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‘Het is al jaren dat we voornamelijk langs Vlaamse kant
aandringen dat het gedaan moet zijn met de vzw
koterijen. Maar je moet daarvoor de partners vinden’

Verplicht online aanmeldsysteem zit politiek muurvast

Kamperen voor
school bij -5 graden

Scholen, ouders, kinderen:
allen blij met Kinderkuren
Er zijn zelfs
kinderen die op
sommige dagen
toch nablijven,
hoewel ze dat
vroeger niet
deden

VAN ONZE REDACTRICE

Buitenschoolse op
vang moet een recht
worden van elk kind en
scholen moeten ver
sterkt worden als op
vangplaats. Leuke acti
viteiten moeten naar de
kinderen worden ge
bracht, in plaats van
omgekeerd, met de ‘taxi’
van vader of moeder.
Dat was de conclusie
van een statengeneraal
over buitenschoolse op
vang – in 2014 al. De
vorige Vlaamse regering
keurde die goed. Het
blijft wachten op een
decreet. In veel steden
en scholen is het behel
pen, met toezichthou
ders in nepstatuten. Ini
tiatieven voor buiten
schoolse opvang (Ibo’s)
op aparte locaties heb
ben vaak een te beperkt
aanbod en lopen snel
vol. Ouders blijven
taxiën.
Leuven gooit het over
een andere boeg en gaat
voor een totaalconcept,
onder de noemer
‘Kinderkuren.’ (vbr)

Dankzij de
100.000ste
inwoner krijgt
de stad sinds
vorig jaar
7 miljoen euro
extra van het
Gemeentefonds

VEERLE BEEL

Zeg niet meer ‘toe
zicht houden’ of ‘in de nabewa
king blijven’. Zeg ook niet ‘buiten
schoolse opvang’. In Leuvense ba
sisscholen kunnen kinderen bui
ten de schooltijd deelnemen aan
Kinderkuren. Dat is de overkoepe
lende naam van het aanbod aan
opvang én activiteiten dat de stad
aanbiedt. Niet op een aparte loca
tie, maar in de scholen zelf.
Leuven heeft dit aan de
100.000ste inwoner te danken.
Hij of zij zal zich er niet bewust
van zijn, maar de stad krijgt sinds
vorig jaar wel 7 miljoen euro extra
van het Gemeentefonds omdat
het inwonersaantal die drempel
heeft overschreden.
De schepenen Bieke Verlinden
(S.PA), bevoegd voor Sociale Za
ken, en Mohamed Ridouani (ook
SP.A), bevoegd voor Onderwijs,
zagen en grepen die kans. Het hele
stadsbestuur ging akkoord om
een fors deel van dat bedrag te in
vesteren in de opwaardering van
de buitenschoolse opvang. Elk
jaar opnieuw, te beginnen vanaf
2018.
BRUSSEL I

‘Omdat veel van onze kinderen
in een sociaal woningblok wonen,
zetten de begeleiders speciaal in
op veel buitenactiviteiten. Dat is
dan weer fijn voor onze kinderen.
Kortom, iedereen blij.’
Er zijn zelfs kinderen die op
sommige dagen toch nablijven,
hoewel ze dat vroeger niet deden.
Dat heeft dan weer te maken met
de extra troefkaart van de stad
Leuven. Scholen kunnen sinds
twee jaar op basis van een credit
systeem leuke activiteiten voor
kinderen ‘aankopen’. De kinderen
hoeven er niet of nauwelijks extra
voor te betalen.

Raket bouwen

Grote ambitie
‘Met dat geld kunnen we onze
ambitie waarmaken om binnen de
vier jaar in elke bassischool op
Leuvens grondgebied personeel
in te zetten voor de buitenschool
se opvang’, zegt Verlinden. ‘We
doen dit sinds 2014 al in vier scho
len en we hadden eerlijk gezegd
niet gedacht dat het ons zo snel
zou lukken om dit uit te rollen in
alle scholen.’
‘Wij geven mensen die in onze
opvang werken een goed statuut.
We voorzien opvang van 7 u.
’s morgens tot halfzeven ’s avonds
en ook op pedagogische studieda
gen. We voorzien meer begelei
ders: 1 op 15 kleuters en 1 op 30
kinderen vanaf 6 jaar. En we vra
gen ook dat onze mensen wat ac
tiever omgaan met de kinderen:
samen fruitsla maken in plaats
van koeken uit te delen bijvoor
beeld.’
‘We hebben net een bevraging
gedaan bij onze ouders en die zijn
daar heel tevreden over’, zegt Ann
Tricot, directrice van de basis
school Pee & Nel. ‘Wij behoren tot
de scholen die in 2014 al in de
proef gestapt zijn en ik ben pas la
ter directeur geworden. Ik weet
dus niet hoe het vroeger was. Het
is in elk geval gemakkelijk voor
ons dat wij ons niets van de op
vang hoeven aan te trekken. De
leerkrachten zijn er heel blij mee.’

‘Van materiaal naar digitaal’, schaken, kijken in de lens: genoeg keuze in Leuven.
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Brussels viceministerpresident G U Y VA N H E N G E L (Open VLD) stelt
vast dat hervormen in Brussel niet zo eenvoudig is. (in De Zevende Dag).

Leuvense basisscholen zijn van een vervelende klus af: het stadsbestuur
neemt de voor en naschoolse opvang in de basisscholen volledig over.
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Het gaat om een brede waaier,
van initiatie judo of yoga, over
muziek, schaken, kookles en graf
fitiinitiatie tot workshops rond
wetenschap en technologie, zoals
samen een raket bouwen of de zon
bestuderen. ‘Veel van onze kinde
ren zouden daar anders de kans
niet toe krijgen’, zegt Tricot.
De stad Leuven is niet aan zijn
proefstuk. Verlinden: ‘In een stad
waar heel veel mensen aan het
werk zijn, voelden we al langer dat
de nood aan buitenschoolse op
vang en de druk op basisscholen
heel groot is. De Vlaamse regering
heeft hier sinds de jaren negentig
niet meer in geïnvesteerd. Daar
om besloten we het zelf te doen. In
2013 hebben we de facturatie
overgenomen van bijna alle basis
scholen. Kinderen die nablijven,
registreren zichzelf via een ipad.
De scholen hoeven geen rekenin
gen meer te innen. Hun secretari
aten staken daar veel tijd in.’
Ook de basisschool Paridaens
kreeg de kans om op 1 januari vol
ledig in het Kinderkurenaanbod
te stappen. Directrice Griet
Vrancken is heel tevreden. ‘Ik kan
er nog niet zoveel over zeggen,
maar ik zie dat het vlot loopt. En
ik zie vooral ook, als ik eens voor
bij loop, dat de kinderen nu en
thousiaster spelen. Als ze voetbal
len, staat de begeleider niet toe te
kijken. Hij staat mee in de goal.’

Siberische temperaturen of
niet, in Grimbergen doken
eerste schoolkampeerders
op. Vanaf 1 maart kunnen
scholen de inschrijvingen
starten.
VAN ONZE REDACTEURS

DIETER DE BEUS
HANNES CATTEBEKE
G R I M B E R G E N I Zaterdagmiddag
schoven aan de Vrije Basisschool
Prinsenhof in Grimbergen de eer
ste ouders aan om hun kinderen
in te schrijven. De inschrijvingen
starten pas donderdag, maar de
plaatsen zijn zo beperkt dat ou
ders er tot dan zullen kamperen.
Gewapend met dikke truien, be
renmutsen, kampvuurtjes en fles
sen jenever brachten ze de nacht
door. Uit vrees voor aanzuigeffect
weigerde de directie aanvankelijk
een klaslokaal open te stellen.
Isabelle Verbruggen was zater
dagmiddag de ouder die de wacht
rij opende. ‘Ik wist van de voorbije
jaren dat heel wat ouders geen
plaats konden bemachtigen voor
hun kind.’ Haar komst zorgde voor
een sneeuwbaleffect. Enkele uren
later hadden al tien ouders haar
voorbeeld gevolgd.
Ondertussen hebben ze zelf
een reglement opgesteld. ‘Ouders
die aankomen, zetten we op een
lijst. Die roepen we elk uur af. Wie
er niet is, wordt geschrapt. Om zes
uur wordt de lijst een eerste keer
afgeroepen, om 22.30 uur een
laatste keer. Zo kan iedereen toch
wat slapen’, zegt Andy Blanckaert.

Slapen in de koffer
Minister van Onderwijs Hilde
Crevits (CD&V) betreurt dat er
nog gekampeerd wordt. ‘De
school kan zelf kiezen om te wer
ken met een digitaal systeem. Ik
roep iedereen op om daar werk

Overdag buiten, slapen mag in de refter.

Kamperende
ouders hebben zelf
een reglement
opgesteld

van te maken.’ In Grimbergen ver
kiest het gemeentebestuur even
wel om eerst te investeren in extra
schoolcapaciteit in plaats van in
een centraal aanmeldsysteem.
Een Vlaams systeem, waar alle
scholen gebruik van kunnen ma
ken, is voor Crevits ook een optie.
‘Maar dan alleen op basis van vrij
willigheid.’
Over een verplicht digitaal sys
teem is er geen eensgezindheid
binnen de Vlaamse meerderheid.
De kans dat het er deze legislatuur
nog komt, is zo goed als onbe
staande. Het systeem dat Open
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VLD en CD&V voorstellen reser
veert een aantal plaatsen voor
kansarme leerlingen, met als cri
terium het diploma van de moe
der en de thuistaal. Voor NVA is
dat geen optie. ‘Er is in Vlaande
ren geen draagvlak voor zo’n voor
rangsregeling’, zegt Vlaams Parle
mentslid Kris van Dijck.
En dus bereiden ze zich in
Grimbergen voor op nog vier kou
de dagen, zelfs al wonen ze zoals
Perrine Roberti Lintermans maar
op honderd meter van de school.
‘Toch heb ik de nacht doorge
bracht in de koffer van mijn wa
gen. Ik heb die volgestouwd met
dekens en een slaapmatje.’ De
nachten zullen vanaf nu wel iets
warmer worden, want nadat het
kwik zaterdagnacht ver onder het
vriespunt dook, besliste het
schoolbestuur van Prinsenhof als
nog om de refter vanaf ’s avonds
open te stellen, zodat de ouders
toch wat warmer kunnen slapen.

Discriminatie gehandicapten

Rechter naar de rechtbank
B R U S S E L I Vanaf woensdag gaat
de Leuvense rechter Filip Ray
maekers (55) opnieuw aan het
werk. Maar zittingen bijwonen,
dat doet hij voortaan vanuit een
rolstoel. Ruim een jaar geleden
brak hij zijn rug bij een skionge
val. Vandaag kan hij zijn armen
wat bewegen, verder niets. ‘Ik kan
niet typen, niets vastpakken en
bladzijden van een boek niet om
slaan.’
Tijdens het voorbije jaar botste
hij op muren in de gezondheids
zorg. Aanvraagformulieren waar
zelfs hij geen weg in vindt. ‘De
procedure om een persoonsvol

gend budget aan te vragen, is zo
ingewikkeld dat zelfs ik, jurist met
ervaring, het niet snap’, zegt hij.
Daarom richtte Filip Raymae
kers samen met drie juristenlot
genoten de vzw Law op: Legal ac
tion for people in a wheelchair.
‘Rolstoelgebruikers komen elke
dag situaties tegen die hen het le
ven zuur maken’, zegt medeop
richter Jan Doom. ‘Ergens heen
gaan en daar niet geraken omdat
er geen rolstoelhelling is, bijvoor
beeld. Vzw Law wil daar iets aan
doen en die situaties aankaarten
voor de rechtbank.’
(frp)

Filip Raymaekers.
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