De kinderopvang vernieuwt
Het Vlaamse kinderopvangsysteem behoort tot de wereldtop. Om verder aan de weg te timmeren, werkt Kind en
Gezin mee aan de vernieuwing van de Vlaamse kinderopvang. De vernieuwing wordt in een decreet gegoten. Dit
decreet gaat over de opvang van kinderen tot ze naar de kleuterschool gaan. Minister Jo Vandeurzen streeft
ernaar om het decreet in 2011 door het Vlaams Parlement te laten goedkeuren. Daarna wordt het uitgewerkt.
Wellicht gaan de veranderingen in 2013 of 2014 van start.
Goede kinderopvang is goed voor kinderen
Wetenschappelijke onderzoeken bewijzen het. In goede opvang ontwikkelen kinderen zich spelenderwijze: taal,
vaardigheden, sociale contacten, … Goede kinderopvang is dus investeren in de toekomst van kinderen.
Ook kinderen met een handicap zijn er welkom, net als kinderen van ouders met flexibele werkuren. Voor
kinderen in armoede kan kwaliteitsvolle kinderopvang een groot verschil maken. Daarom is het belangrijk dat zij
naar de opvang kunnen, net als kinderen van alleenstaande ouders. Goede opvang dus voor alle kinderen.
Kinderopvang is goed als de opvang op een professionele manier werkt. Het is dus vak apart. Nu al kunnen er heel
veel mensen in de opvang trots zijn op hun vakbekwaamheid.
In de toekomst moet iedereen deze bekwaamheid aantonen, via een diploma of vakkennis door ervaring. Het zal
dus niet meer mogelijk zijn om zomaar kinderopvang te starten. Je moet altijd een vergunning hebben en aan
kwaliteitsvoorwaarden voldoen.
Er komt voldoende, betaalbare en leefbare kinderopvang
De Vlaamse overheid zal blijven investeren in zoveel mogelijk extra opvangplaatsen.
Voor ouders is kinderopvang een kost. Het is dus belangrijk dat mensen met kleine inkomens dit kunnen betalen.
Daarom komt er meer opvang met een prijs die afhangt van het inkomen van ouders. Daarnaast blijft er ook
opvang met een vaste prijs.
Ook voor de opvang zelf moet het financieel leefbaar zijn. Er komt een subsidiesysteem waar elke opvang met een
vergunning beroep op kan doen. De opvang wordt bovendien gestimuleerd om het kostenplaatje onder controle te
hebben.
De zoektocht moet gemakkelijker worden
Nu zien de ouders door de bomen het bos niet meer: al die soorten opvang, elk met eigen regels. Voortaan wordt
kiezen gemakkelijker: er is gezinsopvang (+/- de vroegere onthaalouders) en groepsopvang ( +/- de vroegere
kinderdagverblijven). Daarnaast is er thuisopvang: voor de opvang van kinderen bij hen thuis.
Na de vernieuwing kunnen ouders nog steeds zelf alles uitzoeken, zoals nu. Of ze kunnen de vraag centraal
stellen, bijvoorbeeld aan een lokaal loket kinderopvang of via een website. Ze geven er hun wensen door en
krijgen informatie over vrije opvangplaatsen en de prijs. Na bezoeken ter plaatse, maken ze hun keuze.
Meer weten?

www.kindengezin.be/vernieuwingkinderopvang
of stel je vragen over de vernieuwing aan noor@kindengezin.be

