
Decreet BOA



INLEIDING

• Decreet rond buitenschoolse opvang en activiteiten

• Middelen voor Menen – overgangsfase –
structureel

• Info geven + input van mogelijke partners

• 2 luiken : algemeen luik + specifiek luik rond 
kleuteropvang (kwaliteitslabel) – tweede sessie 
rond 19u30



BOA = Buitenschoolse Opvang 
en Activiteiten

• 3 mei 2019 : Decreet houdende de organisatie van 
buitenschoolse opvang en de afstemming tussen 
buitenschoolse activiteiten (BOA)
Trad in werking op 1 januari 2021 met een
overgangsperiode.

• 9 juli 2021 : Besluit van de Vlaamse Regering werd definitief 
goedgekeurd omtrent “Lokaal beleid, samenwerking en 
subsidies”

• 12 juli 2021 : oproep BOA-subsidie met meer details over het 
indienen van de aanvraag.

• Mogelijkheid tot 30 september 2021 om een subsidie 
aanvraag in te dienen.



Principes decreet
1. LOKAAL – GEINTEGREERD AANBOD
2. SAMENWERKING
3. KWALITATIEF TOEGANKELIJK AANBOD
4. REGIE LOKAAL BESTUUR

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van 
buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)voor álle kinderen en gezinnen. 

Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit Onderwijs, Welzijn, 
Cultuur, Jeugd of Sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk 
samenwerken.

Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende 
partners een lokaal buitenschools beleid uit.



DOELSTELLINGEN DECREET

1. Kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden 
aanbieden buiten de schooluren en buiten de 
middagopvang op school, inspelen op interesses en 
talenten, maar ook keuzevrijheid en een recht op rust,

2. Ouders de mogelijkheid bieden om werk, opleiding en 
gezin vlot te combineren.

3. Sociale cohesie en gelijke kansen bevorderen: bijdragen 
aan een inclusieve samenleving, waarin elk gezin, 
ongeacht zijn achtergrond, religie of 
ondersteuningsbehoeften zich welkom voelt. Het 
buitenschoolse aanbod is toegankelijk en betaalbaar voor 
iedereen.



Kinderen en ouders moeten vaak kiezen voor 

ofwel opvang of een activiteit. Dit decreet wil 

daarom lokale besturen, vrijetijdsactoren en 

kinderopvang stimuleren om samen te gaan 

werken zodat ouders en kinderen meer 

kunnen kiezen.



Lokale besturen = REGIE 

Opdracht:

• Lokaal beleid ontwikkelen rond BOA in de meerjarenplanning,

• Beslissen over besteding en verdeling van de beschikbare middelen.

Het doet dit op een doorzichtige en neutrale manier.

Twee Vlaamse beleidsprioriteiten

• Het vervullen van de regierol in functie van het geïntegreerd aanbod van 

BOA en de samenwerking organiseren

• De financiering van kleuteropvang met een kwaliteitslabel



Samenwerkingsverband

Het lokaal bestuur doet dit alles niet alleen. 
Samen met het lokaal samenwerkingsverband geeft het de doelstellingen van het 
decreet een lokale invulling: 
* Welke noden en interesses hebben de kinderen en gezinnen in onze gemeente of 
stad? 
* Welk aanbod van BOA is er al? 
* Wanneer en waar is er bijkomend aanbod nodig? 
* Hoe moet dat aanbod eruit zien? 
* Welke acties gaan we hiervoor ondernemen? 
• Waar kunnen interessante samenwerkingen ontstaan?

Het lokaal samenwerkingsverband kan bestaan uit verschillende lokale spelers die 
ertoe doen : buitenschoolse (kleuter)opvang, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, 
ouders, kinderen,....



Geïntegreerd aanbod BOA

Kinderen maximale ontplooiingskansen bieden, leuke vrije tijd beleven, 

dingen proberen…

• Vertrekken vanuit de rechten van het kind (recht op spel en 

ontspanning)

• Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor kleuteropvang, 

kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en 

het multifunctioneel gebruik van infrastructuur.

• Toegankelijk aanbod

• Doelgroep: 3 – 12 jaar



Het is de bedoeling dat het lokale bestuur en 

het samenwerkingsverband een deel van de 

dagelijkse puzzel legt, in plaats van de 

ouders.



SUBSIDIE BOA
• Vlaamse overheid kent subsidie toe aan een aantal lokale 

besturen 

• Tijdens de overgangsfase (tot eind 2025) :

- Het gemiddeld percentage kwetsbare gezinnen – periode 
2018-2020

- Het gemiddeld aantal kinderen dat naar een basisschool gaat

• Gekoppeld aan 2 beleidsprioriteiten

• Besteding conform decreet

• Rapportage 



SUBSIDIE BOA
• Menen: €200 206

• Jaarlijks bedrag

• Tot en met 2024 krijg je als lokaal bestuur de autonomie 
om zelf bepalen hoe je dit budget jaarlijks inzet (binnen de 
doelstellingen van het decreet!)

• Vanaf 2025 moet het bedrag maximaal aangewend worden 
om BOA te subsidiëren (en minimaal 50 % naar 
kleuteropvang met kwaliteitslabel)

• Opletten met dubbele subsidiëring (eventueel vanuit 
andere sectoren!)



MENEN : PLAN VAN AANPAK

• BEVRAGEN VAN ALLE PARTIJEN = ruim draagvlak creëren!

• GEDEELDE NODENANALYSE OPMAKEN

• OPRICHTEN SAMENWERKINGSVERBAND

• DOELSTELLINGEN FORMULEREN- VISIE

• OPERATIONELE ACTIES UITWERKEN 

• SUBSIDIEREGLEMENT UITWERKEN

Onder leiding van een regisseur BOA 



BEVRAGING



GEDEELDE NODENANALYSE
• Waar liggen hiaten?

• Waar liggen de noden?

• Zie je prioriteiten of kansen?

• Waar is samenwerking mogelijk?

• Wat vind je belangrijk bij een kwaliteitsvolle opvang en 
activiteiten?

• Interesse om zelf label kleuteropvang te behalen (op 
termijn)?

• Meewerken? Lid van samenwerkingsverband?


