
2021-06-23  1 van 3 

Dienst Lerenden 
Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

DOCUMENT 
TLER_064 

2021-06-23 

FAQ buitenschoolse opvang en activiteiten 

Wat zijn de doelstellingen van het decreet? 

• Kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbieden buiten de schooluren en buiten 
de middagopvang op school. 

• Ouders de kans geven om deel te nemen aan de arbeidsmarkt of om een opleiding te volgen. 

• Sociale cohesie en gelijke kansen bevorderen. 

Wie neemt de regie in handen? 

Het lokaal bestuur neemt de regie op. Onder lokaal bestuur wordt verstaan het gemeentebestuur en 
het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Voor het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad is dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

Wat zijn de opdrachten van het lokaal bestuur? 

Het lokaal bestuur vervult volgende opdrachten: 

• Het ontwikkelen van een lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Dit houdt in 
hun regierol vervullen en een lokaal samenwerkingsverband oprichten. 

• Beslissen over de besteding en verdeling van de beschikbare financiële, personele, logistieke en 
infrastructurele middelen. 

Het lokaal bestuur realiseert de opdrachten in samenspraak met actoren die relevant zijn voor 
buitenschoolse activiteiten. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar kwetsbare gezinnen en kinderen 
met specifieke zorgnoden.  

Met het lokaal samenwerkingsverband beantwoordt het lokaal bestuur de volgende vragen: Wat is 
ons bestaand aanbod? Hoe kunnen we het aanbod beter op elkaar afstemmen? 

Hoe wordt een lokaal samenwerkingsverband samengesteld? 

Het lokaal bestuur of een door het lokaal bestuur aangestelde organisatie neemt het initiatief om 
een lokaal samenwerkingsverband op te richten. Het lokaal bestuur, scholen, organisatoren 
buitenschoolse opvang, jeugdbewegingen, muziekacademie, sportverenigingen, bibliotheek, 
cultuurcentrum, … kunnen deelnemen.  
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Wat als het lokaal bestuur de regie niet in handen neemt? 

Bij gebrek aan initiatief van het lokaal bestuur kunnen een of meerdere organisatoren die relevant 
zijn voor buitenschoolse activiteiten, de regie in handen nemen om een lokaal 
samenwerkingsverband samen te stellen.  

Wat zijn de opdrachten van het lokaal samenwerkingsverband? 

Het samenwerkingsverband vervult volgende opdrachten: 

• Het brengt niet bindend advies uit aan het lokaal bestuur over de uitvoering van haar 
opdrachten inzake het nieuwe decreet en de meerjarenplanning. 

• Met alle deelnemers gezamenlijke operationele doelstellingen ontwikkelen en acties 
coördineren die ervoor zorgen dat het lokale beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten 
wordt uitgevoerd. 

• Het realiseren van de beoogde opdrachten met alle relevante deelnemers. 

• Het gebruik van de Nederlandse taal stimuleren. 

Wat als een deelnemer zowel de regierol als een organisatorrol heeft? 

Als een deelnemer zowel regisseur als organisator is van een buitenschoolse activiteit, dan worden 
beide rollen functioneel gescheiden. De regisseur treedt neutraal op.  

Het lokaal bestuur voorziet een procedure voor het uiten van klachten over de schending van deze 
neutraliteit.  

Hoe wordt het decreet gefinancierd? 

De Vlaamse Regering kent aan de lokale besturen een subsidie toe op basis van objectieve 
parameters en indicatoren:  

• aantal kinderen van 2 tot en met 12 jaar gedomicilieerd binnen de gemeente; 

• aantal kinderen dat naar de basisschool gaat in de gemeente; 

• de mate waarin het lokaal bestuur kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke zorgbehoefte 
bereikt.  

Over welke middelen kan het lokaal bestuur beschikken? 

Op 1 januari 2021 start een overgangsperiode. Deze periode duurt zes jaar. (Mogelijks wordt deze 
periode ingekort naar 4 jaar.) Tussentijds behouden de huidige organisatoren buitenschoolse opvang 
de subsidies die ze vandaag van het agentschap Opgroeien ontvangen.  

Het lokaal bestuur en de organisatoren kunnen een kortere overgangstermijn overeenkomen. Het 
lokaal bestuur zal dan een subsidie ontvangen die minstens gelijk is aan de totaliteit van de 
subsidies die de organisatoren op dit moment ontvangen. 

Na de overgangsperiode wordt enkel nog een subsidie toegekend aan de lokale besturen op basis 
van bovengenoemde parameters en indicatoren. 
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Hoe worden de middelen besteed? 

Bij het verdelen van de middelen moet het lokaal bestuur rekening houden met de principes van 
behoorlijk bestuur, nl. neutraliteit, zorgvuldigheid, gelijkheid, motivering en redelijkheid. 
Bijzondere aandacht gaat naar kwetsbare gezinnen en kinderen met ondersteuningsbehoeften. 
Kleuteropvang met een kwaliteitslabel krijgen voorrang. Daarnaast wordt het multifunctioneel en 
efficiënt inzetten van infrastructuur en ruimten gestimuleerd. 

Wat wordt verstaan onder kleuteropvang met een kwaliteitslabel? 

De Vlaamse Regering vindt dat kleuters een grotere behoefte hebben aan zorg en begeleiding dan 
lagere schoolkinderen. Daarom werkte zij voor de kleuteropvang een aantal kwaliteitsvoorwaarden 
uit. Organisatoren die daaraan voldoen, kunnen een kwaliteitslabel ontvangen. 

De kwaliteitsvoorwaarden zijn: 

• Organisatorisch beleid 
o De opvang biedt minstens 200 opvanguren per kalenderjaar aan. 
o De organisator realiseert een kwaliteitsvolle en duurzame opvang. 
o De opvang voert een gezond financieel beleid en heeft rechtspersoonlijkheid. 

• Toegankelijkheid 
o De opvang is inclusief en toegankelijk voor ieder kind en zijn gezin. 
o Het opvangaanbod en de voorwaarden zijn beschikbaar voor alle gezinnen en worden up-to-

date gehouden. 

• Pedagogisch beleid 
o De opvang is een gezonde omgeving waar begeleiders kwaliteitsvolle interacties aangaan 

zodat kinderen zich goed voelen. 
o Het aanbod is gericht op de interesses, mogelijkheden en talenten van alle kinderen.  

• Medewerkersbeleid 
o De organisator realiseert een duurzaam medewerkersbeleid en zorgt voor goede 

werkomstandigheden. 
o De opvang beschikt over een competente verantwoordelijke die de dagelijkse leiding 

opneemt.  

• Monitoring en evaluatie 
o De opvang voorziet een klachtenprocedure en maakt deze bekend aan de gebruikers. 
o De organisator evalueert de werking met alle betrokken en verbetert indien nodig. 

Hoe vraag je het kwaliteitslabel aan? 

De organisator doet een aanvraag bij Opgroeien via het formulier. 
De opvang brengt het lokaal bestuur op de hoogte van hun aanvraag. 

Welke voordelen houdt het aanvragen van het label in? 

Met het label maakt de opvang meer kans op subsidie van het lokale bestuur. 
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