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Persbericht:      

Gentse kinderopvang eist weerwoord:  

kinderopvang verdient meer respect en investeringen in 

kwaliteit ! 

 

Als verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen in Gent zijn wij bijzonder 

aangeslagen door de reportages in het Laatste Nieuws en op VTM. Het is zeker niet onze 

bedoeling de feiten, die in de reportages beschreven worden, te gaan vergoelijken en het is 

goed dat wantoestanden aangekaart worden via de pers. Voor ons kan een dergelijke manier 

van omgaan met de kwetsbaarste kinderen uiteraard niet. Wij staan elke dag paraat voor 

een warme en stimulerende aanpak van de kinderen en we hopen dan ook dat dit 

ontoelaatbaar gedrag door Kind en Gezin kordaat zal aangepakt worden.    

Deze wantoestanden hebben betrekking op slechts een heel beperkt deel van de sector 

maar ze stellen wel de hele sector in een bijzonder negatief daglicht. En dit op bijzonder 

moeilijk moment voor alle medewerkers in de kinderopvang: de kinderopvang is namelijk 

gedurende de eerste coronagolf en ook tijdens de schoolvakanties altijd open gebleven. De 

kinderbegeleidsters en verantwoordelijken hebben het voorbije jaar in bijzonder moeilijke 

omstandigheden gewerkt, met risico voor hun eigen gezondheid en voor die van hun familie. 

Velen zijn in quarantaine moeten gaan, waardoor de druk op de overblijvende collega’s nog 

groter werd. Kortom de verantwoordelijken en kinderbegeleidsters voelen zich uitgeput, 

tegelijk zijn ze ook trots op wat ze realiseerden.  En dan komt dit schokkende verhaal in HLN. 

Het komt aan als een mokerslag omdat het de kinderopvang enkel op een negatieve manier 

in het nieuws brengt. 

De kinderopvang heeft dit jaar meer dan ooit bewezen dat ze een belangrijke rol spelen. Hoe 

zouden de medewerkers van ziekenhuizen, woonzorgcentra en het onderwijs hun zo 

belangrijke  taak kunnen vervullen zonder de kinderopvang? Wat zou er gebeurd zijn indien 

de kinderopvang  niet verder had gezorgd voor kinderen uit kwetsbare gezinnen? De 

medewerkers kinderopvang hadden erop gehoopt nu eindelijk de maatschappelijke 

waardering zouden krijgen waar ze al zo lang op wachten. Want ondanks het internationaal 

en wetenschappelijk bewezen belang van de kinderopvang is kinderbegeleider het laagst 

betaalde beroep in Vlaanderen.  

Bovendien is het aantal kinderen per begeleider veel te hoog. Hoewel in andere landen deze 

ratio is verlaagd naar maximum 1 begeleider per 5 kinderen, is hij in Vlaanderen in 2014 

verhoogd naar 1 begeleider per 8 en 1 per 9 kinderen vanaf 2 begeleiders. Vlaanderen als 

één van de rijkste regio’s van Europa is nu al 20 jaar bezig om nieuwe kinderopvangplaatsen 

te creëren die goedkoop zijn maar laat achterwege om ook te investeren in kwaliteit van de 

kinderopvang. Wat de sector nodig heeft zijn  hogere lonen, minder kinderen per begeleider 

en hogere opleidingen, naar analogie met  de andere Europese landen. Het beroep in 



Vlaanderen is onaantrekkelijk en dit alles heeft tot een schrijnend tekort aan opgeleide 

kinderbegeleiders op de arbeidsmarkt geleid. Sinds 2014 is er nochtans een excellente 

opleiding Pedagogie van het Jonge Kind. Deze opleiding is er gekomen met ondersteuning 

van de ganse sector( K&G incluis), maar door de lage verloning en onvoldoende subsidies 

voor pedagogische ondersteuning stromen deze goed opgeleide mensen niet door in de 

sector. Wordt het niet tijd dat de overheid gaat investeren in kwaliteit , dan zouden die grote 

groep die zich dagelijks inzet voor een laag loon eindelijk krijgen waar ze recht op hebben.  

En we willen eindigen met een positieve noot: ondanks dat de beloofde subsidies voor 

pedagogische omkadering niet toegekend zijn investeren de organisatoren in betere 

omkadering en pedagogische ondersteuning. We gaan allemaal voor een warme, deskundige 

en betrokken opvang zodat ouders met een gerust en veilig gevoel hun kindje afgeven. Ook 

de ondersteuning van het nieuwe Mentes vzw, dat zich specifiek richt op kleine 

voorzieningen, maken de weg naar meer kwaliteit mogelijk.   
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