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AGENDA

- Verwelkoming schepen Anseeuw + voorstelling van alle leden

- Doel lokaal Overleg Kinderopvang + Overleg Huis van het Kind

- Voorstelling huidige kinderopvang in Koksijde

- Nieuw decreet BKO

- Meerjarenplan 2020-2025 kinderopvang + Huis van het Kind + bibliotheek

- Warm Koksijde

- Week van de Opvoeding: terugblik en voorstel 2020

- Budget Huis van het Kind 2020

- Project Vitesse Hoger

- Vastleggen volgend overleg



Voorstelling leden

• Verwelkoming schepen Anseeuw + alle leden rond de 

tafel stellen zich voor.



Huis van het Kind/LOK: doel (door Sieglinde)

Huis van het Kind Koksijde: 
Het huis van het kind Koksijde is een netwerk van organisaties die werken 
met kinderen en gezinnen. Verschillende diensten werken samen om de 
band tussen (aanstaande) ouders en kinderen te versterken.
Het huis van het Kind Koksijde biedt kansen aan elk kind en jongeren in 
Koksijde om zichzelf maximaal te kunnen ontplooien. Er is hierbij 
bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen.

Lokaal Overleg Kinderopvang: 
LOK is een adviesraad rond kinderopvang binnen de gemeente met als 
doel mee advies te verlenen over deze dienstverlening.

Beide overlegplatformen willen we op elkaar afstemmen omdat de doelgroep zeer 
gelijklopend is en we een ruimere en gevarieerde agenda willen aanbieden. 



Voorstelling huidige kinderopvang in Koksijde 

(door Nathalie) 2 gemeentelijke diensten + 1 zelfstandige onthaalouder

DIENST VOOR ONTHAALOUDERS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar Voor kinderen van 2,5 tot en met 6de leerjaar

Kinderbegeleiders in het sui-generisstatuut kinderbegeleiders in het werknemersstatuut onder de 

(onthaalouders – geen echte werknemers, geen zelfstandigen, gemeente

Eigen apart statuut)

30 onthaalouders onder sui-generisstatuut 13 begeleiders  + 0,8 coördinator + 0,8 ped. medewerker 

+ 1 verantwoordelijke + 0,3 ped.medewerker + 0,5 adm. + 0,3 adm. Medewerker + 0,5 diensthoofd

medewerker + 0,5 diensthoofd

Gemiddeld 117 kinderen op 16 locaties opvangcapaciteit voor 94 kinderen

2019: 173 aanvragen waarvan 37% geplaatst

DE DUNEVOETJES
Abdijstraat 99, Koksijde
3 onthaalouders, 14 baby’s

DE ZEESTERRETJES
A. Fastenaekelslaan, Koksijde
3 onthaalouders, 18 baby’s

DE KLEINE ARK
A. Bliecklaan, Koksijde
3 onthaalouders, 14 baby’s

‘t KAKKERNESTJE
Toekomstlaan 1, Oostduinkerke
3 onthaalouders, 13 baby’s

DE SPEELFABRIEK
Dorpsplaats, Wulpen
2 onthaalouders, 14 baby’s

9 ONTHAALOUDERS IN EIGEN 
WONING
- werken elk in eigen woning
- Vangen gemiddeld 4 kinderen 
op

DE STERRENHOEK
Gemeenteschool Koksijde
1 onthaalouder vangt 8 peuters 
op voor namiddagslapen

DE DROOMKAJUIT
Vrije school De Ark
1 onthaalouder vangt 8 peuters 
op voor namiddagslapen

1 ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDER
Mme Mathieu, Azalealaan, 
Oostduinkerke

DE SPEELPLEKKE OOSTDUINKERKE
- Naschoolse opvang van 16.15u tot 19.15u – tot 63  kinderen – 5 
begeleiders
- woensdagnamiddag – tot 63 kinderen – 5 begeleiders
- zaterdagopvang van 7u tot 19u – tot 28 kinderen – 2 begeleiders
- alle snipperdagen en alle vakantiedagen – tot 94 kinderen – 6 
begeleiders
Gesloten op zon- en feestdagen

GEMEENTESCHOOL OOSTDUINKERKE
- Voorschoolse opvang van 7u tot 8.15u door 2 begeleiders

GEMEENTESCHOOL KOKSIJDE
- Voorschoolse opvang van 7u tot 8.15u door 2 begeleiders
- naschoolse opvang van 16.15u tot 18.30u door 4 begeleiders



Voorstelling huidige kinderopvang in Koksijde 

Problematiek die zich stelt in de kinderopvang:

DVO:

- De dienst bestaat dit jaar 30 jaar - de oudere generatie onthaalouders stopt

- Weinig nieuwe kandidaten (strengere voorwaarden, privéwoning 

openstellen voor kinderopvang, …)

- Door hoog aantal stoppende onthaalouders, steeds grotere wachtlijsten 

BKO:

- Weinig kandidaten begeleider (weinig studenten kinderzorg)

- Alleen halftijdse tewerkstelling (19u)

- Moeilijk te combineren met andere jobs door de gesplitste uren



Nieuw decreet BKO “houdende de organisatie van 

buitenschoolse opvang en de afstemming tussen 

buitenschoolse activiteiten” (door Ilse)

• Dit decreet legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de 

buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten 

bij het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur voert de regie over de 

buitenschoolse opvang en krijgt daarvoor - via het Vlaams Gemeentefonds -

middelen op basis van algemene parameters als aantal kinderen 

woonachtig en schoollopend in de gemeente. Er is voor de gemeenten 

daarnaast ook nog een subsidie voor het aanbod kleuteropvang met 

kwaliteitslabel.

• Dit decreet biedt ruimte aan de lokale besturen voor lokaal maatwerk en om 

lokaal een samenwerking op te zetten tussen opvangvoorzieningen, 

scholen, cultuur-, recreatie-, vrije tijd-, jeugd- en sportinitiatieven, deeltijds 

kunstonderwijs enz. Een samenwerking die vooral het kind ten goede komt 

en alle kinderen naschools alle kansen geeft op ontplooiing en spelen.

• Het decreet zal uiterlijk in werking treden op 1 januari 2021. Diverse 

uitvoeringsbesluiten moeten het decreet nog verder vorm geven.

• Wordt vervolgd.



Meerjarenplan 
2020-2025



Meerjarenplan 2020-2025 (door schepen Anseeuw)

KINDEROPVANG:

• Act 35: digitaliseren van de Kinderopvang

BKO: ouders schrijven in via digitale tool, kunnen zelf 

ook annuleren

DVO: nieuw digitaal system in 2020 waarbij oa ouders op 

de hoogte gehouden worden van ontwikkeling kind

• Act 275: aanbieden van een gevarieerd en integraal 

opvang- en kampenaanbod tijdens 

schoolvakanties:

een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen tussen 2,5 

en 14 jaar ism sportdienst, cultuurdienst, jeugddienst,…

• Act  276: realisatie van BKO, crèche en bijhorende 

functies binnen masterplan Oostduinkerke-dorp:

Realiseren van een Huis van het Kind met daarin 

gelokaliseerd een BKO (cap. 90 kind.), een crèche (3 x 

18 kinderen), burelen Kinderopvang, …



Meerjarenplan 2020-2025

• Act 277: kinderopvang faciliteren door het voorzien in 

voldoende kwalitatieve locaties voor groepsopvang

Uitbreiden van de bestaande plaatsen door voorzien van een 

crèche (2 x 18 plaatsen)

Kakkernestje verhuist naar Huis van het Kind

Nieuwe locatie Kleine Ark

Nieuwe keuken Dunevoetjes

• Act 278: ondersteunen van onthaalouders in het sui-

generisstatuut + meestappen in werknemersstatuut

Ondersteunen van onthaalouders door gratis uitleendienst 

meubilair, pampercontainers, financiële tegemoetkoming vorming, 

gratis gebruik speelotheek, startpremie, locatiepremie

Meestappen in het werknemersstatuut en zo het beroep 

aantrekkelijker maken



Meerjarenplan 2020-2025

• Act 280: voor- en naschoolse opvang in kaart brengen en 

afstemmen op de noden

opvangmogelijkheden in Koksijde-dorp bekijken

• Act 503: aankoop woning voor kinderopvang

Nieuwe locatie voor huidige Kleine Ark

• Act 472: sport en beweging integreren in kinderopvang 

door samenwerking tussen BKO, scholen en sportdienst

in samenwerking met sportdienst verschillende initiatieven 

uitwerken



Meerjarenplan 2020-2025

HUIS VAN HET KIND:

• Act 393: realiseren van Huis van het Kind

Herkenkenbaar en fysiek Huis van het Kind realiseren als 

centrumplaats voor alles wat met kinderopvang en opvoeding te 

maken heeft met daaronder:

- bko + crèche

- lokaal loket kinderopvang

- burelen kinderopvang

- consultatiebureau

- buurtgericht netwerk kinderarmoede

- andere externe partners



Meerjarenplan 2020-2025 (door Emily)

BIBLIOTHEEK:

• Act. 340: Plaatsen van boekruilhuisjes in de verschillende 

dorpskernen

• Act. 341: Bouwen van een nieuwe bibliotheek op het Marktplein

• Act. 363: Uitbreiden zelfuitleensysteem en opzetten Open+ 

systeem in de bibliotheek

• Act. 396: Organiseren van leesbevorderende, leesplezier 

stimulerende en drempelverlagende activiteiten

• Act. 416: Cursussen en workshops organiseren om de 

mediawijsheid te verhogen bij diverse doelgroepen



Meerjarenplan 2020-2025 (door Sieglinde)

Sociaal Huis:

• Act. 239: Uitbouw tot een warme gemeente, met aandacht voor 

geestelijke gezondheidszorg en suïcidepreventie 

• ACT 388: project Vrijetijdsparticipatie uitvoeren 

• Kunstkans 

• Camping Cultuur

• Tussenkomst sportclubs 

• ACT 398: Preventief kwetsbare inwoners opsporen 

• ACT 399: Kinderarmoede bestrijden via netoverschrijdende

samenwerking met scholen en onderwijscheques 

• ACT 400: Steunverlening SH optimaliseren 

• ACT 401: Uitrollen systeem van automatische rechtentoekenning

• ACT 402: Verder inzetten op de strijd van kinderarmoede

• Brugfiguur 

• Perinataal netwerk

• Huiswerkklas 



Meerjarenplan 2020-2025

Sociaal Huis:

• ACT 402: Verder inzetten op de strijd van kinderarmoede

• Brugfiguur 

• Perinataal netwerk

• Huiswerkklas 

• ACT 468: Uitwerken project Vitesse Hoger



Meerjarenplan 2020-2025 (door Sieglinde)

Jeugddienst:

• ACT 34: Verder uitreiken van taxicheques aan jongeren en 

onderzoek digitalisering ervan

• ACT 99: Uitwerken en promoten van een speelpleinroute

• ACT 104: Creëren van ontmoetingsplaatsen door inrichtingen als 

openbare bbq-spots

• ACT 303: Organiseren van hippe activiteiten voor tieners en 

jongvolwassenen

• ACT 305: Ondersteunen van fuiven, festivals en andere 

activiteiten voor de jeugd



Warm Koksijde (door Sieglinde)

• Waarom?  

✓ Ervoor zorgen dat kinderen zich van jongs af aan goed 
in hun vel voelen, kan veel problemen op  latere leeftijd 
voorkomen.

✓ De methodiek van ‘warme gemeente’ streeft Hiernaar 
het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te 
optimaliseren. 

• Hoe

✓ Door samenwerking tussen de diensten te stimuleren 
✓ Werken op basis van 8 pijlers en acties ontwikkelen 

• Subsidie van de Vlaamse overheid

✓ € 1.500 in 2020 en 2021 voor de verdere uitbouw van 

Warme Gemeente

✓ € 500 in 2020 en 2021 voor de zitbank 'Warme William’ 



Warm Koksijde



Warm Koksijde

Actieplan

• Warme William bank en rondreizende Warme William

• Noknok-opleiding voor begeleiders en monitoren

• Vormingpakket ‘Word een Warme William’ ontwikkelen

• Opzetten van een actieplan zelfmoordpreventie

• Assertiviteitstrainingen voor kinderen

• Monitoren aantrekken en vormen

• Wegwijzer voor gezinnen

• Brugfiguren in de scholen

• Buurtwerking in Koksijde 

• Project NEST verder uitbouwen

• Koksijde wordt een Pleegzorggemeente

• Monitoren en kindbegeleiders sterker maken

• Studeerruimtes voor studenten



Warm Koksijde

Actieplan

• Toegankelijkheid vakantiekampen verbeteren 

• Gezondheidscampagnes voor de jeugd

• Generatie rookvrij

• Koksijde ondertekent het regenboogcharter

• Jongeren online bevragen

• De kindergemeenteraad betrekken bij het beleid



Week van de opvoeding (door Sieglinde)

Terugblik 2019:

Thema was: ‘Opvoeden dat doen we samen !’

- Springkasteel: ‘samen springen’ voor lagereschoolkinderen en ‘inflatable fun’ voor 

studenten

- EHBOcursus voor iedereen 

Evaluatie:

- Op beide activiteiten was er 
een grote opkomst.

- Weer zat mee

- Infostandjes werden druk 
bezocht

- Huis van het Kind werd nog 
eens in de kijker geplaatst 
(uitdelen foldertjes, …)

- Studenten niet echt bereikt, 
lagereschoolkinderen wel groot 
succes !



Week van de opvoeding 

Voorstel 2020:

Wordt ‘Maand van de Opvoeding’ – mei 2020

Met als thema ‘Opvoeden is geen (wed)strijd !’

- Dinsdag 5 mei: lezing Nina Mouton – ‘Mild Ouderschap’

Bib Koksijde

- Woensdag 6 mei: opendeur speelotheek

- Vrijdag 15 mei: EHBO voor ouders, grootouders, jeugdleiders, 

anderen… - Oud Schooltje

- Zaterdag 16 mei: workshop Angelique Slembrouck – ‘Gezond 

ontbijten’ – Duinenhuis

- Zaterdag 16 mei: Boekstartdag – Bib Koksijde

- Woensdag 20 mei: lezing Anja Claeys – ‘Hooggevoeligheid bij 

kinderen ‘ – Bib Koksijde

- Woensdag 20 mei: opendeur speelotheek

- Vrijdag 29 mei: theatervoorstelling ‘Achter de schermen’ 

(datum onder voorbehoud)

- Act voor tieners – lasershooting ?



Budget 2020 Huis van het Kind (Sieglinde)

• Ieder jaar subsidie van +/- € 5.300 

• Wordt dit jaar besteed aan:

- Week van de Opvoeding

- schoolkalender

• Eventueel nog suggesties ?

• Eenmalige extra subsidie voor Huizen van het Kind van 1000€ te

besteden in 2020 aan de inrichting of de aankoop van 

materialen voor spel en ontmoeting – suggesties?



Preventie en opsporing van (gezins)armoede in Veurne-Westkust 
met extra aandacht voor (zelfstandige) adolescenten                                                  

en jonge ouders (16-26 jaar) 



Intergemeentelijke samenwerking



Luik 1:

Projectcoördinator armoedebestrijding

Neyrinck Els

Luik 2:

Expert Veerkracht onderwijs

Karel Lepla



Luik 2:

Veerkracht in Middelbare scholen – projectplan

- ANALYSE- EN ONTWIKKELFASE: sept – dec 2019
- ontwikkelen vormingspakket, klaar om uit te rollen eind december 

2019
- contacteren, engageren tot pilootscholen, ontwikkelen training

- IMPLEMENTATIEFASE: januari – augustus 2020
- uitrollen van het vormingspakket: opleiding, vorming leerlingen en  

lerend netwerk, evalueren en voorbereiden volgende fase.

- IMPLEMENTATIEFASE 2 & VERZELFSTANDIGING: schooljaar 2020 – 2021



Luik 2:

Pilootscholen : Veerkracht in Middelbare scholen

• Atheneum Calmeyn De Panne GO!
• College Veurne
• Annuntiata Veurne
• Atheneum De Vierboete Nieuwpoort GO!
• CLW Westhoek Nieuwpoort GO!



Luik 1:

- CENTRAAL AANSPREEKPUNT BINNEN DE 4 GEMEENTEN 
voor diensten, scholen en organisaties

- BUNDELEN KNELPUNTEN EN PROBLEMATIEKEN
-> Aan de hand van deze bundeling hebben we een actieplan opgemaakt



ACTIES  

➢ ‘Recht-up’-> gids voor iedereen die werkt met jongeren 
(hier vind je alle actoren in terug die werkzaam zijn binnen de IGS en over de grenzen geen)

➢ Trekker project Back On Track (nood aan gerichte hulpverlening)

➢ Ondersteuning (digitale) inschrijvingen (inschrijvingen jeugd- en 

sportkampen, cultuur niet voor iedereen toegankelijk)

➢ WAKOSTAbeurs (jongeren leren omgaan met geld via een interactief parcours, daar 

leren ze hoe op eigen benen te staan)

➢ Infosessies voor alle scholen rond werking OCMW en CAW

➢ Bewustmakingsacties klare taal (briefopstelling binnen de scholen aanpassen 

aan laaggeletterden, toegankelijk maken, juridisch correct,…)

➢ Uniformeren van tegemoetkomingen OCMW (onderwijscheques)



➢ Voorstellingen met tips en tricks rond armoedebestrijding

➢ Pilootproject digipunten in samenwerking met Mediawijs, e-inculsie en VVSG

➢ Overlegplatform secundaire scholen tot stand brengen 

➢ Afstemmen van alle mogelijkheden en initiatieven die reeds bestaan

➢ …. 

➢



Volgende overlegmomenten

• Voorstel data 


