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CD&V zet onderwijs en 
kinderopvang in de kijker

Als gezinspartij besteden we in dit septembernummer 
vooral aandacht aan onze kinderen. Hoe wordt het Wes-
tels gemeentelijk onderwijs georganiseerd? We praten 
daarover met Schepen van Onderwijs Maurice Van Heme-
len. Met OCMW-voorzitter Harry Plettinx hadden we een 
gesprek over het kinderdagverblijf Het Pareltje en met 
schepen Kelly Verboven over de Kinderclub, de voor- en 
naschoolse kinderopvang van de gemeente.
Lees het hier, op pagina 4!
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- Wat is de Kinderclub pre-
cies en wat moeten de ouders 
betalen?

Kelly Verboven: De Kinderclub 
is de naam die we geven aan de 
gemeentelijke voor- en naschoolse 
kinderopvang. Kleuters en lagere 
schoolkinderen kunnen er van 7 tot 
18 uur terecht. De Kinderclub is, op 
een paar weken na, ook open tijdens 
de schoolvakanties. De opvang is 
bedoeld voor ouders die beiden uit 
werken gaan. De ouders betalen 75 
cent per begonnen half  uur. Dit is 
onvoldoende, zodat de gemeente 
nog moet tussenkomen, maar dat is 
een keuze die CD&V en de gemeen-
te hebben gemaakt. 

- Waarom is die kinderopvang 
hier zo speciaal?

Kelly Verboven: We verzorgen 
opvang in onze 7 dorpen, zodat de 
ouders nooit ver hoeven te rijden 
om hun kinderen te brengen of  op 
te halen. In de meeste gemeenten is 
er maar één centrale opvangplaats. 
Van omliggende gemeenten horen 
we dat de kinderopvang nergens zo 

flexibel is. Zo hoeven de ouders hun 
kinderen niet vooraf  in te schrijven, 
zelfs niet tijdens de vakanties. Dat 
moet slechts één keer gebeuren. Zo 
zijn er dit jaar 1.600 kinderen inge-
schreven die dus minstens één keer 
naar de opvang kwamen. 

- Hebben de kinderen in de 
opvang tijdens de vakanties 
ook een beetje een vakantie-
gevoel?

Kelly Verboven: Al in het voorjaar 
wordt er in samenwerking met de 
jeugd- en sportdienst een aantrek-
kelijk zomerprogramma uitgewerkt. 
De ouders kunnen dan tijdig een 
keuze maken. De locatie waar de 
kinderopvang in de verschillende 
dorpen plaatsvindt, is meestal dicht 
bij de kleuterschool gelegen. Ofwel 
leggen we busvervoer in. Voor de 
lagere schoolkinderen is het een 
haalbare wandelafstand. De lokalen 
mogen geen verlengstuk van de 
school zijn. Hier staat meer vrijheid 
en spelen centraal en zijn er dus 
minder schoolse verplichtingen.

- Hoe is het met de locaties 
gesteld? Is er hier of daar 
recent nog iets vernieuwd of 
zijn er plannen in die zin?

Kelly Verboven: In de loop der 
jaren zijn de lokalen waar de opvang 
plaatsvindt geregeld aangepast aan 

de noden. De Kinderclub in Zoerle-
Parwijs werd 4 jaar geleden helemaal 
gemoderniseerd. In Oosterwijk is 
de opvang enkele jaren geleden naar 
de leegstaande pastorie verhuisd. 
In Tongerlo ligt de locatie voor de 
opvang nu achter de school waar 
ook de kleuters hun intrek namen. 
In Heultje mogen we, in afwachting 
dat er een nieuwe locatie komt, een 
gedeelte van het chiroheem ge-
bruiken. In Oevel plaatsen we twee 
containers bij in afwachting dat de 
nieuwe schoolgebouwen in gebruik 
worden genomen. Daar is ruimte 
voorzien voor de kinderopvang. 
In Westerlo-Centrum ten slotte zal 
de opvang volgend jaar verhuizen 
naar de kleuterschool aan de Ver-
lorenkost. Het Rietje bouwt er een 
nieuwe kleuterschool.

Jos De Groot

We hadden een gesprek 
met schepen Kelly Verbo-
ven over de voor- en na-
schoolse kinderopvang van 
de gemeente.

Kinderclub is een unicum 
in de Kempen

Enkele 
weetjes…

• Er wordt een Kinderclub  
georganiseerd in alle  
deeldorpen.

• De Kinderclub is er voor  
kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

 Er is opvang mogelijk tussen 
7 en 18 uur

• De prijs bedraagt 0,75 euro 
per begonnen half uur.

• In 2011 werden er 1.600  
kinderen ingeschreven.



- In  Westerlo zorgen onthaal-
moeders al vele jaren voor 
kinderopvang . Waarom  nam 
het OCMW het initiatief om 
met een kinderdagverblijf te 
starten?

Harry Plettinx: Westerlo was 
voor Kind en Gezin een zwarte 
vlek op het gebied van het aanbod 
voor kinderdagverblijven. Reden 
genoeg voor CD&V om actie te 
ondernemen. Daarom startten we 
vier jaar geleden met die kinderop-
vang. Wat we met kinderdagverblijf  
Het Pareltje aanbieden is trouwens 
slechts één vierde van de opvang 
die in onze gemeente gebeurt. Het 
overgrote deel van de opvang is im-
mers nog altijd, met veel zorg, het 
werk van onthaalouders. Bovendien 
zijn er ook twee mini-crèches in de 
gemeente. Het Pareltje is een vzw 
met participatie van de gemeente, 
het OCMW en PIDT, het diensten-
chequebedrijf  van de gemeenten 
Westerlo, Herselt en Hulshout. De 

voormalige pastorie van Oevel kreeg 
een vergunning voor 22 plaatsen. 
Dat betekent dat er in werkelijkheid 
dubbel zoveel kindjes kunnen wor-
den opvangen omdat ook de ouders 
of  grootouders enkele dagen in de 
week zelf  voor opvang zorgen.

- Is de wachtlijst inmiddels 
weggewerkt of zijn er plannen 
voor een uitbreiding van de 
opvang?

Harry Plettinx: Ondanks de 40 
kinderen die we al konden opvangen 
stonden er op de wachtlijst nog 130 
aanvragen. Daarom startten we be-
gin september in de voormalige pas-
torie van Oevel met 12 extra plaat-
sen. Dat betekent dat we nu toch 
al een 70-tal kinderen opgevangen. 
Kleuterschool Het Rietje bouwt mo-
menteel in Westerlo-Centrum een 
nieuwe school. Het OCMW kocht 
het bestaande gebouw en we star-
ten daar ook een kinderdagverblijf, 
goed voor 20 plaatsen of  40 kindjes. 
Volgend jaar in september nemen 
we het nieuwe kinderdagverblijf  in 
gebruik.

- Welke ouders met jonge 

kindjes kunnen van het kin-
derdagverblijf gebruik maken 
en wat moeten ze voor de 
opvang betalen?

Harry Plettinx: Kinderdagverblij-
ven zijn bedoeld voor kindjes van 
6 weken tot 3 jaar. Omdat Kind en 
Gezin jaarlijks 250.000 euro van de 
werkingskosten betaalt, beperkt de 
opvang zich niet tot de inwoners 
van Westerlo. Het kan dus best dat 
ook een kindje van buiten de ge-
meente, waarvan één van de ouders 
of  beiden hier bijvoorbeeld wer-
ken, van de kinderopvang gebruik 
maken. Het bedrag dat de ouders 
betalen schommelt, naargelang hun 
inkomen tussen 1 en 25 euro per 
dag, het eten niet meegerekend. Wie 
al een broertje of  zusje in het kin-
derdagverblijf  heeft, krijgt voorrang. 
Er werken 8 gekwalificeerde perso-
neelsleden. In het najaar verzorgt 
PIDT in het oud-klooster in Heul-
tje een centraal meldpunt voor de 
aanvragen. Daar kunnen ouders nu 
al terecht voor ondersteuning als ze 
problemen hebben met de opvoe-
ding van hun kinderen.

Jos De Groot
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HEt PArELtjE: 
opvang voor de kleinsten

Met OCMW-voorzitter 
Harry Plettinx hadden we 
een gesprek over het kin-
derdagverblijf Het Pareltje

Enkele 
weetjes…

• Het Pareltje vangt kinderen 
op tussen 6 weken en 3 jaar.

• De kostprijs wordt berekend 
op basis van het inkomen en 
varieert van 1 tot 25 euro per 
dag.

• Er is een erkenning  
voor 34 plaatsen.



Maurice Van Hemelen: In Wester-
lo zijn er scholen van het gemeente-
lijk, gemeenschaps-, volwassen-, vrij 
en buitengewoon onderwijs. Daar-
om werd er in het kader van het 
‘Flankerend Onderwijs’ gestart met 
een scholenoverleg tussen de diverse 
netten. Vier maal per jaar komen 
alle schoolbesturen samen om te 
overleggen over gemeenschappelijke 
belangen of  problemen. 

- Uit wat bestaat het aanbod 
van de gemeente?

Maurice Van Hemelen: De 3 
basisscholen van Oevel, Heultje en 
Voortkapel staan onder bestuurlijk 
toezicht van de gemeente. Volgens 
de tellingen van februari 2011 zijn 
er 368 kleuters en 492 lagere school-
kinderen ingeschreven. Opvallend 
is de sterke stijging van het aantal 
kleuters.

- Wordt hiervoor ook samen-
gewerkt met scholen buiten 
de gemeente?

Maurice Van Hemelen: De ge-
meente Westerlo sloot zopas een 
nieuwe overeenkomst voor 3 jaar 
met de scholengemeenschap Scho-
len aan de Nete. Sinds 1 september 
ben ik als Schepen van Onderwijs 
van Westerlo verkozen tot voorzitter 
van deze Scholengemeenschap. De 
gemeenschap Scholen aan de Nete 
telt 1954 leerlingen. Naast Westerlo 
zijn de gemeenten Heist-op-de-
Berg, Hulshout en Berlaar partners.

- Is de infratructuur van het 
gemeenteonderwijs toerei-
kend voor het groeiende aan-
tal leerlingen?

Maurice Van Hemelen: De voor-
bije jaren werd in Voortkapel het 
sanitair en de elektriciteit aangepast 
en schilderwerken en een nieuwe 
speelplaats voltooid. Door de sterke 
stijging in Heultje - 52 nieuwelin-
gen in 2010 - bleek de bestaande 
infrastructuur onvoldoende en was 
het noodzakelijk om in extremis 
een bijkomende containerklas aan 
te kopen. Verder zijn in Heultje de 
onderhandelingen voor de aankoop 
van de gronden van de kleuter-
school in een eindfase gekomen. 
Onder inpuls van CD&V hoopt het 
gemeentebestuur dit jaar de aan-
koop te realiseren. In Oevel tenslot-
te kocht de bestuursploeg gronden 
voor de bouw van een nieuwe (kleu-
ter)school in de Gemeentestraat.

- Maar enkele gebouwen zijn 
onvoldoende voor kwalitatief 
onderwijs.

Maurice Van Hemelen: Inderdaad. 
Daarom investeren we volop in les-
materiaal en vorming. Zo beschik-
ken alle klassen van de derde graad 
– het 5de en 6de leerjaar - sinds 1 

september over digitale schoolbor-
den. Tijdens de vakantie kregen 
onze leerkrachten vorming om zich 
het gebruik van deze borden eigen 
te maken. Deze extra inspanning 
komt de leerlingen zeker ten goede. 
Bovendien schreven we de nodige 
budgetten in, zodat vanaf  2013 alle 
klassen beschikken over dit nuttig en 
pedagogisch interessant hulpmiddel.

Ivan Van den Bergh
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Gemeentelijk Onderwijs in Westerlo

Hoe wordt het Westels 
gemeentelijk onderwijs 
georganiseerd? We praten 
daarover met Schepen van 
Onderwijs Maurice Van He-
melen. 

Enkele 
weetjes…

• De basisscholen van Oevel, 
Heultje en Voortkapel zijn 
gemeentelijke scholen.

• Er waren 860 kinderen inge-
schreven in het gemeentelijk 
onderwijs in februari 2011.

• Westerlo is aangesloten bij 
de scholengemeenschap 
Scholen aan de Nete.

• De prijs voor de eerste aan-
koop van 12 digitale borden 
en pc’s bedroeg 71.837 euro.


