te voorkomen. 
 
Tijdens het inspectiebezoek speelden de kinderen buiten. De kinderen  gingen volledig op in hun spel 
en er werd nooit gezegd dat ze stil moesten zijn. De kinderen konden gebruik maken van fietsjes, 
ballen en ander buitenmateriaal. Het materiaal wordt in opbergboxen op de buitenruimte bewaard. De 
kinderen kunnen vrij kiezen of ze binnen of buiten spelen. De begeleiders organiseerden ook 
spelactiviteiten op de buitenruimte of namen actief deel aan het spel van de kinderen.      
 
 
Bezetting 
 
Mevrouw vertelde dat er inderdaad dagelijks rond de 160 kinderen worden opgevangen in de 
naschoolse opvang. Tijdens het inspectiebezoek waren er  op het piekmoment 151 kinderen 
gelijktijdig aanwezig. De coördinator benadrukte dat de maximum bezetting m.b.t. de brandveiligheid  
nooit overschreden wordt.  
Mevrouw gaf aan dat het organiserende bestuur besliste niet onder toezicht van Kind en Gezin te 
werken omdat de nood aan opvang zo groot is en er, zo verklaarde mevrouw volgens de 
berekeningen vanuit het organiserende bestuur, onder attest  niet zoveel kinderen  gelijktijdig kunnen 
opgevangen worden. 
 
Mevrouw gaf aan dat de nieuwe inschrijvingsprocedure via een brochure in juni 2012 aan de ouders 
werd meegedeeld. De brochure werd door de scholen aan alle kinderen bedeeld. Mevrouw zei  er zich 
van bewust te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat niet alle ouders de brochure ook daadwerkelijk 
kregen of tijdig inkeken. De verantwoordelijkheid voor de bedeling was, volgens mevrouw, toebedeeld 
aan de scholen.  
 
Aanvankelijk  konden de ouders inschrijven voor de opvang vanaf 15 juli 2013 tot en met 15 augustus 
2013. Einde juli heeft de coördinator aan het organiserende bestuur  doorgegeven dat de maximum 
capaciteit bereikt was. Er werd beslist om te inschrijvingsperiode alsnog te verlengen.  
Momenteel, zo stelde mevrouw, is er een inschrijvingstop en zal er naar volgend schooljaar met een 
inschrijvingsbeleid gewerkt worden.  
 
 
 
 
 



 

6 

 
De coördinator  lichtte het inschrijvingsbeleid van het organiserende bestuur toe aan de inspecteurs. 
Er worden, zo vertelde mevrouw,  een aantal voorrangsregels gehanteerd:  
1. Kinderen van ouders die beiden werken 
2. Eén van de ouders is woonachtig in Hemiksem 
3. Kinderen die vorig schooljaar gebruik maakte van de naschoolse opvang in de scholen 
4. Broer/ zus reeds in de opvang voor kleuters die instappen 
5. Opvangnood vanuit een sociale situatie zal individueel bekeken worden. 
Mevrouw lichtte toe dat deze regels op de Gemeenteraad van november 2013 zullen bekrachtigd 
worden. 
 
Mevrouw vertelde dat de eerste dagen van de opvang in de nieuwe locatie niet zo gestructureerd 
verliepen. Ze lichtte toe dat het voor iedereen (kinderen, ouders en medewerkers) een aanpassing 
was en zoeken naar de beste werkwijze. Na drie dagen, zo zei mevrouw, werd de werking aangepast. 
Mevrouw lichtte toe dat de volgorde van het afhalen werd gewijzigd,  het invullen van de 
aanwezigheidslijsten,  het verloop van de opvang, …. 
Mevrouw ontkent wel dat ouders tot een uur meer moesten betalen omdat ze moesten wachten om 
hun kind uit te schrijven, volgens haar zou het de eerste dagen wel gekund hebben dat ze tot een half 
uur  moesten wachten. Mevrouw vertelde dat ouders vroegen om hun kind zo al te mogen meenemen, 
wat omwille van de veiligheid niet werd toegestaan. 
 
Tijdens het bezoek observeerde de inspecteurs het toekomen en afhalen van de kinderen. 
Wanneer de bussen toekwamen stonden al een aantal (groot)ouders te wachten. De kinderen van de 
eerste bus werden eerst geregistreerd vooraleer ze met de (groot)ouders mee naar huis konden. De 
(groot)ouders handtekenen het aanwezigheidsregister wanneer ze het kind afhalen. 
De andere kinderen werden op school geregistreerd, het uitschrijven verliep op dezelfde manier als 
boven beschreven.  
Het inschrijven en uitschrijven verliep vlot en de ouders moesten maximum 5 min wachten omdat de 
aankomende kinderen eerst veilig binnen moesten zijn.   
 
 
Veiligheid 
 
In afwachting van de coördinator konden de inspecteurs het toekomen en afhalen van de kinderen 
observeren. Wanneer de kinderen binnen waren, werd de toegangsdeur tussen de inkomhal en de 
voorziening gesloten. (groot)Ouders moesten aanbellen en dan werd de voordeur geopend. De bel 
faalde een aantal keren en dan ging de begeleider de deur openen. De voordeur en de tussendeur  
waren  tijdens het bezoek altijd gesloten.  Aan de balie zat gedurende gans het inspectiebezoek een 
begeleider. Deze zorgde voor de in- en uitschrijving van de kinderen. Niemand (volwassenen of kind) 
kan ongezien  de voorziening langs deze weg binnenkomen of verlaten.  
 
Bij het bekijken van de buitenruimte konden de inspecteurs via de trappen die uitgeven op de 
buitenruimte naar de boven gelegen lokalen. De hekjes waren niet afgesloten. Inspectie kon de 
deuren van de lokalen (o.a. scoutslokalen) openen. De dakconstructie is op deze verdieping vlot 
bereikbaar en de mogelijkheid kan bestaan dat de kinderen er op klimmen. De inspecteurs wandelden 
over de ganse verdieping (naast de lokalen is er een wandelgang) en ging langs de trap aan de 
voorzijde, die ook niet beveiligd is, zich terug aanmelden bij de voorziening.  
De coördinator gaf aan deze hekjes onmiddellijk te laten afsluiten . 
De afsluiting van de buitenruimte is voldoende hoog en de mazen zijn klein genoeg zodat de kinderen 
de afsluiting niet als klimrek kunnen gebruiken.  
Mevrouw vertelde dat een kleutertje  tijdens de eerste opvangdagen door  de smalle afstand tussen 
de spijlen was gekropen. Er werd onmiddellijk een extra afsluiting aangebracht waardoor dit risico niet 
meer bestaat. 
 
Mevrouw toonde de opvanglokalen aan de inspecteurs.  
De grote ruimte is opgedeeld in verschillende speelhoeken waar de kinderen vrij gebruik van kunnen 
maken.  De akoestiek is niet optimaal, de coördinator vertelde dat er in samenspraak met de architect 
geluidswerend materiaal onder de tafels en stoelen zal worden aangebracht.  
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De huiswerkruimte is een afgesloten lokaal, met glazen wanden, aanpalend aan de grote ruimte. 
Deze ruimte is erg rustig waardoor de kinderen niet gestoord worden door de spelgeluiden vanuit de 
grote zaal. Aanpalend aan deze ruimte is het tienerlokaal gelegen. In deze, ook rustige ruimte, staan 
enkele ligbedjes waarop kinderen kunnen rusten/slapen indien nodig. 
 
De verwarmingen beschikken over afgeronde hoeken en hebben geen scherpen randen. De 
verwarmingen voelden niet warm aan tijdens het inspectiebezoek.  
 
Inspectie vroeg aan de verantwoordelijke hoe de inschrijvingen gebeuren en de 
aanwezigheidsregistratie. Mevrouw vertelde dat de ouders twee dagen op voorhand de wijzigingen in 
het opvangplan of voor occasionele opvang de aanwezigheid van de kinderen moeten doorgeven. De 
lijsten worden dan afgeprint en op deze lijsten worden de aanwezigheden geregistreerd.  
Mevrouw gaf aan dat niet alle ouders deze richtlijnen opvolgen waardoor er soms kinderen op de lijst 
moeten worden bijgeschreven wat bij  de ouders het beeld zou kunnen geven dat de lijsten niet 
correct zijn.  
 
Inspectie vertelde aan de coördinator dat ze het toekomen en afhalen van de kinderen had 
geobserveerd  en vroeg naar het badgesysteem waarvan sprake is in de klacht. 
Mevrouw vertelde dat het badgesysteem nog niet in voege is omdat er problemen met de installatie 
zijn. Ze lichtte toe dat het de bedoeling is dat er per kind twee badges worden bedeeld, mevrouw 
toonde de badge in de vorm van een sleutelhanger. Ouders kunnen een badge doorgeven aan 
diegene die het kind mag komen afhalen. Mevrouw benadrukte dat het wel de verantwoordelijkheid 
van de ouders is. De badge is heel neutraal en vermeld niet dat deze toegang geeft tot het BKO 
waardoor de kans op misbruik bij verlies beperkt is. 
Mevrouw vertelde dat er momenteel wel toezicht is op wie de kinderen afhaalt. Ze bevestigde dat niet 
iedereen gecontroleerd wordt want dat de wachttijden dan wel tot een uur zouden oplopen. Mevrouw 
zei dat de begeleiders de personen kennen wie de kinderen mogen afhalen. Wanneer er iemand 
onbekend een kind  komt afhalen, worden de ouders gecontacteerd om zeker te zijn.  Mevrouw gaf 
een concreet voorbeeld van deze werkwijze.  
 
 
Dienstverlening 
 
Mevrouw vertelde dat de beslissing om de naschoolse opvang te centraliseren in mei 2013 werd 
genomen. De communicatie naar de ouders via een brochure die via de school werd meegegeven, 
zoals hoger beschreven. 
Volgens de coördinator is er niets gewijzigd aan het feit dat kinderen die niet tijdig werden opgehaald 
mee naar de naschoolse opvang gaan. Dit staat al heel lang in het schoolreglement volgens haar. 
Mevrouw zegt dat ze er zich van bewust is dat het voor de ouders een aanpassing is  omdat de 
naschoolse opvang nu niet meer in de school doorgaat. 
 
Mevrouw bevestigde nogmaals dat de eerste dagen van de opvang niet gestructureerd verliepen en 
gaf aan dat na drie dagen de werking herbekeken werd. 
 
De inspecteurs observeerden tijdens het bezoek het opvangverloop dat op  een gestructureerde en 
rustige manier verliep. 
 
 
Huishoudelijk reglement/ contract 
 
Mevrouw toonde aan de inspecteurs het inschrijvingsformulier dat door de ouders moet worden 
ingevuld.  Inspectie vond nergens een verwijzing naar “de aanvraag IBO”. De coördinator herhaalde 
dat het organiserende bestuur de beslissing nam om niet onder attest van toezicht te werken doordat 
de opvangvraag zo groot is.  
Op de Gemeenteraad van november 2013 zou, zo vertelde mevrouw, het huishoudelijk regelement 
worden goedgekeurd.    
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Inspectie ontving op 21-11-2013  via een mail van Dhr. Luc Schroyens, volgende bijkomende 
informatie:  
- het huishoudelijk regelement , met uitzondering van de voorrangsregels, werd op de Gemeenteraad 
van 18-09-2013 goedgekeurd. 
- de voorrangsregels werden op de Gemeenteraad van 19-11-2013 goedgekeurd. 
 
 
Accommodatie 
 
Mevrouw beaamde dat de buitenruimte niet bijzonder groot is. Daarom worden de buitenactiviteiten in 
verschillende groepen aangeboden. De buitenruimte is exclusief voor de opvang tijdens de 
opvanguren. De coördinator gaf aan dat hierover afspraken gemaakt werden met de muziekschool. 
 

 

 

 

 
Myriam Creten 
inspecteur 
 


