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Voorwoord

Kinderopvang moet toegankelijk zijn voor ieder gezin dat er nood aan heeft. Het vervult veel functies voor gezinnen én voor 
de samenleving. Ouders kunnen dankzij kinderopvang gaan werken, werk zoeken of een opleiding volgen (de economische 
functie). Kinderopvang ondersteunt ouders ook in de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen (de pedagogische func-
tie). Tot slot zorgt kinderopvang ervoor dat gezinnen met een heel verschillende achtergrond met elkaar en met de buurt in 
contact komen (de sociale functie). Ondanks die belangrijke rol in de samenleving, blijkt de toegang naar kinderopvang niet 
vanzelfsprekend en blijven er drempels bestaan die verhinderen dat sommige gezinnen er gebruik van maken.

Sinds 1 april 2014 is het nieuwe decreet Opvang van baby’s en peuters uitgerold in Vlaanderen. Vele wijzigingen die met dit 
decreet samenhangen, zijn intussen goed voelbaar. Zowel Caritas als de Gezinsbond werden de laatste jaren geconfronteerd 
met ervaringen en verhalen van gebruikers én aanbieders van kinderopvang, die de drempels inzake toegankelijkheid van 
het nieuwe decreet aangaven.
Om de individuele verhalen te objectiveren, besloten wij daarom een bredere bevraging op te zetten. Als uitgangspunt namen 
we de toegankelijkheid van de opvanginitiatieven, waarbij we naar zoveel mogelijk facetten van de kinderopvang polsten. 
We stelden drie bevragingen op: één voor de ouders, één voor de kinderopvangvoorzieningen en één voor de armoedever-
enigingen. Deze drie perspectieven samen geven ons een vrij volledig beeld van de moeilijkheden waar kwetsbare groepen 
mee geconfronteerd worden. Onze bevraging werd ruim verspreid en kon daardoor rekenen op een brede respons. Vooral 
opvallend is het hoge aantal deelnemende opvanginitiatieven.

Met de resultaten van onze bevraging en met onze aanbevelingen reiken we Kind & Gezin,  Vlaams Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, politici en beleidsmakers, maar ook lokale initiatiefnemers of sectororganisaties binnen de sec-
tor kinderopvang én opvangvoorzieningen handvaten aan om kinderopvanginitiatieven nog toegankelijker te maken.  
Vanuit onze beide organisaties staan we open voor elke vorm van dialoog met éénieder die rond dit thema met ons het ge-
sprek wil aangaan.

Dominic Verhoeven      Jeroen Sleurs
Directeur        Algemeen Directeur
Caritas Vlaanderen      Gezinsbond vzw

VOORWOORD
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Samenvatting

Wat tonen de resultaten? 

• De financiële drempel blijft te hoog voor kwetsbare gezinnen. Ook voor modale gezinnen is de kostprijs een aandachts-
punt.

• Het principe ‘bestellen is betalen’ blijft zorgen voor moeilijke situaties.

• Bij afwezigheden bovenop de voorziene respijtdagen betaalt de helft van de bevraagde ouders met een lagere scholing 
meer dan zijn normale dagprijs.

• Slechts 4 op 10 van de ouders kan zijn vakantieperiode volledig zelf kiezen.

• In 9 op de 10 van de bevraagde kinderopvanginitiatieven kunnen de ouders, naast een online registratiesysteem, hun 
kindje nog steeds ter plekke inschrijven.

• Er is een grote verscheidenheid bij kinderopvanginitiatieven in de mate waarin zij flexibiliteit van het opvangplan toe-
staan (wijzigingen, vakantiedagen, respijtdagen…).

• Om kansengroepen te bereiken in de kinderopvang zijn opvanginitiatieven best centraal gelegen, op een plaats met veel 
openbaar vervoer mogelijkheden.

• Volgens meer dan 60 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven stoppen ouders in kwetsbare gezinnen sneller met 
kinderopvang.

• De helft van de kinderopvanginitiatieven geeft aan dat ouders in kwetsbare gezinnen het vaak moeilijker hebben om het 
opvangplan te volgen, in vergelijking met andere ouders.

• Vlaamse kinderopvanginitiatieven staan open voor diversiteit en de sociale functie, maar weten niet goed hoe dit aan 
te pakken. Ze zijn vragende partij voor meer vorming over armoede en de impact ervan op een gezin en over de wijze 
waarop ze  kansengroepen en gezinnen in armoede beter kunnen bereiken.

• Lokale armoedeorganisaties benoemen de betaalbaarheid, de begrijpbaarheid en de bekendheid van kinderopvangini-
tiatieven als grootste struikelblokken.

SAMENVATTING
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Beleidsaanbevelingen

Kinderopvang laagdrempelig bekendmaken bij kwetsbare groepen

Gezinnen uit kansengroepen blijven nog te vaak afwezig uit kinderopvanginitiatieven. Hier zijn meerdere redenen voor zoals  
financiële drempels en het moeilijk hebben om te beantwoorden aan de regels en afspraken van de kinderopvang. Maar ook 
het gebrek aan kennis van (de werking van) kinderopvang speelt een belangrijke rol.

Inzetten op gerichte informatiecampagnes, bijvoorbeeld bij de  wachtzaal van de gynaecoloog of de afdeling gynaecologie 
in het ziekenhuis, werkt informerend en drempelverlagend. De lokale overheden kunnen daarnaast infosessies, uitwisse-
lings- of ontmoetingsmomenten organiseren, met bijzondere aandacht voor nieuwkomers die niet vertrouwd zijn met 
onze systemen.

Gezinsbond en Caritas vragen:

• zet in op gerichte informatiecampagnes met bijzondere aandacht voor nieuwkomers
• creëer ruimte voor uitwisselings- en ontmoetingsmomenten tussen ouders

Kinderopvang financieel haalbaar maken

Een laag standaard minimumtarief in de opvang die werkt met IKT-tarieven, rond 2 euro per dag, blijft de beste garantie 
voor mensen met een zeer laag inkomen om aansluiting te vinden bij kinderopvang. Dergelijk laag tarief wordt bij voorkeur 
automatisch toegekend, bijvoorbeeld op basis van het statuut verhoogde tegemoetkoming.

Gezinsbond en Caritas vragen:

• voer terug een laag standaardminimumtarief rond de 2 euro per dag in voor mensen met een zeer laag inkomen1

• zorg voor een automatische toekenning van het standaardminimumtarief voor mensen met een zeer laag inkomen

Respijtdagen op maat van gezinnen

Een transparant aanwezigheidssysteem garandeert voldoende afwezigheidsdagen in de kinderopvang. Daarbij wordt on-
derscheid gemaakt tussen ziektedagen en andere afwezigheidsdagen zodat ouders niet bestraft worden wanneer hun 
baby ziek is en niet naar de opvang mag gaan. Wanneer ouders de respijtdagen opgebruikt hebben, mag het bedrag per dag 
dat zij dan moeten betalen niet hoger zijn dan het normale dagtarief van het gezin.

Gezinsbond en Caritas vragen:

• laat  ziekteverlof en gezinsvakantie geen deel uitmaken van de respijtdagen
• trek de respijtdagen op naar 40 dagen
• zorg dat het bedrag per niet-gerechtvaardigde afwezigheid buiten de respijtdagen  niet hoger is dan het normale 

gezinstarief

1 Het laagste tarief van 1,62 euro/dag  wordt, wordt nu enkel toegekend worden door het OCMW van de gemeente waar het gezin woont of aan enkele zeer 
specifieke categorieën (pleeggezinnen, vluchtelingen die recht hebben op materiële hulp, minderjarige tienermoeders vanaf 1 juli 2018) . Tot april 2015  was 
dit bedrag  echter het standaard minimumtarief voor mensen met een zeer laag inkomen. 

BELEIDSAANBEVELINGEN
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Ondersteunende functie van kinderopvang uitwerken en verankeren

Kinderopvang is belangrijk omdat ze, naast de economische, ook een sociale en een pedagogische functie omvat. Deze 
functies richten zich op de ontwikkeling en ontplooiing van het kind als individu en in groep. 

De sociale functie heeft nog een ander doel. Voor ouders is de kinderopvanglocatie vaak het aanspreekpunt bij vragen of 
problemen over opvoeding. Ook interactie tussen ouders onderling ondersteunt de ouders in hun (nieuwe) rol. Zij worden 
gerustgesteld (we zijn niet de enige) en krijgen daarbij dankbare tips van andere ouders met hun eigen ervaring (wij probe-
ren het zo). Het integreren en uitwerken van dit element binnen de sociale functie van de  kinderopvang is nodig om ervoor 
te zorgen dat alle kinderopvanginitiatieven aan dit aspect aandacht (kunnen) besteden. Vooral voor kwetsbare gezinnen, die 
niet weten waar ze terechtkunnen of zelf geen groot netwerk hebben, is deze rol van de kinderopvanginitiatieven van groot 
belang.

Gezinsbond en Caritas vragen:

• integreer de ondersteuningsfunctie binnen de kinderopvang en werk ze uit
• ondersteun kinderopvanginitiatieven in het opnemen van hun ondersteuningsrol bij kwetsbare gezinnen

BELEIDSAANBEVELINGEN
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Onderzoeksresultaten
1. De ouders aan het woord

Wie zijn de respondenten?

In totaal namen  375 ouders deel aan onze bevraging.  We werkten hiervoor niet met een wetenschappelijke steekproef. De 
respondenten zijn daardoor geen representatief staal van de Vlaamse gezinnen. Wel krijgen we een beeld van de drempels 
waarmee gezinnen te maken krijgen. Een aantal kenmerken van de gezinnen die de bevraging beantwoord hebben: 

• 82 % van de ouders bezit een diploma hoger onderwijs en/of universitair diploma
• 95 % woont samen met partner en kind(eren). Slechts 15 respondenten zijn alleenstaande ouder
• 90 % is eigenaar van de gezinswoning
• 83 %  is aan de slag als werknemer en 88 %  van de ouders heeft een vast contract
• 43 % heeft 2 kinderen; 42 % heeft 1 kind; 10 % heeft 3 kinderen
• 40 % heeft een gezamenlijk maandinkomen tussen 3.500 en 4.500 euro (incl. kinderbijslag, alimentatie…). Drie 

op tien ontvangt maandelijks 2.500 euro tot 3.500 euro, slechts 8 % moet het doen met 1.700 tot 2.500 euro per 
maand. 

Het opvangplan 

Aantal opvangdagen een eigen keuze? 

Veel van de opvangvoorzieningen waarop de gezinnen een beroep doen, werken met een opvangplan. Dit is trouwens ver-
plicht in opvanginitiatieven die werken met inkomensgerelateerde tarieven.  Werken met een opvangplan wil zeggen dat de 
kinderopvanginitiatieven op voorhand afspraken maken met de ouders over het aantal opvangdagen per week, per maand 
en per jaar. 

Bijna 9 op de 10 van de bevraagde ouders heeft zijn opvangplan volledig zelf kunnen kiezen, 3 % heeft niets kunnen kiezen 
en de overige  8 % heeft een compromis gesloten.

Zelf kunnen kiezen wanneer kind naar de
kinderopvang gaat

Aantal %

Ja ik heb alles zelf kunnen bepalen

Neen, mijn opvangplan wordt volledig
bepaald door de kinderopvang

234

7

11

88,64

2,65

4,17

N= 264

Neen, het is een compromis en ik
heb minder opvang dan ik wilde hebben

4,5512Neen, het is een compromis en ik
heb meer opvang dan ik wilde hebben

OUDERS AAN HET WOORD
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Vakantiedagen zelf gekozen? 

Vakantiedagen zelf kunnen kiezen in het
opvangplan

Aantal %

Ja

Een deel wel en een deel niet

112

108

44

42,42

40,91

16,67

N= 264

Neen

Vier op de tien van de bevraagde ouders kon in het opvangplan zelf de vakantiedagen bepalen, nog eens 4 op de 10 heeft 
een deel van de vakantie zelf kunnen bepalen. Twee op de tien gezinnen moet verlof nemen op een moment het kinderop-
vanginitiatief bepaalt of moet respijtdagen inzetten om vakantie te nemen buiten de verlofperiode van de kinderopvang.

“Ik moet mijn verlof zes maanden op voorhand aanvragen. Alle extra dagen die ik wil, vallen onder de respijtdagen. 
Het verlof bij mijn werkgever wordt maar drie weken op voorhand goedgekeurd…”

Opvangplan wijzigen? 

Aanpassen opvangplan bij veranderingen in
de gezinssituatie

Aantal %

Ja

Soms wel en soms niet

112

40

19

42,42

15,15

7,20

N= 264

Neen

35,2393Deze situatie heeft zich nog niet
voorgedaan

Er kan veel gebeuren in een jong gezin: een andere job met andere uren, een kindje bij, ziekte, werkloosheid…  Het kan dat 
ouders dan hun opvangplan willen aanpassen, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.

Volgens de bevraagde ouders gaat 42 % van de kinderopvanginitiatieven akkoord om het opvangplan aan te passen bij ver-
anderingen in de gezinssituatie. Zo’n herziening van het plan omwille van een veranderde gezinssituatie of wijzigingen in het 
werkritme is volgens sommige ouders echter helemaal onmogelijk.

Als we kijken naar ouders die het financieel net iets moeilijker hebben, past volgens hen slechts 37 % van de kinderopvangi-
nitiatieven het opvangplan aan bij veranderingen in de gezinssituatie. Dit kan voor heel wat ouders een hinderpaal vormen. 

OUDERS AAN HET WOORD
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Bestellen is betalen 

84 % van de bevraagde ouders maakt gebruik van een kinderopvanginitiatief dat het systeem ‘bestellen is betalen’ toepast. 
Ouders die dan afwijken van het opvangplan moeten gebruikmaken van een respijtdag. Dat zijn dagen waarop het kindje 
niet komt en die ze niet moeten betalen. Wanneer de respijtdagen op zijn, betalen de ouders een boete.

Opvallend is dat niet enkel de ouders die gebruikmaken van opvang met inkomensgerelateerde tarieven het systeem ‘bestel-
len is betalen’ volgen. Er zijn ook opvangvoorzieningen die hun prijs zelf bepalen en het systeem ‘bestellen is betalen’ toch 
toepassen. 

Slechts 11 % van de bevraagde ouders zit in een opvangvoorziening die geen gebruik maakt van  het systeem ‘bestellen is 
betalen’. De overige 5 % weet niet of hun opvang het systeem van ‘bestellen is betalen’ in hun opvang toepast. 

Respijtdagen inzetten 

Systeem ‘bestellen is betalen’ van toepassing

Aantal %

Ja

Neen

222

29

13

84,09

10,98

4,92

N= 264

Ik ken het systeem niet

Respijtdagen inzetten voor gezinsvakantie

Aantal %

Ja

Neen

136

70

10

62,96

32,41

4,63

N= 216

Geen idee

Respijtdagen inzetten voor ziekte kind

Aantal %

Ja

Neen

152

57

7

70,37

26,39

3,24

N= 216

Geen idee

Respijtdagen inzetten voor onverwacht
verlof?

Aantal %

Ja

Neen

189

13

14

87,50

6,02

6,48

N= 216

Geen idee

Respijtdagen inzetten voor andere situaties

Aantal %

Ja

Neen

124

37

55

57,41

17,13

25,46

N= 216

Geen idee

OUDERS AAN HET WOORD
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De invulling van de respijtdagen is heel divers:

• 60 % van de bevraagde ouders moet de respijtdagen inzetten voor de gezinsvakantie
• 70 % voor ziekte van hun kind
• 80 % voor onverwacht verlof (de eigenlijke doelstelling van de respijtdagen)
• 50 % voor andere situaties (begrafenis, pedagogische studiedagen andere kinderen, elke afwezigheid behalve zie-

kenhuisopname, doktersbezoek, wijzigingen in het uurrooster op het werk van de ouders…)

Een ziekenhuisopname noemen sommige ouders expliciet als énige gerechtvaardigde afwezigheid bovenop de respijtda-
gen. Dit is niet toevallig de reden die Kind en Gezin zelf expliciet vernoemt als iets waarvoor respijtdagen in principe niet 
gebruikt moeten worden. Toch zijn er kinderopvangvoorzieningen die zelfs voor een ziekenhuisopname van ouders vragen 
om ‘respijtdagen’ te gebruiken. 

Kostprijs van een niet-gerechtvaardigde afwezigheid 

Hoeveel betalen bij niet-gerechtvaardigde
afwezigheid

Aantal %

Mijn normale dagprijs

Minder dan 5,07 euro

112

0

5

8

11

51,85

0,00

2,31

3,70

5,09

N= 216

45 20,83Tussen 20 en 28,13 euro

Tussen 15 en 20 euro

Tussen 10 en 15 euro

Tussen 5 en 10 euro

Andere

Geen idee

8

27

3,70

12,50

OUDERS AAN HET WOORD
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Twintig procent van de bevraagde ouders betaalt tussen de 20 euro en 28,13 euro voor een niet gerechtvaardigde afwezig-
heid. De helft van de ouders met een lagere scholing betaalt zijn normale dagprijs bij een afwezigheid van het kindje die niet 
binnen de respijtdagen valt.

Tevredenheid over het systeem respijtdagen

Drie op vier van de bevraagde ouders is over het algemeen tevreden over het systeem van de respijtdagen  zoals hun kinder-
opvanginitiatief dit toepast. Eén op vier is bijgevolg niet tevreden. Vooral ouders die een regeling moeten volgen die voor 
hen niet gunstig is, geven hierover bittere commentaren. We citeren er enkele: 

“Bij onregelmatige uurroosters moet je voltijds elke dag reserveren en respijtdagen inzetten als je ‘weekend’ hebt in 
de week. Schandalig!”

“Epidemie in de crèche (rota en daarop htm-ziekte) in de crèche. De  kinderen moeten thuisblijven, maar enige flexi-
biliteit naar respijtdagen kan helaas niet, zo blijkt. Als ouder dien je flexibel te zijn in dergelijke omstandigheden, 
maar omgekeerd blijkbaar niet”.

“Enkel voor gezinsvakanties van twee weken mag je respijtdagen gebruiken, voor iedere dag meer moeten we res-
pijtdagen inzetten, voor een vakantie van minder dan veertien dagen ook.”

“Voor eender welke afwezigheidsdag. We konden op voorhand geen vakanties doorgeven, zelfs geen jaar op voor-
hand.”

“Ik krijg het gevoel dat ik zelf niet kan thuisblijven om voor de kinderen te zorgen omdat ik anders moet betalen.”

“Ik vind het heel onrechtvaardig dat wanneer kinderen echt ziek zijn, dit ook van de respijtdagen afgaat. Het gevolg 
is dat mensen hun zieke kinderen naar de opvang brengen. Doordat elke afwezigheid telt, zijn de respijtdagen snel 
op, zeker als je een kind hebt dat veel ziek is.”

Twee op de tien van de bevraagde ouders zegt dat ze er al aan gedacht hebben om te stoppen met kinderopvang door het 
systeem van ‘bestellen is betalen’.  Bij 70 % van deze ouders is de kostprijs de belangrijkste reden. Eén op de tien ouders 
veranderde effectief van kinderopvanginitiatief toen hun opvang het systeem invoerde. 

Kostprijs van de opvang

Opvang met inkomensgerelateerde tarieven
van Kind en Gezin

Aantal %

Ja

Neen, mijn kinderopvang hanteert
geen inkomensgerelateerde
tarieven van Kind en Gezin

289

86

5

76,05

22,63

1,32

N= 380

Ik maak geen gebruik van 
kinderopvang

OUDERS AAN HET WOORD
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Van de bevraagde ouders maakt 23 % gebruik van een opvang met vaste prijs. Alle ouders betalen hier dezelfde prijs, onge-
acht het inkomen. De prijzen variëren naargelang de locaties. Een vaste prijs ligt meestal tussen de 25 en 30 euro per dag.

76 % van de bevraagde ouders  maakt gebruik van een inkomensgerelateerde kinderopvang die haar prijzen baseert op het 
inkomen van de ouder(s). Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhanke-
lijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste. In specifieke gevallen betaalt de ouder 
een individueel verminderd tarief.

Rondkomen met gezinsinkomen

Aantal %

Ja

Neen

193

117

15

59,38

36,00

4,62

N= 325

Geen idee

Eén op drie van de bevraagde ouders zegt dat de prijs van de kinderopvang voor hen te duur is, 2 op de 3 zegt dat de prijs 
naar hun aanvoelen goed is. Bij ouders die samenwonen met een partner is kinderopvang vaak wel betaalbaar, maar ook zij 
geven aan dat het een erg grote hap uit het gezinsbudget blijft. 
Sommige ouders kiezen er bewust voor om hun kind(eren) maar 3 dagen naar de kinderopvang te laten gaan, omdat ze het 
anders amper betaalbaar vinden. 

“De prijs van opvang is belachelijk hoog. Voor twee kindjes in de opvang betalen wij maandelijks evenveel aan op-
vang als aan de afbetaling van ons huis.”

Conclusie

Uit onze bevraging bij de ouders blijkt dat het systeem ‘bestellen is betalen’ nog steeds te weinig gezinsvriendelijk is. 
Het blijft voor Caritas en de Gezinsbond problematisch om vast te stellen dat ouders respijtdagen moeten inzetten voor 
ziekte van een kind, voor gezinsvakantie, bij wijzigingen in het uurrooster van één van de ouders of voor begrafenissen.
Ouders hebben begrip voor het principe van bestellen is betalen, maar hebben vandaag toch vooral het gevoel gestraft 
te worden wanneer ze het systeem benutten.

Ook voor het vastleggen van de gezinsvakantie tijdens de zomermaanden leeft er ongenoegen bij de ouders. Veel van 
de bevraagde ouders moeten hun verlof aanpassen aan het verlof van de kinderopvang. Dat is niet altijd haalbaar. Ze  
worden min of meer gedwongen om hun kinderen naar de kinderopvang te brengen ook al zijn ze zelf met verlof. Slechts 
een minderheid van de bevraagde ouders kan zelf zijn vakantiedagen kiezen en inplannen.

Financieel weegt het systeem ‘bestellen is betalen’ soms zwaar door in de gezinsportemonnee. De helft van de bevraag-
de ouders moet de normale dagprijs betalen voor afwezigheden die niet binnen de respijtdagen vallen. Bij afwezighe-
den bovenop de voorziene respijtdagen betaalt de helft van de lager geschoolde ouders meer dan zijn normale dagprijs.

OUDERS AAN HET WOORD
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2. De kinderopvanginitiatieven aan het woord

Wie zijn de respondenten?

In totaal namen 585 kinderopvanginitiatieven deel aan onze bevraging. Deze zijn als volgt verspreid over de verschillende 
Vlaamse provincies en het Brussels Gewest:

• West-Vlaanderen: 120 
• Oost-Vlaanderen: 120
• Antwerpen: 131
• Vlaams-Brabant: 92
• Limburg: 60
• Brussel: 39

23 kinderopvanginitiatieven vulden de locatie niet in.
Ongeveer 1 op 3 van de bevraagde kinderopvanginitiatieven is een vzw. Daarnaast kwam de eenmanszaak, feitelijke vereni-
ging, bvba en zelfstandige als rechtsvorm  het vaakst voor.

Van de deelnemende kinderopvanginitiatieven werkt 30 % met het subsidiesysteem trap 2B, dit zijn de plaatsen met een 
minder hoog subsidiebedrag voor een inkomenstarief. 26 % zit een trapje hoger en werkt met de subsidietrap 2A, die een 
hoger subsidiebedrag ontvangen. Slechts 5 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven werkt met subsidietrap 3. Deze 
opvanginitiatieven krijgen een  extra subsidie omdat zij een specifieke werking hebben die zich richt tot kwetsbare gezinnen. 

De 5B’s toegepast op kinderopvang2

Ongeveer 40 % van de bevraagde opvanginitiatieven zegt dat ze het moeilijk hebben om kansengroepen te bereiken. Bij de 
open reactie op deze vraag gaven heel wat kinderopvanginitiatieven aan dat iedereen in de opvang welkom is, maar dat 
kwetsbare groepen de weg naar de opvang niet lijken te vinden. 
In de resultaten van onze bevraging vinden we heel wat aanwijzingen over de oorzaken van de drempels die er zijn. We groeperen 
die drempels in de toegankelijkheid van de kinderopvang aan de hand van verschillende dimensies, de zogenaamde vijf b’s:

Bereikbaarheid

Wanneer het kinderopvanginitiatief niet in het centrum ligt, is het moeilijk om dit met het openbaar vervoer te bereiken. We 
merken dat vooral kinderopvanginitiatieven die een centrale ligging hebben kansengroepen voldoende bereiken, tenzij ze 
in een kansarme buurt gelegen zijn. 75 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven zegt dat hun opvanginitiatief vlot be-
reikbaar is met het openbaar vervoer.

Begrijpbaarheid

De bevraagde kinderopvanginitiatieven stellen dat mensen niet begrijpen hoe het systeem van kinderopvang werkt (bestel-
len is betalen, respijtdagen…). De communicatie verloopt niet altijd even vlot, vaak omwille van een taalbarrière. Er zijn 
kinderopvanginitiatieven die dat proberen aan te pakken door te werken met pictogrammen. Het OCMW, Kind & Gezin, Huis 
van het Kind, Huis van het Nederlands, VDAB… zijn cruciale partners om het aanbod bekend te maken en mensen naar kin-
deropvang toe te leiden.

2 Het werken aan de 5 B’s in de eigen organisatie: concrete ervaringen van kinderen en ouders (2011). Geraadpleegd op 29 januari 2018 via http://www.
sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/vrijetijd_armoede/20110628_presentatie_sessie2_UGent.pdf

KINDEROPVANGINITIATIEVEN AAN HET WOORD
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“Kwetsbare ouders begrijpen de afspraken vaak niet of ze vinden het moeilijk om zich eraan te houden. Ze komen 
één keer inschrijven, maar meestal veel te laat. Dan zien we ze even niet meer en plots staan ze weer aan de deur en 
zou het kindje direct een plaats moeten krijgen.”

“We proberen het contact zo goed mogelijk te behouden en contacteren de ouders steeds opnieuw indien ze niet ko-
men opdagen of niets laten weten wanneer ze afwezig zijn.”

Kinderopvanginitiatieven erkennen dat het moeilijk is om toegang te vinden tot de ouders, maar er zijn ook goede voor-
beelden. Met deze instanties als tussenschakel en toeleider lukte dit blijkbaar wel wél, zo getuigt een opvangvoorziening:   

“We hebben zelden mensen uit voorrangsgroepen die ons contacteren. Om deze meer te bereiken hebben we flyers 
opgesteld en hebben we die verspreid bij verschillende instanties zoals bij het consultatiebureau van Kind & Gezin, 
Huis van het Kind…”

We vroegen ook aan de kinderopvanginitiatieven waar en hoe ouders informatie kunnen vinden.

Ouders kunnen informatie over de kinderopvang vinden via:

Aantal %

Brochure

Website van de opvang

Website van de gemeente

Affiches

Persoonlijk gesprek

194

236

165

22

461

39,27

47,77

33,40

4,45

93,32

N= 494

Telefonisch

Huishoudelijk reglement

399

457

80,77

92,51

Andere 13,7768

Volgens 93 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven is de nodige informatie te verkrijgen via een persoonlijk gesprek 
of terug te vinden in het huishoudelijk reglement. 80 % zegt dat de informatie daarnaast telefonisch beschikbaar is. Slechts 
40 % werkt met een brochure.

Zo’n 35 % geeft aan dat geïnteresseerde ouders via mail communiceren. Een klein aandeel van de bevraagde kinderopvan-
ginitiatieven maakt haar aanbod bekend via een Facebookpagina. 81 % werkt met een persoonlijke website of met een aan-
bod raadpleegbaar op de website van de gemeente of het OCMW.

KINDEROPVANGINITIATIEVEN AAN HET WOORD
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Betaalbaarheid

23 % van de kinderopvanginitiatieven die onze bevraging invulden, werkt met een vast tarief. Dat maakt de prijs voor kin-
deropvang moeilijk betaalbaar voor kwetsbare gezinnen. Qua betalingswijze stemmen heel wat opvanginitiatieven de beta-
lingsperiode af naar de mogelijkheden van het gezin. 

Beschikbaarheid

Mensen die het systeem van kinderopvang onvoldoende  kennen, weten niet wanneer ze zich moeten inschrijven voor een 
plaats.  Soms verwachten ouders dat er meteen een plaats vrij is of ze schrijven te laat in omdat ze niet weten dat je zo lang 
op voorhand moet inschrijven om nog een plaats te hebben.

“Gezinnen uit kansarmoede nemen vaak in een later stadium van de zwangerschap contact op met ons, of zelfs na-
dat het kindje geboren is. Het is economisch gezien niet evident om proactief plaatsen open te houden voor eventuele 
invulling door gezinnen uit kansengroepen.”

Bruikbaarheid

Wanneer mensen het aanbod niet kennen, kunnen zij hier ook moeilijk gebruik van maken. Volgens de bevraagde kinderop-
vanginitiatieven weet slechts 62 % van de ouders dat ze een sociaal tarief kunnen aanvragen. Tegelijk is 67 % vertrouwd met 
het systeem van respijtdagen. 

Daarnaast werken sommige kinderopvanginitiatieven met een online registratiesysteem of communiceren zij met de ouders 
via e-mail. Voor kwetsbare gezinnen die niet weten hoe zo’n registratiesysteem werkt, die thuis niet beschikken over een 
computer of over internet en die geen e-mailadres hebben, werkt dit systeem te drempelverhogend. 

Om de drempel te verlagen, voorziet 90 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven een inschrijving ter plekke. In andere 
gevallen kan de inschrijving gebeuren via een toeleider (OCMW, Loket Kinderopvang…).  Er zijn ook mengvormen. In  Brussel 
werkt men bijvoorbeeld met een centraal registratiesysteem waarbij ouders zich eerst via de site moet registreren, maar 
ieder deelnemende kinderopvangvoorziening engageert zich om ouders ter plekke in het online systeem in te schrijven. 

Het opvangplan

Iets meer dan 70 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven werkt met wisselende opvangplannen (bv. per dag, per week 
of per maand) en probeert in de mate van het mogelijke flexibel te zijn naar de ouder(s) toe. Bij 34 % gaat de kinderopvang 
iets vroeger dan gewoonlijk open.

KINDEROPVANGINITIATIEVEN AAN HET WOORD
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Sommige kinderopvanginitiatieven zijn niet flexibel omdat ze naar eigen zeggen geen opvangplaatsen bezet kunnen houden 
voor kinderen die niet vaak komen. Elke vrije plaats is volgens hen broodnodig voor andere kinderen. Anderen geven wel de 
mogelijkheid om het opvangplan te wijzigen of voorzien in een occasionele opvang wanneer een ouder een opleiding moet 
volgen of moet solliciteren.

“Wij passen ons voortdurend aan volgens de wensen van de ouders, soms meerdere keren per jaar en zelfs per 
maand. Ouders mogen ook respijtdagen nemen zonder dat ze hiervoor dienen te betalen. Vaak zitten ze immers in 
een moeilijke situatie waardoor planning niet evident is.”

Bestellen is betalen

Respijtdagen inzetten

Ik pas volgende flexibiliteit toe:

Aantal %

Vroeger dan gewoonlijk beginnen

Later dan gewoonlijk openblijven

Weekendopvang

Nachtopvang

Deeltijdse opvang

154

152

37

24

311

34,00

33,55

8,17

5,30

68,65

N= 453

Andere

Wisselende opvangplannen (bv. per dag,
per week of per maand)

82

325

18,10

71,74

Houden gezinnen zich aan het maximum
aantal respijtdagen?

Aantal %

Ja

Bij een deel wel en een deel niet

83

178

30

28,52

61,17

10,31

N= 291

Neen

KINDEROPVANGINITIATIEVEN AAN HET WOORD
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Volgens 29 % van de bevraagde opvanginitiatieven houden de ouders zich aan het aantal respijtdagen waar ze recht op heb-
ben. Ongeveer 10 % zegt dat de ouders zich daar niet aan houden en 61 % zegt dat een deel van de ouders zich er wel en een 
deel van de ouders zich er niet aan houden. Gecombineerd betekent dit dat in 70 % van de opvanginitiatieven er ouders zijn 
die niet-gerechtvaardigde afwezigheden hebben. 

Op onze vraag of ouders eigenlijk wel voldoende respijtdagen krijgen, antwoordt de helft van de kinderopvanginitiatieven 
positief, de andere helft negatief. Ze wijzen daarbij vooral op kinderen die vaak ziek zijn. 

Voldoende respijtdagen

Aantal %

Ja

Neen, omwille van de werksituatie
van het gezin

141

9

103

48,45

3,09

35,40

N= 291

Neen, omwille van het feit dat het
kind vaak ziek is

Neen, omwille van extra noden
van een gezin

Geen idee 13

25

4,47

8,59

Als de respijtdagen opgebruikt zijn vraag ik
voor een niet-gerechtvaardigde afwezigheid:

Aantal %

Dagtarief van het gezin

Maximumtarief

152

13

51

52,41

4,48

17,59

N= 290

Een ander vast bedrag

Bedrag tussen hun normaal tarief
en het maximumbedrag

Een bedrag aangepast aan het
inkomen van het gezin 15

14

5,17

4,83

Andere 45 15,52

KINDEROPVANGINITIATIEVEN AAN HET WOORD
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Wanneer ouders hun respijtdagen opgebruikt hebben, rekent 52 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven het dagtarief 
aan voor een niet-gerechtvaardigde afwezigheid. Daarnaast zijn er ook die kiezen voor een ander vast bedrag (18 %), of ze 
kiezen voor een bepaald percentage van de dagprijs (15 %).

Effecten van bestellen is betalen

Stoppen gezinnen uit kansengroepen sneller
met kinderopvang dan andere gezinnen?

Aantal %

Ja

Zelfde als vroeger, vóór de 
invoering van bestellen is betalen

69

69

115

23,23

23,23

38,72

N= 297

Neen

Geen idee 14,8144

“Kwetsbare ouders starten met veel wantrouwen en/of slechts voor een korte periode. Omwille van specifieke laag-
drempelige en open werking, die de ouders sterk betrekt én door de extra ondersteuning waarvoor ze bij ons terecht-
kunnen, blijven de ouders komen.”

Net geen 24 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven zegt dat de ouders wel afhaken. Dit heeft volgens hen hoofdza-
kelijk twee redenen. Ouders kunnen, ondanks de sociale tarieven die er zijn, de financiële kost van kinderopvang moeilijk 
dragen en haken af. Maar ook de onstabiele leefomstandigheden van het gezin spelen een grote rol. Ze verhuizen, hebben 
geen vaste job en/of volgen een opleiding die ze soms niet afmaken, waardoor de thuissituatie wijzigt en de nood aan kin-
deropvang verandert. Sommige ouders laten hun kindje vanaf 2,5 jaar naar school gaan omdat dit financieel voordeliger is 
of omdat ouders denken dat het verplicht is om vanaf 2,5 jaar naar school te gaan.

De overige kinderopvanginitiatieven die een antwoord gaven op deze vraag, hebben geen zicht op het feit of ouders al dan 

KINDEROPVANGINITIATIEVEN AAN HET WOORD

We vroegen de opvanginitiatieven of zij ervaren dat kwetsbare gezinnen sneller afhaken en stoppen met kinderopvang. Een 
kleine 40 % zegt van niet. Zij proberen ouders te motiveren en ze benadrukken dat kinderopvang een hulp kan zijn en regel-
maat biedt. Ouders moeten zich samen met hun kindje goed voelen in de opvang,  een cruciale factor om hen niet te laten 
afhaken.
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niet afhaken of merken geen veranderingen sinds de invoering van het systeem ‘bestellen is betalen’. 

De kinderopvang en kansengroepen

Kansengroepen (h)erkennen

80 % van de kinderopvanginitiatieven uit onze bevraging vangt kinderen van alleenstaande ouders op. Maar liefst 70 % biedt 
plaats aan kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben (gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen lager dan 27.000 
euro).

Welke kansengroepen vangt jouw kinderopvanginitiatief op?

Aantal %

Alleenstaande ouders

Gezinnen met een laag inkomen (= gezamelijk be-
lastbaar gezinsinkomen is lager dan 27.000 euro)

Werkzoekenden

Mensen in opleiding

Inburgeraars

396

345

333

330

225

80,16

69,84

67,41

66,80

45,55

N= 494

Andere

Geen enkele van deze categorieën

Nieuwkomers

80

50

211

16,19

10,12

42,71

Aandeel van kansengroepen in de gemeente

Aantal %

0 tot 10 %

10 % tot 20 %

96

83

79

32

35

19,43

16,80

15,99

6,48

7,09

N= 494

169 34,21Ik heb totaal geen idee

+ 40 %

30 % tot 40 %

20 % tot 30 %

KINDEROPVANGINITIATIEVEN AAN HET WOORD
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45 % van de bevraagde opvanginitiatieven zegt kinderen op te vangen van ouders die een inburgeringstraject volgen of kin-
deren van nieuwe Belgen. Er zijn ook kinderopvanginitiatieven die een focus leggen op specifieke doelgroepen zoals gezin-
nen onder begeleiding van jeugdzorg, gezinnen met specifieke zorg, kinderen uit kwetsbare gezinnen…
We vroegen aan de kinderopvanginitiatieven ook hoe groot  het aandeel is van kansengroepen in hun gemeente. Dat blijkt 
een moeilijke vraag: 34 % geeft aan geen idee te hebben van het percentage kansengroepen in hun gemeente of regio. 

Aandacht voor de thuissituatie van het kind

67 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven vindt het belangrijk om rekening te houden met de achtergrond en thuis-
situatie van het kind. We vroegen naar de manier waarop dit gebeurt en kregen hierop veel reacties. Het thema leeft dus 
duidelijk. Enkele kinderopvanginitiatieven geven ons mee dat ze werken met een stafmedewerker of een zorgcoördinator 
die zich expliciet bezighoudt met het begeleiden van kwetsbare ouders en hun kindjes en het centrale aanspreekpunt is voor 
hen. 

“Iedere gezinssituatie is uniek en daarom kijken we naar de noden van de kinderen en de gezinnen.”

“Heel wat kinderopvanginitiatieven proberen voorrang te geven aan kinderen waar de thuissituatie niet altijd even 
makkelijk is (gescheiden ouders, moeilijke werksituatie, mentale of fysieke beperking, taaldrempel, financiële pro-
blemen, kansarmoede, pleeggezin…).”

“Wij werken met een scoresysteem om de aanmelding te kunnen plaatsen. Hierin staan verschillende criteria die 
meer punten scoren bijvoorbeeld alleenstaand, noodopvang, gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan…,  pleeg- 
of adoptiekind, gezinslid met een beperking…”

Sommige kinderopvangvoorzieningen proberen een goed zicht op de thuissituatie te krijgen door één of twee keer op huis-
bezoek te gaan bij elk nieuw kindje.

“Ouders komen samen met hun kind vóór de aanvang van de opvang, wennen in de groep. Op die momenten bevra-
gen wij de ouders naar alle rituelen en gewoontes die zij thuis hebben. Deze wensen willen wij zoveel als mogelijk 
nastreven om het voor de kinderen zo makkelijk mogelijk te maken.”

“Wij proberen zoveel mogelijk informatie van de ouders te verzamelen zodat de overgang naar de opvang vlot kan 
verlopen. Bij alleenstaande ouders vragen we bijvoorbeeld hoe zij Vader- en Moederdag zien. Voor kinderen met een 
ander origine vragen we bijvoorbeeld om liedjes van thuis mee te brengen.”

Kansengroepen en het opvangplan

50 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven geeft aan dat kansengroepen het moeilijker hebben om het opvangplan 
te volgen. Deze groep komt ook veel meer in contact met onzekere situaties dan doorsneegezinnen. Hun werksituatie is 
vaak onstabieler, ze hebben het moeilijk om afspraken na te komen, zijn meer ziek of kunnen de opvang moeilijker bereiken 
met het openbaar vervoer. Niettemin lukt het wel wanneer de ouders voldoende betrokken worden in het proces. Dit kan 
bijvoorbeeld door het opmaken van een aparte afsprakennota, het voldoende aanspreken van de ouders of door thuis-
begeleiding te doen.

“De gezinnen waarmee we werken, hebben vaak te maken met een kluwen van problemen, allemaal op hetzelfde 
moment. Hun hoofd staat niet altijd naar het volgen van een opvangplan. Bovendien doen er zich vaak problemen 
voor of onverwachte situaties waardoor het opvangplan niet gevolgd wordt.”

Gaan kinderopvanginitiatieven minder streng om met respijtdagen naargelang de situatie van het gezin? 81 % zegt dat ze 

KINDEROPVANGINITIATIEVEN AAN HET WOORD
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daar geen rekening mee houden. 19 % van de bevraagde opvangvoorzieningen houdt wel rekening met de situatie van ge-
zinnen. Ze doen dit door afwezigheden niet aan te rekenen of door extra respijtdagen te geven aan gezinnen met een laag 
inkomen.

“Wij volgen de opvolging van kinderen met een moeilijke thuissituatie beter op. We bieden extra aandacht aan hygi-
ene zowel in de opvang als tips die we aan ouders aanreiken.”

Kansengroepen extra ondersteunen

Het bieden van extra zorg aan kinderen die uit een kwetsbaar gezin komen, is voor veel ouders een onmisbare hulp. Dit gaat 
vooral om het kind een extra badje te geven, een extra ontbijt… Bijgevolg proberen kinderopvanginitiatieven soepeler om 
te gaan met de regelingen voor ouders die het niet makkelijk hebben en hebben ze begrip wanneer het opvangplan wijzigt 
door onvoorziene omstandigheden.

Kinderopvanginitiatieven extra ondersteunen

40 % van de bevraagde kinderopvanginitiatieven zegt dat ze ondersteund en begeleid worden om op een adequate manier 
te kunnen omgaan met kansengroepen. Dit is vaak via een Huis van het Kind, het OCMW, Kind & Gezin of een vorming die 
een armoedeorganisatie (Bindkracht, TAO Armoede, Welzijnszorg…) aanbiedt. 

Om kwetsbare gezinnen goed op te vangen, kan het ook nuttig zijn dat kinderopvanginitiatieven een netwerk opbouwen 
met andere organisaties en diensten die de gezinnen kunnen doorverwijzen naar een kinderopvanglocatie. 
Uit onze bevraging blijkt dat een kleine 70 % van de kinderopvanginitiatieven op dit moment al samenwerkt met de lokale 
OCMW’s, 60 % werkt samen met de gemeente en 50 % heeft een samenwerkingsverband met het Huis van het Kind. In som-
mige gemeenten is er ook een Loket Kinderopvang of een Lokaal Overleg Kinderopvang waar kinderopvanginitiatieven aan 
participeren. Zo kunnen de noden van gezinnen en het aanbod van de kinderopvang beter op elkaar afgestemd worden. 

Andere mogelijke partners die de kinderopvanginitiatieven ons doorgeven, zijn de consultatiebureaus van Kind & Gezin, de 
dienst voor onthaalouders, de Gezinsbond en lokale armoedeverenigingen. Daarnaast zijn er kinderopvanginitiatieven die 
zelf flyers maken en die verspreiden in de gemeente of ze organiseren acties om de drempels in de kinderopvang aan te pak-
ken. 

Een goede lokale samenwerking en afstemming is voor iedereen beter, én vooral voor het kind. Een lokaal samenwerkings-
verband zorgt er volgens de kinderopvanginitiatieven voor dat:

• gezinnen beter opgevolgd worden en niet door de mazen van het net vallen via doorverwijzingen van en naar het 
OCMW

• de kinderopvanginitiatieven hun ervaringen kunnen delen met elkaar
• overlapping van wachtlijsten in de gemeente via overleg voorkomen wordt
• het aanbod meer kenbaar kan gemaakt worden

Aanvullingen van de kinderopvanginitiatieven

De kinderopvanginitiatieven konden binnen onze bevraging zelf nog bedenkingen formuleren. Algemeen kwamen er een 
drietal bedenkingen naar voren:

1. Het is ontzettend moeilijk om kwetsbare gezinnen te bereiken wanneer de locatie van de opvang niet in het centrum 
gelegen is en daardoor moeilijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Ook voor kinderopvanginitiatieven zonder sub-
sidies is het moeilijk om plaatsen vrij te houden voor kindjes uit kwetsbare gezinnen.

KINDEROPVANGINITIATIEVEN AAN HET WOORD
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“We hebben plaats voor kindjes uit alle groepen dus ook uit (kans)armoede, maar zonder subsidie kunnen we hen 
niet helpen.”

2. De opvanginitiatieven vragen meer ondersteuning en vorming van Kind & Gezin over hoe je best aan het werk gaat 
met kansengroepen. De begeleiders in de opvang missen vorming over hoe ze goed kunnen omgaan met moeilijke situ-
aties van gezinnen. Ze hebben soms zelf weinig voeling over hoe ze best ouders kunnen ondersteunen. Opvanginitiatie-
ven die zich sociaal willen inzetten hebben soms een tekort aan tijd en ondersteuning. 

3. Het organiseren van ‘wenmomenten’, waarbij het kindje eerst samen met de ouders naar de opvang komt, zorgt ervoor 
dat het kind en de ouders kunnen wennen aan de nieuwe situatie. En zo kunnen ouders en de opvang ook een vertrou-
wensband opbouwen. Het wenbeleid is ook een middel om zoveel mogelijk de thuissituatie van het kind te leren ken-
nen en er rekening mee te houden. Zo kunnen kinderen die gewoon zijn om bij de ouders te slapen, bijvoorbeeld slapen 
in de leefruimte van de kinderopvang in plaats van apart in een kamer. 

Conclusie

Uit onze bevraging blijkt dat kinderopvangvoorzieningen beseffen dat er momenteel grote drempels zijn voor kwetsbare 
gezinnen die een beroep willen doen op kinderopvang. Ze staan voor het overgrote deel open om hun werking op dit 
punt aan te passen. Daarbij vragen ze meer ondersteuning van diverse overheden en instanties. Ook zijn kinderopvang-
initiatieven zich bewust van de financiële drempel die gezinnen kunnen ervaren. 

KINDEROPVANGINITIATIEVEN AAN HET WOORD
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3.  De armoedeorganisaties aan het woord

Wie zijn de respondenten?

Vanuit elke Vlaamse provincie namen er armoedeverenigingen deel aan onze onlinebevraging, in totaal 20. Dit ging in de 
meeste gevallen over een lokale vereniging waar armen het woord nemen of een Welzijnsschakel.

Drempels in de kinderopvang

Uit de antwoorden van de armoedeverenigingen blijkt dat nieuwkomers en inburgeraars het moeilijkst toegang vinden 
tot kinderopvang. Ook gezinnen met een lage werkintensiteit, gezinnen die met een laag inkomen moeten rondkomen en 
alleenstaande ouders vinden moeilijk de weg naar kinderopvang. 

Mensen die geen vast inkomen hebben, worden sterk gestimuleerd om een opleiding te volgen of om op zoek te gaan naar 
een job, maar vinden geen opvang voor hun kind(eren). Dit komt vaak terug bij kwetsbare ouders, zo blijkt.

Een groot deel van de bevraagde armoedeverenigingen vindt dat de kinderopvanginitiatieven te weinig rekening houden 
met de achtergrond van het kind en dat er onvoldoende voeling is voor de precaire situatie van kwetsbare ouders. Als be-
langrijkste drempels, onderscheiden armoedeverenigingen 4 belangrijke thema’s. 

Betaalbaarheid

De kostprijs van de kinderopvang blijkt een belangrijke struikelblok.  Met de invoering van het hogere minimumtarief van 
5 euro per opvangdag3, zien 3 op de 4 van de bevraagde armoedeorganisaties dat kwetsbare gezinnen minder tot geen ge-
bruik meer maken van kinderopvang. 

Complexiteit

De inschrijvingsprocedure is te complex en het principe ‘bestellen is betalen’ schrikt af bij ouders die het moeilijker hebben. 
Ook  het beperkt aantal beschikbare plaatsen in de kinderopvang houden ouders tegen om hun kind(eren) in te schrijven.  

Bekendheid

Kinderopvang is onbekend terrein voor veel kwetsbare gezinnen. Ouders moeten overtuigd worden van het feit dat kinder-
opvang bevorderend is voor het kind. Mensen met een migratieachtergrond hebben te weinig vertrouwen in ‘vreemden’ die 
op hun kind(eren) passen. Zij doen daarom beroep op het eigen netwerk, terwijl dit eigen netwerk in een aantal gevallen 
niet sterk genoeg blijkt.

Toeleiding 

Gezinnen vinden, zo stellen de armoedeverenigingen, het vlotst de weg naar kinderopvang via hulp van het OCMW of de 
VDAB. Wanneer bijvoorbeeld de maatschappelijk assistent de aanvraag tot leefloon behandelt, kijkt hij of zij in bepaalde 
gevallen samen met de ouder(s) om in de gemeente een kinderopvanginitiatief te vinden en de nodige sociale tarieven aan 
te vragen. 

3 Mei 2015
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Ook onderneemt een aantal armoedeverenigingen die deelnamen aan de bevraging zelf actie om ouders te helpen bij het 
vinden van kinderopvang. De helft werkt samen met lokale kinderopvanginitiatieven om deze toegankelijker te maken en 
mensen uit kwetsbare doelgroepen de weg te wijzen. 

Om mensen in armoede te bereiken, moet de informatie over de kinderopvanginitiatieven bij de mensen zelf gebracht wor-
den, vooral op plaatsen waar ze veel komen. Het organiseren van een zitdag in de school, het sociaal restaurant… deze za-
ken kunnen een belangrijke rol spelen. Het Huis van het Kind kan hier dienen als centraal aanspreekpunt. Daarnaast verwij-
zen de armoedeverenigingen ouders door naar bijvoorbeeld een OCMW die de aanvraag tot sociaal tarief van kinderopvang 
verder behandelt.

De meerderheid van de armoedeorganisaties zegt dat er voldoende en duidelijke algemene informatie beschikbaar is voor 
de organisatie zelf. Informatie op maat van kwetsbare ouders bestaat nog te weinig.  De lokale armoedeverenigingen pro-
beren op andere manieren een rol te spelen in het toegankelijker maken van kinderopvang, omdat het één van de kernop-
drachten is om als armoedevereniging mensen hierin bij te staan.

Conclusie

Armoedeverenigingen vinden kinderopvang een heel belangrijke dienstverlening voor hun publiek. Informele opvang 
biedt zeker geen voldoende alternatief voor hun doelpubliek.  De organisaties ervaren echter heel sterk dat er voor ge-
zinnen in armoede, zeker nieuwkomers en inburgeraars, nog heel hoge drempels zijn naar de kinderopvang. Ze nemen 
op diverse vlakken zelf hun rol waar om de gezinnen bij de staan in de zoektocht naar betaalbare kinderopvang. Het 
OCMW en de VDAB zijn belangrijke partners. 

ARMOEDEORGANISATIES AAN HET WOORD
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Bijlage: achtergrond bij het decreet kinderopvang

Hoe werkt ‘bestellen is betalen’ ?

Wanneer ouders hun baby of peuter naar de opvang brengen, sluiten ze een contract af waarin staat welke opvang ze ‘be-
stellen’. Dat opvangplan bepaalt hoeveel dagen in de week het kindje zal komen naar de crèche of onthaalmoeder, of het 
gaat om volle of halve dagen, enz. Daar hoort ook een prijskaartje bij. Als ouders van het opvangplan afwijken zonder dat 
deze afwezigheid gerechtvaardigd is (het kindje komt niet op de ‘bestelde’ dag), zijn er 2 opties: ze gebruiken hun respijtda-
gen (dagen dat het kind niet komt én die je niet moet betalen) of ze betalen een boete wanneer de respijtdagen op zijn, want 
‘bestellen is betalen’. 

Een kinderdagverblijf of onthaalouder kan zelf beslissen of ze respijtdagen4 toestaan. Niet elke kinderopvang werkt met dit 
systeem. Wie er wél mee moet werken, zijn de opvanginitiatieven en onthaalouders die subsidies krijgen van Kind en Gezin 
om inkomensgerelateerde tarieven toe te passen. Deze opvanginitiatieven moeten sinds 1 april 2015 minimum 18 respijt-
dagen toestaan voor een kindje dat voltijds (5 volle dagen per week) naar het kinderdagverblijf  of onthaalouder gaat. De 
opvang mag dus ook meer respijtdagen toekennen of toestaan dat een kind afwezig is door ziekte of verlof zonder dat er een 
boete moet betaald worden. 
Daarnaast beslissen ze ook of en wanneer ze een boete geven als de respijtdagen op zijn en hoeveel die boete bedraagt, met 
een maximum van 28,59 euro per dag. Veel beslissingsrecht bij de opvang en dus ook heel veel verschillende systemen. Dit 
leidt dan weer tot een ongelijke behandeling van ouders en onduidelijkheid voor iedereen.5

Het subsidiesysteem  

Sinds 1 april 2014 moet iedere kinderopvang beschikken over een vergunning om te mogen werken. Wie bovendien aan-
spraak wil maken op subsidies, moet aan extra voorwaarden voldoen. De subsidies zijn trapsgewijs opgebouwd, naarmate  
je als opvang meer maatschappelijke opdrachten opneemt, krijg je een hogere subsidie. Er zijn drie trappen die elkaar op-
volgen: wie wil voldoen aan trap 3, voldoet dus ook aan de voorwaarden van trap 2 en trap 1.

Figuur 1: Eeckhout, K. (2014). De nieuwe subsidieregels, trappen en modules. Kiddo, 2(15), 20.

4 Respijtdagen worden niet altijd gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Respijtdagen dienen niet voor een ziek kind of voor vakantie, respijtdagen zijn net al 
snipperdagen. Het zijn dagen waarop een kindje ongepland een dag niet naar de opvang komt, omdat een van de ouders een recupdag heeft, omdat er 
iemand op bezoek komt, wegens onverwachte omstandigheden of bij technische werkloosheid.

5 Respijtdagen in de kinderopvang: We willen geen ‘bestellen is betalen’ meer! (2016). Geraadpleegd op 24 januari 2018 via https://www.goedgezind.be/
babys/opvang/respijtdagen-kinderopvang-impact/
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Trap 0: de vergunning

Dit is géén subsidietrap, maar sinds het nieuwe decreet heeft elke kinderopvang een vergunning nodig. Wie een vergunning 
heeft, kan dus een kinderopvang organiseren, maar ontvangt geen subsidies. Wens je subsidies, dan moet je per trap vol-
doen aan bepaalde voorwaarden. 

Trap 1: de basissubsidie

Dit is een forfaitaire subsidie die wordt toegestaan aan alle opvangvoorzieningen die voldoen aan volgende voorwaarden:
• minstens 220 openingsdagen per jaar;
• alle begeleiders hebben een bepaald kennisniveau van het Nederlands;
• een taalbeleid hebben waarbij de Nederlandse taalontwikkeling wordt gestimuleerd, de thuistaal van het kind een 

belangrijke plaats in de opvang krijgt, en de medewerkers daarin worden ondersteund.

Trap 2: de subsidie voor inkomenstarief

Dit is een subsidie voor voorzieningen die ouders volgens hun inkomen laten betalen én bepaalde voorrangsregels hanteren. 
Concreet komt het erop neer dat deze gezinnen voorrang krijgen: gezinnen die opvang nodig hebben in het kader van hun 
werksituatie (betekent ook werk zoeken, opleiding volgen…), eenoudergezinnen, gezinnen met een laag inkomen, pleegkin-
deren en broertjes en zusjes van een kind dat de kinderopvangvoorziening al opvangt. 

Trap 3: de plussubsidie

Dit is een subsidie voor opvang die specifieke aandacht heeft voor kwetsbare gezinnen en voorrang geeft aan hen. Om aan 
de voorwaarden te voldoen, moet 30 % van de kinderen in de kinderopvangvoorziening uit een kwetsbaar gezin komen en 
moet de opvang een specifieke dienstverlening bieden aan die gezinnen. Dat betekent onder meer: een proactief opname-
beleid met aandacht voor occasionele en dringende opvang, respectvol omgaan met diversiteit en de hele werking afstem-
men op kwetsbare gezinnen.

Specifieke subsidiemodules

Naast deze trappen bestaan er ook twee specifieke subsidiemodules. Deze kan je vanuit iedere subsidietrap bekomen. Je 
hoeft dus niet aan de voorwaarden van trap 3 te voldoen om de subsidies van een module aan te vragen.

Een module voor de inclusieve opvang

Hiervoor bestaan twee systemen: Er is de  individuele inclusieve opvang. Wanneer een opvangvoorziening ingaat op een 
concrete vraag van een gezin om een kind met een specifieke zorgbehoefte op te vangen, dan krijgt de voorziening hiervoor 
een bijkomende subsidie per prestatie. Daarnaast is er een systeem voor structurele inclusieve opvang, voor de subsidiëring 
van die voorzieningen die een structureel aanbod inclusieve kinderopvang uitbouwen en die een aantal plaatsen voorbe-
houden voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.6

6 Eeckhout, K. (2014). De nieuwe subsidieregels, trappen en modules. Kiddo, 2(15), 20.
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Een module voor de flexibele opvang

De subsidie voor flexibele opvang is de subsidie voor de realisatie van kinderopvang op flexibele openingstijden.7

Het individueel verminderd tarief

Wanneer het kind wordt opgevangen door een kinderopvang die werkt met een inkomensgerelateerd bedrag, berekent de 
module op de website Kind & Gezin het juiste bedrag op basis van het gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Ou-
ders die het financieel moeilijk hebben, kunnen soms aanspraak maken op een individueel verminderd tarief voor kinderop-
vang. De mogelijke categorieën staan aangegeven in de berekeningsmodule. 

Sinds 1 mei 2015 is het standaard minimumtarief opgetrokken naar 5 euro per opvangdag (nu  5,15 euro). Mensen met een 
heel laag inkomen en/of mensen die een leefloon ontvangen én tegelijk een opleidingstraject van VDAB of OCMW volgen, 
betalen 3,09 euro per opvangdag. In sommige gevallen blijft het vroegere tarief van 1,62  euro mogelijk of kunnen ouders 
aanspraak maken op sociale correcties via het OCMW van hun gemeente.8 Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. 

Ouders moeten: 
• een leefloon ontvangen
• ze kunnen onmogelijk het tarief dat Kind & Gezin berekent, betalen
• ze dreigen in een erg onzekere financiële situatie te komen door het bedrag van de kinderopvang 

Het OCMW behandelt de aanvraag, al dan niet via een sociaal en financieel onderzoek. Wanneer ouders recht hebben op een 
vermindering, betalen ze maar de helft van het tarief van Kind & Gezin.  In uitzonderlijke gevallen betalen ouders het mini-
mumtarief (1,62 euro per opvangdag). 

Ouders in kwetsbare situaties zijn onvoldoende op de hoogte van deze maatregelen of zien de administratieve procedure 
niet zitten omdat ze lang duurt terwijl de opvangnood urgent is. 

7 Flexibele opvang (2018). Geraadpleegd op 24 januari 2018 via https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financi-
eel/flexibele-opvang/
8 In Brussel geldt een eigen regeling. Meer info:  https://www.kinderopvanginbrussel.be/ 
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