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DUIDING 

Opvang: informeel, formele opvang erkend/geattesteerd door Kind en Gezin en opvang op school 
 
Meer dan de helft van de kinderen tussen 3 en 12 jaar maakt regelmatig gebruik van buitenschoolse informele of formele 
opvang.  
 
Bij kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar is de informele opvang de belangrijkste opvangvorm, al maken ook bijna 
evenveel kinderen gebruik van de opvang in en door de school. Voor kinderen van 6 tot 9 jaar blijkt de school zelfs de 
meest gebruikte opvangvorm. Uit nadere analyses blijkt dat ongeveer 30% van de kinderen enkel opgevangen wordt door 
grootouders, ongeveer 25% wordt enkel  opgevangen op school en zo’n 14% combineert opvang in de school met opvang 
door grootouders.  
 
Vanaf de leeftijd van 3 jaar maakt hoogstens 16,3% van de kinderen gebruik van formele opvang met 
erkenning of attest van Kind en Gezin. De 9- tot 12-jarigen maken duidelijk minder gebruik van dit aanbod. 
Het gebruik van de opvangvormen varieert wel naargelang het opvangmoment. Maar liefst 65% van de opgevangen 
kinderen verblijft op woensdagnamiddag bij de grootouders. Ook na schooltijd spelen  grootouders nog een belangrijke 
opvangrol, maar niet significant verschillend van de school. De school zelf is de meest gebruikte opvangvorm voor 
schooltijd. Toch wordt nog 36,8% van de kinderen ook voor schooltijd opgevangen door de grootouders. De initiatieven 
voor buitenschoolse opvang (IBO’s) zijn voor alle opvangmomenten de derde belangrijkste opvangvorm.  
 
Er zijn grote verschillen in gebruik van buitenschoolse opvang naargelang de herkomst van de moeder en/of het kind al 
dan niet in kansarmoede werd geboren. Ook het opleidingsniveau van de moeder en de tewerkstellingsgraad van de 
moeder spelen een grote rol. Over deze verschillen hebben we geen cijfers voor alle kinderen samen, enkel per 
leeftijdsgroep. Deze zijn in onderstaande tabel te raadplegen.  
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Verband tussen diploma van de moeder en het regelmatig gebruik 
van buitenschoolse kinderopvang    

  2,5 tot 6 6 tot 9 9 tot 12 

Geen diploma secundair onderwijs 47,80% 40,20% 48,40% 

Hoger secundair onderwijs 65,80% 71,40% 56,70% 

Hogeschool 80,80% 78,70% 63,10% 

Universiteit 87,90% 81,50% 75,30% 

N= 1025 798 547 

    

    

Verband tussen arbeidssituatie van de moeder en het regelmatig 
gebruik van buitenschoolse kinderopvang    

  2,5 tot 6 6 tot 9 9 tot 12 

moeder FT werkend 85,80% 80,00% 66,30% 

moeder PT werkend 82,50% 85,10% 66,70% 

moeder werk onderbroken 64,40% 73,40% 67,90% 

moeder niet werkend 24,80% 17,30% 17,70% 

N= 1009 772 543 

    
 
Op basis van het kinderrechtenverdrag moet de staat ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Zo moet 
de staat zorgen voor de gepaste diensten, met name ook voor kinderen van werkende ouders (art. 18). Het 
Kinderrechtencomité uitte zijn bezorgdheid in 2010 dat het bestaande aanbod van kinderopvang niet beantwoordt aan de 
noden. Zo treft het tekort in het bijzonder kinderen uit gezinnen in armoede en kinderen met een handicap. Het Comité 
roept de Lidstaat tevens op om dringend meer diensten voor kinderopvang beschikbaar te maken en te verzekeren dat ze 
toegankelijk zijn voor alle kinderen ongeacht hun bijzondere opvoedingsbehoeften of de socio-economische status van 
hun families. 
 

MEER INFORMATIE  

Meer informatie over de grafiek? 

Hoge/lage ses: Arbeidssituatie en opleidingsniveau zoals bevraagd in enquête 

Belgische/niet belgische afkomst:  Op basis van eerste nationaliteit moeder (=nationaliteit moeder bij haar geboorte, zoals 

geregistreerd door de regioteamleden van Kind en Gezin) 

Eenouder gezin vs rest: Indeling op basis van vraag in enquête: bent u alleenstaande of woont u samen met een partner 

Meer informatie over de bron? 

Lenaers S., Buitenschoolse kinderopvang en vrijetijdsbesteding in Vlaanderen. Gebruik en deelname, evaluatie, 

behoeften en attitudes, Universiteit Hasselt, SEIN, 2013 

 

Zie website Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/kinderopvang/#Andere-

onderzoeksrapporten  

Meer informatie over het onderwerp?   

(links naar andere relevante onderwerpen/onderzoeksrapporten/…) 

Zie publicatie Kind in Vlaanderen:  http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/kind-in-vlaanderen/  

http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/kinderopvang/#Andere-onderzoeksrapporten
http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/kinderopvang/#Andere-onderzoeksrapporten
http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/kind-in-vlaanderen/


 

 


