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1 Situering 

In 2006 werkte toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke een impulsplan uit om de 

kleuterparticipatie te verhogen.1  Op 9 mei 2012 stelden enkele actoren hierin hun werking voor 

aan de Vlor: het departement Onderwijs, Agodi, het Agentschap Onderwijscommunicatie, de 

coördinatoren van het 2 KP-project, het aanspreekpunt van het LOP, Kind en Gezin en de clb.2 In 

dit rapport evalueert de Vlor het actieplan kleuterparticipatie en bekijkt welke acties effect 

hebben gehad, 

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel overloopt de werkingsassen voor 

kleuterparticipatie uit het actieplan van 2006. De Vlor beschrijft opzet en doel vanuit het 

actieplan en geeft vervolgens telkens een overzicht van de resultaten en enkele eigen 

opmerkingen en vragen. Dit zijn geen standpunten die de geledingen van de Vlor binden, maar 

eerder vragen naar de overheid. Het tweede deel van het rapport geeft een meer gedetailleerd 

overzicht van de resultaten per werkingsas.  

1.1 Actieplan kleuterparticipatie 

Dit zijn de grote krachtlijnen uit de nota van minister Vandenbroucke: 

‘Uit de Oeso-doorlichting ‘Country Note - Early Childhood Education and Care' van oktober 1999 

blijkt dat Vlaanderen beschikt over een uitzonderlijk groot aanbod van (gesubsidieerde of gratis) 

opvang- en onderwijsvoorzieningen voor het jonge kind. De kwaliteitscontrole en het 

wetenschappelijk onderzoek zijn zowel in opvang als in onderwijs van een hoog niveau.  

Specifiek voor wat onderwijs betreft noemt de OESO de kleuterschool een ‘symbool van wat in 

stand gehouden moet worden: een universele instelling, gratis en ingebed in de buurt en 

gekenmerkt door een zorg voor de persoonlijke, sociale en intellectuele ontwikkeling van het 

kind'. De OESO stelt het Vlaamse kleuteronderwijs uitdrukkelijk als model voorop voor andere 

landen.  

Hoewel we er mogen van uitgaan dat de participatie aan het kleuteronderwijs hoog, zelfs zeer 

hoog is, zijn er toch kleuters die er niet aan deelnemen: sommige kinderen zijn niet in een 

kleuterschool ingeschreven, anderen zijn dat wel maar lopen niet regelmatig school.’ 

Twee maatregelen moeten kleuters naar school krijgen: 

¬ De Vlaamse Regering wil laten onderzoeken of Vlaanderen bevoegd is om voor het 

kleuteronderwijs – na een overgangs- en voorbereidingsperiode- over te stappen naar een 

inschrijvingsplicht vanaf vijf jaar. Kleuters moeten dan een minimale, maar niet 

onredelijke periode aanwezig zijn op school. 

¬ Daarnaast heeft ze een impulsplan opgesteld, met verschillende initiatieven gericht op de 

scholen. Scholen moeten meer inspanningen leveren om meer kleuters (regelmatig) 

school te doen lopen en daarvoor krijgen ze meer mensen en middelen.  

Het plan bestaat uit zeven assen: 

 Efficiënt gegevens verzamelen 

                                                                                                                                                                     

1 Nota Vlaamse Regering: ‘Maatregelen ter stimulering van de participatie aan het kleuteronderwijs, versie 2 februari 

2007  
2 Vergadering van de Raad Basisonderwijs van 9 mei 2012 

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/actieplan/061018.pdf
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 De kleuterschool sterk ondersteunen 

 Financiële drempels wegwerken 

 Een opdracht voor de CLB’s 

 Een opdracht voor de LOP’s 

 Een naadloze overgang van opvang naar onderwijs 

 Een sensibiliseringscampagne die motiveert.’ 

Naast deze acties van de Vlaamse overheid, zijn er ook nog andere organisaties (zoals OCMW-

besturen) die initiatieven nemen rond kleuterparticipatie. Deze vallen buiten de focus van dit 

rapport.  

1.2 Besluit: Vlaanderen scoort algemeen goed 

De Vlor vindt dat men in Vlaanderen grote inspanningen doet om de kinderen zo vlug mogelijk 

naar het kleuteronderwijs toe te leiden. In de periode 2010-2011 waren slechts 2,39 % van de  

2-jarigen en 1 % van de 5-jarigen niet ingeschreven in een school.  

In het schooljaar 2010-2011 waren 97,40 % van de vijfjarigen meer dan 220 halve dagen 

aanwezig op school. 95,90 % van de driejarigen ging al 150 halve dagen of meer naar school. In 

vergelijking met andere landen zijn dit hoge aanwezigheidscijfers. Zo hoog dat de Vlor zich 

afvraagt of de inspanningen die nodig zijn voor een lichte verbetering van de cijfers, niet gepaard 

zullen gaan met te hoge kosten.  

Men moet de kosten durven afwegen t.o.v. de baten. De Vlor stelt zich dan ook vragen bij het 

effect van de acties die het LOP, het Agentschap Onderwijscommunicatie en Kind en Gezin 

ondernemen. De Vlor heeft nood aan meer objectieve gegevens om deze acties ten gronde te 

kunnen evalueren.  

Het kleuteronderwijs staat in Vlaanderen ook kwalitatief hoog aangeschreven. Dit blijkt o.m. uit 

het rapport van de OESO.3 De Vlor onderstreept het belang van kwalitatief goed kleuteronderwijs. 

Het is niet alleen belangrijk dat kleuters participeren in het onderwijs, maar ook dat ze een 

kwalitatief aanbod krijgen rond taalstimulering, zelfredzaamheid, … Daarvoor is een goede 

omkadering nodig. De Vlor waardeert het dat de overheid in financieel moeilijke tijden 

investeerde in het kleuteronderwijs en de omkadering van de kleuterscholen optrok tot het 

niveau van de omkadering van de lagere scholen en de ondersteuning op de klasvloer in zijn 

geheel.  

De Vlor gelooft minder in algemene acties om de gewenste doelgroep te bereiken. De Vlor vindt 

dat men best investeert in maatwerk om de specifieke doelgroepen te bereiken. Als men deze 

doelgroep echt zal willen bereiken, zal men onderzoek moeten verrichten naar deze doelgroep: 

wat zijn de motieven om hun kinderen niet naar school te sturen, wat is het profiel van deze 

ouders… 

In functie van de initiële doelstellingen en na het bestuderen van deze balans, vraagt de Vlor om 

de middelen te herschikken naar de directe ondersteuning van de kleuterscholen zelf.  

                                                                                                                                                                     

3 Starting Strong II: early childhood education and care (OESO, 2006) 
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2 Evaluatie maatregelen 

2.1  Eerste maatregel: inschrijvingsplicht vanaf 5 jaar  

Opzet/doel 

Uit de nota van minister Vandenbroucke: ‘Bij het uitwerken van mogelijke maatregelen om de 

kleuterparticipatie te stimuleren, moet uiteraard rekening gehouden worden met het huidig 

reglementair kader. De leerplicht begint momenteel op 6 jaar; ouders sturen hun kind tussen 2,5 

en 6 jaar dus op volledig vrijwillige basis naar school.  

Eén mogelijkheid om participatie verhogend te werken is de verlaging van de leerplicht. Het 

bepalen van het begin en het einde van de leerplicht is een federale bevoegdheid. De Vlaamse 

Gemeenschap draagt echter wel de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat die leerplicht 

wordt gerespecteerd. Daarom hebben we in het kader van ons spijbelactieplan ook maatregelen 

aangekondigd om de controle op de leerplicht te versnellen en te verbeteren, en tevens zullen 

we strenger toekijken op toepassing ervan. Vraag is of we de leerplicht, en vooral de eraan 

verbonden gevolgen, ook moeten overenten op kleuters. Een aantal eigenschappen zoals de 

mogelijkheid om te voorzien in huisonderwijs en de verplichte keuze voor een 

levensbeschouwelijk vak lijken ons weinig zinvol. Daarom wil de Vlaamse regering laten 

onderzoeken of Vlaanderen bevoegd is om voor het kleuteronderwijs, na een overgangs- en 

voorbereidingsperiode, over te stappen naar een inschrijvingsplicht vanaf vijf jaar, waarbij we 

streven naar een minimale, maar niet onredelijke aanwezigheid van de kleuters op school.’ 

Resultaat 

In het schooljaar 2010-2011 waren 97,40 % van de vijfjarigen meer dan 220 halve dagen 

aanwezig op school. 95,90 % van de driejarigen ging al 150 halve dagen of meer naar school. 

De kleuters die te weinig op school aanwezig waren, kunnen niet zomaar overstappen naar de 

lagere school. Ze moeten slagen voor een taalproef.  

Van de 592 afgelegde taalproeven is meer dan 3 op 4 afgenomen door een CLB. Ook is meer 

dan 3 op 4 afgenomen vóór de start van het schooljaar.  

Meer dan 4/5 van de leerlingen die een taalproef afgelegd heeft, slaagde ook voor deze proef.  

Het slaagpercentage van de afgenomen taalproeven ligt iets hoger bij de taalproeven afgenomen 

door het clb dan bij de taalproeven afgenomen door de scholen.  

De voornaamste reden van deelname aan de taalproef was onvoldoende aanwezigheid in de 

kleuterschool, gevolgd door de nieuwkomers uit het buitenland.  

De slaagpercentages liggen het hoogst bij de Belgen uit het buitenland, het laagst bij de 

nieuwkomers. Toch slagen nog 2/3 van de nieuwkomers voor de taalproef.  

De leerlingen die de taalproef afgelegd hebben, tikken opmerkelijk hoger aan op de GOK-

kenmerken, nl. opleidingsniveau moeder en vooral op thuistaal niet-Nederlands, dan de totale 

kleuterpopulatie. 
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Vragen en opmerkingen vanuit de Vlor 

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

niet te verlagen.4  

 

De Vlor vindt dat de overheid sterk investeerde om de inschrijvingscijfers van kleuters te 

verhogen. De raad stelt vast dat men ondanks de vele inspanningen de kleine restgroep moeilijk 

bereikt. Vraag is of deze inspanningen genoeg renderen. 

  

De Vlor vindt het wel belangrijk dat men inspanningen doet om de ingeschreven kleuters ook 

voldoende naar de kleuterschool te laten komen. Men stimuleert daar de gehele ontwikkeling 

van het kind (taal, socio-emotionele ontwikkeling, motoriek, zelfredzaamheid…). De vraag is of de 

taalproef als stok achter de deur de juiste oplossing is om ouders te stimuleren om hun kind naar 

school te sturen.  

De Vlor blijft zich vragen stellen bij het gebruik van één test als beslissingsinstrument. Men heeft 

zo geen ruimte om met andere kind- en contextkenmerken rekening te houden. Kinderen die niet 

geslaagd zijn voor deze proef, blijven zitten in de kleuterschool. Men zou kunnen nagaan wat het 

effect van deze maatregel op de verdere schoolloopbaan en op de ontwikkeling van het kind is. 

Heeft dit zijn gewenst effect en kan men alternatieven onderzoeken zodat kinderen niet een 

volledig jaar verliezen door te blijven zitten in de kleuterschool? De Vlor vraagt om na te gaan hoe 

men kinderen die niet voldoende aanwezig waren of niet geslaagd zijn voor de taaltoets beter 

kan ondersteunen. 

2.2 Tweede maatregel: impulsplan met zeven assen 

2.2.1 Werkingsas 1: Efficiënt gegevens verzamelen 

Opzet/doel 

Uit de nota: ‘Momenteel zijn er geen 100 % correcte gegevens beschikbaar inzake de exacte 

graad van kleuterparticipatie, noch voor de 5-jarigen, noch voor de 4- en 3-jarigen, noch voor de 

allerkleinsten. Nochtans moeten we die hebben om de exacte grootte van de doelgroep te 

kennen en om naar de betrokken ouders acties te kunnen opnemen.  

De cijfers die momenteel beschikbaar zijn over hoeveel kleuters niet in het onderwijs 

ingeschreven zijn, zijn indicatieve cijfers.  

Het beschikken over dergelijke indicaties betekent nog niet dat we de betrokken ouders ook 

effectief kunnen aanspreken. Er is op dit ogenblik geen nominatieve lijst van ouders die hun 

kleuter niet in het onderwijs ingeschreven hebben.  

Om met deze ouders in contact te komen moet op een andere manier informatie verzameld 

worden.’ 

Resultaat 

Inschrijvingen kleuters 

Uit de cijfers van Agodi blijkt dat ongeveer 1,3 % van de kleuters niet is ingeschreven in een 

school. De groep van niet-ingeschreven kleuters bevat verschillende categorieën: 

                                                                                                                                                                     

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



 

6 

¬ Leerlingen die volgens het Rijksregister nog wel gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, maar in 

werkelijkheid niet meer in het land verblijven; 

¬ Langdurig ziek of revaliderende kinderen; 

¬ Kinderen die in buitenland (Nederland of Frankrijk) naar school gaan. 

Aanwezigheden kleuters 

In het schooljaar 2010-2011 waren 97,40 % van de vijfjarigen meer dan 220 halve dagen 

aanwezig op school. 95,90 % van de driejarigen ging al 150 halve dagen of meer naar school. 

Er zijn nog steeds beperkingen bij het verzamelen van gegevens: 

¬ Er wordt geen reden van afwezigheid gemeld; elke afwezigheid, zelfs gewettigd door een 

dokter, telt mee. 

¬ Ondanks de uitgebreide verificaties blijven er fouten in de data zitten, wat gevolgen heeft 

voor de rechten van ouders en leerlingen (recht op schooltoelage, toegang tot het lager 

onderwijs) die gebaseerd worden op deze gegevens.  

Vragen en opmerkingen vanuit de Vlor 

Nog geen zicht op de groep kinderen die niet naar school gaat 

Ondanks de vele inspanningen van de overheid heeft men nog altijd geen volledig zicht op de 

groep kinderen die de kleuterschool niet bereikt. Zo heeft men geen zicht op kinderen die niet 

ingeschreven zijn in het Rijksregister. Vaak zijn dit de meest kwetsbare kinderen, die men alleen 

via gerichte acties kan bereiken. Daarom is een goede beeldvorming van deze groep nodig. De 

Vlor vraagt onderzoek naar de doelgroepen die men op dit moment nog niet bereikt. Over welke 

groepen gaat het? Wat zijn de motieven om van school weg te blijven: is dit een bewuste 

pedagogische keuze of spelen socio-economische of culturele of ethisch-religieuze argumenten?  

Invloed capaciteitsproblemen op inschrijving kleuter 

Door de capaciteitsproblemen van scholen dreigt er een nieuw probleem. Als de school waar men 

zich moet inschrijven niet de eerste keuze van de ouders is, kan dit een reden zijn om het kind 

niet in te schrijven en langer thuis te houden.  

Zijn er ook kinderen die nergens terecht kunnen en daardoor niet naar school kunnen gaan? Er is 

nood aan een kwalitatief onderzoek om dit capaciteitsprobleem in kaart te brengen.  

2.2.2 Werkingsas 2: de kleuterschool sterk ondersteunen 

Opzet/doel 

Uit de nota ‘De realiteit is dat het basisonderwijs in het algemeen, en daarbinnen zeker het 

kleuteronderwijs, historisch stiefmoederlijk behandeld is. Zoals reeds vermeld krijgt het 

kleuteronderwijs minder werkingsbudget en minder personeel per leerling, het omrekenings-

percentage bestaat nog steeds.  

Binnen het kleuteronderwijs zijn het dan nog vaak de 2,5 jarigen die ‘in de verdrukking’ geraken: 

veel scholen kiezen er voor om kleinere klassen te maken in de derde kleuterklas (waar 

voorbereid wordt op ‘het echte leren’, de lagere school), waardoor de jongere kinderen in grotere 

groepen terechtkomen. Niet in a11e scholen is de accommodatie van die aard dat de 

allerkleinsten comfortabel opgevangen kunnen worden, dat ze kunnen slapen wanneer nodig, ...  

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/actieplan/061018.pdf
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De introductie van kinderverzorgers in het kleuteronderwijs en zorgcoördinatoren heeft de 

situatie al verbeterd. 

Maar er is nood aan meer omkadering en ondersteuning.  

Ik wens daarom enkele sterke impulsen te geven aan de scholen en scholengemeenschappen 

basisonderwijs opdat ze gestimuleerd en ondersteund worden om zoveel mogelijk kleuters aan 

te trekken en hun feitelijke aanwezigheid te bevorderen, dit in goede omstandigheden.  

Ik denk hierbij aan vier maatregelen: 

¬ Het huidige systeem van zomerklassen aanzienlijk verbeteren; 

¬ Een aantal uren zorg voor alle scholengemeenschappen om een actief en geïntegreerd 

beleid rond verhoogde kleuterparticipatie uit te tekenen en uit te voeren; 

¬ Een bedrag van 5,465 miljoen wens ik vanaf 1/9/2007 ook te voorzien in bijkomende 

GOK-lestijden voor scholen met een hoge concentratie aan GOK-kleuters (een GOK+ 

beweging); 

¬ Naast de investering in omkadering wil ik ten slotte investeren in begeleiding van 

kleuteronderwijzers die met veel niet-Nederlandstalige kleuters worden geconfronteerd en 

die dus in grote mate te maken hebben met problematieken van taalvaardigheid.’ 

Resultaat 

Nieuwe basisomkadering voor het gewoon basisonderwijs 

Vanaf 1 september 2012 start een nieuw omkaderingssysteem in de Vlaamse basisscholen van 

het gewoon onderwijs. Kleuterscholen ontvangen voortaan evenveel omkadering als lagere 

scholen. Het nieuwe systeem baseert zich ook op de socio-economische leerlingenkenmerken en 

moet voor ongeveer 1 300 extra kleuteronderwijzers zorgen.  

Instaplestijden 

Scholen kregen in het verleden weinig of soms geen extra ondersteuning voor de instappertjes. 

Daardoor werden veel kleuterscholen in bepaalde periodes van het schooljaar geconfronteerd 

met té grote groepen. Sinds het schooljaar 2007-2008 is een vernieuwd systeem van 

instaplestijden uitgewerkt. De instaplestijden stegen tussen 2006-2007 en 2007-2008 met 47 

% als gevolg van een nieuw herberekeningssysteem voor de instaplestijden in het 

kleuteronderwijs en een extra investering in het kleuteronderwijs van 10 miljoen euro. Het zorgde 

voor een snellere toekenning van meer instaplestijden. 

Vanaf het schooljaar 2012-2013 zal een school pas na de eerste schooldag na de 

krokusvakantie instaplestijden ontvangen door het nieuwe omkaderingssysteem.  

Extra zorgpunten 

In het schooljaar 2007-2008 werd aan alle scholengemeenschappen een extra puntenenveloppe 

zorg toegekend (zorg+). Vanaf het schooljaar 2008-2009 worden deze zorg+-uren een onderdeel 

van de geïntegreerde zorgenveloppe.  

Vanaf 1 september 2008 kwamen er in uitvoering van cao VIII extra middelen vrij voor 

zorgcoördinatie in het basisonderwijs. Tegelijk vereenvoudigde het hele mechanisme van de 

toekenning van puntenenveloppen ‘zorg’ aan de school en ‘zorg+’ aan de scholengemeenschap. 

Ze worden geïntegreerd in één enveloppe, toegekend aan de scholengemeenschappen. 
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Cijfers departement Onderwijs: 

 

GOK en GOK+ 

GOK-lestijden in het gewoon onderwijs zijn aanvullende lestijden die scholen ontvangen op basis 

van hun kansarmoedeprofiel. Ze kunnen er leerkrachten mee aanwerven om een gelijke 

kansenbeleid te voeren. 

Daarnaast zijn er nog lestijden GOK+. Die zijn erop gericht te voorzien in een maximale 

ondersteuning en begeleiding van onderwijskansarme kleuters. Onderstaande grafiek toont de 

evolutie van het aantal toegekende lestijden GOK+: 

 

Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn deze GOK en GOK+ lestijden geïntegreerd in de 

basisomkadering van de scholen. 

2.2.2.1 Tweedelijnsondersteuning 

Met deze maatregel wordt geïnvesteerd in begeleiding van kleuteronderwijzers die meer dan 

anderen geconfronteerd worden met niet-Nederlandstalige kleuters. Zij krijgen in grote mate te 

maken met de problematieken rond anderstaligheid en taalvaardigheid Nederlands. 

Kleuteronderwijzers van scholen die gelegen zijn in LOP-gemeenten met minimum 25 % GOK-

leerlingen kunnen gebruik maken van deze ondersteuning omdat zij geconfronteerd worden met 

een grote concentratie doelgroepleerlingen.  

Omdat er een duidelijk verband bestaat tussen het niet gebruiken van de Nederlandse taal thuis 

en de leerachterstand en schoolse vertraging, is het van het grootste belang om de 

Schooljaar Zorg Zorg+

Geïntegreerde 

zorg

2006-2007 71.245

2007-2008 71.242 6.636

2008-2009 122.564

2009-2010 123.680

3.806

4.308
4.356 4.344

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Lestijden GOK+
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taalvaardigheid van de kleuters te verhogen via de meest geschikte onderwijskundige aanpak. 

De tweedelijnsondersteuning bestaat vooral uit een intensieve begeleiding van de 

kleuteronderwijzer en is gericht op hun pedagogisch didactisch handelen. 

De kleuteronderwijzers ondervinden een grote steun aan deze coaching op de klasvloer. Door 

een stijgend aantal LOP-gebieden en het dalend aantal begeleiders, kan de 2KP-begeleider 

echter niet alle scholen meer coachen en ondersteunen.  

In het schooljaar 2010-2011 is het aantal scholen dat in aanmerking komt voor extra 2KP-

begeleiders met 70 % toegenomen (van 419 in 2009 naar 711 in 2010) en is het aantal 

begeleiders met 13 % afgenomen door besparingen op subsidies (1 700 000 euro in 2009 naar 

1 409 000 euro in 2011).  

Vragen en opmerkingen vanuit de Vlor 

Blijvende ondersteuning voor het 2KP-project 
Via het 2KP-project krijgen scholen begeleiding tot op de klasvloer. De begeleiding is 

vraaggestuurd. Dit is zeer positief. Door de complexiteit en voortdurende uitdagingen die op de 

school blijven afkomen, blijft de behoefte aan ondersteuning door de 2KP-begeleider zeer groot. 

Door de besparingen zijn er echter minder begeleiders. Hierdoor wordt de 2KP-begeleiding tot op 

de klasvloer moeilijker.  

Scholen buiten de LOP-gebieden hebben ook nood aan voldoende pedagogische begeleiding en 

vallen voor het 2KP-project uit de boot. Hoe ziet de overheid de schoolnabije begeleiding tot op 

de klasvloer voor scholen met veel anderstaligen die buiten de LOP-gebieden vallen en ook nood 

hebben aan die begeleiding?  

De Vlor wil maatregelen zodat er in de toekomst voldoende personeelsleden aangetrokken 

worden voor de basisscholen.  

2.2.3 Werkingsas 3: Financiële drempels wegwerken 

Opzet/doel 

Uit de nota Vandenbroucke: ‘Het Vlaams kleuteronderwijs is voor ouders zeker niet duur. Toch 

kunnen de beperkte kosten die ouders moeten betalen in het kleuteronderwijs voor kansarmen 

al een drempel zijn (‘mijn kind naar school sturen kost meer dan het thuis houden’).  

Zoals in mijn recente nota rond kosteloosheid toegelicht wens ik voor het basisonderwijs, dus 

ook voor het kleuteronderwijs, een kordaat beleid van kosteloosheid voor alles wat strikt 

samenhangt met eindtermen en ontwikkelingsdoelen en een scherpe maximumfactuur voor wat 

met de verlevendiging van deze eindtermen en ontwikkelingsdoelen te maken heeft.  

Hoe scherp deze maximumfactuur ook is, voor minderbegoede ouders kan ze nog een probleem 

vormen. Ik stel daarom een grondige hervorming voor, waarbij kinderen van gezinnen die 

financieel zwak staan, vanaf de eerste kleuterklas in aanmerking komen voor een financiële 

tegemoetkoming. Via de invoering van een schooltoelage voor kleuters en leerlingen in het 

basisonderwijs wil ik kost voor een aantal gezinnen mee helpen dragen. Ik wil de schooltoelage 

voor het kleuteronderwijs koppelen aan een engagement dat de kleuters voldoende aanwezig 

laat zijn in de kleuterschool. Hiertoe zullen we een minimumaanwezigheid bepalen, in functie 

van de leeftijd van de kleuter.’ 
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Resultaat 

Scholen organiseren ook heel wat activiteiten die weliswaar niet noodzakelijk zijn voor de 

eindtermen of ontwikkelingsdoelen, maar die het leren boeiender en aangenamer maken voor 

kinderen. 

 

Om de kostprijs van die activiteiten te beperken, werken scholen nu met een dubbele 

maximumfactuur:. 

1 De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, 

schooluitstappen van één dag, … Ook materialen die de kinderen via de school moeten 

aankopen, vallen daar onder (bv. verplicht schoolabonnement op tijdschriften). Voor de 

scherpe maximumfactuur worden verschillende basisbedragen gehanteerd, afhankelijk 

van de leeftijd en het onderwijsniveau van het kind (kleuter- of lager onderwijs). 

 

Leeftijd en niveau Geïndexeerd bedrag vanaf 1 januari 2012  

(schooljaar 2011-2012) 

2- en 3-jarige kleuters 25 euro 

4-jarige kleuters 35 euro 

5-jarige en leerplichtige kleuters 40 euro 

Lager onderwijs (per leerjaar) 65 euro 

 

2 De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis: meerdaagse 

uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren. Bijvoorbeeld 

zeeklassen, plattelandsklassen…  

De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro (meerdaagse 

uitstappen komen heel weinig voor). Zo kan elk kind normaal gezien mee op uitstap. 

 

Vanaf 1 september 2008 kwam er ook een schooltoelage voor kleuters van minder begoede 

ouders, ten bedrage van 80 euro. Deze schooltoelage werd gekoppeld aan een engagement dat 

de kleuters voldoende aanwezig moeten zijn in de kleuterschool, waarbij deze afwezigheid 

varieert naargelang de leeftijd van de kleuters.  
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Cijfergegevens kleuteronderwijs: 

Evolutie aantal aanvragen, toekenningen, afwijzingen met reden van afwijzing,  

totaal en gemiddeld bedrag voor het kleuteronderwijs 

        

SCHOOL-

JAAR 

Aantal  

AANVRAGEN 

Aantal 

TOEKENNINGEN 

Aantal AFWIJZINGEN 

TOTAAL  

BEDRAG in € 

GEMIDDELD 

BEDRAG in € 

Om 

financiële 

redenen 

Om andere 

redenen (1) 

2008-2009 77.372 54.520 18.401 1.824 4.361.600,00 80,00 

2009-2010 69.786 54.696 9.301 2.754 4.493.823,36 82,16 

2010-2011 69.075 52.310 9.588 1.231 4.452.627,20 85,12 

 

Bron: Afdeling Studietoelagen - 28/02/2012 

        Nota: 

       (1) Een afwijzing om andere redenen dan financiële redenen, is meestal om pedagogische redenen. 

        Vragen en opmerkingen vanuit de Vlor 

Wanneer een kleuter te weinig aanwezig was tijdens het schooljaar, kan de schooltoelage 

teruggevorderd worden. Daardoor percipiëren sommige ouders de schooltoelage meer 

sanctionerend, dan belonend. Bovendien wordt de schooltoelage pas na twee jaar 

teruggevorderd. De Vlor heeft vragen bij het effect van een sanctie als die pas twee jaar later 

wordt uitgevoerd. Kinderen die geen recht hebben op een schooltoelage, kunnen niet ‘bestraft’ 

worden. De raad wil deze maatregel hanteren als incentive en niet als sanctie. 

De Vlor pleit voor een automatische toekenning van de schooltoelagen zodat iedereen die recht 

heeft op een schooltoelage die ook ontvangt.  

Wat de maximumfactuur betreft, verwijst de Vlor naar zijn eerder advies hierover.5  

2.2.4 Werkingsas 4: Een opdracht voor de clb 

Opzet/doel 

Uit de nota van minister Vandenbroucke: ‘Een goede opvolging van en reactie op afwezigheden 

van kleuters blijft in eerste instantie een opdracht voor de school zelf. Zij moet hiervoor echter 

kunnen rekenen op steun van de centra voor leerlingenbegeleiding. De CLB ’s hebben een 

belangrijke opdracht naar het kleuteronderwijs toe: werken aan leer- en ontwikkelings-

moeilijkheden, organiseren van preventieve medische consulten…  

Het CLB werkt niet enkel mee aan de sensibilisatie van ouders, maar neemt ook de opvolging en 

begeleiding op van kleuters die onregelmatig naar school komen. Het CLB kan samen met de 

school zoeken naar een goede manier van afwezigheidsregistratie, signaaldetectie en opvolging. 

Op basis hiervan kan men komen tot goede afspraken over de opvolging en begeleiding van 

                                                                                                                                                                     

5 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs. Advies over de maximumfactuur in het basisonderwijs, 7 december 2011 

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rbo-rbo-adv-002_0.pdf
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kinderen van wie het onregelmatig schoolbezoek een verdere succesvolle schoolloopbaan 

bedreigt. Door, nog voor de kleuters leerplichtig worden, voor deze doelgroep aanklampend en 

motiverend te werken, zeer kort op de bal te spelen en ouders indien nodig door te verwijzen 

naar de gepaste schoolexterne begeleiding, kan ook op vrijwillige basis met ouders heel wat 

bereikt worden.  

Bovendien hebben de CLB ’s een belangrijke draaischijffunctie tussen onderwijs en het bredere 

welzijns- en gezondheidsveld. Deze opdracht gaat verder dan het gericht doorverwijzen in 

individuele dossiers, maar houdt ook een belangrijke taak in naar netwerkvorming en het 

opzetten van structurele vormen van samenwerking.  

Zo zijn de CLB ’s één van de partners in de Integrale Jeugdhulp, waarbij de zes sectoren die in 

Vlaanderen instaan voor de jeugdhulp (waaronder Kind en Gezin) het engagement aangaan om 

beter samen te werken. Vanuit onderwijs wordt hier onder meer van de andere sectoren 

aandacht gevraagd voor spijbelen, en dus moet ook kleuterparticipatie hier een aandachtspunt 

zijn. Dit maakt de integrale jeugdhulp onder meer een geschikt forum voor overleg tussen CLB en 

Kind en Gezin. Net zoals er nu reeds afspraken zijn tussen deze twee sectoren over het 

doorgeven van medische informatie (vaccinaties...), moet het mogelijk zijn binnen Integrale 

Jeugdhulp samenwerkingsafspraken te maken op het vlak van kleuterparticipatie.’  

Resultaat 

¬ Er is een toenemende aandacht voor kleuterparticipatie vanuit het clb. Het clb focust niet 

alleen op de kleuters van de derde kleuterklas i.f.v. 220 halve dagen aanwezigheid.  

¬ Vanuit zijn preventieve opdracht neemt het clb ook deel aan drempelverlagende 

initiatieven.  

¬ In sommige gevallen neemt het clb een taalproef af. In andere gevallen is dit de school 

zelf.  

Vragen en opmerkingen vanuit de Vlor 

De Vlor waardeert de samenwerking met het clb. Hij stelt zich vragen bij het feit dat in sommige 

gevallen de scholen een taalproef moeten afleggen. (zie ook evaluatie eerste maatregel: 2.1).  

2.2.5 Werkingsas 5: Een opdracht voor de LOP’s 

Opzet/doel 

Uit de omzendbrief6: ‘De Lokale Overlegplatforms zijn het platform bij uitstek om alle 

betrokkenen rond de tafel te brengen rond gelijke kansen in het onderwijs, dus ook rond 

kleuterparticipatie. Ook kansarmen, allochtonenorganisaties... zijn bij de LOP 's betrokken. Een 

aantal LOP 's hebben al spontaan acties rond kleuterparticipatie opgezet. Deze zijn vaak zeer 

vergaand. Het gaat daarbij om: 

¬ sensibilisering van scholen en ouders,  

¬ gegevensverzameling over inschrijvingen en aanwezigheden,  

¬ ontwikkeling van materiaal waarmee in de school aan de slag gegaan kan worden, 

¬ afspraken met Kind en Gezin, 

                                                                                                                                                                     

6 Maatregelen ter stimulering van de participatie van kleuters aan het onderwijs, BAO/2007/04 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13874
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¬ afspraken met schoolopbouwwerk, ... 

Deze initiatieven tonen aan dat men met lokale samenwerking veel kan bereiken.  

Sinds het schooljaar 2007-2008 hebben alle LOP 's deze opdracht op zich genomen. Zij hebben 

een centrale rol gekregen in de informatiedoorstroming rond kleuterparticipatie.’  

Resultaat 

Het schooljaar 2009-2010 was het eerste schooljaar waarin er specifieke acties zijn in de LOP ’s 

voor vier- en vijfjarige niet-ingeschreven kleuters. De LOP ’s organiseren doen dit  op basis van 

gegevens van Kind en Gezin dat de afgelopen jaren acties ondernomen heeft bij de driejarige 

kleuters. Ook in het schooljaar 2010-2011 zijn acties ondernomen.  

De opdrachten voor de LOP ’s zijn de volgende:  

¬ Bespreek de geaggregeerde gegevens van de vier- en vijfjarige niet-ingeschreven kleuters 

binnen een algemene vergadering of dagelijks bestuur;  

¬ Maak afspraken rond bijkomende acties. Adres- en andere persoonsgegevens worden 

daarbij alleen besproken met partners die gehouden zijn aan een beroepsgeheim; 

Vragen en opmerkingen vanuit de Vlor 

De clb zijn één van de partners in de Integrale Jeugdhulp, waarbij de zes sectoren die in 

Vlaanderen instaan voor de jeugdhulp (waaronder Kind en Gezin) het engagement aangaan om 

beter samen te werken.  

De Vlor vraagt zich af of het LOP goed geplaatst is om de taak rond kleuterparticipatie op zich te 

nemen.  

Het LOP-jaarverslag 2009-2010 verwijst naar de LOP-monitor ‘kleuterparticipatie’: ‘Ondanks 

aanpassingen geeft de huidige LOP-monitor nog onvoldoende weer wat de LOP’s ondernemen op 

het vlak van kleuterparticipatie. Vooral hoe de LOP’s invulling geven aan het maken van 

afspraken over gegevensverzameling en over het informeren en sensibiliseren van ouders, 

scholen en intermediairs is onvoldoende duidelijk. Een aangepaste monitor zal daarover in de 

toekomst meer duidelijkheid moeten geven.’ 

De Vlor hoopt in de toekomst een duidelijk overzicht te krijgen van de acties die werden 

ondernomen. Wat was het doel van de acties? In welke mate zijn ze generiek toe te passen of 

welke contextkenmerken bepalen de keuze van de acties? Welk effect is er af te leiden uit de 

acties? De Vlor vindt het geen taak van de LOP’s om materialen te ontwikkelen rond 

kleuterparticipatie.  

Na evaluatie zijn er ook verbeterpunten voor het maken van afspraken over bijkomende acties 

vanuit het LOP, waarbij adres- en andere persoonsgegevens worden besproken met partners die 

gehouden zijn aan een beroepsgeheim. De Vlor vraagt om deze problematiek verder op te volgen.  

  

http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/pdf/lop/AgODi_LOPs_Jaarrapport_2009-2010.pdf
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2.2.6 Werkingsas 6: Een naadloze overgang van opvang naar onderwijs 

Opzet/doel 

Uit de nota van de minister: ‘Welzijn (Kind en Gezin) en Onderwijs zijn ook partners in de zorg 

voor het jonge kind. Er moet een zachtere overgang komen van opvang naar onderwijs. Op dit 

ogenblik is de breuk tussen beide systemen nog vrij bruusk.  

Een aantal ouders zouden hun kind misschien wel een (volledige dag) naar de kleuterschool 

willen sturen indien er meer welzijn in de school zou zijn: kleinere groepjes, meer aandacht voor 

het verzorgende aspect, meer mogelijkheid voor kinderen om te slapen zonder ‘onverbiddellijk’ 

gewekt te worden omdat de school nu eenmaal uit is. Een zachtere start in ons onderwijs komt 

kinderen zeker ten goede. Dit komt ook tot uiting in de aanbevelingen van L. 

Vandemeulebroucke rond uitbreiden kleinere klassen, aparte onthaalklas voor 2,5-3-jarigen, 

verbeteren accommodatie in het kleuteronderwijs (sanitair, verzorgingshoek, slaapplaats).  

Die zachtere overgang tussen opvang en onderwijs moet er ook zijn voor kleuters die al naar 

school gaan: een naadloze overgang tussen de opvang vóór de school, de voormiddag op school, 

de middagopvang, de namiddag op school en de opvang na school.  

Voor jonge kinderen is het aangewezen dat de opvang in de school zelf geherwaardeerd kan 

worden, zodat ze niet van de ene naar de andere plaats gebracht moeten worden. Zo kan een 

beter evenwicht tussen klasactiviteit, rust en eetmomenten de dagstructuur voor kleine kinderen 

versterken.  

Dit sluit ook aan bij het brede school idee. In Gent zijn binnen dit kader nu reeds initiatieven 

waarbij kinderen, die na enkele uren in de klas moe worden, naadloos kunnen overgaan van de 

onderwijsvoorzieningen naar de opvangvoorziening.  
Ook L. Vandemeulebroecke pleit in haar onderzoek naar de overgang tussen voorschoolse en 

schoolse situatie om meer structurele maatregelen in overweging te nemen: ‘Men kan een 

flexibel gebruik van beide voorzieningen mogelijk maken, waarbij het kind bijvoorbeeld in de 

voormiddag naar het kleuteronderwijs gaat en in de namiddag naar de kinderopvang. Dit 

veronderstelt dat een aantal voorwaarden voldaan is (nabijheid, netwerkvorming, 

omkaderingsnormen aanpassen, enz.  

Ook via de Buurt- en Nabijheidsdiensten kinderopvang wordt gewerkt aan een betere overgang 

tussen kinderopvang en kleuterschool. Deze opvangvorm richt zich expliciet op kinderen van 

kansengroepen die niet in de gewone kinderopvang terecht kunnen. De overgang van deze 

kinderen naar het kleuteronderwijs verloopt niet altijd even vlot, via netwerking en samenwerking 

met de scholen probeert men te remediëren en van bij de start een goed contact tussen ouders 

en kleuterschool te bekomen.  

De visie op opvang en onderwijs moeten op elkaar afgestemd worden. De kwaliteitsdoelen van 

de opvang en de ontwikkelingsdoelen in het kleuteronderwijs moeten hiertoe gescreend worden.’ 

Resultaat 

Kind en Gezin zette volgende stappen: 

¬ 2007: Actieplan preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang; 

¬ 2010: Bevestiging van de acties in een ‘Engagementsverklaring van AgODI en het 

Agentschap Kind en Gezin, in het kader van de verhoging van de participatie aan het 

kleuteronderwijs’; 

¬ 2012: Evaluatie – bijsturing – continuering. 
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Op gepaste tijdstippen en afhankelijk van het (lokale) inschrijvingsbeleid, informeert en 

sensibiliseert Kind en Gezin ouders over de kleuterschool. Hiertoe ontwikkelde men o.a. de 

schoolkieswijzer, een leidraad die ouders kan helpen een kleuterschool op maat te kiezen.  

Vanaf 1 september 2008 organiseren inloopteams (door Kind en Gezin gesubsidieerde centra 

die laagdrempelige opvoedingsondersteuning bieden aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen) 

groepsgerichte bijeenkomsten: ‘De kleuterschool: komt jouw kleuter ook?’ 40 % van de 

deelnemers aan de groepsgerichte activiteiten moet uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen 

komen. Voor 2011 was 183 308,42 euro voorzien voor de inloopteams. In regio’s waar er geen 

inloopteams zijn, krijgt Kind en Gezin een werkingsbudget voor het opzetten van zulke 

activiteiten. Daar organiseren de eigen regioteamleden van Kind en Gezin i.s.m. met o.a. 

buurtwerk, opvoedingswinkel, … ouderbijeenkomsten over hetzelfde thema. Totale kostprijs 

2011: 407 987,90 euro. 

Uit een parlementaire vraag blijkt dat Kind en Gezin in 2009-2010 voor 1 119 (niet 

ingeschreven) kinderen een initiatief tot contact (telefonisch of huisbezoek). 749 van deze 

uitgevoerde contacten hadden een concreet resultaat, voor 370 kinderen zijn er pogingen 

gedaan om het gezin te bereiken, maar is het niet tot een contact gekomen.7 

Vragen en opmerkingen vanuit de Vlor 

Kind en Gezin ontvangt middelen van het departement Onderwijs voor het uitvoeren van acties 

rond kleuterparticipatie. De Vlor vraagt zich af of de middelen om deze doelgroep te bereiken wel 

effectief zijn.  

In budgettair moeilijke tijden pleit de Vlor om onderwijsmiddelen voluit in te zetten in het 

onderwijsveld zelf. Er wordt meer en meer belang gehecht aan de leerkracht als 

eerstelijnsaanspreekpunt en –verzorger. Investering in de eerstelijnszorg is belangrijk. Daarom 

moet er veel aandacht en middelen zijn voor de ondersteuning van de leerkracht in de praktijk: 

een goede omkadering van de kleuterscholen, 2KP-projecten, ...  

De Vlor pleitte in een eerder advies al voor een warme overgang tussen de opvang voor baby’s en 

peuters en de kleuterschool.8 Bij de jongste kleuters is het zorgaspect heel belangrijk. De scholen 

hebben daarom o.a. nood aan bijkomende uren kinderverzorging. 

De Vlor pleit ook voor een grote betrokkenheid van het onderwijsveld bij de uitvoering van het 

decreet opvang baby’s en peuters en bij de nieuwe visie over buitenschoolse opvang.  

2.2.7 Werkingsas 7: Een sensibiliseringscampagne die motiveert 

Opzet/doel 

Uit de omzendbrief: ‘Binnen het huidig juridisch kader van vrijwillige deelname aan het 

kleuteronderwijs is sensibilisering zeer belangrijk. Ouders hebben het in het algemeen goed voor 

met hun kinderen. Eenmaal overtuigd van de positieve effecten van het kleuteronderwijs zullen 

                                                                                                                                                                     

7 Vlaams Parlement, schriftelijke vragen, vraag nr. 415, Irina De Knop, 13 mei 2011. 
8 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs, Advies opvang en onderwijs voor jonge kinderen, 6 april 2011 

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=640288
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rbo-rbo-adv-001_0.pdf
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ze allicht (nog) meer geneigd zijn hun kind effectief in de kleuterschool in te schrijven én het 

effectief regelmatig aanwezig te laten zijn.  

Om het belang van het kleuteronderwijs in de verf te zetten, stond het schooljaar 2007-2008 in 

het teken van het kleuteronderwijs en werd het tot 'Jaar van de Kleuter' uitgeroepen. Er werd 

rond dit thema op diverse manieren gecommuniceerd in het algemeen en naar doelgroepen 

(kansarmen, allochtonen...) in het bijzonder. Uiteraard blijft sensibilisering ook nà het Jaar van de 

Kleuter belangrijk.  

Resultaat 

Om het belang van het kleuteronderwijs in de verf te zetten, werd het schooljaar 2007-2008  tot 

'Jaar van de Kleuter' uitgeroepen. Er op diverse manieren gecommuniceerd over dit thema, ook 

naar doelgroepen (kansarmen, allochtonen...) in het bijzonder.  

Omdat ook na het Jaar van de Kleuter sensibilisering ook sensiblisering belangrijk blijft, werden 

volgende vervolginitiatieven: 

¬ Starterspakket voor ouders van instappende kleuters: blijft beschikbaar voor scholen, 

2009 aanpassing aan focusgroepen met kansarme ouders; 

¬ Campagne over verplichte derde kleuterklas: ouders verwittigen dat hun kind 220 halve 

dagen aanwezig moet zijn of een taalproef afleggen;  

¬ 2011: aanpassing; campagnemateriaal aan kansarme groepen ism KBS en Lessius 

Hogeschool; 

¬ Nieuwsbrief Klasse XTR Strong: maandelijkse nieuwsbrief opgenomen in regulier aanbod 

van Klasse, om netwerk te onderhouden van intermediairs die werken rond 

kansengroepen en onderwijs. 

Uit een parlementaire vraag: 

‘Om ouders te motiveren voor de (derde) kleuterklas loopt ook dit schooljaar een campagne met 

de titel ‘Kijk wat ik al kan’. De campagne loopt in gans Vlaanderen, dus ook in Brussel. In deze 

campagne is er aandacht voor anderstalige kansarme ouders. Zo is de basisboodschap van de 

campagne via een door scholen downloadbare instapbrief beschikbaar in 10 talen. 

De campagne is ook afgestemd op het doelpubliek kansarme ouders. Daarvoor werkte het 

Agentschap voor Onderwijscommunicatie samen met de Koning Boudewijnstichting in het 

project ‘Aangepaste communicatie voor sociaal zwakke groepen’. Ze organiseerden 

focusgroepen met kansarme en met laaggeschoolde ouders, om de drempels in kaart te 

brengen. De campagne kreeg wetenschappelijke begeleiding om de communicatiestrategie af te 

stemmen op die drempels. Sociale organisaties (verenigingen van minderheden, verenigingen 

van armen…) en het volwassenonderwijs (CVO, Basiseducatie, inburgering) werken mee aan 

deze campagne. In Brussel werkt ook BrusselDirect mee’. 9 

Meer informatie leest u op www.kleuterparticipatie.be 

  

                                                                                                                                                                     

9 Vlaams Parlement, schriftelijke vraag 12 januari 2012 nr. 272, Paul Delva aan minister Smet 

http://www.kleuterparticipatie.be/
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Vragen en opmerkingen vanuit de Vlor 

De overheid hecht veel belang aan het informeren en sensibiliseren. Maar brachten de middelen 

van deze grote informatiecampagnes effectief iets op? Bepaalde groepen (zoals ouders van 

Roma-kinderen) worden niet gevat door een grote campagne. De Vlor vraagt zich af of er geen 

nood is aan maatwerk i.p.v. centraal georganiseerde campagnes? 

De overheid moet er blijven over waken of het ontwikkelen van initatieven en materialen voor de 

taak is van het Agentschap Onderwijscommunicatie en andere instanties of van de pedagogische 

begeleidingsdiensten. De materialen worden nu ingezet om de communicatie tussen de school 

en ouders te optimaliseren. Deze acties richten zich m.a.w. naar die ouders die hun kinderen al 

naar school sturen. De Vlor ziet weinig nut in functie van het vooropgestelde doel: meer kinderen 

naar het kleuteronderwijs krijgen? 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Vermeire Marc Van den Brande 

secretaris Raad Basisonderwijs voorzitter Raad Basisonderwijs 
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Bijlage 1: Achtergrondinformatie bij de 

werkingsassen 

1 Efficiënte gegevensverzameling over kleuterparticipatie  

1.1 Visie departement Onderwijs 2006 

Momenteel zijn er geen volledige gegevens beschikbaar over hoeveel kleuters niet naar school 

gaan. Daarom zal de overheid proberen die gegevens te verzamelen zodat ze met de ouders in 

contact kan komen. Mogelijk worden de gegevens van het rijksregister vergeleken met de 

inschrijvingen in de scholen. Dat systeem wordt nu al gebruikt voor het leerplichtonderwijs.  

1.2 Resultaten 

1.2.1 Algemeen 

Het departement Onderwijs heeft van de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer toestemming gekregen om deze lijst aan Kind en Gezin door te geven. Op die manier 

kan Kind en Gezin meewerken aan acties naar de ouders van deze niet-ingeschreven kleuters. 

Kind en Gezin kan bij deze ouders peilen naar de reden van niet-inschrijving. In de resultaten van 

deze acties wordt zichtbaar dat ongeveer 1/3 van deze kinderen alsnog ingeschreven zijn in een 

privéschool, het Franstalig onderwijs of voor de leeftijd van 4 jaar. Een tweede groep kinderen 

(ongeveer 1/4) is niet ingeschreven omwille van een (tijdelijk) verblijf in het buitenland of omwille 

van medische redenen. Recent wordt ook ‘geen plaats in de school van keuze’ als reden 

vernoemd. Er rest een groep waarbij de acties onbeantwoord blijven o.a. omwille van verhuizing, 

onbekend adres, … Deze informatie wordt teruggekoppeld naar de Lokale Overlegplatforms, of - 

in gemeenten waar er geen LOP is - naar de gemeenten, waar er met respect voor de privacy van 

de betrokken ouders verdere stappen kunnen ondernomen worden.10 

De invoering van deze gegevens zorgt voor een extra taakbelasting van de schoolsecretariaten, 

die daarvoor geen extra middelen ontvingen. 

De minister wilde ook de kleuters stipter op school krijgen. Kleuters die te laat komen, missen 

immers belangrijke momenten bij de start van de schooldag (bv. kringmoment). Scholen 

organiseerden daartoe projecten, al dan niet in samenwerking met een LOP. Sommige projecten 

lopen al vijf jaar en werden niet meer vernieuwd.  

Uit onderstaande tabel komt naar voren dat de niet-ingeschreven leerlingen die we dit schooljaar 

in het onderwijs terugvinden, meer dan gemiddeld op de GOK-indicatoren aantikken. 

 

 
                                                                                                                                                                     

10  Zie de omzendbrief van 22 juni 2007, BaO/2007/04, ‘Maatregelen ter stimulering van de participatie van kleuters aan 

het onderwijs’ 

# lln

2008-2009 2 0,4% 65 11,6% 283 50,5% 306 54,6% 18 3,2% 295 52,7% 560

2009-2010 2 0,4% 34 7,6% 220 48,9% 233 51,8% 11 2,4% 226 50,2% 450

Oktobertelling 2010 1927 0,3% 2538 0,4% 127297 20,9% 94429 15,5% 7144 1,2% 132389 21,8% 607686

Schooltoelage GOK-llnThuisloos

Trekkende 

bevolking

Lage opleiding 

moeder

Thuistaal geen 

Nederlands
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Uit een parlementaire vraag: 

‘Bij het lezen van onderstaande tabel moet in het achterhoofd gehouden worden dat het 

niet mogelijk is om een volledig zuivere opdeling per provincie of per stad te geven. Een 

aantal leerlingen verandert binnen het schooljaar immers van school en daardoor in 

sommige gevallen ook van provincie of stad. Om toch een indicatie te geven hoe dit 

opgedeeld is per provincie of stad, is de volgende methode toegepast: eerst werd voor 

elke leerling gekeken of die voldoende halve dagen aanwezig was tijdens het volledige 

schooljaar of niet. Daarna werd elke leerling die op meerdere scholen had gezeten 

opnieuw toegewezen aan elke school waar hij gezeten had tijdens het schooljaar en werd 

hij daar op voldoende of onvoldoende halve dagen gezet. Op die manier krijgt men de 

cijfers in onderstaande tabel. Sommige leerlingen worden daardoor meerdere keren 

geteld. 

In onderstaande tabel vindt u ook hoeveel van de onvoldoende aanwezige kinderen GOK-

leerling zijn. Niet alle leerlingen die onvoldoende aanwezig waren konden gekoppeld 

worden aan de GOK-kenmerken (o.a. omdat de vier GOK-kenmerken enkel in het gewoon 

basisonderwijs worden opgevraagd en omdat we van kinderen die laat in het schooljaar 

werden ingeschreven niet alle gegevens hebben)’ 11 

Provincie 

Aantal lln 

met 

voldoende 

halve 

dagen 

Aantal lln met onvoldoende 

halve dagen 

Totaal 

aantal lln 

Aantal lln 
met 

onvoldoende 
halve dagen, 
waar ook de 

GOK 
kenmerken 
van gekend 

zijn Aantal GOK-lln 

Antwerpen 18874 96,9 % 598 3,1 % 19472 368 235 64 % 

West-

Vlaanderen 11255 97,8 % 248 2,2 % 11503 150 76 51 % 

Oost-

Vlaanderen 15529 97,4 % 409 2,6 % 15938 243 158 65 % 

Limburg 8642 98,0 % 172 2,0 % 8814 94 64 68 % 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 2986 96,2 % 117 3,8 % 3103 81 45 56 % 

Vlaams-

Brabant 10945 97,3 % 299 2,7 % 11244 160 84 53 % 

                                                                                                                                                                     

11 Parlementaire vraag 12 januari 2012 nr. 272, Paul Delva aan minister Smet 
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Grootstad 

Aantal lln 

met 

voldoende 

halve 

dagen 

Aantal lln met 

onvoldoende halve 

dagen Totaal aantal lln 

Aantal lln 

met 

onvoldoende 

halve dagen, 

waar ook de 

GOK 

kenmerken 

van gekend 

zijn Aantal GOK-lln 

Antwerpen 5861 94,8 % 321 5,2 % 6182 215 154 72 % 

Gent 2727 95,0 % 143 5,0 % 2870 89 74 83 % 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 2986 96,2 % 117 3,8 % 3103 81 45 56 % 

 

Deze aangevulde gegevens bevestigen de vaststelling die in de beleidsbrief gemaakt is, nl. dat 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoogste % onvoldoende aanwezige vijfjarigen kent, 

gevolgd door de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Wanneer we Brussel vergelijken met 

de grootsteden Antwerpen en Gent, dan blijkt dat Antwerpen en Gent een hoger percentage 

onvoldoende aanwezige vijfjarigen kennen. De nood aan een specifieke aanpak naar het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de vraagsteller aangeeft wordt door deze cijfers niet 

bevestigd. Ook het percentage GOK-leerlingen onder de onvoldoende aanwezige vijfjarigen ligt er 

lager dan in Antwerpen en Gent. 

 

Info van het departement Onderwijs: 

‘Alle kleuter- en basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs sturen op het einde van 

het schooljaar gegevens door over het aantal halve dagen aanwezigheid van de niet-leerplichtige 

kleuters gedurende het schooljaar. Deze elektronische zending speelt een belangrijke rol bij het 

opvolgen van de kleuterparticipatie en kadert ook in de controle op een aantal pedagogische 

voorwaarden bij de toekenning van de schooltoelage in het basisonderwijs. 

In onderstaande tabel staan de cijfers betreffende de kleuteraanwezigheid. Voor deze oefening 

werd de opsplitsing gemaakt tussen voldoende halve dagen aanwezig en niet voldoende halve 

dagen aanwezig. Per geboortejaar werd hetzelfde breekpunt toegepast als het breekpunt dat 

toegepast wordt in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schooltoelage. De 

cijfers voor schooljaar 2010-2011 geven de situatie weer zoals deze momenteel bekend is; 

mogelijke wijzigingen blijven mogelijk.’ 
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Het Agentschap voor Onderwijsdiensten probeert de kwaliteit van deze gegevens zo goed 

mogelijk te bewaken. Zo worden alle scholen met minstens 10 % onvoldoende aanwezige 

kleuters gecontacteerd met de vraag om hun aanwezigheidscijfers te bevestigen. Later krijgen 

alle scholen een  overzicht van de niet-leerplichtige kleuters die onvoldoende aanwezig waren. 

Toch blijken daarna nog meerdere fouten in de gegevens te zitten. Aangezien er rechten van 

ouders en leerlingen (recht op schooltoelage, toegang tot het lager onderwijs) gebaseerd worden 

op deze gegevens, is binnen de scholen meer aandacht voor de kwaliteit van gegevens 

noodzakelijk. 

1.2.2 Conclusies inschrijvingen 5-jarigen schooljaar 2009-201012 

Tijdens het schooljaar 2009-2010 waren 66 414 van de 68 259 ingeschreven vijfjarigen 

(°2004) minimum 220 halve dagen aanwezig. Dat is 97,30 %. 1845 ingeschreven vijfjarigen 

kwamen niet aan de vereiste 220 halve dagen aanwezigheid. 

Ook voor het schooljaar 2008-2009 kennen we de aanwezigheden van de vijfjarigen (°2003). 

Die werden dan al opgevraagd in het kader van de schooltoelage. Het percentage van de 

vijfjarigen dat aan minimum 220 halve dagen aanwezigheid kwam, bedroeg toen 96,70 % 

(63.563 op 65.729).  

Er is dus een zeer lichte stijging van 96,70 naar 97,30 % vijfjarigen die voldoende aanwezig 

waren. De stijging kan te wijten zijn aan een verhoogde kleuterparticipatie, maar kan ook liggen 

aan een eventuele betere registratie van de aanwezigheden door de kleuterscholen (die deze in 

het schooljaar 2009-2010 voor het tweede jaar dienden te registreren). 

De vijfjarige kleuters die gedurende het schooljaar 2009-2010 niet aan 220 halve dagen 

aanwezigheid komen, tikken opmerkelijk meer aan op de kenmerken buurt, thuistaal en 

opleidingsniveau moeder. Hun gemiddelde onderwijskansarmoede-index (OKI)13 ligt opmerkelijk 

hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 

Om deze oefening te maken, ontvangt het Agentschap voor Onderwijsdiensten een tabel van het 

Rijksregister met alle peuters en kleuters in het Vlaams Gewest die op de eerste schooldag van 

september naar school zouden kunnen gaan. Die tabel wordt dan vergeleken met de leerlingen 

die we terugvinden in de leerlingenzendingen van de scholen van het betreffende schooljaar, de 

kinderen die ingeschreven zijn in de scholen van de Franse Gemeenschap en de kinderen die 

ingeschreven zijn in private scholen waarvan we ook een leerlingenbestand krijgen. De kinderen 

                                                                                                                                                                     

12  % ingeschreven vijfjarigen (°2004) gedurende het schooljaar 2009-2010: 99,1 %: uit ‘Evaluatie van de nieuwe 

toelatingsvoorwaarde tot het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs, schooljaar 2010-2011’; Departement Onderwijs 

en vorming,  

13 De onderwijskansarmoedindex is een indicator gebaseerd op 4 leerlingenkenmerken (opleidingsniveau moeder, 

thuistaal, buurt, studietoelage. Elke leerling heeft een OKI-score van 0 tot 4 (afhankelijk van aantal leerlingkenmerken 

waarvoor hij/zij aantikt). 

Leeftijd Breekpunt

Totaal Totaal Totaal

2 100 halve dagen 37484 62,1% 60339 37645 62,5% 60234 41036 61,2% 67094

3 150 halve dagen 66622 95,6% 69661 68691 96,0% 71547 72313 95,6% 75609

4 185 halve dagen 66489 97,0% 68554 68059 97,1% 70098 72082 96,8% 74470

5 220 halve dagen 63563 96,7% 65729 66576 97,5% 68255 69871 97,2% 71898

2008-2009 2009-2010

Voldoende halve dagen Voldoende halve dagen

2010-2011

Voldoende halve dagen
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uit de tabel van het Rijksregister die we wel terugvinden in minstens één van de beschikbare 

lijsten, zijn de ‘wel-teruggevonden kleuters’. De kinderen uit de tabel van het Rijksregister die we 

niet terugvinden in minstens één van de beschikbare lijsten zijn de ‘niet-teruggevonden kleuters’. 

De cijfers gaan over de laatste drie schooljaren omdat voor de voorgaande schooljaren niet alle 

gegevens beschikbaar zijn om dezelfde oefening te maken. 

 

 

Uit de oefening blijkt dat ongeveer 1,3 % van de kleuters niet is ingeschreven in een school. De 

groep van niet-ingeschreven kleuters bevat hoofdzakelijk volgende categorieën: 

¬ Leerlingen die volgens het Rijksregister nog wel gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, maar in 

werkelijkheid niet meer in het land verblijven; 

¬ Langdurig zieke of revaliderende kinderen; 

¬ Kinderen die in buitenland (Nederland of Frankrijk) naar school gaan. 

1.2.3 Conclusies over kleuteraanwezigheid 

 

Beperkingen: 

¬ Er wordt geen reden van afwezigheid gemeld; elke afwezigheid, zelfs gewettigd door een 

dokter, telt mee. 

¬ Ondanks de uitgebreide kwaliteitscontroles blijven er fouten in de data zitten, wat 

gevolgen heeft voor de rechten van ouders en leerlingen (recht op schooltoelage, toegang 

tot het lager onderwijs) die gebaseerd zijn op deze gegevens.  

Leeftijd

Totaal Totaal Totaal

2 252 2,3% 11006 305 2,6% 11513 276 2,3% 11783

3 989 1,5% 66587 1033 1,5% 68400 1097 1,6% 69589

4 772 1,2% 65727 667 1,0% 67064 750 1,1% 68995

5 638 1,0% 63702 624 0,9% 66262 626 0,9% 67647

2651 1,3% 207022 2629 1,2% 213239 2749 1,3% 218014

Niet teruggevonden

2010-2011

Niet teruggevonden Niet teruggevonden

2008-2009 2009-2010

02% 

01% 
01% 

01% 

03% 

02% 

01% 
01% 

02% 

02% 

01% 
01% 

02% 

01% 
01% 

01% 

00%

01%

01%

02%

02%

03%

03%

2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2010-20112
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1.2.4 Conclusies over de taalproeven voor schooljaar 2010-201114 

Van de 592 afgelegde taalproeven is meer dan 3 op 4 afgenomen door een clb. Ook is meer dan 

3 op 4 afgenomen vóór de start van het schooljaar.  

Meer dan 4/5 van de leerlingen die een taalproef afgelegd heeft, slaagde ook voor deze proef.  

Het slaagpercentage van de afgenomen taalproeven ligt iets hoger bij de taalproeven afgenomen 

door het clb dan bij de taalproeven afgenomen door de scholen.  

De voornaamste reden van deelname aan de taalproef was onvoldoende aanwezigheid in de 

kleuterschool, gevolgd door de nieuwkomers uit het buitenland.  

De slaagpercentages liggen het hoogst bij de Belgen uit het buitenland, het laagst bij de 

nieuwkomers. Toch slagen nog 2/3 van de nieuwkomers voor de taalproef.  

De leerlingen die de taalproef afgelegd hebben, tikken opmerkelijk hoger aan op de GOK-

kenmerken die we voor hen kennen, nl. opleidingsniveau moeder en vooral op thuistaal niet-

Nederlands, dan de totale kleuterpopulatie. 

De bijlage bij dit rapport geeft nog gegevens uit een parlementaire vraag over de taaltest.  

2 Een betere ondersteuning van de kleuterschool  

2.1 Situering 

Scholen hebben voortaan sneller recht op bijkomende lestijden voor ‘zomerklassen’. Op die 

manier wordt het probleem van de groeiende peuterklassen na elke instapdatum opgelost. Een 

nieuwe peuter telt niet langer aan 0,8 maar aan 1.  

Op basis van dat ‘zomerklassensysteem’ kunnen er in de loop van het schooljaar ongeveer 800 

kleuteronderwijzers aan de slag. Dat zijn ongeveer 300 fulltime equivalenten. Ouders die hun 

kleuter nog niet laten instappen wegens overvolle klasjes, kunnen met deze maatregelen over de 

brug gehaald worden.  

Alle scholengemeenschappen krijgen een aantal uren zorg om een actief en geïntegreerd beleid 

voor kleuterparticipatie uit te tekenen en uit te voeren. Voorbeelden van zo’n beleid zijn: contact 

opnemen met gezinnen met kleuters die niet ingeschreven zijn, alert zijn voor kleuters die 

afwezig zijn, …  

Daarbij wordt ook rekening gehouden met de gelijkekansenindicatoren. Bijvoorbeeld kleuters van 

wie de ouders leven van een vervangingsinkomen of van wie de moeder laag opgeleid is, krijgen 

een zwaarder gewicht. Scholen met een hoge concentratie GOK-kleuters krijgen sinds 1 

september 2007 bijkomende lestijden. Daarvoor wordt een bedrag van 5,465 miljoen euro 

uitgetrokken. Dat zijn ongeveer 160 fulltime equivalenten. Scholen moeten geen nieuw plan 

indienen.  

                                                                                                                                                                     

14 ‘Evaluatie van de nieuwe toelatingsvoorwaarde tot het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs, schooljaar 2010-

2011’; Departement Onderwijs en vorming,  
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Daarnaast zullen ook kleuteronderwijzers die veel niet-Nederlandstalige kleuters in hun klas 

hebben, intensieve begeleiding krijgen. Dat initiatief gaat van start in alle LOP-gebieden met een 

concentratiegraad van minstens 25 procent GOK-leerlingen.  

2.2 Resultaten 

2.2.1 Nieuwe basisomkadering 

Met het nieuw omkaderingssysteem ontvangen kleuterscholen sinds 1 september 2012 

evenveel omkadering als lagere scholen. Het nieuwe systeem baseert zich ook op de socio-

economische leerlingenkenmerken.  

2.2.2 Instaplestijden 

Scholen kregen tot in het verleden weinig soms geen extra ondersteuning voor de instappertjes. 

Daardoor werden veel kleuterscholen in bepaalde periodes van het schooljaar geconfronteerd 

met té grote groepen bij de allerkleinsten. Sinds het schooljaar 2007-2008 is een vernieuwd 

systeem van instaplestijden uitgewerkt.  

Een nieuw herberekeningssysteem voor de instaplestijden en een extra investering van 10 

miljoen euro zorgde voor een snellere toekenning van meer instaplestijden in het 

kleuteronderwijs. Volgens cijfers van het departement Onderwijs stegen de instaplestijden tussen 

2006-2007 en 2007-2008 met 47 %.  

Vanaf 1 september 2008 werd dat systeem nog verder versoepeld op een dubbele wijze: 

¬ De coëfficiënt voor de berekening van de instaplestijden verhoogde van 0,8 naar 1, 

waardoor 1 kleuter extra op de instapdag 1 lestijd extra voor de school oplevert. 

¬ Scholen die geen kleuteronderwijzer vinden, kunnen die lestijden ook gebruiken om een 

kinderverzorger aan te stellen. 

 

11.962

17.623

27.165 27.307

30.287

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Instaplestijden
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2.2.3 Extra zorgpunten 

In het schooljaar 2007-2008 werd aan alle scholengemeenschappen een extra puntenenveloppe 

zorg toegekend (zorg+). Vanaf het schooljaar 2008-2009 worden deze zorg+-uren een onderdeel 

van de geïntegreerde zorgenveloppe.  

Vanaf 1 september 2008 kwamen er in uitvoering van cao VIII extra middelen vrij voor 

zorgcoördinatie in het basisonderwijs. Tegelijk vereenvoudigde het hele mechanisme van de 

toekenning van puntenenveloppen ‘zorg’ aan de school en ‘zorg+’ aan de scholengemeenschap. 

Ze worden geïntegreerd in één enveloppe, toegekend aan de scholengemeenschappen. 

Deze punten kunnen de scholen omzetten in uren. Om een betrekking te kunnen inrichten, is een 

bepaald aantal punten nodig. De kostprijs van een ambt wordt uitgedrukt in een puntengewicht 

en dit puntengewicht is afhankelijk van het opleidingsniveau van de betrekking. Daarom is het 

moeilijk om de evolutie van de toegekende uren zorg te geven en is er gekozen om de evolutie 

van punten te geven. 

Cijfers departement Onderwijs: 

 

2.2.4 GOK en GOK+ 

GOK-lestijden zijn aanvullende lestijden die scholen ontvangen op basis van hun 

kansarmoedeprofiel en waarmee ze leerkrachten kunnen aanwerven om een gelijkekansenbeleid 

te voeren. 

Daarnaast zijn er nog lestijden GOK+. Die zijn erop gericht te voorzien in een maximale 

ondersteuning en begeleiding van onderwijskansarme kleuters. Onderstaande grafiek geeft de 

evolutie van het aantal toegekende lestijden GOK+: 

Schooljaar Zorg Zorg+

Geïntegreerde 

zorg

2006-2007 71.245

2007-2008 71.242 6.636

2008-2009 122.564

2009-2010 123.680
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Het blijft de bedoeling dat de scholengemeenschappen een actief en geïntegreerd beleid 

uitwerken in het kader van kleuterparticipatie en dat daarvoor binnen de scholengemeenschap 

één aanspreekpunt is. Deze persoon is tevens contactpersoon voor externe organisaties zoals 

Kind en Gezin, het clb, het LOP en het lokale bestuur.  

Aangezien het vooral kansarme ouders zijn die hun kleuters niet of pas vrij laat in de 

kleuterschool inschrijven, zullen het voornamelijk de scholen met veel GOK-leerlingen zijn die een 

hogere draagkracht nodig hebben en aan wie hogere eisen worden gesteld. Het is dan ook de 

bedoeling om die scholen goed te omkaderen door middel van GOK+-lestijden.15  

2.2.5 Tweedelijnsondersteuning 

Met deze maatregel wordt geïnvesteerd in begeleiding van kleuteronderwijzers die meer dan 

anderen geconfronteerd worden met niet-Nederlandstalige kleuters. Zij krijgen in grote mate te 

maken met de problematieken rond anderstaligheid en taalvaardigheid Nederlands. 

Kleuteronderwijzers van scholen die gelegen zijn in LOP-gemeenten met minimum 25 % GOK-

leerlingen kunnen gebruik maken van deze ondersteuning omdat zij geconfronteerd worden met 

een grote concentratie doelgroepleerlingen. Dit ondersteuningsbeleid is vergelijkbaar met dat van 

de rand- en taalgrensgemeenten en de brede rand rond Brussel. Op 1 september 2006 startte 

daarvoor een netoverschrijdende begeleidingsdienst. 

Omdat er een duidelijk verband bestaat tussen het niet gebruiken van de Nederlandse taal thuis 

en de leerachterstand en schoolse vertraging, is het van het grootste belang om de 

taalvaardigheid van de kleuters te verhogen via de meest geschikte onderwijskundige aanpak. 

De tweedelijnsondersteuning bestaat vooral uit een intensieve begeleiding van de 

kleuteronderwijzer en is gericht op hun pedagogisch didactisch handelen. 

                                                                                                                                                                     

15 Een meer uitvoerige uitleg en wettelijke basis in de  omzendbrief 'Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het 

basisonderwijs'. 

3.806

4.308
4.356 4.344

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Lestijden GOK+

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13785
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13785
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13785
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13785
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De kleuteronderwijzers ondervinden een grote steun aan deze coaching op de klasvloer. Door 

een stijgend aantal LOP-gebieden en het dalend aantal begeleiders, kan de 2KP-begeleider 

echter niet alle scholen meer coachen en ondersteunen.  

In het schooljaar 2010-2011 is het aantal scholen dat in aanmerking komt voor extra 2KP-

begeleiders met 70 % toegenomen (van 419 in 2009 naar 711 in 2010) en is het aantal 

begeleiders met 13 % afgenomen door besparingen op subsidies (1 700 000 euro in 2009 naar 

1 409 000 euro in 2011).  

   

 

Evoluie ambten 2KP 2008-2012
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2.3 Vragen en bedenkingen vanuit de Vlor 

De begeleiding van het 2KP-project tot op de klasvloer wordt als zeer positief ervaren. Het 

vraaggestuurd karakter van de begeleiding is een grote meerwaarde. Daardoor blijft de 

zelfstandigheid van het schoolteam een belangrijke rol spelen. 

De vraag naar begeleiding van de scholen wordt dan ook groter. Door de besparingen zijn er 

echter minder begeleiders. Hierdoor wordt de 2KP-begeleiding tot op de klasvloer steeds 

moeilijker. Door de complexiteit en voortdurende veranderingen en uitdagingen die op de school 

blijven afkomen blijft de behoefte aan ondersteuning door de 2KP begeleider in de school zeer 

groot. 

3 Het wegwerken van financiële drempels  

3.1 Situering 

Het kleuteronderwijs is volledig kosteloos voor alles wat samenhangt met de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen. Er is bovendien een maximumfactuur voor alles wat de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen verlevendigt.  

Gezinnen die financieel zwak staan, komen vanaf de eerste kleuterklas in aanmerking komen 

voor een financiële tegemoetkoming. Die ‘schooltoelage’ wordt gekoppeld aan een 

minimumaanwezigheid van de kleuter, afhankelijk van zijn leeftijd.  

Evolutie Scholen 2KP 2008-2012
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3.2 Resultaten  

3.2.1 Kostenbeheersing 

In het kader van het dossier kostenbeheersing basisonderwijs is er sinds 1 september 2007 een 

kordaat beleid van kostenbeheersing voor alles wat strikt samenhangt met de 

ontwikkelingsdoelen. Daarnaast zijn vanaf 1 september 2008 maximumfacturen ingevoerd voor 

kosten van verlevendiging en meerdaagse uitstappen.16 De resultaten hiervan werden onlangs 

onderzocht door het Rekenhof17 en door het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen.18  

Op basis van deze rapporten is de regelgeving voor de maximumfacturen aangepast. Vanaf 1 

januari 2012 (en geldend voor het schooljaar 2011-2012) zijn de bedragen opgetrokken voor de 

oudste kleuters (4- en 5-jarigen) en voor alle kleuters geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn de 

volgende: 

¬ 2- en 3-jarige kleuters: 25 euro (geïndexeerd en naar boven afgerond). 

¬ 4-jarige kleuters: 35 euro. 

¬ 5-jarige en leerplichtige kleuters: 40 euro. 

3.2.2 Schooltoelage 

Vanaf 1 september 2008 komt er ook een schooltoelage voor kleuters van minder begoede 

ouders, ten bedrage van 80 euro. Deze schooltoelage wordt gekoppeld aan een engagement dat 

de kleuters voldoende aanwezig moeten zijn in de kleuterschool, waarbij deze afwezigheid 

varieert naargelang de leeftijd van de kleuters.  

Evolutie aantal aanvragen, toekenningen, afwijzingen met reden van afwijzing,  

totaal en gemiddeld bedrag voor het kleuteronderwijs 

ACADEMIEJAAR 

Aantal  

AANVRAG

EN 

Aantal 

TOEKENNINGE

N 

Aantal AFWIJZINGEN TOTAAL  

BEDRAG 

in euro 

GEMIDDELD 

BEDRAG in euro 
financiële 

redenen 

andere 

redenen (1) 

2008-2009 77.372 54.520 18.401 1.824  4.361.600 80,00 

2009-2010 69.786 54.696 9.301 2.754 4.493.823,36 82,16 

2010-2011 69.075 52.310 9.588 1.231 4.452.627,20 85,12 

Bron: Afdeling Studietoelagen - 28/02/2012 

(1) Een afwijzing om andere redenen dan financiële redenen, is meestal om pedagogische redenen. 

Opmerking: 

      Bovenstaande gegevens zijn nog niet definitief aangezien er nog dossiers in beraad staan, waardoor dit 

aantal nog kan stijgen. 

- Voor het schooljaar 2009-2010 zijn dit nog 2.851 KO dossiers. 

    - Voor het schooljaar 2010-2011 zijn dit nog 5.145 KO dossiers. 

    Dossiers 'in beraad' zijn dossiers waarvoor er nog bijkomende informatie wordt opgevraagd aan de burger 

om het aanvraagdossier verder te kunnen afhandelen. Deze bijkomende informatie kan o.m. zijn: huur-

contract van de student, bewijs van betaling van alimentatiegelden, attesten voor niet-belastbare 

inkomsten,… 

                                                                                                                                                                     

16 Meer informatie in de omzendbrief ‘Kostenbeheersing in het basisonderwijs’ 
17 Link Rekenhof 
18 Link Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen 

http://www.ccrek.be/docs/Reports/2011/2011_23_KosteloosheidBasisonderwijs.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/rapporten/
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4 Een opdracht voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding  

4.1 Situering 

Scholen moeten kunnen rekenen op het clb om de afwezigheden van kleuters mee op te volgen. 

De clb hebben ook een belangrijke draaischijffunctie tussen onderwijs en het bredere welzijns- 

en gezondheidsveld.  

Taken van het clb 

¬ Ondersteunen van scholen in de uitbouw van kleuterparticipatie. 

¬ Aanvullend op de school: opvolgen en begeleiden van kleuters met een onregelmatige 

aanwezigheid. 

¬ Draaischijffunctie vervullen tussen onderwijs en het bredere welzijns- en gezondheidsveld 

niet enkel voor individuele dossiers maar ook i.f.v. netwerkvorming.  

Kleuters zijn een prioritaire doelgroep van het clb 

¬ Kleuters die weliswaar ingeschreven zijn maar onregelmatig, weinig aanwezig zijn of die 

systematisch te laat komen. 

¬ Kleuters die wel aanwezig zijn maar niet optimaal profiteren van het aanbod.  

¬ Kleuters die minder actief zijn of minder betrokken zijn bij het klasgebeuren. 

¬ Indirecte doelgroep: kleuters die niet of veel later ingeschreven zijn dan de meeste 

kleuters. 

Centra vullen dit in volgens lokale noden. Scholen met een groot GOK-percentage worden vaak 

intensiever begeleid. 

Wat houdt de schoolondersteuning in? 

¬ Meewerken aan onthaalmomenten, infoavonden, instapmomenten, open klasmomenten 

waarbij ouders geïnformeerd worden over kleuteronderwijs. 

¬ Meewerken aan infomateriaal over kleuterwerking zoals een boekje over het dagverloop 

kleuterklas voor nieuwe kleuters. 

¬ Meewerken aan kleuterprojecten waarbij ouders gesprekken en ontmoetingsmomenten 

hebben rond bepaalde thema’s. 

¬ Meewerken aan infomomenten (-avonden) over zindelijkheid. 

¬ Meewerken aan moeder/vadergroepen. 

¬ Meewerken aan opmaak stappenplan problematische afwezigheden kleuters. 

¬ Meewerken aan overleg op niveau van de scholengemeenschap. 

Wat houdt de individuele begeleiding in? 

¬ Systematisch overleg met scholen om kleuters te signaleren met zorgwekkende 

afwezigheden (MDO). 

¬ Focus ligt niet alleen op derde kleuterklas, wel een verhoogde aandacht i.f.v. 220 halve 

dagen. 

¬ Overleg zorgcoördinator en clb-medewerker. 

¬ Afspraken over begeleiding: wie contacteert ouders, eventueel huisbezoeken. 

¬ Aantal gezinnen zijn reeds gekend door clb ifv broers/zussen. 
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Wat is de netwerk- en draaischijffunctie van het clb? 

¬ LOP-regio: clb participeert actief aan werkgroepen rond kleuterparticipatie. 

¬ Niet LOP-regio: initiatieven netoverstijgend en sectoroverstijgend.  

¬ Rol van de gemeente: in een beperkt aantal gemeenten initiatieven om actief te werken 

rond het thema kleuterparticipatie. 

¬ Samenwerking met Kind en Gezin: overdracht dossiers met aandacht voor risicogezinnen. 

Waarborgen van continuïteit in de begeleiding bv. na akkoord van ouders: gezamenlijk 

huisbezoek. (warme overdracht). 

Het clb vindt het responsabiliseren van het netwerk een belangrijk aandachtspunt.  

clb heeft ook intern aandacht voor kleuterparticipatie: 

¬ Aandacht voor het medische consult: betrekken van ouders, werking clb en belang van de 

kleuterschool. 

¬ Bespreking op clb-teams basisonderwijs: signaaldetectie, regionale initiatieven, 

bespreking dossiers… 

¬ Centrumraad: aandacht voor het thema kleuterparticipatie, info over kleuterontwikkeling… 

¬ Samenwerking met de PBD: taalontwikkeling, overstap kleuter-lagere school. 

4.2 Resultaten  

Het departement Onderwijs heeft een folder over de rol die clb’s kunnen spelen om 

kleuterparticipatie te stimuleren19 

4.3 Vragen en opmerkingen vanuit de Vlor 

Er is een toenemende aandacht voor kleuterparticipatie zowel vanuit de school als vanuit het clb. 

De aandacht mag niet alleen focussen op de kleuters van de derde kleuterklas i.f.v. 220 halve 

dagen aanwezigheid.  

Het clb neemt ook deel aan drempelverlagende initiatieven. De focus ligt dan minder op 

problemen maar eerder op wederzijdse kennismaking.  

5 Een opdracht voor de Lokale Overlegplatforms  

5.1 Situering 

Onderwijsdecreet XVII voegde de opdracht om afspraken te maken over het verhogen van de 

kleuterparticipatie toe aan de lijst van decretale opdrachten van het LOP. Dat het LOP die 

opdracht kreeg, lag voor de hand. Het LOP werd gezien als een ideaal forum om alle betrokkenen 

rond dit thema lokaal samen te brengen en strategieën en acties naar actieve toeleiding en 

deelname aan het onderwijs op te zetten.  

                                                                                                                                                                     

19http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/professional/clb/folder_kleuterparticipatie_CLB_08

0807.pdf 

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/professional/clb/folder_kleuterparticipatie_CLB_080807.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/professional/clb/folder_kleuterparticipatie_CLB_080807.pdf
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5.2 Resultaten 

Het schooljaar 2009-2010 was het eerste schooljaar waarin er specifieke acties zijn in de LOP’s 

naar vier- en vijfjarige niet-ingeschreven kleuters. De LOP’s organiseren die acties op basis van 

gegevens van Kind en Gezin dat de afgelopen jaren acties ondernomen heeft bij de driejarige 

kleuters. Ook in Schooljaar 2010-2011 zijn actie ondernomen. De acties voor schooljaar 2011-

2012 vinden vooral plaats in het derde trimester.  

De opdrachten voor de LOP’s zijn de volgende:  

¬ Bespreek de geaggregeerde gegevens van de vier- en vijfjarige niet-ingeschreven kleuters 

binnen een algemene vergadering of dagelijks bestuur;  

¬ Maak afspraken rond bijkomende acties. Adres- en andere persoonsgegevens worden 

daarbij alleen besproken met partners die gehouden zijn aan een beroepsgeheim. 

6 Een goede samenwerking Onderwijs–Welzijn en een 

naadloze overgang van opvang naar onderwijs  

6.1 Situering 

De overgang tussen opvang en onderwijs is nu vaak vrij bruusk. Een aantal ouders zouden hun 

kind wel vroeger naar school willen sturen als er meer welzijnsinitiatieven in de school zouden 

zijn: kleine groepjes, meer mogelijkheden om te slapen, ... Maar ook voor de kleuters die al naar 

school gaan, kan de overgang tussen de opvang voor en na de school zachter. Voor jonge 

kinderen kan de opvang in de school zelf geherwaardeerd worden, zodat de kleuters niet van de 

ene plaats naar de andere gebracht moeten worden.  

Kind en Gezin zette volgende stappen: 

¬ 2007: Actieplan preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang; 

¬ 2010: Bevestiging van de acties in een ‘Engagementsverklaring van AgODI en het 

Agentschap Kind en Gezin, in het kader van de verhoging van de participatie aan het 

kleuteronderwijs’; 

¬ 2012: Evaluatie – bijsturing – continuering. 

6.1.1 Kleuterparticipatie als perspectief voor een preventieve gezinsondersteuning 

Kind en Gezin werkt vraaggericht t.a.v. ouders, met in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare 

gezinnen: 

¬ Ouders informeren over en ondersteunen in de ontwikkeling en opvoeding van het jonge 

kind, met volwaardige deelname van het kind aan de maatschappij als doel voor ogen 

(o.a. taalstimulering, gehechtheid, zindelijkheid, …) 

¬ Ondersteuning van het ouderschap, soms doelgericht in het voorkomen en/of wegwerken 

van ervaren drempels.  
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Anderzijds werkt Kind en Gezin proactief t.a.v. ouders, met in het bijzonder maatschappelijk 

kwetsbare gezinnen (taak voor de Preventieve Gezinsondersteuning): 

¬ Ouders informeren over en sensibiliseren voor het belang van het kleuteronderwijs;  

¬ Ouders actief toeleiden naar het kleuteronderwijs; 

¬ Ouders informeren over en sensibiliseren voor de instap in het kleuteronderwijs, 

ondersteunen van de naadloze overgang en de regelmatige deelname.  

6.1.3 Kleuterparticipatie binnen een samenwerkingsverband 

Kind en gezin treedt reactief op naar ouders die niet of laattijdig ingeschreven zijn (taak 

Preventieve Gezinsondersteuning). Het stimuleert ouders actief om hun kind(eren) in te schrijven 

in het kleuteronderwijs. Dit gebeurt via het uitwisselen van gegevens en het uitvoeren van acties.  

Kind en Gezin sensibiliseert kinderopvangvoorzieningen voor de rol die zij kunnen opnemen in 

het sensibiliseren en toeleiden van gezinnen, in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare 

gezinnen, naar het kleuteronderwijs.  

Daarnaast sensibiliseert Kinde en Gezin ook het Lokaal Overleg Kinderopvang voor de rol die het 

kan opnemen in het bewerkstelligen van een naadloze overgang tussen opvang en  

onderwijs. 

Kind en Gezin werkt ook aan een pedagogisch beleid gericht op de gehele ontwikkeling van het 

jonge kind.  

6.1.4  Wat brengt de toekomst? 

Op het vlak van samenwerking zijn er drie pistes: 

¬ Structureel overleg en evaluatie (AgODI en Kind en Gezin); 

¬ Huizen van het kind; 

¬ Lokaal loket kinderopvang. 

Daarnaast wil Kind en Gezin werk maken van verdere gegevensuitwisseling.  
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Het decreet opvang baby's en peuters heeft vier thema’s rond een vlotte overgang van de opvang 

naar de kleuterschool: 

¬ Pedagogisch beleid – meetinstrument; 

¬ Toegankelijkheid, sociale functie, ouderbetrokkenheid; 

¬ Overstap kinderopvang-kleuteronderwijs; 

¬ Competentie kinderbegeleider in het kleuteronderwijs. 

6.2 Resultaten 

Uit een parlementaire vraag blijkt dat er een aantal keer overleg was: 

De samenwerking tussen Onderwijs en Kind en Gezin in het kader van kleuterparticipatie maakte 

reeds een aantal keer voorwerp uit van overleg tussen het kabinet van de minister van Onderwijs 

en het kabinet van de minister van Welzijn m.n. op 23 februari 2010, 2 maart 2010, 30 maart 

2010 en 8 juli 2010. 20 

Een paar dagen na het laatste overleg werd de samenwerking tussen Kind en Gezin en Onderwijs 

in 2010 geformaliseerd in de engagementsverklaring tussen Kind en Gezin en het Agentschap 

voor Onderwijsdiensten. Het is de bedoeling om deze samenwerking geregeld te evalueren en 

waar nodig bij te sturen. In het geheel van het preventieve aanbod loopt de ontwikkeling en 

stimulering van baby naar peuter naar kleuter als een rode draad doorheen de dienstverlening. In 

dialoog met ouders wordt ingespeeld op de geleidelijke overgang en/of ondersteuning geboden 

om drempels te voorkomen en/of weg te werken.  

Op gepaste tijdstippen en afhankelijk van het (lokale) inschrijvingsbeleid informeert en 

sensibiliseert Kind en Gezin ouders over de kleuterschool. Hiertoe ontwikkelde men o.a. de 

schoolkieswijzer, een leidraad die ouders kan helpen een kleuterschool op maat te kiezen.  

Vanaf 1 september 2008 organiseren inloopteams (door Kind en Gezin gesubsidieerde centra 

die laagdrempelige opvoedingsondersteuning bieden aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen) 

groepsgerichte bijeenkomsten: ‘De kleuterschool: komt jouw kleuter ook?’ 40 % van de 

deelnemers aan de groepsgerichte activiteiten moeten uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen 

komen. Voor 2011: 183 308,42 euro voorzien voor de inloopteams. In regio’s waar er geen 

inloopteams zijn, krijgt Kind en Gezin een werkingsbudget voor het opzetten van zulke 

activiteiten. Daar organiseren de eigen regioteamleden van Kind en Gezin i.s.m. met o.a. 

buurtwerk, opvoedingswinkel… ouderbijeenkomsten m.b.t. hetzelfde thema. Totale kostprijs 

2011: 407 987,90 euro. 

Om deze groepsgerichte bijeenkomsten te ondersteunen is materiaal uitgewerkt, dat tevens 

in/door de kinderopvanginitiatieven kan gebruikt worden. 

Aanvullend op het preventieve aanbod, neemt Kind en Gezin een taak op t.a.v. de niet-

ingeschreven 3-jarigen. Uit een parlementaire vraag blijkt dat voor 1119 kinderen (niet 

ingeschreven kinderen) Kind en Gezin een initiatief tot contact (telefonisch of huisbezoek) nam in 

2009-2010. 749 van deze uitgevoerde contacten hadden een concreet resultaat, voor 370 

                                                                                                                                                                     

20 Vlaams Parlement, schriftelijke vragen, vraag nr. 86, Vera Celis, 29 oktober 2010, 

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=614130
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=614130
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kinderen zijn er pogingen gedaan om het gezin te bereiken, maar is het niet tot een contact 

gekomen.21 

Met de betere omkadering voor het kleuteronderwijs sinds 1 september 2012 moet de overgang 

van kleinere groepen in de opvang naar grotere groepen in de kleuterklas verbeteren. 

De talennota van minister Pascal Smet voorziet taalstimulering  als basiscompetentie 

opgenomen in zowel de opleiding kinderverzorging als in de professionele bachelor onderwijs. 

In de talennota voorziet men ook een aantal acties, waarbij men overleg wil opstarten met 

Welzijn. Het gaat bv. over het creëren van een taalrijke omgeving (in de thuistaal) en stimuleren 

van de voorleescultuur bij ouders (vanuit de kinderdagverblijven en vanuit de kleuterscholen).  

De overheid wil de afstemming en overgang kinderopvang – onderwijs ook kaderen in de brede 

schoolgedachte en het concept scholenbouw (‘campus’ met opvang en onderwijs). 

Resultaten in cijfers: 

 

Resultaten acties Kind en Gezin bij de niet-ingeschrevenen: 

 

                                                                                                                                                                     

21 Vlaams Parlement, schriftelijke vragen, vraag nr. 415, Irina De Knop, 13 mei 2011.  
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Top 3 resultaten acties naar ouders van niet-ingeschreven kinderen door Kind en Gezin: 

1 Heel wat kinderen zijn – volgens de ouders – ingeschreven in een kleuterschool (32 %) 

2 Kinderen zijn verhuisd naar of verblijven in het buitenland (18 %) 

3 Na meerder pogingen om het gezin te bereiken: geen contact (34 %) 

 

Andere resultaten van deze acties (20 %): 

¬ Intentie tot inschrijven voor de leeftijd van 4 jaar (6 %) 

¬ Geen intentie tot inschrijven: 

 Medische reden (4 %) 

 Thuisonderwijs (2 %) 

¬ Geen intentie tot inschrijven - opvolging gewenst (4 kinderen) 

¬ Andere reden: 

 Verhuis (net verhuisd of geplande verhuis) (3 %) 

 Geen plaats in school naar keuze (1 %) 

 Geen duidelijke reden waarom kind niet is ingeschreven (4 %)  

Opvolging niet-ingeschreven kinderen van geboortejaar 2007 

7 Sensibilisering  

7.1 Situering 

De overheid zal een campagne voeren om – vooral kansarme en allochtone - ouders ervan te 

overtuigen hun kinderen vroeg genoeg naar de kleuterschool te sturen. 

7.2 Resultaten 

Om het belang van het kleuteronderwijs in de verf te zetten, stond het schooljaar 2007-2008 in 

het teken van het kleuteronderwijs en werd het tot 'Jaar van de Kleuter' uitgeroepen. Er werd 

rond dit thema op diverse manieren gecommuniceerd in het algemeen en naar doelgroepen 

(kansarmen, allochtonen...) in het bijzonder. Uiteraard blijft sensibilisering ook na het Jaar van de 

Kleuter belangrijk. 

Daarom werden volgende initiatieven opgezet na het Jaar van de Kleuter: 

¬ Starterspakket voor ouders van instappende kleuters: blijft beschikbaar voor scholen, 

2009 aanpassing aan focusgroepen met kansarme ouders. 

¬ Campagne over verplichte derde kleuterklas: ouders verwittigen dat hun kind 220 halve 

dagen aanwezig moet zijn of een taalproef afleggen, 2011 aanpassing 

campagnemateriaal aan kansarme groepen ism KBS en Lessius Hogeschool. 

¬ Nieuwsbrief Klasse XTR Strong: maandelijkse nieuwsbrief opgenomen in regulier aanbod 

van Klasse, om netwerk te onderhouden van intermediairs die werken rond 

kansengroepen en onderwijs. 

Uit een parlementaire vraag: 

‘Om ouders te motiveren voor de (derde) kleuterklas loopt ook dit schooljaar een campagne met 

de titel ‘Kijk wat ik al kan’. De campagne loopt in gans Vlaanderen, dus ook in Brussel. In deze 

campagne is er aandacht voor anderstalige kansarme ouders. Zo is de basisboodschap van de 

campagne via een door scholen downloadbare instapbrief beschikbaar in 10 talen. 
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De campagne is ook afgestemd op het doelpubliek kansarme ouders. Daarvoor werkte het 

Agentschap voor Onderwijscommunicatie samen met de Koning Boudewijnstichting in het 

project ‘Aangepaste communicatie voor sociaal zwakke groepen’. Ze organiseerden 

focusgroepen met kansarme en met laaggeschoolde ouders, om de drempels in kaart te 

brengen. De campagne kreeg wetenschappelijke begeleiding om de communicatiestrategie af te 

stemmen op die drempels. Sociale organisaties (verenigingen van minderheden, verenigingen 

van armen…) en het volwassenonderwijs (CVO, Basiseducatie, inburgering) werken mee aan 

deze campagne. In Brussel werkt ook BrusselDirect mee.’ 22 

Meer info leest u op www.kleuterparticipatie.be 

7.3 Vragen en opmerkingen vanuit de Vlor 

De overheid hecht veel belang aan het informeren en sensibiliseren van mensen. Bepaalde 

groepen (bv. ouders van Roma-kinderen) worden niet gevat door een grote campagne. Dit heeft 

meer te maken met houding(bv. hechtingsprobleem): is er geen nood aan maatwerk i.p.v. 

centraal georganiseerde campagnes?  

De overheid moet er blijven over waken in hoeverre het AOC en andere instanties initiatieven 

moeten nemen en materialen moeten ontwikkelen of in hoeverre dit de taak van de 

pedagogische begeleidingsdiensten is.  

  

                                                                                                                                                                     

22 Vlaams Parlement, schriftelijke vraag 12 januari 2012 nr. 272, Paul Delva aan minister Smet 

http://www.kleuterparticipatie.be/


 

38 

Bijlage 2: kostprijs kleuterparticipatie – 

sensibilisering 

 
 

 
 

  

  def.kostprijs budget 2007/2008 

Spijbelbrochure     

Druk 13. 000 brochures 8.968,66 2007 

Druk 10.000 agendawijzers 526,82 2007 

Fotografie (voor brochure én website) 1.749,00 2007 

Lay-out brochures 1.448,98 2007 

Herdruk 1.019,82 2007 

TOTAAL 13.713,28   

Loon projectmedewerker     

Maart tem Februari 40.000,00 2007 

TOTAAL 40.000,00   

Starterspakket     

Spelontwikkeling  1.200,00 2007 

Spelproductie 64.208,00 2007 

Transportkosten 212,00 2007 

Herdruk 2008  55.914,18 2008 

Herdruk vertelplaten 2.582,00 2008 

TOTAAL 124.116,18   

Zorg+-dag     

Catering  6.239,06 2007 

Moderator  959,75 2007 

Verhuur zalen  1.395,00 2007 

Technische ondersteuning 181,50 2007 

Aankoop materiaal  969,81 2007 

TOTAAL 9.745,12   

Inleg in Klasse     

copywriting 2.278,13 2007 

Lay-out 1.149,50 2007 

foto's 3.630,00 2007 

TOTAAL 7.057,63   
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Nieuwsflash     

TOTAAL   geen kost 

Regeringsmededeling     

aanmaak spotjes 78.648,79 2007 

zendtijd regeringsmededeling 40.664,66 2007 

zendtijd korte spot 148.851,35 2007 

TOTAAL 268.164,80   

Provinciale 
ontmoetingsdagen     

Antwerpen 8.165,16 2008 

Limburg 4.873,65 2008 

Oost Vlaanderen 6.640,44 2008 

Vlaams Brabant 10.890,96 2008 

West Vlaanderen 7.804,10 2008 

promotiemateriaal (pennen, draagtas, 

programmaboekje) 4.627,04 2008 

sprekers 535,00 2008 

varia (bloemstukken, verzekering…) 555,76 2008 

Standenbouw 15.919,39 2008 

Terugkomdag   geen kost 

TOTAAL  60.011,50   

   TOTAAL Jaar van de Kleuter 2007 404.300,83 

  2008 118.507,68 

  TOTAAL 522.808,51 

  

 

Opvolgingsacties   
  

Starterspakket: naar de 
kleuterklas     

Aanpassing illustraties  314,60 2009 

Aanpassingen vormgeving  2601,5 2009 

Herdruk 2009 - 2010 - 2011 54.020,80 2009 

Vertaling - instapbrieven  834,90 2009 

TOTAAL 2009 57.771,80   

Verzending promo-exemplaren  5.902,95 2011 

TOTAAL 2011 5.902,95   
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Campagne verplichte derde 
kleuterklas     

Vormgeving en druk 2009  9.577,63 2009 

Foto  75,00 2009 

Verzending 2009 71.126,00 2009 

TOTAAL 2009 80.778,63   

Foto  3.032,00 2010 

Herdruk  2010 7.521,00 2010 

Verzending stickers 2010 77.237,44 2010 

TOTAAL 2010 84.758,44   

Nieuwe vormgeving 2011  2.552,70 2011 

Druk 2011 5.445,22 2011 

Andere: enveloppen, copies 3.324,07 2011 

Vertaling instapbrieven  749,93 2011 

Verzending 2011 46.327,32 2011 

Vormgeving voor 2012  895,40 2011 

Illustraties voor 2012  605,00 2011 

Druk affiches en mappen voor 2012 2.376,68 2011 

TOTAAL 2011 62.276,32   

Nieuwsbrief Klasse XTR 
Strong     

Maandelijkse elektronische nieuwsbrief geen extra kost   

   
TOTAAL opvolgingsacties 2009 138.550,43 

  2010 84.758,44 

  2011 68.179,27 

  TOTAAL 291.488,14 
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Bijlage 3: gegevens uit parlementaire vraag 

VLAAMS PARLEMENT 

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 

 

PASCAL SMET 

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL 

 

 

Vraag nr. 138 

van 14 november 2011 

van ANN BRUSSEEL 

 

 

 

Taaltest basisonderwijs – Stand van zaken 

Verwijzend naar mijn schriftelijke vraag nr. 121 van 1 december 2010 had ik graag actuele 

gegevens verkregen over de verplichte taaltest basisonderwijs. 

Ik stel dan ook een aantal vragen opnieuw. 

1. Hoeveel kleuters uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en Vlaanderen waren vorig 

schooljaar (2010-2011) onvoldoende aanwezig in de derde kleuterklas en moesten dus 

een taaltest afleggen voordat zij konden starten in het eerste leerjaar van het 

Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel? Graag een opdeling per provincie 

met inbegrip van het Brussels hoofdstedelijke gewest en de verschillende netten? 

2. Hoeveel kleuters legden een taaltest af bij de CLB’s (centrum voor 

leerlingenbegeleiding) vóór de start (vóór 1 september 2011) van het schooljaar? 

a) Graag een opdeling per provincie met inbegrip van het Brussels hoofdstedelijke 

gewest en naar de verschillende CLB’s / netten? 

b) Hoeveel kinderen slaagden voor deze test? Graag een opdeling per provincie met 

inbegrip van het Brussels hoofdstedelijke gewest en de verschillende netten? 

3. Hoeveel kinderen werden in het lager onderwijs ingeschreven ‘onder opschortende 

voorwaarde’? Graag een opdeling per provincie met inbegrip van het Brussels 

hoofdstedelijke gewest en naar de verschillende CLB’s / netten. 

4. Hoeveel van de kinderen die ‘onder opschortende voorwaarde’ in het lager onderwijs 

werden ingeschreven slaagden voor de proef? Graag een opdeling per provincie met 



 

42 

inbegrip van het Brussels hoofdstedelijke gewest en naar de verschillende CLB’s / 

netten. 

5. Heeft de minister cijfers van het aantal leerlingen van 5 of 6 jaar dat vorig schooljaar 

(2010-2011) in het gewoon lager onderwijs ingeschreven was zonder aan de 

toelatingsvoorwaarden te voldoen (hetzij voldoende aanwezigheid in het Nederlandstalig 

kleuteronderwijs, hetzij geslaagd zijn voor de taalproef) en dus niet financier-

/subsidieerbaar waren? Graag een opdeling per provincie met inbegrip van het Brussels 

hoofdstedelijke gewest en de verschillende netten? Wat gebeurt er met die leerlingen bij 

doorstroming naar het tweede leerjaar? Worden zij dan wel weer subsidieerbaar? 

6. Werd het systeem van de taalproef inmiddels geëvalueerd? Zo ja, wat zijn de 

belangrijkste conclusies van deze evaluatie? Wat zijn de eventuele knelpunten van dit 

nieuwe systeem? Indien neen, waarom niet? 

7. Hoe was de kleuterparticipatie (minstens 220 halve dagen aanwezigheid) voor kleuters 

in de derde kleuterklas in het schooljaar 2010-2011? 

Ik heb tevens een aantal extra vragen. 

8. Hoe varieert de kleuterparticipatie in functie van de moedertaal van de kleuters? Welke 

taalgroepen zijn ondervertegenwoordigd in het kleuteronderwijs? 

9. Hoe variëren de  resultaten op de taaltoets in functie van de moedertaal van de kleuters? 

10. Wat zijn de slaagcijfers van de kinderen die 

a) voltijd kleuteronderwijs volgden sedert de eerste kleuterklas; 

b) voldeden aan de 220 halve dagen limiet; 

c) niet voldeden aan deze limiet maar slaagden voor de taaltoets; 

d) niet slaagden voor de taaltoets maar ingeschreven werden onder ‘opschortende 

voorwaarde’; 

e) niet voldeden aan deze limiet en de taaltoets niet aflegden. Hoeveel zittenblijvers 

zijn er in elke categorie? 

Hebben de CLB's zicht op de prevalentie van leerproblemen voor deze verschillende 

groepen? 

11. Hoe evolueert de taalbeheersing bij de kinderen die niet slaagden voor de taaltoets en het 

taalbad vier weken volgden? Om hoeveel kinderen gaat het? 

12. Hoeveel van deze kinderen moet een tweede keer het taalbad volgen, zoals voorzien in 

de taalnota? 

13. Vorig jaar legden slechts 33  % van alle kleuters die niet voldoende Nederlandstalig 

kleuteronderwijs volgden uiteindelijk de taaltoets af. 

Waarom wordt de bestaande regeling niet consequent uitgevoerd, bijvoorbeeld met 

opvolging door de CLB's? Zijn hier wijzigingen in de procedure doorgevoerd? 

14. Uit de taalnota blijkt dat de kleuterparticipatie na het plan Vandenbroucke steeg naar 

97,41 %. 
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Gegeven de slechte opvolging van de taaltoets (supra), zet deze trend zich voort, of daalt 

de kleuterparticipatie opnieuw? 

 

ANTWOORD 

1. Op basis van de gegevens waarover het Agentschap voor Onderwijsdiensten 

momenteel beschikt waren er gedurende het schooljaar 2010-2011 1882 vijfjarigen 

onvoldoende aanwezig in het Vlaamse kleuteronderwijs (deze cijfers kunnen nog 

wijzigen). Omdat een aantal leerlingen gedurende het schooljaar van school en soms 

ook van provincie en net veranderde, is het niet mogelijk een heel strikte opdeling 

per provincie en per net te geven. 

Om tot onderstaande tabel te komen is volgende methode toegepast: eerst is voor 

elke leerling gekeken of deze leerling voldoende halve dagen aanwezig was tijdens 

het volledige schooljaar. Indien de leerling op meerdere scholen aanwezig geweest 

is, is deze leerling daarna toegewezen aan elk van deze scholen en er op voldoende 

of onvoldoende halve dagen gezet. Er dient dus rekening mee gehouden te worden 

dat sommige leerlingen in deze tabel meerdere keren geteld zijn. 

Aantal kleuters geboren in 2005, met minder dan 220 halve dagen aanwezigheid 

tijdens het schooljaar 2010-2011 

 

2. a) en b) Aantal kleuters dat de taalproef vóór de start van het schooljaar (= vóor 

1/9/2011) aflegde (bij het CLB of de school) + slaagcijfers. 

   

Gemeenschapsonderwijs

Officieel gesubsidieerd 

onderwijs

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs

Antwerpen 138 273 323

West-Vlaanderen 59 33 170

Oost-Vlaanderen 76 100 233

Henegouwen 1

Limburg 91 20 144

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 43 40 41

Vlaams-Brabant 60 115 132

Gemeenschapsonderwijs Officieel 

gesubsidieerd 

onderwijs

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs

Totaal

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 14 21 33 68

02 - PROEF AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 3 5 8

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 14 24 38 76

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 4 7 21 32

02 - PROEF AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 2 2

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 6 7 21 34

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 11 16 17 44

02 - PROEF AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 3 3

04 - PROEF NIET AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 1 1

00 - PROEF NIET AFGENOMEN, TE LAAG NIVEAU 2 2 4

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 17 16 19 52

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 6 8 12 26

00 - PROEF NIET AFGENOMEN, TE LAAG NIVEAU 1 1

02 - PROEF AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 1 1

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 7 8 13 28

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 5 1 41 47

02 - PROEF AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 4 4

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 5 1 45 51

02 - PROEF AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 1 1

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 3 16 19

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 4 16 20

53 56 152 261

West-Vlaanderen

Totaal

(nl) ACTT_CLB_HV

Antwerpen

Limburg

Vlaams-Brabant

Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest

Oost-Vlaanderen
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3. Aantal kinderen dat de taalproef nog diende af te leggen op of na 1/9/2011 (en dus 

onder opschortende voorwaarde ingeschreven diende te worden) + slaagcijfers. 

 

 

4. Zie vraag 3. 

5. Aantal leerlingen van 5 of 6 jaar dat vorig schooljaar (2010-2011) in het gewoon 

lager onderwijs ingeschreven was zonder aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen 

en dus niet financierbaar/subsidieerbaar was. 

 

De financierbaarheid/subsidieerbaarheid van een leerling wordt per schooljaar 

opnieuw bekeken. Het feit dat een leerling in een bepaald scholjaar niet 

financierbaar/subsidieerbaar was, heeft dus op zich geen enkele invloed op de 

financierbaarheid/subsidieerbaarheid van een leerling in het daaropvolgende 

schooljaar.  

6. Ik verwijs naar de ‘Evaluatie van de nieuwe toelatingsvoorwaarde tot het 

Nederlandstalig gewoon lager onderwijs, schooljaar 2010-2011’, die met het oog op 

de hoorzitting van 25 mei 2011 aan de leden van de Commissie Onderwijs bezorgd 

is. Indien gewenst kan aan de vraagstelster een nieuw exemplaar bezorgd worden. 

7. In het schooljaar 2010-2011 bedroeg de kleuterparticipatie (minstens 220 halve 

dagen aanwezigheid) voor de vijfjarigen 97,3 % (cfr. tabel onder vraag 14). 

 

8. In onderstaande tabel zijn de leerlingen van het gewoon kleuteronderwijs gedurende 

het schooljaar 2010-2011opgedeeld per taalachtergrond. Hieraan werden de 

gegevens van de aanwezigheden gekoppeld (het aantal halve dagen gehanteerd in 

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs

Gemeenschapsonderwijs Officieel 

gesubsidieerd 

onderwijs

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 4 1 5

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 4 1 5

02 - PROEF AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 1 1

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 4 9 4 17

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 5 9 4 18

02 - PROEF AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 3 3

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 2 1 3

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 5 1 6

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 2 1 3

02 - PROEF AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 1 1

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 2 2 4

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 2 2

02 - PROEF AFGENOMEN, NIET GESLAAGD 2 2

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 4 4

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 5 1 1 7

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 5 1 1 7

01 - PROEF AFGENOMEN, GESLAAGD 1 1

Totaal((nl) TAPF_RESL_CK) 1 1

21 17 7 45

West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest

Vlaams-Brabant

Henegouwen

Totaal

Limburg

(nl) ACTT_CLB_HV september Totaal

Oost-Vlaanderen

Antwerpen

Gemeenschapsonderwijs

Officieel gesubsidieerd 

onderwijs

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs Totaal

Antwerpen 32 20 47 99

West-Vlaanderen 13 3 10 26

Oost-Vlaanderen 14 20 32 66

Limburg 9 1 10 20

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 6 8 17

Vlaams-Brabant 8 10 17 35

Totaal 79 60 124 263
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functie van de schooltoelage). In de kolom ‘Geen gegevens’ staan de leerlingen 

gewoon kleuteronderwijs waar er geen aanwezigheidgegevens voor gevonden 

werden (bijv. leerlingen zonder rijksregisternummer). Voor de berekening van het 

percentage leerlingen dat onvoldoende aanwezig was, werd enkel rekening 

gehouden met de kleuters waar er aanwezigheidsgegevens voor bekend zijn. 

 

9. Op basis van de evaluatie van de nieuwe toelatingsvoorwaarde die in het schooljaar 

2010-2011 uitgevoerd is (zie vraag 6) blijkt dat van de leerlingen die niet slaagden 

op de taalproef en waarvan we over de leerlingengegevens beschikken, 91 % 

aantikte op thuistaal niet-Nederlands. Van de leerlingen die slaagden voor de 

taalproef tikte 50,1 % aan op thuistaal niet-Nederlands. 

10. Deze gegevens zijn niet beschikbaar. 

11. Het taalbad van vier weken waarnaar verwezen wordt is een maatregel die 

aangekondigd wordt in de Conceptnota ‘Samen taalgrenzen verleggen’ en die nog 

niet uitgewerkt is in regelgeving. Het is de bedoeling om het taalbad te beperken tot 

de anderstalige nieuwkomers. 

12. Zie 11. 

13. De uitspraak dat slechts 33 % van de kleuters die niet voldoende Nederlandstalig 

kleuteronderwijs volgden uiteindelijk de taalproef afgelegd hebben, is gebaseerd op 

een vergelijking van de totalen van deze groepen. Deze twee groepen kunnen 

evenwel niet zomaar tegenover elkaar afgezet worden. Er is immers uitstroom uit de 

groep van kinderen die niet voldoende aanwezigheid in het kleuteronderwijs hadden 

enerzijds (verhuis naar buitenland, school in Wallonië, overlijden, …) maar ook 

instroom in de groep die de taalproef afgelegd hebben anderzijds (anderstalige 

nieuwkomers, kinderen die niet in het kleuteronderwijs ingeschreven waren) 

waardoor het  % niets zegt over de doorstroom van de ene groep naar de andere. 

Bovendien impliceert het niet afleggen van de taalproef niet noodzakelijk een niet 

consequente toepassing van de regelgeving. Het afleggen van een taalproef is enkel 

een verplichting voor wie in het gewoon Nederlandstalig lager onderwijs wil 

instappen. Ouders kunnen er evenzeer voor kiezen om hun kind een jaar langer 

kleuteronderwijs te laten volgen, sommige kinderen maken bij de overgang kleuter-

lager ook de overgang naar het buitengewoon lager onderwijs (waarvoor geen 

taalproef afgelegd moet worden). 

14. In onderstaande tabel kan u de cijfers betreffende de kleuteraanwezigheid vinden 

vanaf het begin van de registratie (2008-2009). Voor deze oefening werd de 

Geen gegevens Onvoldoende aanwezig Voldoende aanwezig

% onvoldoende 

aanwezig (valid cases)

Geen thuistaal bekend 122 629 5544 10,2%

Exclusief Nederlands 2160 5547 173156 3,1%

Nederlands + Nederlands + Frans 160 348 10474 3,2%

Nederlands + andere 545 1238 19004 6,1%

Nederlands + Frans + andere 45 108 2143 4,8%

Geen Nederlands Frans 217 416 8587 4,6%

Andere 1480 2390 19645 10,8%

Frans + andere 113 189 3164 5,6%

4842 10865 241717
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opsplitsing gemaakt tussen voldoende halve dagen aanwezig en niet voldoende 

halve dagen aanwezig. Per geboortejaar werd hetzelfde breekpunt toegepast als het 

breekpunt dat toegepast wordt in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 

een schooltoelage. In het antwoord op uw schriftelijke vraag van december 2010 

staat dat in 2008-2009 92,9 % van de kleuters uit de derde klas minstens 220 

halve dagen naar de school ging. Het percentage voor 2009-2009 is echter 96,7 %. 

Daarnaast stond in het antwoord op uw schriftelijke vraag van 1 december 2010 dat 

in 2009-2010 97,4 % van de kleuters uit de derde klas minstens 220 halve dagen 

naar de school ging. Dit antwoord was op dat ogenblik correct, maar omdat er na 

december nog een aantal scholen correcties hadden doorgegeven, is het percentage 

voor 2009-2010 97,5 %. De cijfers voor schooljaar 2010-2011 geven de situatie 

weer zoals deze momenteel bij mijn administratie bekend is; wijzigingen blijven 

mogelijk. 

 

 

 

 

Leeftijd Breekpunt

Totaal Totaal Totaal

2 100 halve dagen 37484 62,1% 60339 37645 62,5% 60234 39852 60,9% 65439

3 150 halve dagen 66622 95,6% 69661 68691 96,0% 71547 69775 95,8% 72840

4 185 halve dagen 66489 97,0% 68554 68059 97,1% 70098 70006 96,9% 72223

5 220 halve dagen 63563 96,7% 65729 66576 97,5% 68255 67854 97,3% 69736

2010-2011

Voldoende halve dagen

2008-2009 2009-2010

Voldoende halve dagen Voldoende halve dagen


