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De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 1 september 2021, onder voorzitterschap van Amir Bachrouri, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert unaniem het volgende: 

Inhoud 

 Investeer als Vlaamse overheid bewust in de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang 

waar de kansen, groei en vrije tijd van kinderen centraal staat. 2 

Voorzie in de volgende legislatuur voldoende middelen in de begroting om dit kaderdecreet alle 

mogelijkheid tot kansen te bieden. Zorg dat deze middelen verankerd zijn, en beschouw ze als 

vanzelfsprekend. 2 

 Beperk de oormerking van de middelen voor de Vlaamse Overheid die loopt tot 2030 tot het jaar 

2025. Zodat de overgangstermijn de cadens van de gemeentelijke beleids-en beheerscyclus 

volgen. 3 

 Voorzie in het decreet een centrale rol voor het onderwijs en realiseer ondersteuning van scholen. 3 

 

Op 1 februari 2019 werd in het Vlaamse Parlement een voorstel van decreet ingediend houdende de organisatie van 

buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Het decreet was een langverwachte 

volgende stap in het hele traject naar een oplossing voor de regelgeving rond kinderopvang op lokaal niveau. Dit traject 

kreeg een doorstart met de Staten-Generaal in mei 2014 en de daarbij horende debatten. Uit de Staten-Generaal kwam 

de Conceptnota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen’. Voor de 

conceptnota kreeg de Vlaamse Jeugdraad, net als diverse andere adviesorganen, een adviesvraag. De Vlaamse 

Jeugdraad erkent de lokale nood om antwoorden te bieden op uitdagingen met betrekking tot kinderopvang. Op de 
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inhoud van de conceptnota formuleerden wij vanuit het belang van kinderen, jongeren en hun organisaties een aantal 

fundamentele knelpunten. De belangrijkste opmerkingen focusten op de financiële haalbaarheid van het concept, de 

beperkte rol van en de samenwerking met het onderwijs en de bezorgdheid dat dit decreet buitenschoolse activiteiten, 

waaronder jeugdwerk, zou regelen. 

Op basis van het advies 1505 (titel en link) werden we vanuit de commissie Welzijn van het Vlaamse Parlement 

uitgenodigd voor hoorzittingen.  

De Vlaamse Jeugdraad benadrukte volgende knelpunten: 

- Betrek alle betrokken sectoren in dit debat (bv. onderwijs, cultuur, jeugd, sport en welzijn). 

- Laat jeugdwerk de keuzevrijheid om in te stappen. 

- Blijf focussen op kinderen, jongeren en hun rechten. 

- Geef meer duidelijkheid over de financiële middelen. 

- Geef aandacht aan multifunctioneel inzetten van infrastructuur (d.i. het onderwijs). 

 

Vervolgens brachten we in 2019 het advies 1902 (titel en link) uit. In dat advies benadrukte  we (opnieuw) volgende 

knelpunten: 

- Betrek alle betrokken sectoren in dit debat (bv. onderwijs, cultuur, jeugd, sport en welzijn). 

- Focus op de tijdspanne die direct aansluit op schooluren 

- Laat het belang van kinderen en jongeren primeren op de belangen van structuren, organisaties en lokale 

besturen. 

- Voorzie voldoende middelen in de begroting om dit decreet alle mogelijkheid tot kansen te beiden. 

 

Op 16 juli 2021 volgde een nieuwe stap in dit verhaal en gaf de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het voorontwerp 

van decreet tot wijziging van het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de 

afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten, wat betreft de betalingsregeling en de overgangsbepalingen. 

Ondanks het feit dat de voorliggende wijzigingen zich situeren op vlak van betalingsregelingen en overgangsbepalingen, 

baart het nieuwe decreet ons over het algemeen zorgen.  

De Vlaamse Jeugdraad erkent de noodzaak van het decreet dat voorziet in de organisatie van opvang voor kinderen. 

Positief blijft dat men tijdens de periode van kinderopvang wil inzetten op de ontplooiingskansen en zinsvolle 

tijdsbesteding van kinderen. We zien een meerwaarde in de oprichting van een lokaal samenwerkingsverband waar 

alle relevante actoren zoveel als mogelijk op worden betrokken. Dat biedt zeker een aantal kansen.  

De recente voorstellen tot wijziging van dit decreet zorgen echter voor enkele fundamentele knelpunten waar we als 

Vlaamse Jeugdraad vanuit kinderen, jongeren en jeugdwerkorganisaties extra aandacht voor vragen. 

Investeer als Vlaamse overheid bewust in de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang waar de 

kansen, groei en vrije tijd van kinderen centraal staat.  

Voorzie in de volgende legislatuur voldoende middelen in de begroting om dit kaderdecreet alle mogelijkheid 

tot kansen te bieden. Zorg dat deze middelen verankerd zijn, en beschouw ze als vanzelfsprekend.  

Met de huidige financiële middelen kan de mooie educatieve insteek niet worden waargemaakt. Het decreet vertrekt nu 

enkel van de huidige middelen. Het financiële groeipad waarvan ooit sprake was blijkt een lege doos. Het lijkt zelfs meer 

en meer een besparingsronde te worden. De BKO-sector kreunt al jaren onder financiële druk en hoopte met dit nodige 
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decreet een stap in de goede richting te zetten. De injectie vanuit welzijn van 6,3 miljoen euro is eigenlijk amper 

voldoende om de druk op BKO’s zoals die er al was een beetje op te vangen. In 2019 gaven we reeds als adviespunt 

mee: ‘Voorzie in de volgende legislatuur (Vlaamse regering 2019-2025) voldoende middelen in de begroting om dit 

kaderdecreet alle mogelijkheid tot kansen te bieden. Zorg dat deze middelen verankerd zijn, en beschouw ze als 

vanzelfsprekend.’1  Eigenlijk kunnen we op dit tempo dat standpunt gewoon herhalen voor de volgende legislatuur.  

 

Beperk de oormerking van de middelen voor de Vlaamse Overheid die loopt tot 2030 tot het jaar 2025. Zodat 

de overgangstermijn de cadens van de gemeentelijke beleids-en beheerscyclus volgen. 

De overgangstermijn afstemmen op de cadans van het gemeentelijke beleids- en beheerscyclus lijkt ons evident. Op 

deze manier kan de volgende Vlaamse regering duidelijk werk maken van een financieel groeipad tijdens de 

begrotingsgesprekken gekoppeld aan hun regeerakkoord en kunnen de volgende lokale besturen daar in hun 

planningsjaar 2025 mee aan de slag. Het kleuren of oormerken van de middelen zou in dat geval best niet tot 2030 

doorlopen maar gewoon tot 2025. Zo kunnen de lokale besturen mits voldoende financiële middelen vanaf de volgende 

legislatuur echt een doorstart nemen in de uitvoering van dit decreet. 

 

Voorzie in het decreet een centrale rol voor het onderwijs en realiseer ondersteuning van scholen. 

De rol van scholen is nu veel te beperkt en te vrijblijvend (scholen kunnen nu gewoon deelnemen aan het 

samenwerkingsverband), dat terwijl scholen hier letterlijk als draaischijf zouden moeten functioneren. Niet om 

leerkrachten en directies meer te belasten, maar door als samenleving scholen niet los te snijden van, maar céntraal te 

zetten in de wijk, samen met organisaties die een sterk aanbod kunnen organiseren voor de kinderen net na schooltijd.  

Ga voor  de brede school als ‘schoolvoorbeeld’: de brede school als motor van wijkwerking en hefboom tot meer 

sociale cohesie tussen scholen, verenigingsleven, sportclubs, etc. Daarom moet er geïnvesteerd worden in: 

- een brede schoolcoördinator op wijkniveau; 

- goede animatoren van circussen, sport, cultuuractiviteiten, muziek, jeugdwerk, die hetzij in het schoolgebouw, 

hetzij vlakbij de school na schooltijd kwalitatieve activiteiten met, voor en door kinderen organiseren; 

- het mogelijk maken dat iedereen hier een beroep op kan doen, door o.a. mobiliteitsproblemen te vermijden. 

(Voorbeeld: in Brussel geven ze laaggeschoolde moeders vergoeding om met de kinderen van de school te 

voet naar de muziekschool te gaan en weer terug.) 

 

De huidige formuleringen, maatregelen en financiële middelen in het wijzigingsdecreet bieden ons geen garanties voor 

de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang waar de kansen, groei en vrije tijd van kinderen centraal staan.  

Zo bieden ze amper voldoende ademruimte om de huidige werking van BKO’s op te vangen. Bovendien zien we in de 

huidige plannen geen ruimte voor de ondersteuning van de vrijetijdsactoren om een relevante rol te spelen in/voor de 

BKO’s. Het zou jammer zijn dat we op het einde van de rit uitkomen bij een decreet buitenschoolse opvang én 

activiteiten waarbij het laatste woord eigenlijk beter geschrapt wordt om geen foute verwachtingen te creëren bij de 

lokale besturen. 

_________________ 

1 Lees het volledige advies van de Vlaamse Jeugdraad hier. 

https://vlaamsejeugdraad.be/storage/files/bda74cd8-7bbb-45e5-8e97-068016739167/advies-1902-buitenschoolse-opvang.pdf

