TECHNISCHE FICHE VVSG-VERKIEZINGSMEMORANDUM
Fiche

Decentralisering opvang schoolkinderen

Hoort bij strategisch

SD4: Armoede structureel terugdringen en zorg versterken

dossier
Korte omschrijving

Eénmaal kinderen ingeschreven zijn in het basisonderwijs worstelen veel ouders die werk en gezin willen combineren met het probleem dat de schooluren niet afgestemd zijn op de werkuren van
ouders. Veel ouders hebben behoefte aan voor- en naschoolse
opvang, opvang op woensdagnamiddag en opvang op schoolvrije
dagen. Deze opvangmomenten bieden kinderen ook de kans om
van vrije tijd te genieten, met vrienden om te gaan en talenten te
ontwikkelen.
De uitdaging vandaag is de verschillende sectoren en instanties
die een opvang- en of vrijetijdsfunctie van schoolkinderen vervullen te laten samenwerken zodat er een behoeftedekkend, complementair en kwaliteitsvol opvang- en vrijetijdsaanbod ontstaat. Voor
de VVSG kan dit alleen door de verantwoordelijkheid voor de opvang van schoolkinderen lokaal te leggen.

Wat ?
De VVSG wenst een kaderdecreet waarin de regierol van de gemeenten voor de organisatie
van buitenschoolse opvang duidelijk is toegewezen, gekoppeld aan financiering vanuit de
Vlaamse overheid om de buitenschoolse opvang uit te bouwen op maat van de gemeente.
De VVSG is gewonnen voor een duidelijke regiefunctie op lokaal vlak.
Wanneer we wensen dat er op korte of middellange termijn meer aanbod aan kinderopvang
ontstaat, zal er complementair moeten gewerkt worden vanuit verschillende sectoren. De
sterkte van de lokale regie is om een dekkend aanbod te garanderen dat vanuit de verschillende sectoren wordt aangeboden.
Hoe ?
De VVSG vraagt dat de regie over buitenschoolse kinderopvang helemaal wordt overgedragen aan het lokaal bestuur (via een decreet opvang schoolkinderen). Samen met de regie
moeten uiteraard ook de middelen om deze opvang kwaliteitsvol en toegankelijk te realiseren worden overgedragen van de Vlaamse overheid naar de lokale besturen.
De VVSG vraagt dat alle lokale besturen op basis van objectieve criteria (aantal kinderen
dat woont in de gemeente en aantal kinderen dat school loopt in de gemeente, aantal kinderen met een specifieke zorgbehoefte, kinderarmoedecijfers) een subsidie krijgt om de buitenschoolse kinderopvang vorm te geven op maat van de gemeente.
De VVSG vraagt vooral ruimte voor beleid op maat van de gemeente. Ook het lokale overleg kinderopvang of een vorm van lokaal samenwerkingsverband kan daarbij een constructieve rol krijgen. Het als lokaal bestuur kunnen sturen inzake opvang schoolkinderen moet er

voor zorgen dat er een lokaal netwerk ontstaat dat er voor zorgt dat het juiste aanbod op de
juiste plek wordt aangeboden.
Waarom ?
Het als lokaal bestuur kunnen opnemen van een regierol voor de kinderopvang heeft volgende doelstellingen en voordelen:
- in de praktijk vorm geven aan principe van subsidiariteit. Voor VVSG betekent dit concreet: “Lokaal, tenzij…”. De beslissingsbevoegdheid komt dus op het laagst mogelijke niveau, het lokaal bestuur, tenzij duidelijk kan aangetoond worden dat dit niet het meest efficiente is.
Subsidiariteit betekent voor dat besluiten zo dicht mogelijk bij de burger moeten genomen
worden.
- instaan voor een aanbod aan kinderopvang in functie van de behoefte en nood (WELKE
voorziening kan de behoefte voldoen);
- instaan voor een goede spreiding van het aanbod aan kinderopvang in functie van de behoefte en nood. (WAAR komt een voorziening);
- instaan voor een stabiel en duurzaam aanbod. Voor een lokaal bestuur zijn eventuele
garanties ivm “betrouwbaarheid” van partners belangrijk in die zin dat een lokaal bestuur zijn
inwoners voldoende stabiliteit van het aanbod moet kunnen garanderen.
Vanuit duurzaamheidsoogpunt is voor een lokaal bestuur ook de lokale verankering belangrijk. Een lokaal bestuur heeft belang bij een lokale inbedding van het aanbod. Lokale besturen willen niet dat zorg/opvang wegtrekt uit de (deel)gemeenten (omdat het voor de uitbater
financieel interessanter is dit in een geconcentreerde vorm te doen).
Voor de VVSG is deze regierol van de lokale besturen noodzakelijk om te evolueren van
een reactieve handhaving naar een meer pro-actieve handhaving. Vandaag is de handhaving door de Vlaamse overheid nog te veel gericht op sanctioneren (en dus reactief). De ultieme sanctie is daarbij de verplichte sluiting van de voorziening. Voor de VVSG is het belangrijk dat een sluiting – met een grote impact op zowel de gebruikers, werknemers als de
organisator zelf - zo veel mogelijk wordt voorkomen, en dat door een proactieve houding
van de overheid. Deze proactieve houding of handhaving begint eigenlijk al bij het afleveren
van de vergunning of geven van de mogelijkheid om een voorziening uit te bouwen.
- instaan voor een voldoende toegankelijke kinderopvang voor de inwoners, ook voor de
meest kwetsbaren. Deze toegankelijkheid houdt verband met de betaalbaarheid, maar is natuurlijk veel ruimer. Toegankelijkheid heeft ook te maken met kwaliteit en een vertrouwen in
die kwaliteit.
- instaan voor een samenwerking tussen diverse actoren (zowel de formele opvangvoorzieningen, ook van baby’s en peuters, basisscholen, deeltijds kunstonderwijs, gemeentelijke
en private vrijetijdsinitiatieven zoals sport, jeugd, cultuur, (natuur)educatieve diensten enz.)
en betrokkenen (ook ouders, buurt, enz).
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