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Betaalbare kinderopvang is een must. 
Maar hoe ?

ALS JE 'T AAN ACV VRAAGT, DOOR:

1 de opvangprijs overal te berekenen op basis van het inkomen van de ouders;

2 de dagsubsidie die de opvang ontvangt, voldoende hoog te leggen;

3 extra's die bovenop de dagprijs komen, te beperken;

4 realistische groeipaden en actieplannen op te maken zodat 
alles betaalbaar blijft voor de overheid.

Hoe ziet de Vlaamse regering dit ?

• geen duidelijk groeipad om de opvangprijs overal te berekenen 
op basis van het inkomen

• de manier van subsidiëring is nog weinig uitgewerkt

• geen begrenzing van de extra's bovenop de dagprijs

• voorzieningen die de opvangprijs niet berekenen 
op basis van het inkomen, mogen hun dagprijs vrij bepalen 

Duurzame kinderopvang =
kinderopvang die kwaliteitsvol, toegankelijk
en betaalbaar is EN BLIJFT !

ACV WIL :

1 dat kinderopvang niet rond winst draait;

2 sociaal ondernemerschap* in de kinderopvang;

3 geen dienstencheques in de kinderopvang.

Hoe ziet de Vlaamse regering dit ?

• voorzieningen die ouders niet laat betalen volgens inkomen, 
hebben volledig vrije prijszetting, met gevaren voor winstbejag

• kinderopvang kan door iedereen worden georganiseerd, ook door bedrijven
die winst willen maken met zorg

• onduidelijkheid over dienstencheques in de kinderopvang

* Sociaal ondernemerschap is voor ACV die vorm van ondernemen die in de eerste plaats
inspeelt op maatschappelijke noden en behoeftes (zoals kinderopvang). Winst maken, staat
dus niet centraal. Zowel non-profit organisaties als de overheid kunnen sociaal ondernemen.
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De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie 
op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang.
Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een
kaderdecreet voorschoolse kinderopvang (0 - 3 jaar).

In deze folder zet het ACV de visie van de Vlaamse Regering
af tegen haar eigen standpunt. Voor ACV moet voorschoolse
kinderopvang tegelijk kwaliteitsvol, toegankelijk, betaalbaar
én duurzaam zijn.

Verkeerslichten geven aan waar het ACV de Vlaamse
Regering groen, oranje of rood licht geeft voor haar visie.
We steunen het idee om alle kinderopvang te verplichten
om met een vergunning te werken. Hiervoor geven wij de
Vlaamse Regering alvast groen licht. Kijk binnenin en ontdek
waar ACV achter staat, twijfelt en tegen is.

Wat is kwaliteit in 
de voorschoolse kinderopvang ?

VOLGENS ACV ...

1 een verhouding kinderen-begeleider van 4-1 voor kinderen tot 2 jaar
en 6-1 voor kinderen boven 2 jaar;

2 een groepsgrootte van maximum 14 kinderen;

3 een goed vormings- en competentiebeleid zodat elke werknemer kan
groeien, ook laaggeschoolden en werknemers uit kansengroepen;

4 samenwerking rond vorming en pedagogische ondersteuning tussen
opvangvoorzieningen

5 jobs met goede lonen en arbeidsvoorwaarden zodat mensen bewust
kiezen voor de sector en er aan de slag blijven.

Hoe ziet de Vlaamse regering dit ?

• een verhouding van 6 op 1, met een mogelijkheid om 
het aantal aanwezige kinderen nog te verhogen

• een maximale groepsgrootte van 14 kinderen in groepsopvang

• realiseren van een competentiebeleid, gekoppeld aan kansen op opleiding,
bijscholing en erkennen van aanwezige/verworven competenties

• kunnen terugvallen op ondersteuning en begeleiding inzake 
pedagogische en kwalitatieve aspecten, onder meer via samenwerking

• veel onduidelijkheid over goede lonen en arbeidsvoorwaarden

GROEN LICHT, 

ACV STEUNT DEZE VISIE.

PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, 

TOEGANKELIJKE, BETAALBARE OF DUURZAME OPVANG.

STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

TOEGANKELIJKE, BETAALBARE OF DUURZAME OPVANG.

Goede kinderopvang is een recht voor elk kind.
Kinderopvang moet dus zo goed mogelijk
toegankelijk zijn. Maar hoe bereik je dit ?

ACV WIL TOEGANKELIJKE KINDEROPVANG DOOR :

1 meer opvangplaatsen te creëren en daarbij voorrang te geven
aan gemeentes met te weinig plaatsen;

2 het aantal plaatsen te koppelen aan de evolutie van de geboortes en
de intrede van vrouwen op de arbeidsmarkt;

3 ook kwetsbare gezinnen de weg naar de opvang te leren kennen;

4 een zonaal infopunt op te richten dat beschikbare plaatsen zichtbaar maakt
voor ouders;

5 rekening te houden met behoeftes aan occasionele opvang.

Hoe ziet de Vlaamse regering dit ?

• de ambitie om tegen 2020 aan alle vragen te kunnen voldoen 

• aanbod aan opvangplaatsen wordt gekoppeld aan evolutie van het aantal 
geboortes en de tewerkstellingsgraad

• weinig aandacht voor de positie van kwetsbare gezinnen

• het oprichten van een lokaal loket kinderopvang om de bestaande capaciteit 
zo goed mogelijk te benutten

• zeer weinig aandacht voor occasionele opvang  


