
Gebruik kinderopvang (zowel formeel, als informeel) door baby’s en peuters  

Hoe gemeten? % kinderen dat regelmatig gebruik maakt van formele of informele opvang. Bevraging van 

3469 ouders met kind(eren) jonger dan 3 jaar. Met regelmatig gebruik van opvang wordt 

opvang gedurende minstens 1 ononderbroken periode van 5 uur per week bedoeld, als het 

kind nog niet naar school gaat en minstens eenmaal per week als het kind naar de 

kleuterschool gaat.  

Wanneer gemeten?   2013 

Bron    Onderzoek Wetenschappelijk Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

DUIDING  

In 2013 verschilt het gebruik van opvang niet naar de gezinsvorm van het kind. 64,8% van de kinderen uit een 
tweeoudergezin maakt regelmatig gebruik, terwijl dit aandeel bij alleenstaanden 62,1% bedraagt. 
 
Kinderen uit een gezin met een moeder van niet-Belgische afkomst en kinderen uit een kansarm gezin maken 
traditioneel veel minder gebruik van kinderopvang. De gegevens uit 2013 bevestigen dit. Dat heeft voor een deel te 
maken met het feit dat de ouders van beide groepen kinderen een lagere werkzaamheidsgraad kennen, maar ook 
omdat kinderen met een moeder van vreemde origine vaak minder grootouders ter beschikking hebben voor opvang. 
 
Voor we de verschillen naar werksituatie bespreken, is het belangrijk te vermelden dat een aantal resultaten gebaseerd 
zijn op een beperkte groep ouders, zie verder voor meer informatie. Het opvanggebruik is sterk afhankelijk van de 
(gecombineerde) werksituatie van de ouder(s). Wanneer beide ouders werken, maakt 86% van de kinderen tussen 3 
maanden en 3 jaar regelmatig gebruik van opvang. Wanneer de moeder niet werkt, dan ligt het regelmatige 
opvanggebruik met 22,4% veel lager. De werksituatie van de moeder is dus duidelijk een erg belangrijke determinant 
van het opvanggebruik. Immers, wanneer de moeder werkt en de vader niet ligt het aandeel gebruikers hoger 
(49,9%).Wanneer geen van beide ouders werkt, ligt het regelmatige opvanggebruik het laagst (15,1%). 
 
De meeste kinderen van 3 maanden tot 3 jaar die regelmatig opgevangen worden, worden opgevangen door  
kinderbegeleiders of opvangvoorzieningen die ‘vergund’ zijn door Kind en Gezin. 77,4% van de kinderen van 3 maanden 
tot 3 jaar die regelmatig opvang gebruiken, wordt in 2013 opgevangen door een onthaalouder of een kinderdagverblijf. 
17% wordt opgevangen in het informele circuit, meestal door grootouders (16%). (Kind in Vlaanderen, 2013) 
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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. 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. Het comité roept de Lidstaat op kinderen met een handicap in diensten voor 
kinderopvang de bijzondere bijstand te verlenen die ze behoeven, te verzekeren dat diensten voor kinderopvang worden 
geleverd door opgeleid personeel en dat de ontwikkeling van kinderen in een vroeg stadium wordt bevorderd, 
overeenkomstig de principes en bepalingen van het Verdrag. 
 

MEER INFORMATIE  

Meer informatie over de grafiek? 

Arbeidssituatie en opleidingsniveau: categorieën zoals bevraagd in enquête. De grootte van de groepen naargelang de 

werksituatie in het gezin verschilt sterk, daarom zijn de resultaten van bepaalde groepen gebaseerd op de ervaring van 

een beperkte groep ouders.  We geven daarom hier ook even de N mee voor deze groepen: vader en moeder voltijds 

N=1167; Vader voltijds, moeder deeltijds N=811; Vader voltijds, moeder niet werkend of  in invaliditeit N=381; Vader 

voltijds, moeder in onderbreking N=451; Vader deeltijds, moeder voltijds N=35; Vader niet werkend of in invaliditeit, 

moeder werkend (deeltijds of voltijds) N=67; 2 niet werkenden N=110; Niet werkende alleenstaande N=32; Werkende 

alleenstaande N=40.  

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 of niet: indeling op basis van vraag in enquête: woont kind bij vader/moeder (of andere persoon) of bij 

alleenstaande (vader of moeder)? 

Meer informatie over de bron? 

Vande Gaer, E., Gijselinckx, C. & Hedebouw, G., Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het 
Vlaamse Gewest, Steunpunt WVG, 2014 
 

Zie website SWVG: http://steunpuntwvg.be/publicaties  

Meer informatie over het onderwerp?   

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