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BFTREFT VOORSTEL VAN DECREEI HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN BUITENSCHOOLSE OPVANG EN DE

AFSTEM M ING TUSSEN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Geachte mevrouw de minister

De Vlor stelt vast dat er een voorstel van decreet voorligt over buitenschoolse kinderopvang. Het is

lang stil gebleven rond dit decreet. De Vlor adviseerde de conceptnota in 2015 en lichtte zijn

advies ook toe in een hoorzitting in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (23 maart

2Ot6).

We gingen er van uit dat die hoorzitting de start zou zijn van verder overleg met alle

onderwijspartners over de volgende stappen in de beleidsvoorbereiding. Dat was ook de

uitdrukkelijke vraag in ons advies op de conceptnota. De Vlor vernam echter sindsdien niets meer

Daarmee wordt voorbijgegaan aan de realiteit dat onderwijs een grote speler is in de organisatie

van buitenschoolse kinderopvang. Het is opmerkelijk dat er geen rekening is gehouden met het

perspectief van onderwijs in het voorstel van decreet. De vragen uit het Vlor-advies, geformuleerd

vanuit de realiteit in het onderwijs, bleven onbeantwoord.

We vragen dan ook met aandrang om de onderwijspartners te betrekken in de verdere gesprekken

zodat de gesignaleerde knelpunten vanuit onderwijs opgevangen worden. Dat is essentieel om tot

een kwaliteitsvolle uitvoering te kunnen komen. De Vlor zal dan ook de verdere invulling van het

kaderdecreet nauw opvolgen en verwacht adviesvragen over uitvoeringsbesluiten wanneer deze

strategisch van aard zijn.

Met vrie ijke groeten

Mia ungne n Verreth

admin ur-generaal voorzitter

CC: de Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
r en de secretarissen van de commissie voor Onderwijs
r en de secretaris van de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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