
 

 

Technische Fiche :   KINDEROPVANG 

      Samengesteld door:  Monica Bruylandt & 
          Sonia Van Laere 
 
1. Vaststelling  
 
Op de website van Kind & Gezin worden de opvangmogelijkheden vermeld in Tervuren, 

Kortenberg, Bertem en Huldenberg : <http://www.kindengezin.be>  ). 

Er staat ook te lezen welke taal wordt gebruikt in de opvang. 

 

1. Kinderopvang 

  ‐  41 kinderopvanginitiatieven voor peuters tot schoolleeftijd: 10 gebruiken alleen 

  Nederlands. 

‐  5 gebruiken alleen een andere taal. 

(één hiervan biedt inkomensgerelateerde opvang aan, en is m.a.w. gesubsidieerd 

door de Vlaamse Overheid) 

‐  22 gebruiken zowel Nederlands als andere talen 

‐  4 hebben geen taal aangeduid op de website 

 

2. Voor‐ en naschoolse kinderopvang   

  ‐  4 initiatieven voor‐ en naschoolse kinderopvang: 

  ‐  2 gebruiken zowel Nederlands als andere talen 

  ‐  2 hebben geen taal aangeduid op de website 

 

 

2.Analyse van de Praktijk 
 
Volgens de taalwet gaat het hier over contacten in de privésfeer en staat het 
iedereen vrij te kiezen welke taal hij gebruikt. Toch zijn er enkele bedenkingen bij te 
formuleren: 

 
• Kind & Gezin is het officiële orgaan van de Vlaamse Overheid dat 

kinderopvang controleert, begeleidt, eventueel subsidieert…  
Aangezien de Vlaamse Overheid allerlei initiatieven neemt om het Vlaams 
Karakter van de Rand te bevorderen, zou het logisch zijn als ook Kind & 
Gezin deze strategie volgt. Kind & Gezin laat evenwel uitschijnen dat er in de 
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kinderopvang om het even welke taal gebruikt kan worden, ook als het gaat 
om initiatieven die door de overheid erkend of gesubsidieerd zijn.  

           Het gaat zelfs verder. Allicht heeft men bij Kind & Gezin de talen gewoon 
           alfabetisch opgesomd op de website. Maar het komt er op neer dat in de 
           kinderopvanginitiatieven waar verschillende talen gesproken wordt, 
           Nederlands na Duits, Engels en Frans vermeld wordt. 

 
• Nederlandstalige ouders lopen het risico een kinderopvanginitiatief te 

contacteren waar geen Nederlands gesproken wordt.  
In theorie kunnen ze dan naar een ander kinderdagverblijf gaan. Maar er zijn  
niet voldoende opvanginitiatieven, en er zijn vaak wachtlijsten.  
M.a.w., de taalvrijheid van Nederlandstalige ouders wordt hier geschonden. 
Ze kiezen, in Vlaanderen, voor Nederlandstalig opvang en ze vinden geen 
plaats. Terwijl Kind & Gezin wel opvangplaatsen erkent en subsidieert waar 
geen Nederlands gesproken wordt. 

 
• De meeste van de kinderen die opgevangen worden tussen 0 en 2,5 jaar 

komen daarna in het Nederlandstalig onderwijs terecht.  
Zoals in de “Technische Fiche Onderwijs” wordt aangehaald, kennen meer en 
meer kinderen geen Nederlands als ze aan hun schoolloopbaan beginnen. Er 
moet dan geïnvesteerd worden in extra taallessen, extra taalleerkrachten… 
om deze leerlingen bij te werken.  
Ook om budgettaire redenen is het dus wenselijk kinderen voor de 
schoolleeftijd al in het Nederlands op te voeden. Als er in de kinderkribben 
ook met de ouders Nederlands gesproken wordt, kennen die ook al 
Nederlands als hun kind naar de kleuterklas gaat. 

 

3.Impact van de situatie 
 

- Kinderen kennen geen Nederlands als ze op driejarige leeftijd in de Vlaamse 
school toekomen.   

 
- Nederlandstalige ouders vinden geen Nederlandstalige opvang 

 
     -  Anderstaligen worden niet aangezet om – in een ééntalig Nederlandstalige 
 regio - Nederlands als omgangstaal te gebruiken. Men suggereert zelfs dat 
 men een taal naar keuze kan gebruiken  bij contact name met de ‘erkende’ en 
 met Vlaams geld gesubsidieerde  kinderopvang. 
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4. Oplossingen 
 
    -     Op de website van Kind & Gezin staat zowel bij Zelfstandige Onthaalouders  
           als bij Zelfstandige kinderdagverblijven dat er “niet mag gediscrimineerd  
 worden omwille van culturele of maatschappelijke afkomst, nationaliteit, 
 geslacht, geloof of levensovertuiging.”   
           Daaruit volgt dat Nederlandstalige kinderen in elk opvanginitiatief van Kind 
           & Gezin moeten terecht kunnen. M.a.w. er moet voor gezorgd worden dat er 
 geen opvanginitiatieven meer bestaan waar geen Nederlands gesproken 
 wordt. 
 

- Maar eigenlijk zou de oplossing meer structureel moeten zijn. Net zoals  
Nederlands de officiële taal is in het onderwijs in Vlaanderen, zou het ook de 
officiële taal moeten zijn in alle door Kind & Gezin erkende, gemelde, 
gesubsidieerde…opvang. 
 

- Daarnaast zouden ouders ook hier een intentieverklaring moeten 
ondertekenen waarin ze bevestigen dat ze Nederlands als voertaal willen 
gebruiken. 
 

- Zelfs voor er een wettelijk kader is waarin staat dat de opvangtaal Nederlands 
moet zijn zou er (door het kabinet van Min. Bourgeois) bij de diensten voor 
kinderopvang kunnen op aangedrongen worden dat ze alleen onthaalouders 
aansluiten die Nederlands spreken. Deze aanpak heeft al gewerkt voor de 
dienst opvanggezinnen van Opbouwwerk Haviland in Halle-Vilvoorde. In onze 
vier gemeenten gaat het over de dienst Opvanggezinnen Landelijke 
Kinderopvang (van KVLV). 

 
- De Buitenschoolse Kinderopvang van Stekelbees hangt bijna altijd nauw 

samen met een Vlaamse Lagere School. Het zou toch logisch zijn dat daar 
Nederlands gesproken wordt. Toch vermeldt Stekelbees op zijn websites dat 
er ook Frans, Engels en Duits gesproken wordt. 
 

- Bij de vermelding van de verschillende opvanginitiatieven op de site van Kind 
& Gezin dient Nederlands als eerste taal vermeld te worden. 
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5. Juridisch kader (mogelijke verwijzingen)  
 

- De taalwet wijzigen. Ook in voorzieningen die onder ‘Welzijn’ vallen het 
verplicht maken van het Nederlands in een wettelijk kader gieten. 

 
- De taalvrijheid van Vlamingen om in Vlaanderen Nederlands te gebruiken 

garanderen. 
 

- Een engagementsverklaring wettelijk mogelijk maken. 


