
 
Naam sessie  Sessie 1: Het lokaal netwerk duikt in het decreet 

naschoolse kinderopvang en vrije tijd. 

Naam spreker(s) 

Patrick Blondé, CKG ’t Kapoentje en ‘D’n Opvang’ in 
Oostende 

Evy Robberechts, projectcoördinator van Leuven 
“Kinderkuren”, stad Leuven en vzw Kinderopvang 

De insteek van de sessie  
= korte beschrijving van waar het in deze sessie over gaat en/of beschrijving van de 
praktijk(organisatie)  

De Vlaamse regering keurde op 24 april 2019 een nieuw Decreet Buitenschoolse Kinderopvang 
goed. Hierdoor voeren voortaan de lokale besturen de regie en financiering van de buitenschoolse 
opvang. Ook organisatoren buitenschoolse kinderopvang, scholen, verenigingen voor 
vrijetijdsbesteding, cultuur, jeugd, sport... moeten de koppen bij elkaar steken om te zorgen voor 
een voldoende groot en kwaliteitsvol aanbod. Worden kwetsbare kinderen jongeren hier beter 
van? Hoe kan een lokaal netwerk hierop wegen? Hoe gaan we vanuit het netwerk zelf op zoek 
naar contact en overleg? En welke concrete samenwerkingsmogelijkheden zijn er?  
 

Wat blijft hangen? 
= enkele quotes, tips of statements die tijdens deze sessie naar boven kwamen 
Het onderwerp van deze sessie is een decreet waar er nog veel vragen en onduidelijkheden 
bestaan, zeker en vast bij diegenen die er niet van dichtbij op betrokken zijn.  Het decreet kent 
momenteel nog geen uitvoeringsbesluiten. 
 
Voor deze sessie nodigden we VVSG en Kind & Gezin uit, maar beiden konden zich niet vrijmaken, 
o.a. vanwege een bijeenkomst van een Lerend Netwerk over het thema bij de VVSG.  Onderaan dit 
verslag verzamelen we een aantal weblinks uit deze sessie.  
 



Demos-stafmedewerker Kris De Visscher overloopt in een inleiding de krachtlijnen van dit decreet 
en legt linken met relevante inhoud en inzichten uit eerdere trajecten binnen Demos.   

1. Het nieuwe decreet in een notendop 
2. Kinderopvang als potentiële bruggenbouwer naar laagdrempelige vrije tijd 
3. De kinderopvang: een ‘nest’ voor alle kinderen? 
4. De kinderopvang: een ‘web’ met andere vrijetijdsactoren uit de buurt? 
5. Over de relatie met lokale netwerken vrijetijdsparticipatie 

 
Quote: “Eerst de relatie, voorafgaand aan participatie.  Daar heb je partners voor nodig die dicht 
bij de leefwereld van mensen in armoede staan.” - Kris 
 
Quote: “Jammer dat de Vlaamse overheid het lokale bestuur de middelen geeft om te verdelen. Is 
er dan nog voldoende vrije ruimte voor ‘rebellie’, initiatieven met een hoek af die zó nodig zijn.” - 
Patrick  
 
“D’n Opvang in Oostende werkt laagdrempelig en niet volgens het principe “bestellen is betalen”.  
We werken inkomen-gerelateerd, met flexibele opvangplannen en flexibele aankomsturen.  De 
stad Oostende heeft dit soort opvang opengesteld voor gunning: d’n Opvang was de enige 
indiener. “- Patrick 
 
Patrick toont een beklijvende reportage over een mama die in de voorbije jaren een traject 
gelopen heeft bij CKG ’t Kapoentje. De reportage werd gemaakt in het kader van goede praktijken 
binnen het Kinderarmoedefonds (Koning Boudewijnstichting). 
 
Uit de reportage:  “Ouders in armoede of met een rugzak aan de slag als kinderverzorgster: ze zijn 
een rolmodel en een punt van (h-)erkenning voor andere kwetsbare ouders die in de crèche 
komen.”  
 
Evy Robberechts – Kinderkuren – Leuven 
85% van alle Leuvense kinderen maakt ‘occasioneel’ gebruik van BKO. 
Kinderkuren wordt georganiseerd in de schoot van een vzw Kinderopvang. Evy: “De vzw-vorm 
helpt om voldoende mensen/profielen vlotter te kunnen aanwerven. Want personeel vinden is een 
probleem/uitdaging.” 
 
“Kinderkuren is géén BKO gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Dit heeft consequenties, we 
werken voor het overgrote deel met deeltijdse contracten, vaak voor bepaalde duur.  Wij mikken 
qua aanwervingsprofiel op mensen die gepassioneerd zijn over kinderopvang.” 
 
“Veel ouders voelen zich schuldig dat hun kinderen na school in de opvang zitten, of moeten zitten. 
Dat gevoel, willen wij wegnemen.” 
 



 
Vraag van een deelnemer: doen jullie ook huiswerkbegeleiding in de kinderopvang? Antwoord: 
“Daar hebben we al veel en hevig rond gediscussieerd. In principe is er geen plaats voor 
huiswerkbegeleiding in de opvang.  Er zijn afspraken in sommige scholen, om aparte collectieve 
huiswerkbegeleiding aan te bieden, buiten de opvang zelf, maar wel bv tijdens de uren van de 
opvang.   We hebben ook een buddy-systeem in Leuven vanuit onderwijs voor onderwijs-
/huiswerkondersteuning. Er komen nu ook vragen bv om rond mondzorg te werken in de 
kinderopvan.g“ 
 
Er is een actieve toeleidingsrol voor de lokale vestigingscoördinator bij Kinderkuren. Er komt een 
pilootproject naar schoolondersteuner voor BKO.  
 
Patrick: “Een bedenking die wil meegeven als ik mag: ik zou de ‘zorg’-dimensie uìt het aanbod van 
Kinderkuren houden. Ik denk dat het een aantal mensen in armoede zou kunnen afschrikken. Ze 
worden al erg vaak geconfronteerd met controlerende of sturende aspecten vanuit allerlei sociale 
voorzieningen.” 
 
Weblinks: 

• Webpagina van CKG ’t Kapoentje in Oostende met hun project D’n Opvang 
Link naar een beklijvende reportage over deze werking, gemaakt in het kader van het 
Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting. 

• Project Kinderkuren van Stad Leuven. In dit filmpje geeft schepen Bieke Verlinden 
toelichting bij het project.  

• Dossier op de website van VVSG met informatie en inspiratie 
• Pagina op de website van Expoo over kinderopvang, o.a. met toelichting bij het 

nieuwe decreet.  Toegang tot een publicatie over toegankelijke kinderopvang. 



• Elk kind een toekomst. Gemeenten in actie tegen kinderarmoede. Inspirerende 
praktijken (Koning Boudewijnstichting) 

 
 


