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Advies opvang en onderwijs voor jonge kinderen 
(OOJK) 

1 Situering 

Op 17 februari 2011 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over de universele toegang tot 
voorschools onderwijs.1

De ministers van Onderwijs van de Europese Unie zullen in mei deze voorstellen bespreken en de 
prioriteiten bepalen. De Commissie zal stimuleren dat ideeën worden uitgewisseld en dat onderling wordt 
geleerd van beleid dat het best werkt.  

 

De voorstellen van de Commissie zijn gericht op: 

¬ universele toegang tot voorschools onderwijs van goede kwaliteit, op basis van stabiele financiering 
en goed bestuur 

¬ een geïntegreerde aanpak van onderwijs en opvang, waarbij op holistische wijze rekening wordt 
gehouden met de behoeften van kinderen 

¬ bij de leeftijd passende curricula met een goed evenwicht tussen “harde” en “zachte” vaardigheden 
¬ meer aandacht voor de professionalisering van het personeel met passende kwalificaties, lonen en 

arbeidsvoorwaarden 
¬ stelsels en normen voor kwaliteitsborging om toezicht te houden op de voortgang 

In onderstaand advies gaat de Vlor in op de volgende thema ‘s: 

¬ de wenselijkheid van een geïntegreerd concept van voorschoolse kinderopvang en kleuteronderwijs 
¬ financieringsmodellen 
¬ opleiding van het personeel 
¬ genderevenwicht 
¬ kwaliteitsborging 
¬ curriculum 
¬ inclusiviteit binnen OOJK 

Met dit advies wil de Vlor beleidsaanbevelingen formuleren voor het Vlaams beleid. Hij baseert zich 
hiervoor onder meer op de visienota decreet voorschoolse kinderopvang2

Het Vast Bureau besliste op 10 februari 2011 dat de Raad Basisonderwijs een advies kan geven op de 
aanbevelingen over opvang en onderwijs voor jonge kinderen (OOJK). De Raad Basisonderwijs bracht op 6 
april 2011 dit advies uit. Het advies werd unaniem goedgekeurd. Er waren 14 stemgerechtigde leden 
aanwezig.  

 en de huidige realiteit van het 
kleuteronderwijs. De raad maakt hiermee ook zijn standpunt bekend t.o.v. de aanbevelingen vanuit Europa. 

                                                                                                                                                                                     

1 Mededeling van de Europese Commissie, Brussel, 17 februari 2011, COM(2011)66 : “Opvang en onderwijs van jonge kinderen: de 
beste voorbereiding van al onze kinderen op de wereld van morgen.”  

2 Visienota decreet kinderopvang, Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, 29 april 2010. 
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2 Opvang en onderwijs voor jonge kinderen 

2.1 De wenselijkheid van een geïntegreerd concept voorschoolse 
kinderopvang en kleuteronderwijs 

De Commissie stelt beleidssamenwerking voor tussen de lidstaten voor: 

¬ ontwikkeling van OOJK-stelsels die opvang en onderwijs integreren en de kwaliteit, rechtvaardigheid 
en doelmatigheid verbeteren; 

¬ het vergemakkelijken van de overgang van jonge kinderen van het gezin naar onderwijs/opvang en 
tussen onderwijsniveaus.  

De Vlor hecht veel belang aan een kwaliteitsvol aanbod voor kinderen tussen 0 en 6 jaar dat rechtvaardig 
en doelmatig is. Op dit moment is de opvang voor deze kinderen in Vlaanderen opgedeeld in de 
voorschoolse kinderopvang tussen 0 en 3 jaar en de kleuterschool die zich richt tot kinderen tussen 2,5 en 
6 jaar.  

Voor Vlaanderen werkt dit model al jaren. Andere landen hanteren andere modellen. Voor een 
benchmarking tussen de verschillende modellen kadert men het succes van OOJK best in een ruimer 
geheel: naast de kwaliteit van de instellingen, moet men ook kijken naar het arbeidsbeleid (bijvoorbeeld de 
verlofstelsels) en de balans tussen het verzorgende en het pedagogische binnen OOJK.  

De Europese Commissie spreekt van een integratie van opvang en onderwijs. De Vlor pleit voor een betere 
afstemming van beide sectoren. Deze afstemming moet er voor zorgen dat de overgang tussen beide 
systemen vereenvoudigt, dat men de expertise deelt en de kwaliteit van beide sectoren verhoogt.  
We streven naar een coherente visie met betrekking tot kinderopvang en kleuteronderwijs. We pleiten voor 
een onderlinge afstemming van de beleidsdomeinen onderwijs en welzijn.  
Op sommige plaatsen in Vlaanderen bestaat er wel al OOJK binnen één setting: campussen met zowel een 
aanbod van voorschoolse kinderopvang als kleuteronderwijs. Het samengaan van kinderopvang en 
kleuteronderwijs heeft op dit moment nog af te rekenen met een aantal drempels. We noemen er enkele:  
¬ op het vlak van het personeelsbeleid: de statuten en de werkvoorwaarden van kinderverzorgsters in 

de kinderopvang en het kleuteronderwijs zijn verschillend. Dat maakt de inzet van personeel over 
kinderopvang en kleuteronderwijs heen quasi onmogelijk.  

¬ op het vlak van de specifieke uitbatingsvoorwaarden: voor kinderopvang en kleuteronderwijs gelden 
andere voorwaarden met betrekking tot de uitbating. We halen hier twee items aan bij wijze van 
voorbeeld: 

• brandveiligheid van de gebouwen: voor kinderopvang en kleuteronderwijs gelden andere 
voorwaarden.  

• akoestische kwaliteit: voor onderwijs wordt nog in 2011 de publicatie verwacht van een 
nieuwe Belgische norm.  

Op die plaatsen waar normen bestaan voor beiden, vreest de raad dat snel de neiging zal bestaan 
om het project te onderwerpen aan de strengste norm. Op die manier worden schoolgebouwen 
(maar ook gebouwen voor kinderopvang) onbetaalbaar. 

¬ op het vlak van inschrijvingsrecht van kinderen in de kleuterschool: kinderopvang kan op dit moment 
geen inschrijvingsrecht garanderen op basis van de inschrijvingsvoorwaarden in de kleuterschool op 
dezelfde campus.  

¬ op het vlak van infrastructuur kan een dergelijk project voor het gesubsidieerd onderwijs van 
overheidswege gefinancierd worden vanuit verschillende agentschappen (AGIOn en Agentschap Kind 
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en Gezin). Elk agentschap heeft een eigen procedure ontwikkeld waaraan strikt gehouden wordt. 
Voor de initiatiefnemer is het essentieel dat die procedures maximaal op elkaar worden afgestemd.  

Voor beide onderdelen van het project gelden andere financieringsvoorwaarden. Voor AGIOn zijn dat 
de oppervlakte- en financiële normen3

De Vlor meent dat er verder ervaringen kunnen worden opgedaan met het bundelen van kinderopvang en 
kleuteronderwijs in eenzelfde setting. Deze samenwerking groeit best van onderuit en op vrijwillige basis.  

, maar ook de voorwaarde van het zakelijk recht met 
specifieke AGIOn- clausules zoals de vergoedingsclausule, de vervreemdingsclausule en de looptijd 
(schoolpactwet). Die verschillende voorwaarden moeten uiteraard te verzoenen zijn. 

Om te komen tot een coherente visie moet men met de verschillende partners over de verschillende 
denkpistes gediscussieerd worden.  
De raad vindt het niet haalbaar en wenselijk dat eenzelfde setting of een geïntegreerd model wordt 
opgelegd vanuit Europa. Organisatorische aspecten, nieuwe instrumenten voor personeelsbeleid en 
doorstroming van informatie zijn enkele elementen die een verregaande samenwerking tussen beide 
sectoren kunnen bewerkstelligen.  

In het kader van deze discussie houdt de Vlor trouwens vast aan zijn standpunt om de leerplicht4

Ouders hebben het recht op kinderopvang, maar kunnen niet verplicht worden om van die opvang gebruik 
te maken (een zogenaamde ‘opvangplicht’). Keuzevrijheid van ouders, als eerste verantwoordelijken van de 
opvoeding van hun kind, staat voorop.  

 niet te 
verlagen.  

2.2 Financieringsmodellen 

De Europese Commissie wil bewijzen verzamelen over de voordelen en effecten van een universeel aanbod 
ten opzichte van een gericht aanbod. Zij wil ook efficiënte financieringsmodellen opzetten en het juiste 
evenwicht bepalen tussen publieke en particulieren investeringen.  

De Vlor is er van overtuigd dat de investeringen in voorschoolse kinderopvang en kleuteronderwijs hun 
effect hebben. In dat opzicht waarschuwt hij er voor dat de effecten van deze investeringen in het 
kleuteronderwijs niet meteen meetbaar zijn, maar pas op lange termijn zullen zichtbaar worden.  

Nu reeds wijzen verschillende onderzoekers op deze inzichten. 

¬ Prof. Heckman5

                                                                                                                                                                                     

3 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van 

de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding van 05.10.2007. 

 stelt: ‘Early childhood education is an efficient and effective investment for 
economic and workforce development. The earlier the investment, the greater the return on 
investment’. Naast deze economische motieven, waarbij OOJK positieve gevolgen heeft voor het 
gezondheids-, werkloosheids- en criminaliteitsbeleid, beschouwt de Vlor de pedagogische 
meerwaarde van OOJK op de ontwikkeling van het jonge kind zelf als de belangrijkste output. 

4 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs, Advies over de verlaging van de leerplichtleeftijd, 13 mei 2009. 

5 www.heckmanequation.org: ‘Invest in early childhood development: reduce dificits, strenghten the economy’, James J. Heckman, 17 
december 2010. 
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¬ Prof. Melhuish6

 

 stelde vast dat kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus nog een hoger 
rendement genieten van investeringen voor OOJK t.o.v. kinderen uit hogere sociaaleconomische 
milieus. Hij besluit dat voorschoolse kinderopvang op zich niet volstaat, maar dat men ook moet 
investeren in de familiecontext en ouderbegeleiding.  

¬ Deze vaststellingen vloeien voort uit voortschrijdende wetenschappelijke inzichten dat de menselijke 
vaardigheidsontwikkeling een dynamisch proces is. Hierbij vormen de uitkomsten van de vorige 
periode niet enkel de bouwstenen voor de ontwikkeling in de volgende periodes, ze bepalen ook de 
effectiviteit van het latere ‘leren’. In eigen land bevestigt onderzoek van Groenez & De Blander 
(2010)7

• de gebeurtenissen in de moederschoot of net na de geboorte een voorspellende kracht 
hebben voor uitkomsten op volwassen leeftijd; 

 de werking van deze dynamische processen in de cognitieve en socio-emotionele 
ontwikkeling van adolescenten. Deze dynamische processen zorgen ervoor dat (vroege) 
investeringen cumulatief werken: wie vroeg vaardigheden verwerft, zal later makkelijker 
(bijkomende) vaardigheden verwerven. Deze theorie verklaart volgens Groenez & De Blander (2010) 
waarom: 

• een zelfde onderwijsinvestering een verschillende opbrengst kan teweeg brengen: een zelfde 
investering zal meer renderen voor kinderen die verder staan in hun ontwikkeling (cognitief, 
motorisch, motivatie); 

• de vaardigheidskloof kan toenemen zonder dat de school leerlingen ongelijk behandelt; 
• interventieprogramma’s bij achtergestelde jonge kinderen een hoog rendement hebben en bij 

achtergestelde kinderen tijdens de adolescentie een veel lager rendement hebben omdat 
men ‘zaait op een minder vruchtbare akker’; 

                                                                                                                                                                                     

6 Bron: mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: ‘Doelmatigheid en rechtvaardigheid in de Europese 

onderwijs- en opleidingsstelsels’, COM(2006) 481 p. 4, 8 september 2006. 

7 Steven Groenez en De Blander, Onderwijs: tussen efficiëntie en rechtvaardigheid, HIVA, 5 maart 2010, onderzoek a.d.h.v. LOSO- 

data (bij 12- 18 jarigen). 
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• remediëren in onderwijs niet makkelijk is en hoe later dit gebeurt, hoe meer kosten- en 
tijdsintensief dit is. 

Deze onderzoeken zijn voor de Vlor belangrijke argumenten om versterkt te investeren in de voorschoolse 
kinderopvang en in de kleuterscholen. Voor het kleuteronderwijs wijst de raad er meer bepaald op dat de 
participatiegraad van kleuters in het Vlaamse onderwijs de laatste jaren nog is toegenomen.  

De Vlor kijkt uit naar de intentie van de minister om de omkadering en de werkingstoelagen van het 
kleuteronderwijs op hetzelfde niveau te brengen als het lager onderwijs. Dit vraagt bijkomende 
investeringen. Zo voorziet het Vlaams regeerakkoord voor het kleuteronderwijs kleinere klassen met meer 
werkingsmiddelen. De concrete uitvoering hiervan is evenwel nog niet gepland.  

In het licht van bovenstaande onderzoeksresultaten stelt hij zich overigens de fundamentele vraag of het 
historisch onevenwicht in investeringen tussen de verschillende onderwijsniveaus, geen plaats moet 
maken voor een model dat vanuit de behoeften vertrekt van de verschillende onderwijsniveaus. Wat heeft 
een school nodig om, op basis van onderzoek naar behoeften, een kwalitatief aanbod in te richten?  

Kwantitatief stelt er zich nu al een capaciteitsprobleem binnen de voorschoolse kinderopvang en het 
kleuteronderwijs. De vraag naar zowel opvangcapaciteit als naar plaatsen in het kleuteronderwijs zal de 
komende jaren nog meer groeien. De Studiedienst van de Vlaamse Regering verwacht tussen 2008 en 
2017 een toename van 198.000 naar 223.000 baby’s en peuters (+25.000) of omgerekend een groei van 
+13% t.o.v. 2008 voor de leeftijdscategorie tussen 0 en 2 jaar.8

Het probleem van de wachtlijsten kan niet opgelost worden door alleen maar een verdere privatisering van 
het opvanglandschap. De Europese gedachte waarbij men zoekt naar een evenwicht tussen publieke en 
private investeringen roept hier heel wat vragen op. Het gaat hier immers over de opvang en het onderwijs, 
dat voor alle jonge kinderen moet kunnen gewaarborgd worden. Het is dus een taak van de overheid om te 
blijven investeren in deze sector.  

 

Daarnaast moeten ook de kinderopvanginitiatieven die onder het departement Onderwijs vallen, in 
aanmerking komen voor uitbreiding van het aantal opvangplaatsen.  

2.3 Opleiding van het personeel 

De Europese Commissie wil de professionalisering van het personeel bevorderen en een beleid 
ontwikkelen om personeel met passende kwalificaties aan te trekken, op te leiden en te behouden. Met het 
verdwijnen van het traditionele kostwinnersmodel is de vraag naar kinderopvang de laatste decennia 
spectaculair toegenomen. Naast het creëren van nieuwe plaatsen om de wachtrijen aan te pakken, heeft 
dit geleid tot nood aan meer personeel en een aanwerving van mensen met lagere en heel verschillende 
kwalificaties.  

De Vlor pleit voor het hanteren van voldoende hoge competenties in zorg en opvoeding en de 
kwaliteitsborging voor de opleiding van het personeel.  

Bovendien moeten coördinatoren over beheerskundige en leidinggevende competenties beschikken en is 
er nood aan stafmedewerkers met een pedagogisch bachelordiploma om een pedagogisch verantwoorde 
                                                                                                                                                                                     

8 SVR- projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009-2030; Paul Willems, Edwin Pelfrene, 

Christine Van Peer; Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2 maart 2011. 
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opvang verder uit te bouwen. De Vlor vindt echter niet dat deze stafmedewerkers mogen meetellen bij het 
berekenen van de omkaderingsratio ‘s aantal kinderen per begeleider. 

In het kader van levenslang en levensbreed leren zouden alle personeelsleden het recht moeten hebben 
om zich jaarlijks minimum een aantal uren bij te scholen. Dit is ook belangrijk voor een 
loopbaanperspectief in de sector dat niet alleen uitgaat van startkwalificaties.  

De Vlor pleit ten slotte voor een voldoende breed beroepsprofiel waar plaats is voor zelfreflectie, 
communicatie met ouders, opvoedingsondersteuning en zorg. 

2.4 Genderevenwicht 

Zowel in de kinderopvang als in het kleuteronderwijs werken er bijzonder weinig mannen. De Europese 
Commissie zoekt naar een verbetering van het genderevenwicht van het personeel omwille van het belang 
van verschillende rolmodellen bij de opvoeding van kinderen. De Commissie ziet ook economische 
motieven: door meer mannen aan te trekken, hoopt men genoeg personeel te vinden om de uitbreiding van 
het aanbod voor kinderopvang te kunnen realiseren.  

De Vlor onderkent deze problematiek en meent dat de Vlaamse overheid moet onderzoeken hoe een beter 
genderevenwicht kan worden nagestreefd. De raad wijst in dit verband op het project ‘Mannen voor 
kinderopvang’ dat in 2003 in Vlaanderen een redelijk succes kende. Het aantal mannen dat een cursus 
buitenschoolse kinderopvang aanvatte groeide van 6,5 naar bijna 20%. Het aantal onthaalvaders steeg 
ook, maar blijft bijzonder laag. Onderzoeker Jan Peeters onderstreept dat verschillende campagnes nodig 
zijn om effect te genereren en pleit voor een Europees netwerk van mannen in de kinderopvang.9

Naast het tekort van mannen in de sector, zal men ook de sector van OOJK in zijn totaliteit genoeg 
aantrekkelijk moeten maken om een voldoende grote instroom van nieuwe werknemers te garanderen. Op 
dit moment is er al een schaarste op de arbeidsmarkt bij de zoektocht naar nieuwe kleuterleid(st)ers. 
Wanneer de omkadering wordt vergroot en rekening houdend met de stijging van het aantal baby’s en 
peuters (zie 3.2), zal er nog een grotere vraag zijn naar kleuterleid(st)ers.  

 

2.5 Kwaliteitsborging 

De Europese Commissie wil de kwaliteitsborging garanderen door samenhangende, goed gecoördineerde 
pedagogische kaders op te zetten in overleg met de belanghebbenden. 

In Vlaanderen kennen we een gebrek aan opvangplaatsen. Daardoor zijn ouders al blij dat ze een opvang 
hebben. Bij hun zoektocht naar een gepaste opvang kunnen ze zich niet altijd laten leiden door 
pedagogische aspecten, maar speelt vaak de wet van vraag en aanbod.  

Dit capaciteitsprobleem speelt ook bij de overgang van de voorschoolse kinderopvang naar de 
kleuterschool. Heel veel peuters zijn na het binnenstappen in de kleuterschool, niet langer welkom in de 
voorschoolse kinderopvang. Nochtans zijn er heel wat peuters die best halve dagen naar school zouden 
gaan. Daardoor kampen scholen met het probleem van middagslapers. Een flexibele kinderopvang zou dit 
probleem moeten oplossen.  

                                                                                                                                                                                     

9 ‘Meer mannen voor kinderopvang’, Jan Peeters, Alert, jaargang 30, 2004, nr. 1 
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Bij de overgang op 2,5 jaar merken we in Vlaanderen een groot verschil op tussen de ratio aantal kinderen 
per begeleider. In de voorschoolse kinderopvang ligt de norm op maximum acht kinderen per begeleider. In 
de onthaalklassen van de kleuterscholen bestaan er geen maximumnormen en zijn 25 kleuters in één klas 
meer regel dan uitzondering.  

De Vlor is voorstander van een doorlichting van elke opvanginstelling op basis van dezelfde maatstaven. De 
monitoring zou op basis van meerdere relevante variabelen moeten gebeuren. We denken hierbij ook aan 
pedagogische aspecten, naast de gebruikelijke sociologische, medische en fysieke variabelen.  

Ook ouders zijn een partner in de kwaliteitscontrole. Door een goede wederzijdse communicatie krijgt men 
zicht op de kwaliteit van de instelling. Bij problemen moet men als ouder terecht kunnen bij een 
laagdrempelige meld- of klachtendienst.  

2.6 Curriculum 

De Europese Commissie pleit in haar mededeling voor het juiste evenwicht tussen cognitieve en niet- 
cognitieve onderdelen in het curriculum.  

Voorschoolse opvang heeft niet enkel opvang als doel, maar zal naast zorg ook een pedagogisch kader 
aanreiken waar kinderen volop kansen krijgen om fysisch, emotioneel, linguïstisch, cognitief, motorisch, 
zelfstandig,… te ontwikkelen. 

Deze voor- en vroegschoolse educatie houdt in dat er meer expliciet wordt gewerkt in de begeleiding van 
jonge kinderen, in een doorgaande lijn vanuit de voorschoolse voorziening naar de basisschool. Dit moet 
gebeuren in een omgeving waar het jonge kind nog kansen krijgt om echt kind te zijn. De raad kant zich 
dan ook tegen een schoolse benadering van deze doelgroep.  

In de ontwikkeling van het kind zijn er gevoelige perioden waarin het kind meer vatbaar is voor prikkels uit 
de omgeving. Zo zou er een gevoelige periode zijn voor lopen, spreken, lezen, schrijven,… en allerlei andere 
vaardigheden. OOJK moet oog hebben voor die verschillende ontwikkelingsfasen van het jonge kind. De 
Vlor is dan ook geen voorstander om sneller met voorbereidend lezen, rekenen, schrijven, … te starten. Er 
moet wel geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken zoals sociale 
vaardigheden, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen. Dit zijn geen doelstellingen op zich, maar deze 
vaardigheden moeten worden nagestreefd in een rijke leeromgeving en via zinvolle activiteiten.  

De kwaliteitscontrole van de instellingen legt best de nadruk op de ondersteuning van fundamentele 
ontwikkelingscomponenten, eerder dan op het al dan niet bereiken van specifieke curriculumdoelen.  

De Vlor kant zich tegen curricula / ontwikkelingsdoelen voor OOJK die gekoppeld zijn aan competenties.  

In Vlaanderen ligt de nadruk voor kinderen tussen 0 en 2,5 jaar nu op zorg. In de kleuterschool is er slechts 
een beperkt aantal uren kinderverzorging, waardoor de aandacht voor zorg navenant is. Omgekeerd is er 
vanaf 2,5 jaar tot 6 jaar veel pedagogisch geschoold personeel waardoor pedagogie en didactiek veel 
aandacht krijgen in het kleuteronderwijs. Ook in de voorschoolse kinderopvang is er nood aan pedagogisch 
geschoold personeel.  

2.7 Inclusiviteit binnen OOJK 

De Europese Commissie wil met OOJK ook de integratie bevorderen en voortijdig schoolverlaten tegengaan. 
De toegang tot de voorzieningen van goede kwaliteit wil men uitbreiden voor kansarme kinderen, 
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migranten en Roma-kinderen. Europa wil bewijzen verzamelen over de voordelen en effecten van een 
universeel aanbod ten opzichte van een gericht aanbod.  

De Vlor beaamt dat inclusiviteit binnen OOJK ruimer is dan alleen kinderen met een beperking, maar dit 
slaat ook op kinderen met ouders die een lagere SES hebben, migranten… 

Kinderen uit deze kansengroepen moeten zo vroeg mogelijk opgevangen worden om zo achterstand door 
sociaal-economische factoren uit te sluiten. Anderzijds bereikt men op dit moment nog te weinig kinderen 
uit gezinnen met een lage SES-achtergrond binnen de voorschoolse kinderopvang. Er zullen hiervoor 
gerichte campagnes nodig zijn.  

De Vlor pleit er ook voor om het effect van de kinderopvang op vroegschoolse achterstand nog te 
versterken via ouderondersteuning en door in te zetten op een goede communicatie tussen de opvang en 
de ouders.  

De Vlor vindt dat de koppeling tussen het VN- verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
en de verplichting tot een inclusieve onderwijsaanpak niet mag leiden tot een verengde interpretatie van 
het verdrag. Investeren in het jonge kind met specifieke ontwikkelingsbehoeften is belangrijk. Welke setting 
het meest is aangewezen, staat volledig in teken van de plaats waar men het beste aanbod kan geven voor 
dat specifieke kind. In sommige gevallen zal een gespecialiseerde setting nodig zijn, voor andere kinderen 
zal een inclusieve setting meer renderen. 

Ongeacht de soort setting, is er nood aan een samenwerking en ervaringsuitwisseling op dit vlak. Men zal 
voor kinderen met specifieke zorgbehoeften de begeleiderratio moeten verkleinen en de soort omkadering 
(specialisatiegraad) moeten aanpassen.  

3 Besluit 

3.1 Opmerkingen over de Mededeling van de Europese Commissie 

De Vlor sluit zich aan bij de meeste voorstellen van ‘voorgestelde gebieden van beleidssamenstelling 
tussen de lidstaten’ en erkent de meerwaarde van een degelijk en kwalitatieve opvang voor kinderen 
tussen 0 en 6 jaar en het belang van dit aanbod voor de verdere levensloopbaan van die kinderen.  

De Vlor wil prioritaire aandacht voor een voldoende aanbod, een doorlopende ondersteuning van de 
ontwikkeling van het jonge kind en voldoende gekwalificeerd personeel.  

Hij heeft het moeilijk met de voorgestelde ontwikkeling van OOJK-stelsels die opvang en onderwijs 
integreren en stelt voor om het te hebben over ‘ontwikkeling van OOJK-stelsels die zorgen voor een 
aansluiting van opvang en onderwijs en die vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie en de daaraan 
gekoppelde toepassingsmodellen’. 

De Vlor vindt dat de koppeling tussen het VN-  verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
en de verplichting tot een inclusieve onderwijsaanpak niet mag leiden tot een verengde interpretatie van 
het verdrag. Welke setting het meest is aangewezen, staat volledig in teken van de plaats waar men het 
beste aanbod kan geven voor dat specifieke kind. In sommige gevallen zal een gespecialiseerde setting 
nodig zijn, voor andere kinderen zal een inclusieve setting meer renderen. 

De Vlor vindt het een kerntaak van de overheid om blijvend te investeren in de OOJK.  

Benchmarking mag niet leiden tot een al te enge vergelijking: het succes van OOJK in bepaalde lidstaten 
wordt best ruimer gekaderd. 
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3.2 Voorstellen van beleidsmaatregelen m.b.t. OOJK t.o.v. de Vlaamse 
overheid 

De Vlor stelt vast dat er in Vlaanderen al veel werk is gedaan op het vlak van participatie van kinderen 
tussen 0 en 6 jaar binnen een kwalitatieve OOJK- voorziening.  

De raad ziet nog kansen liggen om beleidsmaatregelen te nemen op het vlak van: 

¬ het creëren van ruimte door de overheid om partners toe te laten op vrijwillige basis en verantwoord 
vanuit een lokaal gedragen coherente visie, intensief werk te maken van het wegwerken van 
drempels tussen de voorschoolse kinderopvang en het kleuteronderwijs; 

¬ het versterken van de investeringen voor het kleuteronderwijs; 
¬ het creëren van voldoende opvangplaatsen in de voorschoolse kinderopvang en infrastructuur in het 

kleuteronderwijs n.a.v. de aangroei van het aantal baby ’s en peuters; 
¬ het verhogen van de kwalificaties van het personeel binnen de voorschoolse kinderopvang binnen 

een breed beroepsprofiel; 
¬ het aantrekkelijk maken van de sector zodat de grote nood aan gekwalificeerd personeel 

opgevangen wordt; 
¬ het opvangen van de behoefte aan pedagogisch geschoold personeel in de kinderopvang en 

kinderverzorgsters in de kleuterscholen zodat in beide sectoren er een goed evenwicht is tussen de 
aandacht voor zorg en educatie; 

¬ investeringen in ouderondersteuning vanaf jonge leeftijd. 
 
 
 
 
 
 
 
Tony Vermeire Marc Van den Brande 
secretaris voorzitter 
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