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Nieuwe visie op buitenschoolse kinderopvang in de
praktijk: Riemst geeft goede voorbeeld

Van 12 tot 16 oktober loopt de week van het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). Een
goede aangelegenheid voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin om de Ukkepuk in Riemst te bezoeken. De minister laat het niet na om de
nieuwe visie van de Vlaamse Regering op de buitenschoolse opvang in verf te zetten “Als
we in Vlaanderen kijken naar de werking van de kinderopvang in verschillende gemeenten,
dan zien we dat er al heel wat knappe initiatieven te vinden zijn, initiatieven die de
nieuwe visie verpersoonlijken. Riemst is een gemeente die hierin het goede voorbeeld
geeft”, aldus Jo Vandeurzen.
Nieuwe visie voor het kind, de ouders en de sector
Gezinnen doen steeds vaker een beroep op opvang voor en na schooltijd en tijdens de
schoolvakanties. Daarom gaf de Vlaamse Regering nog voor de zomer haar goedkeuring
aan een conceptnota die de krachtlijnen voor een reorganisatie van de opvang en vrije
tijd van schoolkinderen vastlegde
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met deze
vernieuwde visie verbeteren we de buitenschoolse opvang op drie niveaus. Ten eerste
zorgen we ervoor dat de kinderen opgevangen worden in een uitdagende omgeving die
niet voorbijgaat aan de behoeften van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen
en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Ten tweede denken we aan de
ouders door een aanbod aan opvang te organiseren die het toelaat om de opvoeding te
combineren met het professioneel leven en vrije tijd. Ten slotte beogen we met deze
visie de verschillende vormen van opvangs- en vrijetijdsmogelijkheden op elkaar af te
stemmen.”
Lokale samenwerking
Om dit te bereiken wil de Vlaamse Regering werk maken van de lokale samenwerking
tussen opvang, scholen, jeugd-, cultuur- en sportinitiatieven. De diverse partners slaan
de handen in elkaar met een gedeelde visie op kwaliteitsvolle opvang en op de vrije tijd
van schoolkinderen. Hun aanbod stemmen ze daar gezamenlijk op af.
In Riemst zijn alle diensten die werken rond de opvang van kinderen gecentraliseerd
rond de buitenschoolse kinderopvang Ukkepuk. “Ook wij merken dat samenwerken
nodig is, om de kinderopvang zo flexibel mogelijk te organiseren. Daarom hebben we
onze diensten samengebracht op één locatie. Zo zetten we onze gemeenschapsgelden
optimaal in en versterken we ook de samenwerking tussen onze kinderopvang en onze
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muziek- toneel en beeldacademie en de diensten die speelpleinwerking en
sportactiviteiten organiseren. We bekijken op dit moment ook hoe we op de locaties
waar vandaag onze academie actief is, het vrije tijdsaanbod nog verder kunnen
verbreden voor de kinderen die vanuit de naschoolse opvang deelnemen aan de
activiteiten van de academie”, vertelt schepen van Kinderopvang Marina Pauly.
Meer autonomie voor gemeenten
Op termijn wordt de huidige financiering van de Vlaamse overheid aan de voorzieningen
omgezet in een financiering van het aanbod via de gemeenten zelf. De financiering zal
geënt worden op lokale samenwerkingsverbanden onder regie van het lokale bestuur. De
timing en modaliteiten van deze overgang worden in nauw overleg met de betrokken
actoren uitgezet.
“Dat initiatief juichen we natuurlijk toe”, zegt schepen Marina Pauly. “Op vier jaar tijd is
de vraag naar buitenschoolse kinderopvang in onze gemeente met bijna 40 procent
gestegen, in vakantieperiodes stellen we zelfs een verdubbeling vast. Deze nieuwe
manier van werken geeft ons niet alleen meer mogelijkheden om aan de vraag naar
buitenschoolse kinderopvang te blijven voldoen, maar geeft ons ook de kans om in te
spelen op de noden maar geeft ons ook de kans om in te spelen op de noden van het
moment door goede samenwerkingsverbanden met andere initiatieven waar kinderen
actief zijn in hun vrije tijd op te zetten.”
Bijlage: Cijfers Limburg
 In totaal zijn er in Limburg 200 erkende en gesubsidieerde locaties waar kinderen
buitenschools worden opgevangen, 17% van alle erkende en gesubsidieerde
opvanglocaties in Vlaanderen en Brussel
 Het totaal aantal opvangplaatsen voor buitenschoolse opvang in Limburg: 8.075 –
dit is 19% van het totaal aantal opvangplaatsen in Vlaanderen en Brussel
 Aantal plaatsen per 100 kinderen: 10.07 – gemiddeld aantal plaatsen in Vlaanderen
is 6.29 en in Brussel 6.38
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