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Betreft: Briefadvies van de SARC over het voorstel van decreet houdende de organisatie van 

buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten 
 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Met verbazing stelde de SARC vast dat de regeringspartijen CD&V, N-VA en Open Vld een voorstel 
van decreet klaar hebben waarmee ze de organisatie van de buitenschoolse opvang willen 
hertekenen. Dit vanuit het idee dat ouders nood hebben aan opvang en de bestaande mogelijkheden 
weinig kwalitatief zijn. In 2015 werd hiertoe reeds een aanzet gegeven met de conceptnota 
“Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en de vrije tijd van schoolkinderen”.    
 
De SARC erkent deze problematiek en het belang van kwalitatieve kinderopvang, maar benadrukt dat 
de antwoorden die zullen worden voorzien in het voorstel van decreet enkel kunnen slagen indien er 
voldoende overleg is met de betrokken sectoren en mits de nodige randvoorwaarden.  
In tegenstelling tot eerdere signalen, werd niet in dialoog gegaan met de beoogde sectoren 
waaronder cultuur, sport en jeugdwerk. Hierdoor wordt de eigenheid van onze sectoren 
onvoldoende belicht. Essentieel voor onze sectoren is immers dat activiteiten zich volledig afspelen 
binnen de vrije tijd van kinderen. De vrees is dat de problematiek exclusief vanuit de ouders wordt 



 

 

bekeken, niet vanuit de kinderen. De SARC stelt zich dan ook de vraag in welke mate er rekening 
werd gehouden met inhoudelijke randvoorwaarden zoals de invulling van het begrip ‘buitenschoolse 
activiteiten’, de vrijblijvendheid van organisaties om deel te nemen aan het samenwerkingsverband, 
het tijdsslot, de vrije keuze van kinderen, de rol van onderwijs, de betaalbaarheid, enzovoort. De 
SARC wil inzage krijgen in het tekstmateriaal om deze randvoorwaarden af te toetsen en een 
inhoudelijk advies te kunnen formuleren. 
 
De SARC vraagt dan ook met aandrang om een breed overleg te organiseren met alle betrokken 
sectoren en om bij politieke onderhandelingen ook het perspectief van onze sectoren in te brengen. 
Enkel op die manier kunnen we tot een kwalitatieve en werkbare oplossing komen.  
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

 

Luk Verschueren 
Algemeen voorzitter SARC 

 


