
KinderKuren
sterke opvang in Leuvense basisscholen



Opvang op school: waarom?

Nood aan opvang op school:
§ Maatschappelijke realiteit: schooluren en werktijden niet 

afgestemd 
§ Stedelijke context: onvoldoende alternatieve 

opvangvoorzieningen in de buurt van de school
§ School is ideaal kader om opvang te organiseren
§ Opvang is dus noodzakelijk maar is niet de hoofdtaak van 

scholen 
§ Kwaliteit van de opvang op school komt 

in het gedrang



Wat doet stad Leuven?

Met KinderKuren investeert stad Leuven sinds 2011 in 
de schoolse opvang voor alle Leuvense basisscholen.



Visie en missie



Leuvense opvang in cijfers

§ +11.000 schoolgaande kinderen in Leuven (2,5 – 12 jaar)

§ 25% maakt dagelijks gebruik van opvang na school 
o +/- 2750 kinderen/dag
o Dit cijfer stijgt nog
o piekmomenten op maandag, dinsdag en donderdag. 

§ 85% van alle kinderen maakt ‘occasioneel’ gebruik van opvang 
op school

§ 85% maakt gebruik van opvang op school, 
12% van opvang in gesubsidieerde voorzieningen 
(ongeveer 300 plaatsen in gesubsidieerde voorzieningen in Leuven)



Behoeftedekkend aanbod

§ Missie: kwalitatieve opvang voor 3.300 kleuters en lagere 
schoolkinderen (30%) organiseren 
(= behoeftedekkend aanbod)

§ september 2019: ruim 1000 plaatsen in fase 2-scholen 
Kinderkuren

àNog ruim 2.000 plaatsen te gaan via uitrol KinderKuren
àDe stad Leuven besteedt deze opdracht uit aan vzw 

Kinderopvang Leuven



Kwaliteitskader KinderKuren

Kwalitatieve opvang voor elk kind voor en na de 
schooluren en op schoolvrije dagen

Begeleider-kind-ratio gemiddeld 1/20

Kwalitatief personeel  - professionele omkadering

Inclusief – elk kind heeft een plaats in KinderKuren

Divers activiteitenaanbod – talentontwikkeling 

Flexibel (ruime openingsuren, flexibel inschrijven)

Uniforme tarieven – betaalbaar voor iedereen

Aan / op de school



Toegevoegde waarde

- Voor kinderen: 
§ opvang als vrije tijd: activiteiten en spelen met vriendjes
§ opvang als springplank naar het reguliere vrijetijdscircuit 

(opvang emancipeert)
- Voor ouders:

§ deelnemen aan arbeidsmarkt, opleiding volgen
- Voor de school: 

§ kwalitatieve opvang als uithangbord
- Voor de maatschappij:

§ kwalitatieve opvang als ‘investering’ die zichzelf terugverdient 
- Voor de medewerkers:

§ een job in een baanbrekend project
§ KinderKuren als werkgever geeft kansen



De opvang vn
KinderKuren



KinderKuren
organisatie en planning



Opvang op school: fasering

2011: start fase 1 (facturatie en betalingsopvolging)
§ 26 scholen / 33 vestigingen
§ Kinddossiers gecentraliseerd in 1 database
§ Aanwezigheidsregistratie via app (Kwandoo)
§ Facturatie en betalingsopvolging

2016 - activiteitenaanbod
§ Keuze uit brede waaier van 130+ activiteiten
§ In samenwerking met 30+ lokale partners



Opvang op school: fasering

2018 - 2025: fase 2 uitrolscenario
§ Volledige organisatie van de opvang op school
§ personeelsovername en – uitbreiding
§ personeelsdienst en omkadering 
§ uitbreiding opvangtijden

à 7u00 – 18u30 (ook op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen)

§ November 2019: 14 scholen in fase 2



Een greep uit het activiteitenaanbod

§ Sport / dans
§ Kortfilm / lipdub / stopmotion
§ Striptekenen /crea
§ Circus
§ Koken
§ (muziek)theater / rap / beatbox / musical
§ Graffiti / ballonkunstenaar / goochelen / grime
§ STEM
§ Taalinitiatie (Engels, Chinees, Frans)
§ …



Een greep uit het activiteitenaanbod

§ Yoga 
§ Mindfulness 
§ Sociale vaardigheden
§ Workshops rond zelfvertrouwen, faalangst, 

assertiviteit, talentontdekking

§ à vrije tijd?



regierol activiteitenaanbod

§ projectmedewerker
§ samenstelling aanbod
§ lokale partners:

§ Professionele organisaties 
§ Vrijwilligers
§ Leerkrachten
§ studenten



Rol vestigingsverantwoordelijke

§ coaching en aansturing opvangteam
§ teamoverleg, vorming, personeelsgesprekken, planning,…
§ Praktische organisatie activiteiten

§ inschrijvingen
§ communicatie

§ Actieve toeleidingsrol



KinderKuren - tarieven

§ Praktisch en financieel laagdrempelig:
o 0,45€/begonnen kwartier (stijging vanaf 2020)
o Gezinskortingen (-20%, -30%, -40%)
o Sociaal tarief (-40%)
o Nultarief (bv. ikv. inburgeringscursus, of bij moeilijke gezinssituatie)

§ Ook van toepassing op activiteitenaanbod!
§ Fiscale attesten



KinderKuren
uitdagingen voor de toekomst



Uitdagingen voor de toekomst…

• Betaalbaarheid
• Personeelsinstroom
• Samenwerking met academie, conservatorium
• ‘Zorg’-dimensie van activiteitenaanbod
• Bereiken van kansengroepen
– Kansarmoedecijfers vs. sociale tarieven
– OCMW
– buurtwerk

• Integratie Uitpas
• 2020: Pilootproject ‘schoolondersteuner’


