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Decreet BOA



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.



KWALITEITSLABEL 
KLEUTEROPVANG



VOORWAARDEN

1. organisatorisch beleid 

2. toegankelijkheid 

3. pedagogisch beleid 

4. medewerkersbeleid 

5. monitoring en evaluatie 



KWALITEITSLABEL

• Inspiratiekader: website opgroeien.be en 
vvsg.be

• Organisatoren van kleuteropvang kunnen 
kwaliteitslabel aanvragen (opgroeien.be): meer 
info: https://www.opgroeien.be/boa/kwaliteit

Brochure hieromtrent te verkrijgen: 
https://www.opgroeien.be/sites/default/files/document
s/boa-kwaliteitslabel_0.pdf

https://www.opgroeien.be/boa/kwaliteit
https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/boa-kwaliteitslabel_0.pdf


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 (Cara Huygen)



BOA



Behoefteonderzoek BOA 
• Terugkoppeling behoefteonderzoek BOA 

(vanavond) op basis van:
• Inspiratieavond 09/2021

• Bevraging onderwijzend/ondersteund personeel scholen

• Online bevraging ouders (106 ouders op datum van 
verwerking)

• Bevraging kinderen: 2 klassen/ school (+/- 300 kinderen)



Bevraging ouders / 
kinderen



Maak je gebruik van de 
naschoolse opvang?

OUDERS KINDEREN

10,1

57,11

32,79

ja neen af en toe

63
12

24

ja neen af en toe

Noot: de studie werd niet meegerekend in de opvang, maar de meeste kinderen blijven wel in de studie



Buitenschoolse activiteit?
OUDERS KINDEREN

79

21

ja neen

73,4

26,6

ja neen



Aanbod bekend?
OUDERS KINDEREN

71

29

ja neen

22,47

77,52

ja neen



Bepalende factoren bij keuze
OUDERS KINDEREN

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Dat mijn vrienden er zijn

De keuze van mijn mama/papa

Activiteit is dicht bij huis

Wanneer de activiteit doorgaat

Ik vind het een leuke activiteit

0 20 40 60 80 100

Mogelijkheid om mijn beide kinderen…

Kwaliteit van de activiteit

Andere

Eigen voorkeur als ouder

De prijs

Aanwezigheid vriendjes van mijn kind

Locatie activiteit

De keuze van mijn kind

Tijdstip activiteit



Drempels die een kind ervaart

• Tijdsstip gaat niet

• Te duur

• Te ver

• Dubbele activiteit

• Niet mogen van ouders

• Kan niet door scheiding

34,62

65,38

Wil je soms een activiteit volgen 
maar lukt niet?

ja neen



Hiaten in tijdstippen opvang 
(ouders)

Mist u opvang op bepaalde 
momenten?

ja neen 0 2 4 6 8 10 12

Naschoolse opvang op vrijdagavond >17 uur

Woensdag onmiddellijk na school

Krokusvakantie

Te weinig variatie

Op onvoorziene momenten als ouder

Feestdagen

Wanneer naschoolse activiteit afgelopen is…

Herfstvakantie

Na school (maar tot 18 uur)

Pedagogische studiedagen

Weekend

Buiten de kantooruren in het algemeen

’s ochtends vroeg < 7 uur

Kerstvakantie

Schoolvakanties in het algemeen

Zomervakantie



Hiaten in aanbod in Menen
OUDERS KINDEREN

26

74

ja neen

16,34

83,66

ja neen

Voorbeelden: basket, klimmen, schaatsen, “wakeboarden”, skiën, paardrijden, karten, 
zingen, ijshockey, hockey, rugby, boogschieten, baseball, kickboxen, skateboarden 
(lessen), trampoline, knutselkampen, judo, schaken, karate, Spaanse les, stuntstep, 
binnenspeeltuin, DJ workshop, boerderijkamp, dansschool, ballet, sportkampen (Menen), 
turnen (Menen)



Wat doe je liefst in de opvang? 
(kinderen)

59

187

35

48

102

258

54

0 50 100 150 200 250 300

Binnen spelen

Buiten spelen

Alleen spelen

Huiswerk maken

Knutselen

Met vrienden spelen

Activiteit met andere kinderen



Wat is kwalitatieve opvang? 
(ouders)

0 10 20 30 40 50 60 70

Andere: flexibele openingsuren, zodat werkende ouders…

Andere: Bewaking van kwaliteit/prijs is even belangrijk

Ouders voelen zich welkom

Kinderen kunnen zelf kiezen hoe ze de tijd invullen

Kinderen kunnen zelf beslissen of ze deelnemen aan de…

Continuïteit in het begeleidingsteam

Begeleiders genoten specifieke pedagogische opleidingen

Vriendschappen en verbinding tussen kinderen stimuleren

Goede bereikbaarheid

Correcte prijs

Veel spelplezier

Gevarieerd aanbod aan activiteiten

Binnen én buiten spelen



Activiteiten in schoolopvang, 
goed idee?

OUDERS KINDEREN

92

8

ja neen

65,33

34,67

ja neen

Ideetjes: turnen, skateboarden/rolschaatsen, spelletjes zoals chiro, gezelschapsspelen voor elke 
leeftijd, dansen, tiktok, voetbal, muziekles, knutselen, trefbal, basket, computerlessen, grote 
kinderen die spelletjes doen voor kleine kinderen (beurtrol), bouwblokken, schaken, 
voorleesklassen, huiswerkbegeleiding, multimove, theater, omnisport, dans, taallessen, bakdag, 
pottenbakken, muziek, atletiek, turnen, kleine workshops, knutselen/activiteiten volgens thema 
(vb. kerst, halloween), sport (= veel voorkomend antwoord)



Opmerkingen/suggesties
• Vakantieopvang in school tijdens 

schoolvakantie

• Fiscale aftrekbaarheid

• Ook ouders moeten zich goed voelen

• Vliegende teams inschakelen om kinderen te 
laten kennismaken met aanbod (niet alles kan 
naar school)

• Vervoer naar activiteiten

• Goede begeleiders opvang = bepalend voor 
kwaliteit



Opmerkingen/suggesties
• Vakantieopvang vaak te beperkt naar uren (9u-

16u) / opvang is dan nog een bijkomende kost

• Nood aan kwalitatieve kampen peuter/1e

kleuter (2,5 jaar)

• Opvang: te weinig activiteiten, er wordt enkel 
gepast op de kinderen

• Geen naschoolse opvang in bijzonder 
onderwijs



Input scholen / 
stakeholders



SWOT-analyse
• Sterktes

• Verbeterpunten

• Kansen

• Gevaren



STERKTES
• Ruim aanbod van sport, veel 

jeugdverenigingen, veel variatie
• Noot: zorgen voor goede spreiding naar 

deelgemeentes 

• Overal naschoolse opvang in school:
• Toegankelijk voor iedereen

• Veel materiaal

• Aangepaste locatie

• Al veel “good practices” in BOA-visie



STERKTES
Good practices

• Knutselen in de opvang
• Kinderen die minder kansen krijgen voor een hobby, kunnen 

meedoen met naschoolse sport
• Vakantieopvang op school
• Samenwerking met academie
• Samenwerking met Litte Ball Village (kleuteropvang in 

schoolvakanties)
• Speelpleinwerking op school
• Sport op woensdagnamiddag
• Samenwerking met chiro, scouts: spelletjes op speelplaats
• Lezen in BIB
• Samenwerking met CAW schoolopbouwwerk
• Samenwerking met gezinsbond
• Zomerschool eind augustus 
• Yoga op school 
• Samenwerking met multimove



VERBETERPUNTEN
1. Toegankelijkheid verbeteren

2. Duidelijk overzicht aanbod

3. Nood aan meer flexibiliteit

4. Meer oog voor specifieke doelgroepen

5. Inzetten op kwaliteitsverhoging

6. Inzetten op samenwerking



1 Toegankelijkheid verbeteren
• Bij bepaalde sportclubs en academies is de drempel te hoog 

(zeker voor SES en ATN)

• Inzetten op diversiteit bij verenigingen 

• Vervoer regelen (ook naar deelgemeentes)

• Betaalbaarheid aanpakken: 
• Lidgeld, sportkleding, competitie (entree)
• Mia uitpas voor alle activiteiten
• Wat als sociaal tarief nog te duur is?

• Eerste stap verkleinen:
• Proevertjes, Vb Academie, integreren in BOA
• Speldag : waar je met aanbod kan kennismaken
• Activiteiten laten komen naar de scholen = toegankelijker maken voor 

kinderen en ouders

• Vertrouwen verhogen: wanneer aanbod onbekend (vb. voor 
anderstaligen)



2 Duidelijk overzicht aanbod
• Nuancering: de meeste ouders uit de bevraging geven duidelijk aan dat dit eigenlijk wel OK is. 

Kinderen kennen aanbod wel niet altijd…

• Soms moeilijk om als ouder je weg te vinden in een uitgebreid aanbod: nog iets meer aandacht geven 
aan beter informeren!

• Info bundelen --- soort keuzemenu voor kinderen

• Private activiteiten ook opnemen in Leiedraad en Stadswebsite

• Duidelijke folders van jeugdverenigingen en sportclubs (met picto’s en duidelijke taal) 

• Meertalige folders (zeker Frans)

• Overzichtelijke website

• Brugfiguren en schoolopbouwwerker betrekken bij vb. speelpleinwerking

• Niet enkel digitaal informeren! En in verschillende talen? 

• Dag organiseren op school waar het aanbod wordt voorgesteld (verschillende standen), aanbod 
meedelen op onthaalmomenten voor ouders

• Organisatie vrije tijdsbeurs: aanbod bekend maken

• Laat leerkrachten het aanbod uitleggen aan kinderen / geef info aan leerkrachten

• De manier (of tijdstip) van inschrijving erbij te zetten en hier ook de nodige ondersteuning in bieden. 
Informeren over de manier van inschrijven en tegelijkertijd ook de financiële haalbaarheid voor ouders 
bekijken. Misschien is er wel nog korting mogelijk of een spreiding van betalen wat het voor hen wel 
mogelijk maakt. 



3 Nood aan meer flexibiliteit
• Nood in Menen aan halve dagdeel opvang tijdens 

vakantie
• Vaste dagdelen niet altijd interessant voor ouders die in een 

onregelmatig uurrooster werken

• Kampen vaak ma tot vrij (duur voor ouders die bijvoorbeeld 
maar twee dagen opvang nodig hebben)

• Onvoldoende opvang: lange wachtlijsten, te dure 
opvang, weekend opvang, noodopvang, flexibele 
opvang 

• Opvang tussen 6u30-19u

• Meer inzetten op kortstondige opvang

• Weekendopvang voor werknemers in de zorg (zonder 
extra netwerk), voor werknemers in winkels,…



4 Meer oog voor specifieke doelgroepen

• Oog voor doelgroep 2.5 j – 3 j
• Te weinig aanbod

• Rustmomenten voorzien (vb. slaapruimtes)

• Activiteiten voor kleuters

• Anderstaligen/allochtonen

• Kinderen die school lopen in Menen maar in Moeskroen of Frankrijk 
wonen

• Kwetsbare kinderen: drempel blijft hoog bij sociaal zwakkeren 

• Doelgroep: 10-11-jarigen hangen vaak rond bij jongeren op straat: nood 
om hiervoor een passend aanbod te vinden. Jakkedoe voor -14 jarigen?

• Toegankelijkheid voor kinderen met beperkingen 
• Meer aanbod (nu onvoldoende)
• Voldoende opleiding voor begeleiders van zorgkinderen---niet evident  

• Samenwerking rond vakantieopvang voor mensen met een beperking - aanbod te 
beperkt vb. slechts twee weken

• Aangepaste infrastructuur: time-out-ruimte



5 Inzetten op kwaliteitsverhoging

Algemeen
• Integratie & inclusie: iedereen welkom

• Aangepaste infrastructuur: vb. rust brengende kleuren en 
voldoende materiaal

• Vertrekken vanuit het kind/jongere

• Goed opgeleid personeel / voldoende personeel

• Structuur bieden

• Voldoende variatie

• Veilige locatie

• Terugkoppeling en het betrekken van de ouders (foto’s, 
filmpjes) ---herinneringen voor beide

• Taalstimulering: op speelse manier taal stimuleren 



5 Inzetten op kwaliteitsverhoging

Specifiek naar opvang in school
• Kwaliteitslabel is goede zaak: zal de kwaliteit van de 

buitenschoolse opvang verbeteren. 

• Studie – huiswerk tijdens opvang

• Leuke en ontspannende activiteiten

• Kinderen moeten kunnen spelen (bij voorkeur buiten), 
voldoende beweging mogelijk maken

• Kinderen moeten zelf keuze kunnen maken

• Streven naar een zinvolle tijdsbesteding, geen 
bezigheidstherapie

• Ook aandacht naar opvang over de middag: hier vaak 
verveling



5 Inzetten op kwaliteitsverhoging

Kwaliteit meten: 
• Veel meer controle!  

• Fysieke bezoeken

• Bevraging bij ouders, kinderen, leiders en 
monitoren

• Foto’s

• Via begeleiders

• Er bestaan meetinstrumenten om kwaliteit te meten 
met objectieve criteria + scores



7 Inzetten op samenwerking

OCMW Menen Team activering
Team 

kinderarmoede

CAW 
schoolopbouwwerk

BIB, academies, 
jeugddienst

Andere scholen

Sportclubs en 
organisaties

Zelfstandige 
ondernemers

Deeltijds 
kunstonderwijs

 Inzetten op delen beschikbare ruimtes voor alle partners



KANSEN
• Inclusieve opvang en aanbod creëren

• Uitbreiding bestaande goede initiatieven: vb. meer kinderen 
in de Babbeldoos

• Extra opvangplaatsen, noodopvang, opvang vanuit Stad 
Menen, weekend opvang met meer flexibiliteit

• Meer opvanginitiatieven tussen 6u30-19u

• Aan de slag gaan met de bereikbaarheid ---vele kwetsbare 
gezinnen zonder auto

• Ruim aanbod activiteiten creëren

• Keuzemogelijkheid van kinderen, ook om niet mee te doen

• Peuters slaapruimte creëren

• Ouderparticipatie

• Ander aanbod voor kinderen met extra zorgen



KANSEN
• Oog en oor voor kwetsbaren, anderstaligen

• Lessen beeld/ woord / muziek voor alle kinderen die willen (maar tot nu de kans niet 
kregen)

• Beter en meer materiaal aankopen

• Investeren in (meer) gediplomeerde mensen / ervaren mensen (meer loon?)

• Vervoer organiseren

• Alle financiële drempels weghalen

• Taalstimulering (vb. vakantiebabbels, leesgroepjes) in elke school (vb. op 
woensdagnamiddag)

• Meer promotie, meer activiteiten tijdens speeltijden organiseren voor scholen

• Proevertjes organiseren op school (vb. over de middag): yoga, sport, toneel/drama, 
leren koken, techniek, …

• Bepaalde doelgroepen proactief opzoeken en uitnodigen 

• Sportdag organiseren waarbij kinderen verschillende sporten kunnen uit proberen. 



GEVAREN
• Vanuit dezelfde visie vertrekken kan opnieuw voor exclusie 

zorgen, creativiteit is de sleutel!

• Betere communicatie rond gebruik zalen, sporthal, Park ter Walle 
vb. bij verbouwingen 

• Bij activiteiten proberen vertrekken vanuit een volledig nieuwe 
basis of fundering.  Vanuit dezelfde fundering vertrekken als het 
huidige aanbod kan opnieuw zorgen voor dezelfde hiaten.

• Misbruik van subsidies / eerlijke verdeling subsidies

• Bepaalde acties kosten veel geld (voldoende subsidies hiervoor?)

• Oppassen: meer kinderen toeleiden = grotere groepen

• Gedeelde verantwoordelijkheid: dergelijke acties mogen niet op 
zelfde schouders komen

• Goed afspraken bij samenwerking (soms negatieve gevolgen voor 
school als je externen toelaat)



VERVOLG



 DENKGROEP 
• Analyse van resultaten toelichten 

• Omzetten in acties

• Opmaak actieplan 2022

• Verdeling subsidies

 WERKGROEP “proeftuin in school”

 WERKGROEP “ kleuteropvang met  

kwaliteitslabel” 



Medewerkers BOA

Cara Huygen – cara.huygen@menen.be / 0493 09 32 11

Céline Baïda – celine.baida@menen.be / 056 52 71 13

mailto:cara.huygen@menen.be
mailto:celine.baida@menen.be

