
DECREET 
BUITENSCHOOLSE OPVANG EN ACTIVITEITEN



DECREET “BOA”

Wat?

Organisatie buitenschoolse ‘opvang' en afstemming buitenschoolse 
‘activiteiten’ (opvang + vrije tijd)

Waarom? 

▪ Kinderen: ontplooiingskansen en speelmogelijkheden bieden

▪ Ouders: combinatie arbeid, opleiding en gezin

▪ Samenleving: sociale cohesie en gelijke kansen

Hoe?

Werken aan een geïntegreerd aanbod buitenschoolse activiteiten voor 
alle kinderen via samenwerking tussen relevante actoren (onderwijs, 
welzijn, jeugd, cultuur en sport) en met een regierol voor de lokale 
besturen



WAT NIET?

-Onderwijs of middagopvang op school (uitz: deeltijds kunstonderwijs)

-Dagbesteding of begeleiding in (semi-)internaten

-Jeugdhulp 

-Exclusieve zorg aan kinderen met een handicap

-Gezondheidszorg aan kinderen

-Oppas voor kinderen van klanten/bezoekers (vb. IKEA ballenbad)

-Informele opvang (grootouders, buren, vrienden, kennissen…)



LOKAAL BESTUUR : ROL EN OPDRACHTEN

Lokaal bestuur krijgt regierol buitenschoolse activiteiten.

Opdrachten regie lokaal bestuur:

1. Beleid ontwikkelen rond buitenschoolse activiteiten ikv
meerjarenplanning (politieke keuzes + strategische doestellingen)

2. Beslissen over besteding en verdeling van de beschikbare 
financiële, personele, logistieke en infrastructurele middelen 
(waaronder subsidie ikv decreet)

Samenwerking met andere gemeenten is mogelijk.



LOKAAL BESTUUR : ROL EN OPDRACHTEN

Voorwaarden

- in dialoog / samenspraak met 
relevante actoren 

- bijzondere aandacht voor:
 kleuteropvang,

 kwetsbare gezinnen

 kinderen met specifieke zorgbehoefte

- stimuleren multifunctioneel gebruik 
van infrastructuur

- lokaal bestuur als neutrale actor



LOKAAL SAMENWERKINGSVERBAND

Eén lokaal samenwerkingsverband met ‘diverse samenstelling’, maar 
vrijwillige deelname van actoren (geen koppeling aan ondersteuning / 
financiering)

Organisatie

Lokaal bestuur (is vanuit regie) initiatiefnemer / organisator van het 
lokaal samenwerkingsverband, maar:

- lokaal bestuur kan organisatie ‘outsourcen’

- als lokaal bestuur stilzit kan andere actor initiatief nemen (steeds 
neutraal)



Opdrachten lokaal 
samenwerkingsverband:

1. (niet-bindend) advies geven aan 
lokaal bestuur

2. uitvoeren van het lokaal beleid 

3. ontwikkelen van operationele 
doelstellingen + acties coördineren 

4. stimuleren van gebruik van 
Nederlands als verbindende taal



LOKALE VERBINDING

Lokaal bestuur: regierol
✓ Beleid in meerjarenplanning

✓ Beslissen over besteding en verdeling van middelen 

Lokaal samenwerkingsverband
✓ (niet-bindend) adviseren & uitvoeren MJP

✓ gezamenlijke operationele doelstellingen en 

coördineren van operationele actie



KWALITEIT

Inspiratiekader

→ voor een geïntegreerd 

aanbod van buitenschoolse 

activiteiten

een hulpmiddel voor het 

lokaal bestuur en voor andere 

relevante actoren om te 
reflecteren over de eigen 

werking en de werking van 

het geheel

Kwaliteitslabel

→voor kleuteropvang

“een veilig nest” met specifieke 

kwaliteitsvoorwaarden

Kind en Gezin / Opgroeien 

kent dat label toe aan 

kleuteropvang (geen 
verplichting)



FINANCIERING

Vlaamse overheid geeft een subsidie aan de lokale besturen, 
bestaande uit twee componenten

❖ Algemeen (gelinkt aan Gemeentefonds) - obv parameters en 
indicatoren

❖ Specifiek - bij voorrang te besteden aan kleuteropvang met 
kwaliteitslabel

Rapportage & handhaving volgens Planlastendecreet



ZORGZAME TRANSITIE

Inwerkingtreding 01/01/2021

Overgangstermijn van max. 6 
jaar → 01/01/2027

Het lokaal bestuur en de 
organisatoren kunnen echter 
een kortere overgangstermijn 
overeenkomen.



DIVERSE STAKEHOLDERS

❖ Sector buitenschoolse kinderopvang 

❖ Raadgevend comité Opgroeien

❖ Departement onderwijs en onderwijskoepels, VLOR

❖ Departement Cultuur, Jeugd, Sport en hun koepels

❖ Steden en Gemeenten

❖ Zorginspectie

❖ Agentschap Binnenlands Bestuur

❖ Werk en Sociale Economie

❖ …



DRIE KERNWOORDEN

LOKAAL VERBINDING KWALITEIT



BEDANKT!

dorien.vangassen@kindengezin.be

mailto:Dorien.vangassen@kindengezin.be

