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1.	Vraag	om	ondersteuning	samengevat 
Met De Egeltjes bevinden we ons als kinderopvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte, op 
het kruispunt van welzijn, kinderopvang en armoedebestrijding. Op dit kruispunt schrijven we ons 
eigen verhaal. Een verhaal van mensen, kleine en grote, een verhaal van verbinding, een verhaal waar 
we trots op zijn. Met dit dossier willen we op een heldere manier het waarom, het hoe en vooral de 
noden van De Egeltjes op een rijtje zetten. 

Waarom de Egeltjes? 

‘It takes a village to raise a child’ is een Afrikaans spreekwoord dat de nagel op de kop slaat als het gaat 
om opvoeding. Je hebt een dorp nodig om een kind groot te brengen. Steeds meer ouders komen er 
echter nagenoeg alleen voor te staan bij het opvoeden van hun kinderen.  Zeker kwetsbare gezinnen 
kunnen niet rekenen op een breed, ondersteunend netwerk. Als het gaat om kinderen met een extra 
zorgbehoefte komen er nog heel wat uitdagingen bij. 

In Sint-Truiden is de nood groot. Uit de Vlaamse kinderarmoedebarometer bleek dat Sint-Truiden bij 
de 22 slechts scorende Vlaamse gemeenten zit als het aankomt op kinderarmoede.  Daarnaast is het 
welzijnsaanbod voor kinderen met een extra zorgbehoefte bijzonder klein. 

Hier kan De Egeltjes een antwoord bieden.  Door een brede invulling van het begrip ‘extra 
zorgbehoefte’ bereikt De Egeltjes gezinnen uit alle lagen van de bevolking wat zorgt voor inclusieve 
kinderopvang waar kinderen en hun gezin terecht kunnen voor ontwikkelings- en taalstimulering en 
opvoedingsondersteuning. 

Hoe doen we dat? 

Bij de Egeltjes leggen we kwaliteit in elk aspect van de werking: 

 We werken vanuit een sterke visie, gevoed door verschillende pedagogische invalshoeken die 
sterk doorleeft in de hele werking. 

 Goed opgeleide medewerkers met een grote draagkracht grijpen alle kansen aan om met de 
kinderen te werken aan welbevinden en betrokkenheid. 

 De samenhang in het team wordt gegarandeerd door regelmatige inter- en supervisies. 
 De inbedding in een breed netwerk van welzijnsorganisaties zorgt ervoor dat we vlot onze 

doelgroep bereiken, maar ook de handen in elkaar kunnen slaan met andere organisaties of 
kunnen doorverwijzen waar nodig. 

Wat hebben we daarvoor nodig? 

De Egeltjes bestaat nu onder Landelijke Kinderopvang.  Personeel wordt verloond volgens het statuut 
van onthaalouder.  We botsen daarmee op de grenzen van de financiële haalbaarheid. De Egeltjes 
heeft nood aan een degelijk kader en structurele financiering, die de toekomst veilig stelt.  

Samengevat willen we een werking uitbouwen met 22 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 6 jaar, 
verdeeld over 2 opvanggroepen, met 6 VTE begeleiders in een werknemersstatuut, waarbij de 
ouders een dagprijs betalen op basis van hun inkomen.  
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2.	De	Egeltjes	maakt	beleid	waar	 
De samenleving evolueert aan een razend tempo.  De welzijnssector en het welzijnsbeleid moeten zich 
aanpassen en inspelen op de actuele tendensen.  Het Vlaamse regeerakkoord toont ambities op dat 
vlak die in de beleidsnota’s verder werden uitgewerkt.  Bovendien werd met het nieuwe decreet 
aangaande de opvang van baby’s en peuters de Vlaamse kinderopvang in een nieuwe richting 
gestuurd.  Maar om de tanker van de kinderopvang door dit veranderingsproces te loodsen zijn er 
snelle, wendbare scheepjes nodig die de bakens uitzetten.  De Egeltjes wil en kan zo’n scheepje zijn. 

2.1 Vlaams regeerakkoord en beleidsnota’s 

“Het welzijn- en gezondheidsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap moet streven naar een 
inclusief Vlaanderen” (Vlaams regeerakkoord) 

Bij de Egeltjes onderschrijven we ten volle de inclusiegedachte.  Bij de Egeltjes groeien kinderen op in 
een diverse groep waar zorg op maat wordt geboden.  Bovendien is de sociale mix in de opvang een 
goede afspiegeling van de buurt. 

 “De eerste levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en 
sociale vaardigheden van jonge kinderen en het doorbreken van de armoedespiraal.” 
(beleidsnota Armoedebestrijding) 

 
Bij De Egeltjes ondersteunen we enerzijds gezinnen om tijdens die eerste jaren te werken aan een 
veilige hechting en een goede ontwikkeling op alle vlakken voor hun kinderen.  Anderzijds bieden we 
zelf een veilige en pedagogische rijke omgeving aan de kinderen. 
 

“De Vlaamse regering gaat in tegen alle mechanismen die armoede veroorzaken en stimuleert 
de zelfredzaamheid van mensen.” (Vlaams regeerakkoord) 

 “Ook voor gezinnen met jonge kinderen is een maximale toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle 
diensten van groot belang. Kinderen en jongeren in een kansarme situatie kunnen uit het 
bezoeken van kwaliteitsvolle diensten immers veel voordelen halen.” (beleidsnota 
Armoedebestrijding) 
 

De kinderopvang kampt met een Mattheüs-effect.  Bij De Egeltjes slagen we erin om ook de meest 
kwetsbare gezinnen te bereiken.    
 

“Er is een grote consensus in de wetenschappelijke literatuur dat kwalitatieve kinderopvang 
voor kinderen in armoede een belangrijk verschil kan maken. We investeren in voorzieningen 
gesubsidieerd in de derde trap die extra opdrachten opnemen ter ondersteuning van kwetsbare 
gezinnen en de bestrijding van de armoede in gezinnen. Deze voorzieningen hanteren 
aangepaste voorrangsregels voor kwetsbare gezinnen en nemen een aantal specifieke 
opdrachten op waarbij ze aansluiting zoeken met de gezinnen, de buurt en het lokale sociale 
gezinsbeleid.” (beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) 
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Op dit moment vervult De Egeltjes al een groot deel van de opdracht die zich binnen het nieuwe 
decreet op de derde subsidietrap bevinden. De Egeltjes is ingebed in de buurt en schakelt zich actief 
in in het lokale gezinsbeleid. 
 

“…bouwen we lokaal een kwaliteitsvol en geïntegreerd dienstverleningsaanbod uit dat aansluit 
op de noden en verwachtingen van ouders en kinderen vandaag, met daarbij bijzondere 
aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen …” (beleidsnota Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin) 

De Egeltjes is een partner in het lokale Huis van Het kind.  Dankzij de almaar stevigere inbedding in het 
een breder netwerk dragen we actief bij aan de integratie van het welzijnsveld. 

 “Het organisatiemodel moet daarbij inzetten op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 
en vertrekken vanuit een goed begrepen subsidiariteit: de minst ingrijpende ondersteuning als 
het kan, de meer intense en gespecialiseerde hulp en zorg als het noodzakelijk is.” (Vlaams 
regeerakkoord) 

De Egeltjes is in de eerste plaats een preventief aanbod.  Door gezinnen vroegtijdig te ondersteunen 
kunnen vaak ingrijpendere maatregelen (zoals bijzondere jeugdzorg) vermeden worden.  Door onder 
de noemer kinderopvang te opereren vermijden we ook onnodige stigmatisering. 

“Deze Vlaamse Regering gelooft in de kracht van het sociaal ondernemen om de zorg en 
hulpnoden in te vullen en wil daar alle ruimte aan geven.” (Vlaams regeerakkoord) 

De Egeltjes is een vernieuwende sociale organisatie.  Het innovatief karakter komt tot uiting in de 
integratie van kinderopvang met een heleboel ondersteunende maatregelen waardoor die laatste 
nooit als bedreigend worden ervaren.  Bovendien komt de innovatie ook tot uiting in tal van andere 
aspecten, zoals de vrijwilligerswerking, de flexibele opvang, … 

2.2 Decreet kinderopvang van baby’s en peuters 

“Art. 3. De Vlaamse Gemeenschap beoogt met kinderopvang een dienstverlening aan gezinnen 
die een economische, pedagogische en sociale functie heeft, die kwaliteitsvol, beschikbaar, 
betaalbaar en rechtstreeks toegankelijk is voor elk kind zonder onderscheid, in aanvulling op 
de opvoeding van het kind in zijn gezin, met respect voor de draagkracht van het kind, zijn 
thuismilieu en de keuzevrijheid van het gezin.” (Decreet van 20 april 2012 over de organisatie 
van kinderopvang van baby’s en peuters) 

Het nieuwe decreet kinderopvang van baby’s en peuters bracht de pedagogische en sociale functie 
van kinderopvang naar de voorgrond.  Door het gebruik van kinderopvang als een recht te beschouwen 
stuurde men de kinderopvang in de richting van een brede maatschappelijke dienstverlening.  Het 
principe van progressief universalisme  werd naar voren geschoven. Dit houdt een toegankelijk aanbod 
in voor iedereen met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.   

Het is een principe dat ook De Egeltjes volmondig onderschrijft.  We creëren een aanbod dat breed 
toegankelijk is (door een zeer brede invulling van de term ‘extra zorgbehoefte’) en zinvol voor alle 
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kinderen en hun gezin.  Daarbinnen wordt op maat gewerkt met elk kind naargelang de noden.  In die 
zin werken we mee aan het garanderen van het recht op kinderopvang, ook voor de meest kwetsbaren. 

Verder in dit dossier gaan we dieper in op de concrete regelgeving en hoe die een kader kan bieden 
voor een werking als De Egeltjes.  
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3.	Projectomschrijving 

3.1 Probleemstelling 
 

Op basis van diverse onderzoeken werden vanuit de academische wereld de hiaten in ons 
welzijnslandschap opgespoord en aanbevelingen geformuleerd.  Er bestaat een brede consensus over 
het heilzame effect van kwaliteitsvolle ECEC-voorzieningen (Early Childhood Education and Care).  In 
dit deel gaan we in op de visie en aanbevelingen uit academische hoek en belichten we hoe we dit bij 
De Egeltjes in praktijk brengen.  We gebruiken daarvoor de VLAS-publicatie (Vlaams 
ArmoedeSteunpunt) van Michel Vandenbroeck en Wim Van Lancker1. 

Vandenbroeck en Van Lancker wijzen in hun publicatie op het belang van goede ECEC-voorzieningen).  
Onderzoek toont immers dat kwaliteitsvolle voorzieningen kunnen zorgen voor spectaculaire positieve 
effecten op de ontwikkeling van jonge kinderen.  Voor kwetsbare gezinnen, waar kinderen vaak minder 
ontwikkelingskansen hebben, zijn zulke voorzieningen essentieel. 

“Goede basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen zijn dus essentieel. Zij kunnen de 
effecten van armoede op de ontwikkeling van kinderen verlichten. Zij verbreden het opvoedingsmilieu 
en maken dus ook dat de opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en samenleving gedeeld kan 
worden.” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

Ook De Egeltjes werd geboren vanuit de vaststelling dat kwetsbare gezinnen best vroegtijdig 
ondersteund worden vanuit een laagdrempelige voorziening. Jasmien Pulings, pedagoge en 
antropologe, kwam tijdens diverse werkervaringen in het welzijnsveld heel wat gezinnen tegen met 
jonge kinderen die het vaak moeilijk hadden op verschillende vlakken. Vaak was de zoektocht naar een 
gepast aanbod vruchteloos.  Soms was er pas een aanbod op het moment dat de problemen zeer groot 
werden.  Daarnaast was er de kinderopvang die voor heel wat gezinnen een rol zou kunnen spelen, 
maar die vaak ontoegankelijk bleek vanwege een aantal formele en informele drempels. 

“Voor Vlaanderen weten we dat het gebruik van kinderopvang door kinderen met een migratie-
achtergrond, kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen uit gezinnen met een laag inkomen beduidend 
onder het gemiddelde ligt. Het gebruik door kansarme gezinnen bedraagt maar één derde van het 
gebruik door kansrijke gezinnen. Voor gezinnen met een migratieachtergrond is dat de helft in 
vergelijking met autochtoon Vlaamse gezinnen (Hedebouw & Petermans, 2010). Het zijn ook deze 
gezinnen die het vaakst geen opvangplaats vinden (MAS, 2007; Vandenbroeck, Geens, & Berten, 
2014a).” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

Bij De Egeltjes slagen we erin om deze doelgroep wél vlot te bereiken.  De Egeltjes vormt een 
afspiegeling van de zeer diverse Sint-Truidense samenleving. 

Vandenbroeck en Van Lancker lijsten in hun publicatie een aantal aanbevelingen waarvan we een groot 
deel bij De Egeltjes reeds in praktijk omzetten.  Het gaat enerzijds om maatregelen die leiden tot een 
                                                             
1 Vandenbroeck, M. & Van Lancker, W. (2014), Een tweesporenbeleid inzake kinderarmoede , VLAS-Studies 14, 
Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt. 
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meer gelijke opname van kwetsbare gezinnen en anderzijds om maatregelen om tot een betere 
kwaliteit te komen. 

Maatregelen voor een meer gelijke opname 

1. Opvoeding en zorg integreren 
“Landen met een zogenaamd “split system” zijn landen waarin de zorg voor de jongste 
kinderen (wat wij kinderopvang noemen) gescheiden is van het voorschoolse systeem (wat wij 
kleuterschool noemen). In de meeste van die landen is de zorg en opvoeding van de jongste 
kinderen daar de dupe van omdat er minder plaatsen beschikbaar zijn, het personeel bij de 
jongste kinderen lagere kwalificaties heeft en de werkomstandigheden er minder goed zijn dan 
bij de oudere kinderen. […]  scheiding tussen zorg en educatieve taken gaat evenwel in tegen 
een holistische benadering van het kind, waar deskundigen internationaal steeds voor pleiten 
(Bennett, 2003, 2005; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006; Unicef 
Innocenti Research Centre, 2008). Het beperkt immers de leer- en ontwikkelingskansen die zich 
(zeker bij de jongste kleuters) vooral ook in die zorgactiviteiten voordoen (Singer & Kleerekoper, 
2008)” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 
 
Bij De Egeltjes wordt gewerkt met gekwalificeerd personeel vanuit een holistische visie.  Er 
wordt niet opgesplitst.  De ontwikkelingsstimulering zit verweven doorheen de hele werking 
en zowel groepsmomenten, individuele momenten als zorgtaken worden aangegrepen om 
met de kinderen te werken op hun eigen maat en tempo. 
 

2. Universele kinderopvang 

“Een belangrijke uitdaging is evenwel de geografisch erg ongelijke spreiding, waarbij meer 
welstellende buurten meer inkomensgerelateerde kinderopvang hebben.” (Vandenbroeck 
&Van Lancker, 2014) 

De Egeltjes is gelegen in één van de meest kansarme buurten van Sint-Truiden. 

3. Democratische beslissingsstructuren 

“Het is van belang dat de ECEC niet alleen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is, maar ook 
begrijpbaar en bruikbaar (Schiettecat et al., 2013). […]Dat vraagt om een voortdurende 
dialoog, opdat diverse ouders de ECEC ook zouden herkennen als “iets voor ons”.” 
(Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

Bij De Egeltjes worden ouders zoveel mogelijk betrokken bij de werking.  Dit gebeurt op 
verschillende manieren, zowel formeel als informeel en steeds op maat en tempo van de 
betrokken ouders.  Op die manier wordt een wederzijds vertrouwen opgebouwd.  Dat 
maakt het op zijn beurt veel gemakkelijker om samen te werken aan een gezamenlijk 
opvoedingsproject.   
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4. Transities 
 
“Zowel in de kinderopvang als in de kleuterschool vraagt dit ook aandacht voor transities: 
van thuis naar kinderopvang, van kinderopvang naar kleuterschool en van thuis naar 
kleuterschool. Bij elk van deze transities zijn warme overgangen, waar ouders sterk bij 
betrokken worden, noodzakelijk.” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

Vanuit een goede samenwerking met de aanpalende kleuterschool maken we bij De 
Egeltjes werk van deze ‘warme overgang’ door deel te nemen aan de 
peuterkijkvoormiddag, individuele wenmomenten en de mogelijkheid te bieden om een 
tijdje opvang en kleuterschool te combineren.  Daarnaast ondersteunen we gezinnen rond 
de schoolinstap, het inschrijvingsbeleid en de studietoelagen. 

5. Voorrangsregels analyseren 

“Lager geschoolde moeders, niet Belgische moeders en alleenstaande moeders beginnen 
systematisch later te zoeken naar kinderopvang (Vandenbroeck & Geens, 2011). Indien er 
schaarste in capaciteit is en de schaarse plaatsen gaan naar wie zich eerst aanmeldt, vallen 
zij uit de boot. Uit longitudinaal onderzoek is evenwel gebleken dat het zorgvuldig screenen 
van de voorrangsregels op onbedoelde discriminerende effecten en ze daar ook aan 
aanpassen op relatief korte termijn tot een meer gelijke opname kan leiden (Vandenbroeck 
et al., 2014a).” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

Bij De Egeltjes zorgen we ervoor dat nooit alle plaatsen al ver op voorhand zijn ingevuld.  Op 
deze manier kunnen we tegemoet komen aan opvangvragen op korte termijn of occasionele 
opvangvragen.  Door sterk puzzelwerk slagen we er toch in hoge bezettingscijfers te halen (zie 
verder). 

6. Outreaching 

“Het volstaat niet om af te kondigen dat iedereen welkom is. Voorzieningen dienen een 
omgevingsanalyse te maken en na te gaan welke groepen uit hun omgeving 
ondervertegenwoordigd zijn. Wanneer zij dit vaststellen is het belangrijk om met die groepen 
in dialoog te gaan.” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

De Egeltjes is ingebed in de buurt en in het lokale welzijnsveld.  Binnen dit netwerk voeren we 
een permanente dialoog waarbij steeds gezocht wordt naar de juiste match tussen de 
opvangvraag en het aanbod van De Egeltjes.  Hierbij stellen we ons steeds flexibel op. 

7. Flexibele openingsuren en opnamebeleid 

“Ouders in precaire arbeidsomstandigheden hebben vaak onregelmatige werkuren en kunnen 
die ook in mindere mate zelf bepalen. Voor nieuwkomers geldt bovendien dat ze ook kleinere 
informele netwerken hebben waarop ze beroep kunnen doen (Wall & Jose, 2004). De 
openingsuren van de ECEC moeten daar in de mate van het mogelijke ook rekening mee 
houden.” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014)  
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Als het nodig is voor ouders en mogelijk voor De Egeltjes kan flexibele opvang aangeboden 
worden.  Het gaat dan om opvang buiten de openingsuren van De Egeltjes.  Dit gebeurt in 
onderling overleg tussen ouders en begeleiding en wordt steeds dag per dag bekeken. (zie 
verder voor de cijfers). 

8. Een divers personeelsbeleid 

“ECEC die een divers personeelsbeleid voert, waarbij actief gezocht wordt naar medewerkers 
van verschillende origine, kennen doorgaans ook een grotere toegankelijkheid voor diverse 
gezinnen.” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

Dit is voor De Egeltjes een werkpunt dat zeker in acht zal worden genomen als een uitbreiding 
van onze (voorlopig kleine) personeelsploeg zich aandient.  Wel zijn er gesprekken lopende 
met het OCMW om iemand tewerk te stellen via Artikel 60.  Ook in het kader van begeleid 
werken werkte er reeds iemand bij De Egeltjes. 

9. Samenwerking 

“Laagdrempelige basisvoorzieningen of geïntegreerde basisschakels (Baert et al., 1991). zijn 
essentieel. Kinderopvang dient samen te werken met andere voorzieningen in de buurt.” 
(Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

De Egeltjes werkt volgens de methodiek van de geïntegreerde basisschakels. Vanuit die ‘nulde-
lijn’ zoeken we de samenwerking op met een brede waaier aan diensten.  Dat gebeurt enerzijds 
naar aanleiding van individuele dossiers, anderzijds wordt er ook projectmatig en 
beleidsbeïnvloedend samengewerkt.  Zo neemt De Egeltjes haar rol op in het Huis van het Kind. 

10. Ouders betrekken 
 
“Het is daarom belangrijk om diverse vormen van betrokkenheid mogelijk te maken, gaande 
van informele contacten bij het brengen en halen, het meewerken aan praktische zaken tot 
het overleg op meer formele vergaderingen.” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

De Egeltjes is een oudercrèche waarbij we ernaar streven om ouders, naast hun rol als 
gebruiker, ook te betrekken als vrijwilliger en als bestuurder. Er wordt op een heel verscheiden 
manier gewerkt aan deze betrokkenheid; aanwezigheid in de opvang, koken op een 
oudernamiddag, oudervergaderingen, enz. 

11. Betekenisvolle informatie 

“Eén van de vele aspecten van het ongelijke gebruik is ook de ongelijke toegang tot informatie. 
Informatie wordt daarom best op toegankelijke (en dus meertalige) platformen gegeven. De 
informatie houdt best ook rekening met de betekenisverlening van ouders.” (Vandenbroeck 
&Van Lancker, 2014) 

Vanuit een sterke vertrouwensband kunnen we met ouders in dialoog gaan over de dingen die 
henzelf nauw aan het hart liggen.  Vaak gaat het om opvoedingsvraagstukken, maar daarnaast 
begeven we ons ook regelmatig op andere levensdomeinen (wonen, schulden, familiaal 
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geweld, enz.).  Als er vragen bovenkomen gaan we steeds samen op zoek naar de juiste 
informatie en indien nodig de juiste instanties. 

Maatregelen voor een kwalitatieve opvang 

1. Welbevinden en betrokkenheid 

“Kinderen ontwikkelen zich enkel in een omgeving waarin ze zich goed voelen, waarin ze 
zich emotioneel zowel als fysiek veilig voelen. Tweede noodzakelijke voorwaarde is dat 
kinderen intensief en geconcentreerd betrokken zijn op hun omgeving en op hun 
activiteiten.  De systemen om deze essentiële proceskenmerken van kwaliteit te 
monitoren zijn in Vlaanderen wijd verspreid, zowel in de kinderopvang als in de 
kleuterschool, dank zij het werk van het Expertisecentrum voor Ervaringsgericht 
Onderwijs van de KU Leuven.” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

De Egeltjes vormt een veilige omgeving voor de kinderen, zowel op fysiek als op emotioneel 
vlak.  Bedoeling is dat de kinderen zich thuis voelen.  In de opvang heerst een ontspannen, 
huiselijke sfeer dankzij de kleinschaligheid en de open en zorgende houding van de 
begeleidsters.  Er is veel ruimte voor kinderen, ouders en begeleidsters om elkaar op een 
ongedwongen manier te ontmoeten.  Een vaste structuur van gewoonten, dagritme en regels 
geeft duidelijkheid en voorspelbaarheid en draagt zo bij tot het welbevinden van de kinderen. 
Die veilige omgeving vormt een goede vertrekbasis voor het kind om de wereld rondom zich 
te ontdekken.  Het spel van het kind staat hierin centraal.  Het spel geeft de kinderen immers 
experimenteerruimte en laat hen toe hun grenzen te verkennen.  In het spelaanbod van De 
Egeltjes is aandacht voor zowel de motorische, emotionele, sociale als intellectuele 
ontwikkeling van de kinderen en dit op verschillende niveaus, zodat kinderen noch verveeld, 
noch ontmoedigd geraken.  Ook wordt een goed evenwicht nagestreefd tussen vrij spel, 
waarin ruimte is om nieuwe dingen te verwerken, en gerichte activiteiten, waarbij de kinderen 
actief gestimuleerd worden. 
Om welbevinden en betrokkenheid (en ontwikkeling) van elk kind in kaart te brengen werkt 
De Egeltjes met de screeningsinstrumenten van het expertisecentrum voor ervaringsgericht 
onderwijs. 
 

2. Serve and return 
 
“… de wederzijdse interactie waarbij de volwassene inspeelt op wat het kind aangeeft, maar 
het tegelijk ook aanspreekt op zijn of haar “zone van de naaste ontwikkeling”: het domein waar 
het kind zelfstandig nog net niet aan toe zou zijn (Singer & Kleerekoper, 2008; Unicef Innocenti 
Research Centre, 2008).” (Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 
 
Ervaringsgericht leren, zoals uitgewerkt door het expertisecentrum voor ervaringsgericht 
onderwijs, staat centraal in de opvang (zie ‘beschrijving van de werking’) 
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3. Respect voor diversiteit 

“Voorzieningen met heterogene groepen en waar men een pedagogiek van omgaan met 
diversiteit heeft ontwikkeld, genereren betere uitkomsten op zowel verstandelijk als sociaal-
emotioneel vlak (E. Melhuish et al., 2006; Siraj-Blatchford, 2006; Sylva et al., 2006). Dit omgaan 
met diversiteit houdt ook een wederkerige relatie in met de gezinnen.” (Vandenbroeck &Van 
Lancker, 2014) 

Bij De Egeltjes geloven we in een inclusieve samenleving.  Elke dag bewijst de werking dat dit 
geen utopie hoeft te zijn.  (zie ‘beschrijving van de werking’) 

4. Competente systemen 

“Een uitgebreid onderzoek […] toont dat de kwaliteit van de ervaringen van kinderen, evenals 
de impact van ECEC op de ontwikkeling samenhangt met verschillende randvoorwaarden die 
een systemisch geheel vormen. 

Competente medewerkers: 

Er is een duidelijke verband tussen het kwalificatieniveau en / of het competentieniveau van de 
medewerkers en de ontwikkelingskansen van kinderen. Internationale rapporten pleiten er 
unaniem voor dat elke leefgroep minstens één medewerker zou hebben die een specifieke 
opleiding op bachelor niveau genoot. Daarnaast is minstens even belangrijk dat ingezet wordt 
op supervisie, intervisie en andere vormen van continue bijscholing. 

Competente teams: 

Opdat de competenties van medewerkers (en hun opleiding) ook echt zouden renderen, 
moeten ook de arbeidsvoorwaarden goed zijn. Zo niet verlaten de best gekwalificeerden de 
sector en krijgt men en grotere turn-over in het personeel, wat nefast is voor het welbevinden 
van kinderen. Competente teams betekent ook dat men kan samen werken en ‘kindvrije tijd’ 
heeft om te observeren en onder begeleiding te reflecteren op het eigen werk. Competente 
teams vragen competent leiderschap, dat er in slaagt visie te ontwikkelen en teams aan te 
sturen om die visie te implementeren. 

Samenwerking: 

Competente systemen en lerende organisaties zijn niet gesloten, maar organiseren uitwisseling 
met collega’s binnen en buiten de instelling, net als samenwerking met belendende sectoren.” 
(Vandenbroeck &Van Lancker, 2014) 

De kwaliteit van de werking is zo groot als de kwaliteit van de mensen die er werken. We 
hechten dan ook veel belang aan een sterk team met een grote draagkracht en 
complementaire competenties.  Het team bestaat uit: 

Jasmien : Ze studeerde pedagogische wetenschappen en antropologie en deed ruime ervaring op in het 
welzijnswerk.  

Eli : Zij draagt dag in dag uit zorg voor een stevige basiswerking. Zij kent als geen ander de logistieke en 
organisatorische kant van de opvang.  
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Annelies W :  Ze werkte voordien als gezinsbegeleidster en teamcoördinator bij een dienst voor mobiele 
crisishulp.  Ze genoot de opleidingen maatschappelijk werker en orthopedagogie. 

Annelies A:  Ze studeerde orthopedagogie en is ook aan de slag als zelfstandig kindertherapeute . 

Een sterk team is geen optelsom van individuele vaardigheden.  Een gedragen visie, een fijne 
werksfeer en uitdagend werk zorgen voor een goede samenhang.  Al die aspecten worden 
zorgvuldig bewaakt.  Door een formele supervisie en informele intervisiemomenten wordt 
samen gezocht naar de juiste aanpak, wordt er afgestemd en is er ruimte om te ventileren.  De 
competenties van het team worden versterkt door heel wat vormingsmomenten, zowel 
buitenshuis als via ondersteuning van diverse organisaties. 

De Egeltjes neemt ook deel aan heel wat uitwisselings- en overlegmomenten en nam zelf, via 
het project ‘vernieuwend verouderen’ een intervisietraject onder haar vleugels voor diverse 
organisaties die werken met kwetsbare jonge kinderen. 

Het schoentje wringt echter bij de arbeidsvoorwaarden.  De kwaliteit die we bieden, de uren 
die worden gepresteerd en het grote extra aanbod bovenop de opvang passen niet in het 
krappe kader van de onkostenvergoeding voor onthaalouders.  Toch is dit de voornaamste 
bron van inkomsten voor de werking. (zie verder) 
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3.1 Huidige context 
 

De situatie in Sint-Truiden 

 De Vlaamse kinderarmoedebarometer 

De Vlaamse kinderarmoedebarometer geeft aan de hand van zeven indicatoren een beeld van hoe het 
kinderarmoederisico verspreid is over de Vlaamse gemeenten. De Vlaamse regering baseerde zich al 
eerder op deze gegevens voor de verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding. 

1. Aantal kinderen jonger dan vijf jaar met recht op de voorkeursregeling in de 
ziekteverzekering:  Als kinderen in een gezin leven met een inkomen onder de Europese 
armoedegrens, hebben ze recht op verhoogde tussenkomst in de terugbetaling van hun 
medische kosten. In Sint-Truiden heeft 8,1 % van alle kinderen (0-4 jaar) recht op het 
voorkeurtarief in de ziekteverzekering.  In het Vlaams Gewest bedraagt dit percentage 8,0 %.  

2. Aantal eenoudergezinnen met kinderen 0 tot en met 3 jaar ten opzichte van alle huishoudens 
met kinderen van die leeftijd:  Kinderen met een alleenstaande ouder lopen een hoger risico 
op maatschappelijke kwetsbaarheid.  Voor Sint-Truiden bedraagt dit aandeel 8,9 %. In 
Vlaanderen is 8,6 % van alle gezinnen met jonge kinderen (0-3 jaar) een eenoudergezin. 

3. Kansarmoede-index van Kind & Gezin:  In Sint-Truiden is 12,6 % van alle geboorten er één in 
een kansarm gezin. Het aandeel in het Vlaams Gewest bedraagt 10,5 %. 

4. Onderwijskansarmoede-indicator voor het kleuteronderwijs: In Sint-Truiden bedraagt deze 
87,2, In het Vlaams Gewest 77,5. 

5. Aantal leefloners met gezinslast afgezet ten opzichte van alle huishoudens met kinderen (0-
17 jaar): Dit geeft een beeld van hoeveel gezinnen met minderjarige kinderen moeten 
rondkomen met een leefloon. Sint-Truiden scoort op deze indicator een percentage van 1,26 
%  t.o.v. 1,40 % in het Vlaams Gewest.  

6. Aantal gezinnen met jonge kinderen (0-2 jaar) waarvan de referentiepersoon van het gezin 
(én de partner als die er is) niet werken: In Sint-Truiden in dit aandeel 16,5 % , in het Vlaams 
Gewest 11,9 %.  

7. Aantal gezinnen waar één of beide ouders niet de nationaliteit van een EU-land heeft: In 
Sint-Truiden bedraagt dat aandeel 10,3 % en in Vlaanderen 9,5 %.  

Gemeenten die voor een indicator een score halen boven het 75e percentiel, krijgen een risicoscore 1 
op die indicator. De andere gemeenten krijgen een risicoscore 0 op de indicator. Door de risicoscores 
op te tellen, krijgen we de score van een gemeente op de kinderarmoedebarometer. 

Sint-Truiden scoort op 7 van de 7 indicatoren boven het 75ste percentiel. 

In Vlaanderen zijn er 22 gemeenten die deze maximale score behalen, waarvan 4 in Limburg (zie kaart). 
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1 Bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/kinderarmoede/kinderarmoedebarometer.jpg 

Naast de kinderarmoedebarometer geven we graag ook nog volgende relevante cijfers2 mee: 

 Jongeren onder maatregel bijzondere jeugdbijstand: Voorzieningen van de bijzondere 
jeugdzorg zijn private organisaties die minderjarigen begeleiden of opvangen. Er worden 
diverse begeleidingsvormen aangeboden. Jongeren komen er terecht via de intersectorale 
toegangspoort (en dan is het vrijwillig) of via een jeugdrechter. In dat laatste geval is de 
maatregel opgelegd door de jeugdrechter ter ‘bescherming tegen een problematische 
opvoedingssituatie’ of in het kader van een ‘als misdrijf omstreden feit’. Omdat een jongere 
gedurende een jaar in meerdere soorten voorzieningen begeleiding kan hebben, zijn 
dubbeltellingen in de cijfers onvermijdelijk. In de loop van 2013 waren er in Sint-Truiden 367 
begeleidingen door een voorziening van de bijzondere jeugdbijstand voor jongeren 
gedomicilieerd in de gemeente. Ten opzichte van alle minderjarigen in Sint-Truiden is dat 5,5 
%. Dat is veel hoger dan het Limburgse aandeel van 3,9 %. 

 Eén van de kenmerken die Kind & Gezin bij de geboorte van kinderen registreert, is de taal die 
de moeder met het kind spreekt. Dit is de opvoedingstaal waarin het kind overwegend wordt 
grootgebracht. Wanneer er meerdere talen worden gesproken, kiest Kind & Gezin voor de taal 
die overheerst tussen het kind en de ouder. Van alle moeders die in 2013 een kind kregen, 
spreekt in Sint-Truiden 27,3 % overwegend een andere taal dan het Nederlands met hun kind. 
Voor heel Limburg is dit 19,8 % 

 

                                                             
2 Bron: steunpunt sociale planning provincie Limburg, 18 juni 2014 
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 Het Kinderopvanglandschap in Sint-Truiden 

De gegevens over de Sint-Truidense kinderopvang halen we uit de cijfers voor sociale planning van de 
provincie Limburg3.   

De kinderopvangsector in Sint-Truiden is relatief groot.  Er zijn in totaal 493 kindplaatsen verspreid over 
70 opvanglocaties.  Dat komt neer op 42,7 plaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 2jaar.  Dit ligt hoger 
dan het gemiddelde voor Limburg (34,9) en Vlaanderen (40,2). 

 

2 Bron: http://www.limburg.be/socialeplanning-kinderopvang 

422 van deze plaatsen of 89,0% is inkomensgerelateerd waarbij ouders een prijs betalen gebaseerd op 
hun inkomen.  Dat is rond het gemiddelde in Limburg (84,1%) 

 

3 Bron: http://www.limburg.be/socialeplanning-kinderopvang 

Occasionele opvang is bestemd voor ouders die geconfronteerd worden met een plotse tijdelijke 
opvangvraag.  Deze plaatsen worden aangeboden door een daartoe gemandateerde voorziening.  
Volgens de cijfers beschikt Sint-Truiden niet over dergelijke occasionele plaatsen.   

Flexibele opvang is dan weer bedoeld voor ouders die nood hebben aan vroege of late openingsuren of 
opvang in het weekend.  Voorzieningen kunnen hiertoe een gesubsidieerd urenpakket krijgen om extra 

                                                             
3 Bron: http://www.limburg.be/socialeplanning-kinderopvang 
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personeel in te zetten.  Sint-Truiden beschikt niet over uren flexibele opvang.  Voor Limburg gaat het 
om een totaal van 163 uren. 

Om te werken aan inclusieve opvang werden de centra inclusieve opvang opgericht.  Zo zijn er twee in 
Limburg.  Voor Sint-Truiden is dat de vzw Landelijke Kinderopvang.  Voorzieningen die inclusieve opvang 
willen realiseren kunnen hiertoe ondersteund worden door het centrum inclusieve opvang.  Daarnaast 
zijn er zowel structurele als individuele plaatsen inclusieve kinderopvang.  Sint-Truiden beschikt niet 
over structurele plaatsen inclusieve kinderopvang. 

Op het eerste zicht tonen deze cijfers een positief beeld van de reikwijdte en toegankelijkheid van de 
kinderopvang in Sint-Truiden.  De cijfers laten echter niet zien dat het Matteüseffect waar de Vlaamse 
kinderopvang mee kampt, zich ook doorzet in Sint-Truiden.   

De bestaande voorzieningen die inkomensgerelateerd werken bereiken nagenoeg geen kwetsbare 
gezinnen.  Dit is een feit dat reeds regelmatig op verschillende overlegtafels werd erkend door deze 
instanties zelf.  Dit heeft veel te maken met andere drempels dan de financiële.  Het inschrijvingsbeleid 
waarbij gezinnen reeds vroeg in de zwangerschap een plaats moeten reserveren is daarbij de 
belangrijkste.   

Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de IKG-plaatsen gerealiseerd door onthaalouders.  Een groot 
deel hiervan is gevestigd in de deelgemeenten (Sint-Truiden is een zeer uitgestrekte gemeente) en dus 
niet in de meest kansarme buurten van Sint-Truiden. 

Wat de flexibele, occasionele en inclusieve opvang betreft kunnen we stellen dat De Egeltjes deze 
waarmaakt (zie verder) hoewel dit niet in de officiële cijfers is terug te vinden.  Wat de flexibele en 
occasionele opvang betreft staat hier dus geen extra subsidiëring tegenover.  Wat de inclusieve opvang 
betreft werden er sinds de opstart door De Egeltjes reeds 13 individuele dossiers aangevraagd waarvan 
in 2 gevallen de aanvraag nog lopende is en in 1 geval de aanvraag werd afgekeurd. 

 

Het nieuwe decreet 

Zoals gesteld biedt het nieuwe decreet over de organisatie van kinderopvang voor baby’s en peuters 
de nodige mogelijkheden om een werking als De Egeltjes structureel te verankeren in het 
welzijnslandschap.  We bekijken in dit stuk eerst de mogelijkheden die er zijn en gaan vervolgens kort 
in op enkele knelpunten. 

 Mogelijkheden 

Zoals reeds gesteld vertrekt het nieuwe decreet vanuit het principe van progressief universalisme.  Dit 
vinden we terug in artikel drie dat de doelstellingen van het nieuwe decreet behelst. 

“Art. 3. De Vlaamse Gemeenschap beoogt met kinderopvang een dienstverlening aan gezinnen 
die een economische, pedagogische en sociale functie heeft, die kwaliteitsvol, beschikbaar, 
betaalbaar en rechtstreeks toegankelijk is voor elk kind zonder onderscheid, in aanvulling op 
de opvoeding van het kind in zijn gezin, met respect voor de draagkracht van het kind, zijn 
thuismilieu en de keuzevrijheid van het gezin. 
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Binnen het beschikbare aanbod aan kinderopvang heeft elk gezin met een behoefte aan 
kinderopvang, recht op kinderopvang.” (Decreet van 20 april 2012 over de organisatie van 
kinderopvang van baby's en peuters) 

Dit wordt in praktijk omgezet via de verschillende subsidietrappen waarop telkens bijkomende 
opdrachten dienen opgenomen te worden door de voorzieningen die er gebruik van maken. 

“Art. 7. De organisator met een vergunning voor gezinsopvang of een vergunning voor 
groepsopvang kan een basissubsidie ontvangen van Kind en Gezin. […] 

Art. 8. §1. De organisator met een vergunning voor gezinsopvang of een vergunning voor 
groepsopvang kan bovenop de subsidie, vermeld in artikel 7, een subsidie ontvangen van Kind 
en Gezin voor de realisatie van kinderopvang waarvoor de gezinnen betalen op basis van het 
inkomen, […] 

Art. 9. De organisator met een vergunning voor gezinsopvang of een vergunning voor 
groepsopvang kan bovenop de subsidie, vermeld in artikel 8, een subsidie ontvangen van Kind 
en Gezin voor de realisatie van kinderopvangopdrachten ter ondersteuning van kwetsbare 
gezinnen, waaronder de bestrijding van armoede in gezinnen, en voor de realisatie van toegang 
voor die gezinnen. Kwetsbare gezinnen zijn gezinnen die minstens beantwoorden aan 
verschillende van de hieronder vermelde basiscriteria: 

1° de werksituatie; 
2° de financiële situatie; 
3° de gezinssamenstelling; 
4° de gezondheid en de zorgsituatie; 
5° het opleidingsniveau. 
[…] 

Art. 10. De organisator met een vergunning voor gezinsopvang of met een vergunning voor 
groepsopvang kan bovenop de subsidies, vermeld in artikel 7, 8 en 9, een subsidie ontvangen 
van Kind en Gezin voor: 

1° de organisatie van kinderopvang met flexibele openingstijden; 
2° de organisatie van inclusieve kinderopvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte; 
3° de ondersteuning van specifieke opdrachten; 
4° de eenmalige ondersteuning van andere opdrachten.” (Decreet van 20 april 2012 over de 
organisatie van kinderopvang van baby's en peuters) 

 
Een heel aantal van de opdrachten die in Artikel 9 en 10 staan beschreven behoren reeds tot de 
opdracht die De Egeltjes zichzelf heeft opgelegd.  Zo biedt het decreet een juridische basis voor een 
structurele financiering van onze werking. 
 
Daarnaast is ook artikel 14 relevant: 
 

“Art. 14. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen om vernieuwende projecten inzake 
kinderopvang die niet onder de toepassing van de bepalingen in dit decreet vallen, te 
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organiseren en te laten subsidiëren door Kind en Gezin.” (Decreet van 20 april 2012 over de 
organisatie van kinderopvang van baby's en peuters) 

 
Dit artikel geeft immers een basis om een oplossing op maat uit te werken, zodat het innovatieve 
karakter van De Egeltjes maximaal kan worden gehandhaafd. 
 

 Knelpunten 

1. De programmatie: Bij voorgaande uitbreidingsrondes (zowel de reguliere rondes als die 
vanuit het SALK) zat Sint-Truiden systematisch niet bij de geselecteerde zorgregio’s voor een 
uitbreiding van de inkomensgerelateerde kinderopvang.  Dit heeft alles te maken met het 
aantal reeds bestaande inkomensgerelateerde plaatsen in Sint-Truiden zoals hierboven 
beschreven. 

2. De overgangsregeling: De erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven komen 
automatisch op trap 3 terecht.  Voorlopig blijken geen nieuwe uitbreidingsrondes voor deze 
derde trap gepland te zijn.  Als deze trap voorlopig ontoegankelijk blijft voor nieuwe 
initiatieven staat dat een structurele financiering van De Egeltjes in de weg. 

3. De combinatie van de subsidie inkomenstarief met inkomensgerelateerde buitenschoolse 
opvang blijkt onmogelijk.  Momenteel vangen we bij De Egeltjes kinderen op tussen 0 en 6 
jaar, zowel voorschools als buitenschools dus.  De buitenschoolse opvang wordt aangeboden 
aan kinderen die omwille van hun problematiek nog niet voltijds naar de kleuterschool kunnen 
of die voor- en naschools en tijdens vakanties extra ondersteuning kunnen gebruiken.  Binnen 
het nieuwe decreet kan je enkel een erkenning krijgen voor IKG plaatsen voor voorschoolse 
óf voor buitenschoolse opvang.  We kunnen wel buitenschoolse opvang blijven organiseren 
maar moeten hiervoor dan zelf een kostendekkend bedrag aan de ouders vragen, dat veel 
hoger zal liggen dan wat de meeste van onze ouders nu betalen. Voor de meesten van hen 
zou dit een onoverkomelijke drempel vormen. 
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3.3 Beschrijving van de werking 

Structuur 

De Egeltjes situeert zich momenteel specifiek in de sector van de kinderopvang. Het gaat om een 
groepsopvang met 10 voltijdse plaatsen. De organisator van de groepsopvang is Landelijke 
Kinderopvang vzw, erkend door Kind en Gezin. Bij De Egeltjes werken drie mensen als onthaalouder, 
aangesloten bij Landelijke kinderopvang, allen deeltijds(respectievelijk 0,8 VTE, 0,8 VTE en 0,4 VTE, 
samen 2 VTE). 

Daarnaast is er ook De Egeltjes vzw. De vzw heeft als doel om de extra opdrachten die worden 
opgenomen inzake ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning mogelijk te maken. Dit door 
in te zetten op projecten die dit mogelijk maken. Momenteel stelt de vzw één persoon te werk voor 
0,7 VTE. De middelen hiervoor stoppen in november 2015.  

Doelgroep 

De mengelmoes van mensen met verschillende nationaliteiten, gezinsvormen en achtergronden die je 
in de straten van Sint-Truiden tegenkomt vind je ook bij De Egeltjes. Een bonte mix dus, met één 
constante; de extra zorgbehoefte, een begrip dat we zeer ruim invullen. 

Egeltjes zijn peuters of kleuters met stekeltjes. Het zijn kinderen die soms wat meer zorg of aandacht 
nodig hebben. Als ze bang of boos zijn, rollen ze zich op en/of zetten ze hun stekeltjes op. Zo kunnen 
ze zich beschermen tegen gevaar, maar tegelijkertijd sluiten ze zich ook af. Het kan dan moeilijk zijn 
om met hen om te gaan. Het kan gaan om kinderen met een ontwikkelings- of taalachterstand, een 
moeilijke thuissituatie of kinderen die gedrag vertonen dat door ouders, leerkrachten,... als een 
probleem ervaren wordt. Daarnaast kunnen ook anderstalige gezinnen bij ons terecht. Anderstaligheid 
vormt immers soms een drempel om ten volle deel te nemen aan het kleuteronderwijs. Ook hier kan 
De Egeltjes een rol spelen. Bij De Egeltjes bieden we hen een veilig nestje en zoeken we samen met 
het hele gezin hoe deze kindjes zich kunnen ontrollen en hun stekeltjes goed kunnen leren gebruiken. 
Op die manier willen we er vooral zijn voor die gezinnen die moeilijk de weg naar de kinderopvang 
vinden. Deze kinderen hebben immers vaak het meeste baat bij een kwaliteitsvolle en stimulerende 
omgeving om hen maximaal te stimuleren in hun prille leven. 

Waar staan we voor? 

De Egeltjes in de samenleving 
Er schuilt een enorm potentieel in de kinderopvang. Meer en meer stelt de wetenschap vast dat de 
eerste levensjaren fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen op die leeftijd 
voldoende stimuleren legt de basis voor een kansrijke toekomst. Helaas worden deze bevindingen nog 
niet gereflecteerd in onze maatschappelijke instellingen. Pas vanaf drie jaar, met de kleuterscholen, 
kunnen we spreken van een universeel aanbod met de klemtoon op het pedagogische luik. Bij de 
Egeltjes staan de pedagogische en sociale functie op gelijke hoogte met deze economische functie. De 
Egeltjes biedt stimulering aan kinderen en ondersteuning aan ouders die daar het meest nood aan 
hebben én op het moment dat ze er nood aan hebben. 



21 
 

Bij De Egeltjes geloven we in een inclusieve samenleving. Elke dag bewijst de werking dat dit geen 
utopie hoeft te zijn. De kinderen ondervinden in deze prille levensfase al de diversiteit in onze 
samenleving en leggen zo een basis om dit te waarderen en hiermee om te gaan. Ook voor ouders en 
medewerkers is de confrontatie van verschillende levens- en opvoedingsstijlen een meerwaarde. Ze 
maakt uitwisseling mogelijk en brengt een reflectie op gang over dingen die door opvoeders vaak als 
evident werden beschouwd. 

De kinderarmoede tiert welig in Sint-Truiden. 1 kind op 8 wordt er geboren in een kansarm gezin. De 
kinderopvang is een uitstekend middel om deze stijgende trend tegen te gaan. Alleen blijkt die sector 
weinig toegankelijk voor kwetsbare gezinnen. Door ons stevig in te bedden in het welzijnsveld is De 
Egeltjes laagdrempelig en toegankelijk en bereiken we ook de meest kwetsbare gezinnen. 

Innovatieve aanpak 
De Egeltjes biedt een omgeving waar de kinderen enerzijds geborgenheid kunnen vinden 
(welbevinden) en anderzijds gestimuleerd worden om te ontdekken en te leren (betrokkenheid). 
Hierbij komt het erop aan een veilige omgeving te creëren waar de kinderen zich goed voelen. In deze 
omgeving wordt gezocht naar de sterktes en interesses van de kinderen. Deze vormen het vertrekpunt 
om gaandeweg de horizon van de kinderen te verruimen door leerkansen aan te bieden op de 
verschillende ontwikkelingsdomeinen. 

We hanteren daarbij een holistische visie. Dit wil zeggen dat er niet wordt opgesplitst. De 
ontwikkelingsstimulering op maat van elk kind zit verweven doorheen de werking. Elke medewerker 
grijpt zowel groepsmomenten, individuele momenten als zorgtaken aan om met de kinderen te 
werken op hun maat en tempo. 

Ervaringsgericht leren staat centraal in de opvang. Deze vorm van leren berust op drie pijlers: 

 Vrij initiatief: De kinderen krijgen een grote vrijheid om zelf de aard en de duur van hun 
activiteiten te bepalen.  

 Milieuverrijking: Een noodzakelijke aanvulling op deze vrijheid is een omgeving die de 
kinderen uitnodigt om op ontdekking te gaan. 

 Ervaringsgerichte dialoog: Opdat de kinderen hun opgedane ervaringen goed kunnen 
verwerken is het belangrijk dat deze een plaats krijgen in de interactie die ze hebben met de 
begeleidsters.  

Gedrag als communicatie 
Bij De Egeltjes primeert een sociaal-pedagogische aanpak op een medisch-klinische aanpak. Dit wil 
zeggen dat we steeds op zoek gaan naar een goede manier van omgaan met bepaalde problemen waar 
zowel het kind als zijn omgeving zich in kan vinden. Op die manier bieden we de broodnodige 
aanvulling op het systeem van individuele diagnoses en behandeling. 

Bij De Egeltjes gaan we ervan uit dat kinderen die moeilijk gedrag stellen, kinderen met een boodschap 
zijn. Zij willen op hun manier iets vertellen. Hun gedrag krijgt zijn betekenis vanuit hun achtergrond. 
Het is dan ook belangrijk aandacht te hebben voor deze achtergrond. Zo kunnen we de boodschap 
begrijpen. We geven aan dat we bereid zijn te luisteren naar de gegeven signalen en leggen zo de basis 



22 
 

voor een wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen is op zijn beurt een voorwaarde om samen te zoeken 
naar een beter evenwicht en betere manier om zich uit te drukken. 

Op die manier willen we onze egeltjes ook de nodige weerbaarheid meegeven om deel te nemen aan 
de samenleving, waarbij de school de volgende stap is. 

Kwaliteit boven kwantiteit 
De kwaliteit van de werking is zo groot als de kwaliteit van de mensen die er werken. We hechten dan 
ook veel belang aan een sterk team met een grote draagkracht en aanvullende competenties. Een sterk 
team is geen optelsom van individuele vaardigheden. Een gedragen visie, een fijne werksfeer en 
uitdagend werk zorgen voor een goede samenhang. Al die aspecten worden zorgvuldig bewaakt. Door 
een formele supervisie en informele intervisiemomenten wordt samen gezocht naar de juiste aanpak, 
wordt er afgestemd en is er ruimte om te ventileren. De competenties van het team worden versterkt 
door heel wat vormingsmomenten, zowel buitenshuis als via ondersteuning van diverse organisaties. 

Realisaties 
In dit deel geven we een overzicht van de cijfers van 2012 en 2013.  De cijfers van 2014 zijn voorlopig 
nog niet verwerkt, maar zullen verschijnen in het jaarverslag. 

Wie bereikten we? 
In 2012 vingen we in totaal 30 kinderen op uit 27 gezinnen.  Het ging om 23 jongens en 7 meisjes.  In 
2013 vingen we in totaal 42 kinderen op uit 33 gezinnen, 21 van deze kinderen kwamen in 2012 ook 
naar De Egeltjes en 21 kinderen startten in 2013.  Het ging om 25 jongens en 17 meisjes.   

Het jongste kindje in de opvang was 6 maanden bij de start van de opvang, de oudste was vijf jaar.  De 
meeste kinderen die we opvangen zijn tussen 1 en 4 jaar.  Naschools en in de vakanties ligt de leeftijd 
iets hoger.  Dan worden immers ook schoolgaande kinderen opgevangen. 

Aanmeldingen  
De aanmeldingen bij De Egeltjes gebeuren voor een groot deel door de ouders zelf.  Daarnaast komen 
er aanmeldingen binnen vanuit diverse organisaties in de sectoren welzijn, kinderopvang en integratie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012                                                     2013    
 

Legende: 
CBJZ: comité Bijzondere 
Jeugdzorg 
VK: vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling 
CKG: Centrum Kinderzorg en 
Gezinsondersteuning 
LKO: Landelijke Kinderopvang 
KIP: Kind Info Punt 
DAB: Dienst Ambulante 
Begeleiding 
CBE: Centrum Basiseducatie 
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Welke vragen kregen we? 
In 2012 betrof het een vraag naar langdurige opvang voor 22 van de 30 kinderen.  In 2013 ging het om 
een vraag naar langdurige opvang voor 28 van de 42 kinderen.  Het kan dan gaan om één of meerdere 
dagen per week gedurende een lange periode.  In 2012 kwamen 5 kinderen naar de opvang tijdens de 
schoolvakanties en in 3 gevallen ging het om een vervanging. In 2013 kwamen er 8 kinderen naar De 
Egeltjes voor vakantieopvang en in 3 gevallen ging het om een vervanging. Eén kindje had slechts voor 
een zeer korte periode opvang nodig.  Twee kinderen werden aangemeld, maar geraakten nooit tot 
bij De Egeltjes (zij werden niet in de aanmeldingscijfers opgenomen). 

In 2012 werden 24 van de 30 kinderen aangemeld met een specifieke vraag.   In 2013 ging het om 32 
van de 42 kinderen die een extra zorgvraag hadden. Hoewel deze vragen allemaal uniek zijn, kunnen 
we ze opdelen in vier groepen.  Het gaat om vragen naar taalstimulering, ontwikkelingsstimulering bij 
een achterstand, schoolvoorbereiding of een vraag om ondersteuning bij een specifieke gezinssituatie.  
Heel wat kwetsbare gezinnen vinden hun weg naar De Egeltjes, deze groep vinden we terug in de 4 
categorieën van zorgvragen. Voor sommige kinderen werd meer dan één nood aangegeven. 

Reden opvang 
     
 

 
 
 
 
2012        2013 
 

Capaciteit, bezetting, geplande bezetting 
Onderstaande grafieken geven voor elke maand van 2012 en 2013 de capaciteit, de geplande 
bezetting en de eigenlijke bezetting weer. 
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2012 

 
2013

   
De Egeltjes was in 2012 gedurende 231 dagen open.  Met 7 voltijdse plaatsen (4 per onthaalouder min 
1 plaats voor eigen kinderen) hadden we een totale capaciteit van 1617 opvangdagen.  Hiervan werden 
1467,33 dagen ingevuld.  We haalden daarmee een bezetting van 90,74 procent. 

In 2103 was De Egeltjes open gedurende 228 dagen.  Met 8 voltijdse plaatsen (4 per VTE onthaalouder) 
hadden we een totale capaciteit van 1824 opvangdagen.  Hiervan werden 1643,83 dagen ingevuld.  
We haalden daarmee een bezettingspercentage van 90,12 procent. 

Bij De Egeltjes is er steeds een groot verschil tussen de geplande bezetting en de eigenlijke bezetting.  
Als alle geplande dagen zouden zijn ingevuld kwamen we in 2012 op een bezettingsgraad van 132,44 
procent.  Het verschil met de eigenlijke bezettingsgraad komt daarmee op 42,32 procent. In 2013 
kwamen we op een geplande bezettingsgraad van 117,63 procent.  Het verschil met de eigenlijke 
bezettingsgraad komt daarmee op 26,89 procent. 
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We kunnen stellen dat dit eigen is aan de doelgroep van De Egeltjes en aan de manier van werken.  
Aan de ene kant kiezen we bij De Egeltjes bewust voor laagdrempeligheid.  We vermijden het 
inbouwen van strikte regimes inzake reservaties en afwezigheden.  Aan de andere kant kenmerkt de 
doelgroep van De Egeltjes zich door een vaak wisselende situatie inzake werk of familiale 
omstandigheden, waardoor plannen vaak wijzigen. 

Toch kunnen we stellen dat we een sterk bezettingscijfer neerzetten.  Dit is enerzijds te danken aan 
het minutieuze puzzelwerk om alle opvangvragen zo goed mogelijk in elkaar te passen.  Anderzijds 
plannen we bewust onze bezetting hoger in (boven de 100 procent). 

Vakantieopvang  
Elk jaar is de vraag naar vakantieopvang bijzonder groot.  Dit vertaalt zich in hoge bezettingscijfers 
tijdens de zomermaanden en in April (Paasvakantie) en november (Herfstvakantie).  Om aan deze 
vraag tegemoet te komen blijven we open tijdens alle schoolvakanties (behalve tussen kerst en 
nieuwjaar en op feestdagen). Toch kunnen we onmogelijk een antwoord bieden op alle vragen die we 
krijgen. Vaak gaat het om opvangvragen voor kinderen met een extra zorgbehoefte, zoals kinderen 
met autisme, kinderen uit het buitengewoon onderwijs en heel wat voormalige egeltjes die 
doorgestroomd zijn naar school. We moeten heel wat vragen weigeren en kunnen de kinderen die wel 
een plaatsje hebben vaak minder dagen opvang bieden dan er oorspronkelijk gevraagd werd. 

In oktober en mei lag de capaciteit laag omwille van het collectief verlof van het personeel.  De werking 
was tijdens die maanden enkele weken gesloten. 

Flexibele opvang 
Als het nodig is voor ouders en mogelijk voor De Egeltjes kan flexibele opvang aangeboden worden.  
Het gaat dan om opvang buiten de openingsuren van De Egeltjes.  Dit gebeurt in onderling overleg 
tussen ouders en begeleiding en wordt steeds dag per dag bekeken.   

In 2012 werden op 43 avonden, waarvan 29 maal ook de nacht erbij, en 26 weekenddagen 
(vrijdagavond, zaterdag of zondag) kinderen opgevangen.  In totaal ging het om 807,5 uren aan 
flexibele opvang. 

In 2013 werd er slechts weinig flexibele opvang gerealiseerd.  Door het zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof van Jasmien was er bijna geen flexibele opvang mogelijk, vermits de opvang in haar 
woning plaatsvindt.  Toch vingen we kinderen op tijdens 5 avonden en 3 weekenddagen.  In totaal 
ging het om 45 uren aan flexibele opvang. 

Netwerk: doorverwijzing en samenwerking 

Kinderen hebben alle baat bij een coherente aanpak vanuit de verschillende opvoedingsmilieus waarin 
ze terecht komen.  Naast de afstemming met de ouders gaat De Egeltjes dan ook actief op zoek naar 
samenwerking met andere diensten, organisaties en mensen uit het opvoedingsmilieu van de 
kinderen.   

Enerzijds gebeurt dit op het niveau van de individuele kinderen.  Zo kunnen er afspraken worden 
gemaakt met kleuterleidsters, thuisbegeleiding, consulenten, enz.  Dit gebeurt steeds in duidelijke 
samenspraak met de ouders.  
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Anderzijds werken we actief aan een uitgebreid netwerk binnen het kinderopvanglandschap, het 
onderwijs en het welzijnsveld.  Zo verhogen we de toegankelijkheid van De Egeltjes en kan er op een 
doordachte manier worden doorverwezen.  Maar ook op vlak van vorming, ervaringsuitwisseling, 
projecten en dergelijke zijn samenwerkingsverbanden mogelijk. 

De Egeltjes, niet alleen maar stevig verweven 
Geleidelijk aan hebben we onze plaats gevonden in een ruim welzijnsnetwerk. We werken samen met 
heel wat partners op verschillende domeinen en op verschillende manieren. 

Doorverwijzing: Onder Ons, vzw KIDS, DAB (Dienst Ambulante Begeleiding), CKG (Centrum 
Kinderzorg en Gezinsondersteuning), UZLeuven - COS (Centrum voor 
Ontwikkelingsstoornissen), VK (Vertrouwensartsencentrum Kindermishandeling), OCMW, 
opvoedingswinkel Haspengouw, KIP (Kind Info Punt), K&G (consultatiebureau Kind en Gezin), 
LKO (Landelijke Kinderopvang), Fedasil, CBE (Centrum Basiseducatie), CAW (Centrum 
Algemeen Welzijnswerk), Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Jeugdrechtbank, 
thuisbegeleidingsdienst Daidalos en Thuisbegeleidingsdienst 7sprong. 

Vorming: KIDS, DAB, project vernieuwend ver’ouder’en, LKO 

Beleidswerk: Onder Ons, MORST (Maatschappelijk Overleg Regio Sint-Truiden, UCLimburg, 
OCMW, project vernieuwend ver’ouder’en, Lokaal Overleg Kinderopvang, Lokaal 
Overlegplatform Basisonderwijs, Kind en Gezin, LKO, Lerend Netwerk ouders-onderwijs, Huis 
van het Kind, Overlegplatform Kinderarmoede, CBE 

Vrijwilligers: Onder Ons, PXL, UCLimburg, Wiric en Truienaars 

Overleg op Kindniveau: KIDS, DAB, Gemeenschapsonderwijs campus Tichelrij, CKG, UZLeuven 
COS, VK, OCMW, Basisschool Heilig Hart, LKO, Fedasil, BSBOGO De Bloesem, kinesist, 
ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Jeugdrechtbank, thuisbegeleidingsdienst Daidalos, 
thuisbegeleidingsdienst 7sprong en thuisbegeleidingsdienst Open Thuis 

Overleg Gezinsniveau: CGG, Asster, CAW 

Stagiaires: PXL en UCLimburg 

 

Project vernieuwend ver’ouder’en 
In 2013 werd ‘oudercrèche’ een begrip in de werking.  We stelden ons van bij het begin van het jaar 
de vraag hoe we meer ouders nog sterker konden betrekken bij de werking.  Het concept van de 
oudercrèches kwam op dat moment overgewaaid uit Frankrijk.  VBJK, het expertisecentrum rond 
kinderopvang, maakte een vertaling van dit concept naar Vlaanderen, wat heel wat inspiratie bood.  
Op een studiedag op 20 juni werd het werk van VBJK toegelicht.  Met al die bagage gingen we aan de 
slag.  

Ouders betrekken 
We experimenteerden in de werking met diverse vormen van betrokkenheid. Formele infomomenten 
en vergaderingen konden weinig ouders samen brengen, voor vele ouders is deze stap te groot. Via 
een heleboel informele momenten geraakten ouders steeds meer betrokken bij de werking.  De breng– 
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en haalmomenten staan hierbij centraal.  Een koffiehoek geeft het signaal dat ouders welkom zijn om 
even te blijven hangen. We nodigen ouders op het einde van de maand telkens uit op een toonmoment 
van de voorbije maand. Kinderen kunnen hier aan hun ouders laten zien rond welk thema we gewerkt 
hebben, wat we gelezen, gespeeld en geknutseld hebben aan de hand van foto’s, knutselwerkjes, de 
boekjes en spelletjes die we speelden en een fotoboekje om mee naar huis te nemen. Daarnaast 
organiseerden we een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met de school Het Molenhofje, gingen we met 
kinderen en hun ouders naar het cultureel centrum en naar de bibliotheek, maakten we in de zomer 
een gezinsuitstap en sloten we de zomer af met een tuinfeest. In 2013 groeide dat tuinfeest uit tot een 
opendeurdag.   

Kruisbestuiving 
Met onze ervaringen en ambities in het achterhoofd dienden we samen met de stad Sint-Truiden een 
project in bij de Vlaamse overheid en vervolgens ook bij het armoedefonds.  Doelstelling van dit project 
Vernieuwend Ver’ouder’en is het introduceren van de basisschakelmethodiek als manier om lokale 
kinderarmoede aan te pakken.  Ouderbetrokkenheid in de kinderopvang was de insteek die we binnen 
dit kader kozen. 

Op 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede, hielden we een startmoment met alle 
betrokken partners.   Dat zijn: Buitenschoolse kinderopvang Tutti-Frutti, sociale dienst van het OCMW 
Sint-truiden, Kinderopvang van het OCMW De Rakkertjes, Landelijke Kinderopvang, OnderOns, 
Centrum Basiseducatie, Opvoedingswinkel Haspengouw en de welzijnsdienst, de integratiedienst en 
de jeugddienst van Stad Sint-Truiden.   

Met het project willen we een kruisbestuiving tot stand brengen tussen de verschillende organisaties 
in Sint-Truiden op vlak van ouderbetrokkenheid en armoedebestrijding.  De Egeltjes biedt als jonge, 
wendbare organisatie de experimenteerruimte.  Uit de uitwisseling tussen de verschillende partners 
wordt input gehaald om toe te passen in de werking.  Nadien wordt teruggekoppeld aan diezelfde 
partners.  Op die manier kunnen ook de verschillende partners de bevindingen mee naar huis nemen 
en er de vruchten van plukken.   

Het project bestaat uit een intervisiegroep en een stuurgroep.  In de intervisiegroep wordt op 
werkingsniveau nagedacht over de basishouding die nodig is om te werken met kansengroepen.  De 
stuurgroep bekijkt hoe men op organisatieniveau kan werken aan het verlagen van drempels en hoe 
we de vertaalslag naar het beleid kunnen maken.  In dit kader gingen we de samenwerking aan met de 
Katholieke Hogeschool Limburg (KHLIM).  Margot Heylen geeft inhoudelijk vorm aan de 
intervisiesessies en ondersteunt het project in het algemeen. 

Het project loopt officieel van 17 oktober 2013 tot en met 17 oktober 2015.  We hopen echter dat dit 
op termijn kan samenvloeien met de overlegstructuur rond de lokale kinderarmoedebestrijding en het 
Huis van het Kind, zodat er in Sint-Truiden een structureel overleg ontstaat rond armoedebestrijding 
dat zowel basishouding als structuren beslaat. 
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Medewerkers: 

Veel handen … maken meer mogelijk 
De Egeltjes is, sinds het nieuwe decreet, een groepsopvang onder Landelijke Kinderopvang. Voorheen 
werd dit gedefinieerd als samenwerkende onthaalouders. De Egeltjes bestaat uit een sterk en 
geëngageerd team van 4 vaste krachten met de nodige pedagogische kennis en vaardigheden en kan 
beroep doen op heel wat vrijwillige inzet.  

De begeleidsters zijn tewerkgesteld als onthaalouder bij Landelijke Kinderopvang. Zij verdelen sinds 
oktober 2014 2,5 FTE (10 voltijdse plaatsen) onder 4 begeleidsters, voorheen ging het om 2 FTE (8 
voltijdse plaatsen). Jasmien en Eli werken 80% (32 tot 35 uur per week) en Annelies A werkt 40% (16 
tot 18 uur per week). Annelies W trekt het project vernieuwend ver’ouder’en waarvoor we subsidies 
ontvingen, zij is nu voor 2 jaar deeltijds (70%) in dienst van de vzw (tot eind oktober 2015). Daarnaast 
is Annelies ook ingeschreven als onthaalouder omdat zij ook meewerkt in de opvang. 

Jasmien : Ze studeerde pedagogische wetenschappen en antropologie en deed ruime ervaring op in het 
welzijnswerk.  

Eli : Zij draagt dag in dag uit zorg voor een stevige basiswerking. Zij kent als geen ander de logistieke en 
organisatorische kant van de opvang.  

Annelies W :  Ze werkte voordien als gezinsbegeleidster en teamcoördinator bij een dienst voor mobiele 
crisishulp.  Ze genoot de opleidingen maatschappelijk werker en orthopedagogie. 

Annelies A:  Ze studeerde orthopedagogie en is ook aan de slag als zelfstandig kindertherapeute . 

Het statuut van onthaalouder brengt heel wat nadelen met zich mee. Enerzijds zijn er de beperkte 
sociale rechten (hoog aantal werkuren per week, geen loon maar een onkostenvergoeding, geen 
betaalde vakantie of vakantiegeld, geen vergoeding woon-werk verkeer of dienstverplaatsingen, 
beperkt pensioen en beperkt ziekteverlof). Hoewel De Egeltjes werkt met hooggekwalificeerd 
personeel kunnen de begeleidsters enkel een onkostenvergoeding ontvangen en geen verloning 
volgens diploma, ervaring, gepresteerde uren en verantwoordelijkheden. Anderzijds geeft deze 
onkostenvergoeding geen ruimte voor de extra taken en werkuren die de werking met zich meebrengt. 
Dit maakt dat De Egeltjes voorlopig draait op een grote motivatie en inzet van het personeel. Bovenop 
de opvangtaken en uren die vergoed worden vanuit de onkostenvergoeding nemen de begeleidsters 
nog heel wat extra engagementen op: maandelijkse supervisie (3u) na de opvanguren, vorming, 
huisbezoeken, stagebegeleidingen, uitwerken van projecten, opmaken van subsidiedossiers, overleg 
met scholen en diensten rond bepaalde kinderen, deelname aan overlegplatformen en denkgroepen, 
… 

Naast de inzet van de vaste krachten kan De Egeltjes rekenen op de blijvende vrijwillige inzet van: 

Thomas (vrijwilliger): Thomas ondersteunt De Egeltjes in het uitbouwen van de organisatie en het beleidswerk.   

Diane (vrijwilliger):  Diane begeleidt de supervisie en geeft zo mee sturing aan het pedagogische beleid. 
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Het team wordt verder versterkt door stagiaires orthopedagogie van de UCLeuven (tot voor kort 
KHLim) en stagiaires ergotherapie van de PXL. In de schoolvakanties kunnen we beroep doen op 
helpende handen van heel wat vrijwilligers. 

Infrastructuur: Ons nestje 
De Egeltjes vonden hun nestje in het huis van Thomas en Jasmien. Thomas en Jasmien dragen de 
kosten van deze aankoop volledig en stellen de ruimtes gratis ter beschikking van De Egeltjes. 

Ligging 
De Egeltjes bevindt zich in de wijk Sint-Pieter; een buurt waar nogal wat kwetsbare gezinnen te vinden 
zijn.  De Egeltjes ligt op 5 minuten wandelen van het stadscentrum op het einde van een doodlopende 
straat.  Het is een rustige locatie met weinig verkeer.  Naast de Egeltjes ligt kleuterschool ’t Molenhofje 
wat voor een vruchtbaar samenspel zorgt en heel handig blijkt voor veel van de ouders.  De school 
heeft bovendien een groot terrein waar De Egeltjes gebruik van kan maken buiten de schooluren. 

Open thuis, gezellig en vol huis 
De speelruimte is een apart stuk van het huis maar De Egeltjes kregen ook hun plaats in het 
woongedeelte van het huis. Dit zorgt voor een gezellige huislijke sfeer. De keuken wordt 
gemeenschappelijk gebruikt, de 3 slaapkamers voor de opvang bevinden zich op de eerste verdieping, 
tussen de slaapkamers van het gezin en de living doet dienst als vergaderruimte en bureau. Ook de 
tuin wordt gedeeld.  

Snoezelruimte 
Eén van de slaapkamers doet ook dienst als snoezelruimte.  De kamer werd ingericht met sfeervolle, 
gedimde belichting en veel zacht materiaal.  Op geregelde tijdstippen wordt deze ruimte gebruikt om 
aan de hand van rustgevende methodiekjes de kinderen hun kalmte te laten ontdekken. 
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3.4  Concrete vraag om ondersteuning 

We ervaren elke dag dat er nood is aan een werking als De Egeltjes.  Die nood is er in Sint-Truiden om 
een antwoord te bieden op het grote kinderarmoedeprobleem.  Die nood is er binnen de 
kinderopvangsector om het Matteüs-effect weg te werken.  Die nood is er in het bredere welzijnsveld 
om te zorgen voor meer innovatie en het slopen van schotten. Die nood is er tenslotte in de 
samenleving om diverse groepen dichter bij elkaar te brengen.  We hopen dan ook dat De Egeltjes op 
een afdoende wijze kan ondersteund worden. 

De Egeltjes bestaat nu onder Landelijke Kinderopvang, maar zowel vanuit Landelijke Kinderopvang als 
vanuit onze werking voelen we dat we hier botsen op de grenzen. De Egeltjes heeft nood aan een 
degelijke basis en structurele financiering, die de toekomst veilig stelt. 

Om onze werking te garanderen en uit te bouwen hebben we nood aan een werking met 22 plaatsen 
verdeeld over 2 opvanggroepen met 6 VTE begeleiders in een werknemersstatuut, waarbij de ouders 
een dagprijs betalen op basis van hun inkomen.  Zo kunnen we volgende ambities waarmaken: 

1. We willen kunnen blijven doen wat we doen. Kinderen tussen 0 en 6 jaar oud met extra 
zorgbehoeften opvangen, ontwikkelings- en taalstimulering, opvoedingsondersteuning, 
verdere uitbouw van de oudercrèche, het garanderen van kwaliteitsvolle opvang voor alle 
kinderen en in het bijzonder voor de meest kwetsbare.  Daarvoor hebben we in de eerste 
plaats een kader nodig dat dit mogelijk maakt en het innovatieve karakter van onze werking 
niet afremt. 

2. We zoeken naar een degelijke financiering voor onze werking die ervoor zorgt dat: 
a. De medewerkers kunnen werken binnen een werknemersstatuut, verloond volgens 

hun diploma (en dus niet langer via het statuut van onthaalouder wat slechts een 
beperkte maandelijkse onkostenvergoeding oplevert). 

b. Dat we de nodige ‘kindvrije tijd’ kunnen inbouwen voor overleg (intern en extern), 
intervisie en vorming. 

c. Dat we structurele ruimte krijgen om de extra ondersteunende taken naar gezinnen 
toe op te nemen. 

3. We zoeken naar mogelijkheden om te kunnen groeien en bloeien: 
a. We willen onze werking uitbreiden met een tweede opvanggroep. 
b. We willen in de schoolvakanties tegemoet kunnen komen aan de grotere vraag naar 

kinderopvang voor kinderen met een extra zorgbehoefte. 
c. We willen nog meer outreachend kunnen werken en eventueel aan huis gaan bij de 

gezinnen die daar nood aan hebben.  

Om dit waar te maken zien we zelf een aantal mogelijke pistes: 

1. Structurele klaverbladfinanciering op maat van de werking: De Egeltjes bevindt zich op een 
kruispunt van diverse beleidsdomeinen.  Het gaat om kinderopvang, welzijn, onderwijs, 
armoedebestrijding en integratie.  Een gemengde financiering vanuit (een aantal van) deze 
domeinen zou de combinatie van deze invalshoeken bij De Egeltjes verankeren. 

2. Structurele financiering op maat via artikel 14 van het decreet over de kinderopvang van 
baby’s en peuters: Artikel 14 geeft de bevoegdheid aan de Vlaamse overheid om nieuwe 
kaders uit te werken voor vernieuwende projecten die niet binnen het huidige decreet passen.  
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Een dergelijke financieringsvorm zou de Egeltjes verankeren in het kinderopvanglandschap en 
houdt meteen een erkenning in van het innovatieve karakter van de werking. 

3. Structurele financiering via de derde subsidietrap van het nieuwe decreet: Hiervoor zou De 
Egeltjes in de eerste plaats in aanmerking moeten komen om een erkennings- en 
uitbreidingsdossier in te dienen binnen een reguliere uitbreidingsronde.  Vermits de werking 
van De Egeltjes overeenkomt met de opdrachten die op de derde subsidietrap worden 
gevraagd is het ook aangewezen een perspectief te hebben om op die trap te geraken.  
Daarnaast is het ook belangrijk een oplossing te vinden voor het knelpunt van de combinatie 
van voorschoolse en buitenschoolse opvang (zie hoger). 

4. Structurele financiering via de subsidie inkomenstarief met aanvullende projectfinanciering 
uit andere bronnen (zoals Flanders Care): Ook hiervoor is nodig dat De Egeltjes een 
ontvankelijke aanvraag kan doen bij de volgende uitbreidingsronde van de kinderopvang.  
Daarnaast moet dan op zoek gegaan worden naar andere middelen om dat deel van de 
werking te financieren dat buiten de normale kinderopvang ligt. 

De wens om snel een oplossing te zoeken om tot een structurele financiering te komen is ingegeven 
vanuit een grote gedrevenheid van het hele Egeltjes-team om ondersteuning te bieden en te blijven 
bieden aan die kinderen die ons het meest nodig hebben.  We zijn ervan overtuigd dat we samen met 
de beleidsmakers een wezenlijk verschil kunnen maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 


