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Vrijdag 25 maart 2022 

 
Beste organisator,  

 
Op vrijdag 18 februari vernamen we het heel tragische overlijden van een baby in de kinderopvang. 
Een overlijden dat iedereen die begaan is met de kinderopvang sterk heeft aangegrepen.  
 
In het zog van dit overlijden kwam de kinderopvang in een storm terecht, samen met veel publieke 
verontwaardiging. Het agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) werd op haar verantwoordelijkheid 
gewezen om veel strenger op te treden tegen die opvanginitiatieven waar kinderen niet op een 
kwaliteitsvolle manier worden opgevangen, en daarbij het voorzorgsprincipe veel sterker te laten 
doorwegen. Van binnen en van buiten de sector weerklonk een luide roep om in het belang van de 
kinderopvang de initiatieven die de veiligheid van kinderen niet kunnen garanderen sneller te 
schorsen of te sluiten. 
 
Enkele weken later, nadat er drie kinderopvanginitiatieven geschorst zijn omwille van heel duidelijke 
aantastingen van de integriteit van kinderen, lijkt het maatschappelijk debat zich wat te keren. Het 
agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) zou nu handelen vanuit paniek.  
 
Laat mij vooreerst benadrukken dat wij de eersten zijn om te communiceren dat er in de 
kinderopvang fantastisch werk wordt geleverd. Elke dag staan jullie met 25.000 kinderbegeleiders 
klaar om aan meer dan 100.000 kinderen het beste van jullie zelf te geven. Dit is de belangrijkste 
boodschap die we samen mee uitdragen. 
 
Als agentschap moeten wij wel onze verantwoordelijkheid blijven opnemen Dit betekent effectief dat 
we blijven handhaven. Het is dan mogelijk dat we initiatieven schorsen omdat er onvoldoende 
garanties zijn dat de veiligheid en de integriteit van de kinderen wordt verzekerd. De schorsingen of 
sluitingen die vandaag door Opgroeien worden uitgesproken, zijn nu meer dan ooit onderwerp van 
het dagelijks nieuws en de sociale media, met de daarbij horende meningen, die niet altijd op een 
grondige kennis van het dossier gebaseerd zijn. 
 
Door drie schorsingen de laatste week en omdat wij met respect voor alle partijen terughoudend 
blijven communiceren over de details en de inhoud van klachten, ontstaat her en der de indruk dat 
we anders of minder onderbouwd te werk zouden gaan dan voordien. 
 
Het klopt dat wij door het gebeuren in het Sloeberhuisje uitermate alert zijn omdat we dit maximaal 
willen vermijden, maar ik wil benadrukken dat we daarom niet minder zorgvuldig omgaan met onze 
beslissingen. Ook in 2021 spraken we 12 schorsingen uit. Elke schorsing gebeurt omwille van grondige, 
objectiveerbare informatie over niet correct pedagogisch handelen.  
 
We beseffen heel goed hoe impactvol een schorsingsmaatregel is, zowel voor de kinderen, de ouders 
als voor de opvang en de kinderbegeleiders. Maar enkel wanneer we ons echte zorgen maken over 
de veiligheid en integriteit van de opgevangen kinderen, zullen we de opvang uit dringende 
noodzakelijkheid schorsen. We houden die termijn bovendien zo kort mogelijk, want we begrijpen 
dat dergelijke beslissing zowel voor de opvang als de ouders moeilijk is.   
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Ik wil ook meegeven dat wij zeer goed beseffen dat het verhaal van handhaving maar een deel is van 
wat de sector op dit moment nodig heeft. Na heel wat investeringen de voorbije jaren van de 
overheid, werknemers en werkgevers, en dit zowel in kwantiteit als kwaliteit, zijn verdere 
inspanningen van alle betrokkenen voor de toekomst van de kinderopvang ook nodig. Hiervoor 
engageren wij ons ook als agentschap mee.  
 
Ik wens jullie heel uitdrukkelijk te bedanken voor jullie engagement in deze uitzonderlijk heel 
moeilijke tijden. Daarbij hoop ik dat we elk vanuit onze eigen rol samen het kind meer en meer 
centraal kunnen stellen. Dit is en blijft de enige missie van waaruit we handelen. 
 
Katrien Verhegge 
Leidend ambtenaar Opgroeien.     
 

 


