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PERSBERICHT SECTOR KINDEROPVANG IN GENT - 4 MAART 2020 

Gentse kinderopvang trekt aan de alarmbel 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent (LOK Gent) trekt aan de alarmbel omdat  minister 
Beke de eerder gemaakte belofte van minister Vandeurzen niet nakomt om een groeipad 
in de kinderopvang te voorzien. Hierdoor kunnen de lonen in de kinderopvang niet 
opgetrokken tot het niveau van de CAO van 2014. Dit verschil in verloning zorgt voor tal 
van problemen binnen de sector van de kinderopvang en leidt ertoe dat het beroep nog 
minder aantrekkelijk wordt. En dit terwijl de OESO net waarschuwt voor een dreigend 
tekort aan arbeidskrachten in de kinderopvang. 

OESO: er dreigt een tekort aan kinderbegeleiders  

Onderzoek toont ontegensprekelijk aan hoe belangrijk de pedagogische functie van 
kinderopvang is voor de ontwikkeling van de jongste kinderen (0 tot 3 jaar). De 
opleiding  van medewerkers is de belangrijkste voorwaarde voor het realiseren van die 
kwaliteitsvolle  opvang. Het overgrote deel van de Europese landen eist daarom voor een 
deel van het personeel een hogere opleiding (bachelor). De OESO  wijst er in een recent 
rapport (juni 2019) op dat we daarenboven afstevenen op een groot personeelstekort in de 
kinderopvang. En als ouders geen kinderopvang vinden, nemen ze zelf niet meer deel aan de 
arbeidsmarkt. Dit kan gezien de vergrijzing ernstige economische gevolgen hebben.  De 
OESO aanbevelingen zijn dan ook duidelijk: landen moeten de status en de aantrekkelijkheid 
van het beroep verhogen door hogere kwalificatievereisten voor een deel van het personeel 
, en door de lonen van alle medewerkers op te trekken. Een belangrijke aanbeveling waar 
Vlaanderen tot op heden helemaal niet aan tegemoet komt. Vlaanderen werd daarvoor al op 
de vingers getikt in rapporten van de OESO (2001, 2006) en UNICEF (2010).  

Geen gelijk loon voor gelijk werk 

Het decreet Kinderopvang 2014 bouwde terecht wél een kwalificatie en gelijk loon in voor 
alle medewerkers door voor alle kinderdagverblijven dezelfde subsidie in het vooruitzicht te 
stellen, het zogenaamde ‘groeipad’. 

Dat een deel van het personeel een bacheloropleiding diende te hebben werd spijtig genoeg 
niet weerhouden. Dit ondanks het feit dat dit in de meeste Europese landen het geval is, (zie 
lijst onderaan[1]) en dat we bovendien sinds 2014 over een hoogstaande opleiding op 
bachelorniveau beschikken, Pedagogie van het Jonge Kind. 

Ook het ‘groeipad’ staat nu op de helling. De vorige minister beloofde om in zeven stappen 
de lonen van alle medewerkers op te trekken tot het niveau van de CAO van 2014. Slechts 
twee van de zeven stappen zijn gerealiseerd. Huidig minister Beke stelt elke verdere 
gelijkschakeling uit tot 2026, zonder daarbij een tijdspad voorop te stellen. De hele sector 
ervaart dit als een woordbreuk met enorme negatieve gevolgen. 

De kloof tussen medewerkers met een loon conform de CAO en diegenen met een 
minimumloon blijft zo groeien. Werken in de sector wordt nog onaantrekkelijker, terwijl 
kinderdagverblijven nu al kampen met een tekort aan competente mensen. Dit is helemaal 
in tegenspraak met de Belgische en Europese regelgeving die stelt dat voor gelijk werk gelijk 
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loon hoort. Ook het Raadgevend Comité van het Agentschap Opgroeien (Kind & 
Gezin)  maakt zich zorgen over het uitstellen van het groeipad. 

Alleen het subsidiëringsniveau (T2a) stelt kinderdagverblijven in staat de lonen van de CAO 
2014 uit te betalen én te voldoen aan de terecht hoge kwaliteitscriteria (MEMOQ) die door 
diezelfde overheid worden opgelegd. De groei naar dit subsidiëringsniveau wordt nu echter 
stilgelegd, meer nog, er wordt vanaf 2020 een besparing op de bestaande plaatsen T2a 
ingevoerd. 

Kinderdagverblijven die CAO-conforme lonen uitbetalen, overwegen daarom de plaatsen 
voor kinderen toegewezen aan het lagere subsidiëringniveau (T2b) te sluiten. Ze kunnen 
deze conforme lonen door de lagere subsidiëring immers niet  betalen. De enige manier 
waarop ze dit verminderen van hun capaciteit kunnen tegengaan, is nog meer kinderen bij 
één begeleider plaatsen. De huidige ratio van één begeleider voor negen kinderen is al heel 
wat. In het Verenigd Koninkrijk en Finland bedraagt deze ratio één op vier! Dit gaat ten koste 
van de kwaliteit en de veiligheid van de opvang. 

Kinderdagverblijven die een lagere subsidie krijgen - en daarom ook de laagste lonen 
uitbetalen - zien dan weer hun beste medewerkers vertrekken naar kinderdagverblijven 
die  wél lonen volgens de CAO van 2014 uitbetalen. Zij zijn daardoor genoodzaakt om telkens 
opnieuw nieuwe medewerkers te zoeken en in te werken. De zoektocht naar competente 
mensen die tegen een minimumloon deze job met grote verantwoordelijkheid willen doen, 
wordt dus moeilijker en moeilijker. 

Bijna alle Europese landen kiezen voor meer bachelors, Vlaanderen voor meer niet-
gekwalificeerden?  

Om het tekort aan  kinderbegeleiders aan te pakken stellen de ministers Weyts en Crevits 
voor  om de al lage kwalificatievereisten nog verder uit te hollen, door een instroom van 
niet-gekwalificeerde mensen toe te laten, op basis van EVC (eerder verworven 
competenties). Het LOK Gent wil erop wijzen hoe gevaarlijk dit kan zijn voor de toekomst 
van onze jongste kinderen. Ierland werkte  in het verleden ook met niet-gekwalificeerde 
mensen en is de afgelopen jaren geconfronteerd met ongevallen.  De Ierse overheid heeft 
onder druk van de sector en de publieke opinie ingezien dat de medewerkers beter op hun 
moeilijke taak moeten voorbereid worden door een kwaliteitsvolle volwaardige 
vooropleiding. Het LOK is dan ook van mening dat Vlaanderen als één van de rijkste regio’s in 
Europa niet de weg mag opgaan van het opnieuw verlagen en verlaten van de 
kwalificatievereisten. Terwijl landen die over veel minder financiële draagkracht beschikken 
ervoor kiezen om een bacheloropleiding te eisen zouden wij in Vlaanderen net het 
omgekeerde doen. 

Oproep 

Het LOK Gent roept daarom iedereen op om onze baby’s en peuters de verzorgers en 
opvoeders te geven waar ze recht op hebben. Laten we er samen bij de Vlaamse overheid op 
aandringen om in deze legislatuur de eerder gemaakte afspraken na te komen:  hogere 
kwalificatievereisten  én  een betere verloning voor álle kinderbegeleiders, zoals de andere 
(rijke en armere) Europese landen doen. Vlaanderen heeft er de middelen voor, laten we 
dus onze verantwoordelijkheid naar de meest kwetsbare burgers opnemen! 

  



Namens het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent: 

Mireille Verwilst  

Kinderdagverblijf Beregoed – 09/224 59 40  - mireille.verwilst@azstlucas.be 

Mieke Coulembier 

Kinderdagverblijven Fabriek KoeMiek/Villa Boempatat - 09/234 34 87 
- info@villaboempatat.be 

Lieve De Bosscher 

Kinderdagverblijven Stad Gent – 0496/31 12 32– lieve.debosscher@stad.gent 

Guy Taffijn 

Kinderdagverblijven De Biotoop - 0472/64 42 70 – guy@debiotoop.be 

Katrien Sel 

Kinderdagverblijf Bengelhof - 09/235 44 67 - bengelhof@dominovzw.be 

Tifany Minnaert 

Kinderdagverblijven Pimpampukje - 0494/25 59 37 - tifany.minnaert@pimpampukje.be  

Filip Standaert 

Kinderdagverblijven Partena Gezinszorg – 09/269 85 57 - Filip.Standaert@partena-
kinderopvang.be 

Mireille Seghers 

Kinderdagverblijf Pirateneiland – 0472/40 40 13 - info@kinderopvangpirateneiland.be 

Jan Peeters 

Voorzitter Lokaal Overleg Kinderopvang Gent – 0475/68 33 81 - jan.peeters@vbjk.be 

  

 

 
[1] Europese landen waarin deel van medewerkers KO  over bachelor diploma 
beschikken:  Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, 
Montenegro, Portugal, Slovenië, Servië, Ukraine, Zweden 
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