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Kinderopvang bij modale gezinnen

Wat het gebruik van kinderopvang betreft, stelden
we vast dat van de voorschoolse kinderen (<
2,5 jaar) niet minder dan 61,6% regelmatig (mini-
mum 5 uur per week) wordt opgevangen. In verge-
lijking met 1997 betekent dit een stijging van bijna
5%. Van de ouders met kleuterschoolkinderen tus-
sen 3 en 6 jaar maakt ongeveer de helft (49,4%) re-
gelmatig gebruik van opvang buiten de schooluren
en van de kinderen uit de lagere school (6 tot
12 jaar) 28,6%. Het opvanggebruik neemt bijgevolg
af naarmate het kind ouder wordt.

De intensiteit van de opvang (d.i. het aantal uren
opvang per week) ligt bij de voorschoolse kinde-

ren tamelijk hoog. Bijna 60% van
de ouders maakt minstens 4 volle
dagen (d.i. van 6 uur of meer per
dag) gebruik van kinderopvang.
Bij de kleuter- en de lagere school-
kinderen wordt ongeveer de helft
5 dagen per week opgevangen en
meer dan de helft hiervan tussen
de 5,5 uur en de 15 uur per week.

De meeste moeders met kinderen
van 3 maanden tot 12 jaar geven
aan dat ze in hoofdzaak een be-
roep doen op kinderopvang om te
kunnen blijven werken.
Uit de analyse blijkt bovendien
dat, hoe langer de arbeidsduur van
de moeder en hoe hoger haar
opleidingsniveau, hoe meer uren
per week zij gebruik maakt van
opvang voor haar voorschools
kind. Bij kleuterschoolkinderen

speelt naast de arbeidsduur en het opleidingsni-
veau ook de woonplaats een bepalende rol: ouders
uit de provincie Limburg doen het minste een be-
roep op opvang. Bij de lagereschoolkinderen is de
arbeidsduur van de moeder bepalend, samen met
haar beroep en het gezinsinkomen. Hoe hoger het
gezinsinkomen, hoe meer gebruik gemaakt wordt
van opvang buiten de schooluren.

De opvangvorm varieert met de
leeftijd van het kind

De belangrijkste opvangvorm (d.i. waar de meeste
uren worden doorgebracht) voor de modale groep
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De vraag naar kinderopvang in Vlaanderen zit nog steeds in een

stroomversnelling en nooit was het gebruik ervan zo hoog als

vandaag. Het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) kreeg van

Kind en Gezin eind 1999 de opdracht om een aantal aspecten van

de opvangproblematiek in Vlaanderen te onderzoeken. Hiervoor

werd een brede schriftelijke bevraging georganiseerd bij een re-

presentatieve groep van een 2000-tal ouders met jonge kinde-

ren. Zowel de opvang van niet-schoolgaande als van schoolgaan-

de kinderen (tot 12 jaar) kwam aan bod. Naast de analyse van

deze ‘modale’ Vlaamse gezinnen, werd tevens het gebruik van

kinderopvang nagegaan bij een aantal specifieke groepen, met

name gezinnen met een gehandicapt kind, allochtone gezinnen,

kansarme gezinnen, eenoudergezinnen en gezinnen waarin de

moeder werkloos is. De bevraging van de allochtone en kansarme

gezinnen gebeurde via interviews bij de mensen thuis.



ouders met voorschoolse kinderen is het opvanggezin
(aangesloten bij een dienst), gevolgd door de groot-
ouders en het gesubsidieerd kinderdagverblijf. Voor
de ouders met kleuterschoolkinderen komen de
grootouders op de eerste plaats, gevolgd door op-
vang door en in de school. Voor de lagereschoolkin-
deren staat de opvang door en in de school, samen
met de grootouders, bovenaan. Ook worden andere
familieleden, vrienden en buren, evenals huisperso-
neel vaker ingeschakeld dan bij jongere kinderen.

Wat bepaalt de keuze van de
opvangvorm?

Ouders met voorschoolse kinderen die opteren voor
een opvanggezin appreciëren vooral de combinatie

van de geborgenheid en de professionaliteit die ge-
boden wordt. Bij de uiteindelijke keuze voor een
bepaalde opvangplaats spelen echter ook prakti-
sche overwegingen. Zo zijn bij de keuze voor op-
vang door de grootouders de geboden flexibiliteit
en de kostprijs de belangrijkste criteria. Bij het kin-
derdagverblijf en het opvanggezin is dit vaak de
vlotte bereikbaarheid. Uit de analyse blijkt verder
dat gezinnen met een laag inkomen voor de op-
vang van hun voorschoolse kinderen duidelijk meer
voor de grootouders kiezen. Dit is niet zo verwon-
derlijk aangezien men de grootouders doorgaans
niet moet betalen. Moeders met een universitair di-
ploma maken dan weer meer gebruik van een kin-
derdagverblijf dan andere moeders en ook voltijds
werkende moeders doen meer een beroep op deze
opvangvorm dan deeltijds werkende moeders.
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Tabel 1.
Regelmatig gebruik kinderopvang door modale gezinnen (in %)

Voorschools Kleuterschool Lagere school

(3 maanden
tot 2,5 jaar)

2,5 tot 3 jaar
deeltijds schoolgaand

2,5 tot 3 jaar
voltijds schoolgaand

3 tot 6 jaar (6 tot 12 jaar)

61,6 96,9 38,0 49,4 28,6

Tabel 2.
De belangrijkste opvangvorm per leeftijdscategorie van het kind (in %)

Belangrijkste opvangvorm Voorschools
(3 maanden tot 2,5 jaar)

Kleuterschool
(2,5 tot 6 jaar)

Lagere school
(6 tot 12 jaar)

Informele opvang

Grootouders 27,3 45,2 34,3

Andere familieleden, vrienden, buren 4,8 7,2 14,9

Formele opvang

Initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) – 10,7 4,5

Opvang door en in de school – 26,3 35,8

Gesubsidieerd opvanggezin 30,0 3,6 0,0

Gesubsidieerd kinderdagverblijf 22,5 0,0 1,5

Particulier opvanggezin 8,2 4,8 1,5

Particulier kinderdagverblijf 6,5 0,2 0,0

Andere

Huispersoneel, au pair, PWA, ... 0,7 2,0 7,5



Bij ouders met schoolgaande kinderen zijn bij de
keuze voor een initiatief voor buitenschoolse op-
vang (IBO) of voor opvang door en in de school
praktische redenen vaak doorslaggevend (flexibili-
teit, vlotte bereikbaarheid, ...). De belangrijkste re-
den blijkt evenwel dat de kinderen er zelf voor kie-
zen.

Bij de kleuterschoolkinderen kiezen niet-werkende
moeders meer dan werkende moeders voor de
grootouders, waarschijnlijk omdat het doorgaans
occasionele opvang betreft. Voor de buitenschool-
se opvang valt tevens op dat lageropgeleiden de
voorkeur geven aan de initiatieven voor buiten-
schoolse opvang terwijl de hogeropgeleiden meer
kiezen voor opvang door en in de school.

De zoektocht naar een geschikte
opvang

De meeste ouders uit de modale groep hebben
zich reeds vóór het eind van de derde maand van
de zwangerschap geïnformeerd over de mogelijk-
heden inzake kinderopvang. Het is bovendien op-
vallend dat de meerderheid van de ouders minder
dan 1 week nodig heeft om een geschikte opvang
te vinden. De duur van de zoektocht verschilt
evenwel naargelang de opvangvorm. Zo neemt de
zoektocht naar een geschikt opvanggezin of een
kinderdagverblijf doorgaans meer tijd in beslag
(enkele weken tot enkele maanden).
Naast de vaak lange wachtlijsten zijn het vinden
van een opvangvorm die afgestemd is op de werk-
uren en het gebrek aan opvangvoorzieningen in de
buurt de voornaamste knelpunten.

Een grote tevredenheid

Algemeen kunnen we stellen dat ouders tevreden
tot zeer tevreden zijn over de opvangvorm waarop
zij een beroep doen. Uit de evaluatie van de op-
vangvormen komen per opvangvoorziening echter
zowel sterkten als zwakten naar voor.
Zo blijkt een opvanggezin flexibeler te zijn dan een
kinderdagverblijf, is er een meer persoonlijke aan-
pak en zijn de speelmogelijkheden buiten en de
verkeerssituatie er beter. In een kinderdagverblijf
komt de professionaliteit als sterkte naar voor. De
kinderen wordt regelmaat geboden en ze worden

in sterke mate gestimuleerd. Ook de sfeer, de luis-
terbereidheid, de ruimte die er aan kinderen
geboden wordt en de veiligheid van een kinder-
dagverblijf worden sterk gewaardeerd.
Voor de kleuterschoolkinderen werden eveneens
de sterkten en zwakten van een initiatief buiten-
schoolse opvang (IBO) en van opvang door en in
de school bekeken. Een IBO blijkt flexibeler te zijn
dan de opvang in de school: de openingsuren zijn
er beter en er zijn meer mogelijkheden tot opvang
in vakantieperiodes. Bij de opvang in de school
wordt volgens de ouders meer professionaliteit aan
de dag gelegd. Er wordt meer rekening gehouden
met de leeftijd van het kind en ouders zijn er tevre-
den over de wijze waarop de kinderen gestraft en
beloond worden. Ook dienen de kinderen zich niet
bijkomend te verplaatsen.

Wat bij ziekte van het kind of op
moeilijke momenten?

Wanneer het kind kortstondig ziek is springen
voornamelijk de grootouders in voor de opvang.
Indien dit niet mogelijk is, nemen de ouders een
dagje jaarlijks verlof, een recuperatiedag of een dag
verlof om sociale of familiale redenen. Slechts een
beperkt aantal ouders doet een beroep op een or-
ganisatie die zieke kinderen opvangt.
Ook op moeilijke opvangmomenten (d.w.z. na zes
uur ’s avonds, tijdens het weekend, op voortdu-
rend wisselende dagen, meer dan 11 uur per dag,
...) wordt vooral de hulp van de grootouders inge-
roepen, naast andere familieleden, vrienden en bu-
ren.

Kinderopvang bij enkele specifieke
groepen: een grote verscheidenheid

Bij de specifieke groepen beperkte het onderzoek
zich tot het gebruik van opvang voor de nog niet
schoolgaande kinderen (< 2,5 jaar). We stelden een
grote verscheidenheid vast inzake het gebruik van
kinderopvang.

Het gebruik van kinderopvang door ouders met
een gehandicapt kind is vergelijkbaar met de
modale groep (64,0% versus 61,6%). De intensiteit
van de opvang (niet in tabel) ligt evenwel veel
lager, voornamelijk doordat de meerderheid van
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de moeders met een gehandicapt kind deeltijds
werkt.
Ook alleenstaande ouders (in hoofdzaak alleen-
staande moeders) maken regelmatig gebruik van
opvang (54,5%), voornamelijk om te kunnen blij-
ven werken. Hier is het aantal uren opvang per
week vergelijkbaar met de modale groep.
Voor de andere onderzochte groepen (allochtone
gezinnen, kansarme gezinnen en gezinnen waarin

de moeder werkloos is) ligt het opvanggebruik
veel lager (respectievelijk 12,9%, 31,4% en 14,6%).
De belangrijkste reden is de lagere arbeidspartici-
patie van de moeders uit deze groepen. In geval
men werk heeft stemmen de werkuren (avond-,
nacht- of weekendwerk) bovendien vaak niet over-
een met de openingsuren van de opvang). Daar-
naast stelden we vast dat heel wat allochtone en
kansarme ouders geen vertrouwen hebben in op-
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Tabel 3.
Regelmatig gebruik kinderopvang voor voorschoolse kinderen door specifieke groepen in vergelijking met de
modale groep (in %)

Modale groep Ouders met een
gehandicapt

kind

Alleenstaande
ouders

Allochtone
gezinnen

Kansarme
gezinnen

Werkloze
moeders

61,6 64,0 54,5 12,9 31,4 14,6

Tabel 4.
De belangrijkste opvangvorm voor de specifieke groepen in vergelijking met de modale groep (in %)

Opvangvorm Modale
groep

Ouders met
gehandicapt

kind

Alleen-
staande
ouders

Allochtone
gezinnen (*)
(occasioneel)

Kansarme
gezinnen (*)
(occasioneel)

Werkloze
moeders (*)
(occasioneel)

Informele opvang

Grootouders 27,3 14,3 27,3 (1) (1) (1)

Andere familieleden,
vrienden, buren

4,8 0,0 9,1 (1) (2) (2)

Formele opvang

Gesubsidieerd
opvanggezin

30,0 53,6 27,3 (–) (–) (–)

Gesubsidieerd
kinderdagverblijf

22,5 17,9 36,4 (2) (1) (–)

Particulier
opvanggezin

8,2 7,1 0,0 (–) (–) (–)

Particulier
kinderdagverblijf

6,5 7,1 0,0 (–) (–) (–)

Andere

Au pair,
huispersoneel

0,7 0,0 0,0 (3) (–) (–)

* De absolute aantallen voor deze groepen zijn te klein om de percentages weer te geven
(1) Belangrijkste opvangvorm
(2) Tweede belangrijkste opvangvorm
(3) Derde belangrijkste opvangvorm



vang door onbekenden en dat het in hun cultuur
(nog) vaak de gewoonte is dat de moeder zelf voor
de opvang van haar kinderen instaat. Tevens vormt
de kostprijs van de opvang een drempel. Ook de
intensiteit van de opvang ligt bij deze groepen veel
lager dan bij de modale groep. Er blijkt voorname-
lijk nood aan occasionele opvang (bv. om een Ne-
derlandse taalcursus te volgen, om tijd te hebben
voor het huishoudelijk werk, omdat men de dage-
lijkse zorg tijdelijk niet aankan, etc.). Hieruit blijkt
m.a.w. dat ook niet-werkende ouders nood kun-
nen hebben aan kinderopvang.

Ook de gebruikte opvangvormen
verschillen

Daar waar bij de modale ouders voor de opvang
van nog niet schoolgaande kinderen het (gesubsi-
dieerd) opvanggezin op de eerste plaats komt,
geldt dit bij de onderzochte specifieke groepen uit-
sluitend voor de ouders met een gehandicapt kind.
Deze ouders hechten vooral belang aan de gezins-
sfeer, de vertrouwdheid met de opvangouder en de
goede verzorging. Ook de aanwezigheid van kin-
deren zonder een handicap vindt men belangrijk,
zowel vanuit pedagogische overwegingen (het
kind met een handicap leert van de andere kinde-
ren) als met het oog op de integratie van het kind
in de maatschappij. Het zijn voornamelijk ouders
met een ernstig gehandicapt kind die – vaak uit
noodzaak – een gespecialiseerde opvangvoorzie-
ning, uitsluitend gericht naar kinderen met een
handicap, verkiezen.
Bij de alleenstaande ouders komt het gesubsi-
dieerd kinderdagverblijf op de eerste plaats, ge-
volgd door de grootouders en het gesubsidieerd
opvanggezin. De kostprijs is hierbij de belangrijk-
ste reden.
De allochtone ouders, de kansarme ouders en de
werkloze moeders maken het meest gebruik van
opvang door de grootouders, evenals door andere
familieleden, vrienden en buren. De kostprijs
speelt ook hier een doorslaggevende rol, evenals
het slechts occasioneel gebruik van opvang. Bo-
vendien woont 14,5% van de bevraagde allochtone
gezinnen in bij de grootouders van het kind. Bij de
kansarme ouders scoort ook het gesubsidieerd kin-
derdagverblijf hoog. Niemand van de onderzochte
allochtone en kansarme ouders doet een beroep
op een opvanggezin, voornamelijk omwille van

een gebrek aan vertrouwen in deze opvangvorm,
wat op zijn beurt samenhangt met een gebrek aan
informatie over en ervaring met een opvanggezin.

De zoektocht naar opvang wordt
uitgesteld

In tegenstelling tot de modale ouders, waarbij de
meerderheid reeds voor de derde maand van de
zwangerschap begint te informeren naar de op-
vangmogelijkheden, gaan de ouders uit de onder-
zochte specifieke groepen doorgaans veel later op
zoek. Meestal gebeurt dit bij een concrete aanlei-
ding zoals het vinden van een job, na inschrijving
voor een opleiding of in een crisissituatie. Het be-
treft vaak situaties waarbij men snel opvang moet
vinden. Ouders met een gehandicapt kind nemen
doorgaans een afwachtende houding aan, afhanke-
lijk van hoe de handicap evolueert.
Informatie over de opvangvoorzieningen in de
buurt bekomen de ouders uit de onderzochte groe-
pen doorgaans van familie, vrienden en kennissen.
Ook de eigen ervaring met een bepaalde opvang-
vorm speelt een belangrijke rol. Opvallend is dat
niemand van de bevraagde allochtone ouders
aangeeft gebruik te hebben gemaakt van externe
informatie (bv. van hulpverleners, Kind en Gezin,
de stad of gemeente). Dit zou kunnen betekenen
dat de informatie deze doelgroep niet (voldoende)
bereikt.

Besluit

Het onderzoek brengt een gedifferentieerd beeld
inzake het gebruik van kinderopvang aan het licht.
Hierbij stellen we vast dat kinderopvang niet alleen
een (nood)zaak is voor werkende ouders en dat
bepaalde groepen ouders vaak om andere redenen
dan de modale ouders gebruik maken van opvang.
Deze diversiteit in gebruik en gebruikers maakt
een aangepast opvangaanbod noodzakelijk, waar-
bij rekening wordt gehouden met de noden van de
verschillende gebruikersgroepen en waarbij de
kinderopvang een afspiegeling vormt van de diver-
siteit in de samenleving.
Enkele aandachtspunten voor het beleid zijn de uit-
breiding van de opvangmogelijkheden voor zieke
kinderen en tijdens de vakantieperiodes, een meer
flexibel georganiseerd aanbod van occasionele op-
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vang, het frequenter inschakelen van allochtone
medewerkers in de formele opvangvoorzieningen
en gerichte informatieverstrekking naar bepaalde
groepen ouders die niet op de hoogte zijn van het
bestaande opvangaanbod.
De oplossingen voor de bestaande knelpunten
moeten echter niet alleen bij de opvangvoorzie-
ningen worden gezocht. Een tweede belangrijke
piste is het verruimen van de mogelijkheden om
arbeid en zorg te combineren, bijvoorbeeld door
het uitbreiden van de mogelijkheden inzake famili-
aal verlof gedurende de twee eerste levensjaren

van het kind, een versoepeling van de reglemen-
tering omtrent loopbaanonderbreking en het
aangekondigde betaald zorgverlof.
Het belang van het kind mag in de beleidsoverwe-
gingen niet uit het oog verloren worden.

Leen Sannen
Karlien Vanpée
HIVA
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