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Waarnemend voorzitter: mevrouw Vera Van der 
Borght, ondervoorzitter 

Vraag om uitleg van mevrouw Els Robeyns tot de 
heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de campagne 
‘De Blauwe Hond’ 

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord. 

Mevrouw Els Robeyns: Mijnheer de minister, ongeveer 
een maand geleden lanceerde u via diverse media de 
campagne ‘De Blauwe Hond’. Met deze campagne wilt 
u het risico dat kinderen door honden worden gebeten, 
verkleinen. De ‘Blauwe Hond’ werd voorgesteld als een 
uniek preventieproject, opgesteld door een multidisci-
plinair team. Het werd al wereldwijd op zijn effectiviteit 
getest. Enerzijds kunnen ouders via het project het 
standpunt en het perspectief van de hond beter leren 
kennen. Anderzijds wil het project kinderen leren hoe ze 
met honden moeten omgaan, om zo het risico te verklei-
nen dat ze gebeten worden. De vzw De Blauwe Hond 
krijgt voor de ontwikkeling en uitwerking van dit project 
een subsidie van 40.000 euro. 

Mijnheer de Minister, ik was eigenlijk een beetje verrast 
en verbaasd dat dit wordt voorgesteld als een nieuw en 
uniek project. Bij het provinciebestuur van Limburg 
bestaat er immers al sinds het schooljaar 2001-2002 een 
identiek project, namelijk het ‘Goede hondenbaasjes 
schoolproject’. Ik schets u graag kort de inhoud en de 
werking van dit Limburgse project. 

In het kader van het provinciale opvangplan voor rond-
zwervende dieren, is het provinciebestuur in het school-
jaar 2001-2002 met het ‘Goede hondenbaasjes schoolpro-
ject’ gestart, samen met de vzw Chakka uit West-
Vlaanderen. In de daaropvolgende schooljaren werd het-
zelfde project uitgevoerd door de Limburgse vzw Xanuul. 
Dit project is een volledig educatief programma dat de 
vzw in de Limburgse kleuter- en basisscholen brengt. Het 
gaat over de relatie tussen mens en gezelschapsdier, in het 
bijzonder tussen kind en hond. Het project vertrekt vanuit 
de overtuiging dat het zeer belangrijk is dat kinderen leren 
hoe honden denken, voelen en communiceren. Naar 
schatting worden in België immers per jaar 30.000 à 
40.000 mensen door honden gebeten. Van die slachtoffers 
is 75 percent jonger dan 14 jaar. Bovendien wordt men 
meestal gebeten door een dier dat men kent: een eigen 
huisdier of dat van familie of vrienden. 

Het ‘Goede hondenbaasjes schoolproject’ kadert ook  
in het sensibilisatieproject Dierenark Limburg. Een 
betere bewustmaking van kinderen en hun ouders over 
een verantwoorde en verantwoordelijke omgang met 

huisdieren kan op langere termijn ook de enorme toe-
stroom van verloren en achtergelaten huisdieren naar 
de Limburgse dierenasielen beperken. 

Tijdens het schooljaar 2007-2008 werden in totaal 140 
klassen over heel Limburg bezocht. Ongeveer 2800 
kinderen kregen op die manier onderricht over hoe zij 
het best met honden kunnen omgaan en over de ver-
antwoordelijkheden die het baasje van een dier draagt. 
De evaluatie van het project tijdens het schooljaar 
2006-2007 was voor alle betrokkenen zeer positief. Op 
basis daarvan en vanwege het grote aantal aanvragen 
van de Limburgse kleuter- en basisscholen wordt het 
project dan ook voortgezet. Het provinciebestuur trekt 
elk jaar 12.000 euro uit voor het project. 

Mijnheer de Minister, voor alle duidelijkheid wil ik 
toch zeggen dat ik ten volle de inhoud van het door u 
gelanceerde project steun. Alleen vind ik het zonde dat 
voor de ontwikkeling van dat project 40.000 euro 
overheidsgeld wordt uitgetrokken, terwijl een andere 
overheid in het verleden reeds fors investeerde in de 
ontwikkeling van een project dat, zoals is gebleken, 
met succes dezelfde doelstelling voor ogen had. 

Mijnheer de Minister, was u op de hoogte van het Lim-
burgse project? Acht u alsnog een samenwerking met de 
Limburgse initiatiefnemers mogelijk om zo gebruik te 
maken van de door hen opgebouwde expertise? 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Mevrouw Robeyns, U 
zegt dat er een identiek project loopt. Dat is echter 
gewoon niet waar. Tussen het project dat u aanhaalt en 
het project ‘De Blauwe Hond’ zijn er toch wel ver-
schilpunten die maken dat men niet zomaar kan zeggen 
dat het over iets identieks gaat. Als antwoord op uw 
eerste vraag wil ik er wel meteen bijvoegen dat ik niet 
op de hoogte was van het Limburgs project. 

U vraagt me of ik een samenwerking mogelijk acht. Het 
gesubsidieerde project van vzw De Blauwe Hond loopt 
van 1 december 2007 tot en met 30 juni 2009 met als 
doel het aanmaken en verspreiden van een wetenschap-
pelijk onderbouwd preventiepakket in Vlaanderen om 
jonge kinderen – tussen 3 en 7 jaar – veilig te leren om-
gaan met honden door middel van een interactieve cd-
rom, en om ouders risico’s te leren inschatten aan de 
hand van de handleiding bij de cd-rom. U hebt zelf aan-
gegeven dat het in Limburg om een schoolproject gaat. 

Bovendien kreeg vzw De Blauwe Hond de opdracht 
om dit bijscholingspakket aan organisaties zoals Kind 
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en Gezin, dierenartsenverenigingen en andere professio-
nele organisaties aan te bieden, zodat ze zelf kunnen 
zorgen dat hun leden of medewerkers, en actoren ge-
traind worden om ouders van jonge kinderen met een 
hond te sensibiliseren en aan te moedigen om gebruik te 
maken van het preventiepakket ‘De Blauwe Hond’. 
Deze actie richt zich dus uitdrukkelijk tot de gezinnen in 
Vlaanderen met kinderen en een hond. 

In tegenstelling met het ‘Goede hondenbaasjes school-
project’ is dit gesubsidieerde project van vzw De Blau-
we Hond niet specifiek op scholen gericht. Ik heb na de 
persconferentie vernomen dat vzw De Blauwe Hond in 
samenwerking met de internationale organisatie ‘Blue 
Dog Trust’ in de toekomst een wetenschappelijk onder-
bouwd schoolproject wil ontwikkelen. Dat voorstel is 
echter niet opgenomen in het subsidiebesluit. 

Ik zal het eindverslag van het huidige project afwachten 
en evalueren en pas hierna een beslissing nemen over 
een eventueel vervolg of uitbreiding van dit project, 
rekening houdend met al bestaande initiatieven die door 
andere overheden worden gesubsidieerd. Mijn voorkeur 
gaat er natuurlijk naar uit dat verschillende initiatiefne-
mers gebruik maken van al ontwikkelde goed onder-
bouwde methodieken, eerder dan steeds opnieuw nieuwe 
methodieken te ontwikkelen. Daarenboven moeten ac-
ties voor het onderwijs ingebed zijn in de algemene 
aanpak rond een gezondheidsbeleid binnen de scholen. 

Mevrouw Robeyns, ik was dus niet op de hoogte van het 
initiatief in Limburg. Toch wil ik beklemtonen dat het 
project ‘De Blauwe Hond’ wel degelijk een andere 
doelgroep voor ogen heeft dan die van de scholen. Op 
basis van het subsidiebesluit is het zelfs uitdrukkelijk 
niet de bedoeling om naar scholen te gaan, maar wel 
naar de gezinnen met de allerjongste kinderen, en te 
zorgen voor een wetenschappelijk onderbouwd instru-
mentarium zodat het kind zo veilig mogelijk kan gaan in 
een omgeving waar een hond aanwezig is. 

Ik wil ook nog even benadrukken dat het project ‘De 
Blauwe Hond’ erg specifiek is. Het gaat ervan uit dat de 
overgrote meerderheid van bijtincidenten in Vlaanderen 
in de eigen huiselijke omgeving gebeurt door de eigen 
hond. Een aantal eerdere preventietechnieken om op een 
brede basis, bijvoorbeeld klassikaal, te leren hoe men 
moet omgaan met honden, gaat voor een deel voorbij 
aan het feit dat de meeste bijtincidenten in de huiselijke 
omgeving gebeuren. Een specifiek op de kinderen en de 
ouders gerichte training is daarvoor aangewezen. 

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord. 

Mevrouw Els Robeyns: Mijnheer de minister, ik dank u 
voor uw antwoord. Uiteraard zijn de twee projecten niet 
identiek. De doelstelling is wel dezelfde. Uw project 
richt zich inderdaad meer tot de gezinnen en het project 

waar ik naar verwijs tot het onderwijs. Dat staat ook zo 
in mijn vraag. Alleszins kan preventie op beide niveaus 
nuttig zijn. Mocht er een vervolg komen waarbij uw 
project zich ook richt tot de schoolomgeving, hoop ik 
dat u zeker ook rekening houdt met de ervaring die in 
onze provincie bestaat. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Elke Roex tot de 
heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de verlenging 
van de pilootprojecten ‘Centrum voor Kinder-
opvang’ 

De voorzitter: Mevrouw Roex heeft het woord. 

Mevrouw Elke Roex: Mijnheer de minister, in de 
literatuur over de sector en in nieuwsbrieven las ik dat 
de projecten van de centra voor kinderopvang 
(CKO’s), die in mei 2007 werden opgestart, verlengd 
worden. Uit een tweede voortgangsrapport van Kind en 
Gezin is gebleken dat de projecten iets meer tijd nodig 
hebben om de vooropgestelde doelstellingen te berei-
ken. Daarmee wordt aan de CKO’s de mogelijkheid 
geboden om een verlenging tot eind 2009 aan te vra-
gen. De doelstellingen zouden dezelfde blijven. De 
afgelopen periode blijkt echter te kort om al te kunnen 
spreken van resultaten, laat staan effecten. Daarom 
vindt u het aangewezen en verantwoord om dit  
vernieuwingsproces alle kansen te geven en de proef-
periode met een jaar te verlengen. 

In het voortgangsrapport van Kind en Gezin staat in de 
laatste paragraaf: “Indien het doel van de Vlaamse 
overheid is het lokaal beleid kinderopvang verder te 
versterken en te enten op de lokale opvangrealiteit, lijkt 
een CKO het meest effect te hebben wanneer het wer-
kingsgebied van het CKO en het Lokaal Overleg Kin-
deropvang identiek is. In dat geval is het meestal ook 
eenvoudiger het lokaal bestuur te motiveren het CKO-
gebeuren mee te ondersteunen. Aandachtspunt is dan 
wel de verschillende rollen van CKO en Lokaal Over-
leg Kinderopvang te bewaken.” Uit dat citaat blijkt dat 
er toch een aantal tussentijdse beleidsconclusies ge-
trokken kunnen worden. 

We weten ook dat de CKO’s slechts één onderdeel wa-
ren van het vernieuwingsproces in de kinderopvang. In 
totaal waren er vier aangekondigde strategische doelstel-
lingen. Zo was er de keuze tot dereguleren en vereen-
voudigen. Er werd een nieuw eenvormig vergunnings-
systeem aangekondigd voor infrastructuur, personeels-
normen en alle normeringen op het vlak van de kinder-
opvang. De basis daarvoor zou worden gelegd in een 
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nieuw decreet betreffende de kinderopvang. Daarnaast 
werd ervoor geopteerd de kinderopvang beter af te stem-
men op de lokale behoeften inzake de drie maatschappe-
lijke functies van kinderopvang en de toegankelijkheid 
voor ouders. Daar past het project CKO in. Ook wilde 
men kinderopvang toegankelijk maken door een gericht 
opnamebeleid, voldoende kwaliteitsvolle opvangplaatsen 
en betaalbare opvang, via onder andere het uitbreidings-
beleid, opnamebeleid, kwaliteit en ouderbijdrageregelin-
gen. Om deze doelen te kunnen realiseren, zo stelde men, 
heeft de Vlaamse overheid stabiele opvangvoorzieningen 
als partner nodig. Men wilde maatregelen nemen om de 
leefbaarheid van deze voorzieningen te verzekeren. 

Mijnheer de minister, we hebben in deze commissie al 
maatregelen besproken met betrekking tot de realisatie 
van een aantal van die doelstellingen. Er werden er ook 
al een aantal aangekondigd. Ik mis echter een globaal 
overzicht of een globale samenhang van alle maatrege-
len, een soort tussentijds rapport, waarin de verbinding 
wordt gemaakt tussen de strategische doelstellingen in 
een algemeen plan van aanpak. 

In de nota over het vernieuwingsproces was aangekon-
digd dat de “strategische keuzes op zich staan, maar ook 
onderling verbonden zijn. Kind en Gezin werkt dit stra-
tegisch plan concreet uit in haar beheersovereenkomst.” 
Ik verwacht dan ook dat er een strategisch plan volgt om 
het vernieuwingsproces op sporen te zetten en de sa-
menhang tussen de genomen maatregelen aan te tonen. 

Mijnheer de minister, hoeveel projecten voor CKO wor-
den verlengd? Worden ze bijgestuurd op basis van indi-
viduele evaluaties en conclusies uit het voortgangsrap-
port? Welke projecten worden niet verlengd en wat is de 
reden? Welke conclusies trekt u zelf uit de pilooterva-
ringen na één jaar? Worden de projecten bijgestuurd op 
basis van deze conclusies? Uit het voortgangsrapport 
blijkt duidelijk dat er uitklaring en afstemming nodig is 
tussen het CKO en het lokaal overleg kinderopvang. 
Worden hiervoor specifieke maatregelen genomen? Wat 
gebeurt er met de andere doelstellingen van het ver-
nieuwingsproces? Is er een strategisch opvolgingsplan 
opgemaakt waarin de samenhang van de doelstellingen 
wordt bewaakt? Zo ja, krijgen wij daar inzicht in? Indien 
er geen opvolgingsplan is, hoe zal u de samenhang dan 
bewaken? Dat is bijzonder belangrijk. We zijn heel blij 
met de maatregelen. We hebben ook zelf aan de kar 
getrokken, ook voor de ouderbijdrageregeling. Het is 
wel belangrijk om een globale visie te hebben en een 
globale weg af te leggen. We moeten ook duidelijk zien 
wat het einddoel is. Op de website van Kind en Gezin 
lezen we nog steeds dat er een nieuw decreet – waarin 
onder meer de vergunningsplicht wordt geregeld – wordt 
verwacht in het voorjaar van 2009. Klopt deze informa-
tie nog steeds? Zo niet, wat is de nieuwe timing? 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Mevrouw Roex, ik heb 
inderdaad de principiële beslissing genomen om de 
CKO-projecten met één jaar te verlengen. Hiervoor 
moeten ze wel een aanvraag doen voor 28 november. 
Daarin moet onder andere een zelfevaluatie uitgaande 
van hun oorspronkelijk actieplan, evenals een actuali-
satie van het actieplan voor 2009 opgenomen zijn. Elk 
van de 16 proefprojecten kan worden verlengd op basis 
van een individuele gemotiveerde aanvraag tot verlen-
ging, en de kwalitatieve beoordeling hiervan. Het is 
dus de bedoeling de projecten te verlengen. Wel moet 
er een evaluatie en een vernieuwing van het actieplan 
bij de aanvraag gevoegd worden. Het is mijn ambitie 
om met minder projecten het laatste jaar in te gaan. 

U vraagt me wat de conclusies zijn na één jaar. Naar 
onze smaak is er momenteel onvoldoende materiaal om 
definitieve conclusies te trekken. Vandaar ook de keu-
ze tot verlenging. Ik zie wel een bevestiging van de 
grote heterogeniteit van ons opvanglandschap. Er moet 
ook nog een behoorlijke weg worden afgelegd om 
lokaal/regionaal tot samenwerking te komen, in het 
bijzonder met betrekking tot het aanbod. De factor tijd 
speelt hier dus zeker mee. 

Toch waag ik me aan een aantal vaststellingen. Het 
gaat echter niet om definitieve conclusies. Ik wens 
immers dat die CKO’s de kans krijgen om nog een jaar 
te werken vooraleer we echte conclusies trekken. Star-
ten vanuit praktische samenwerking biedt kansen om 
tot lokale of regionale netwerking te komen, waarbin-
nen men dan ook inhoudelijk kan gaan werken: de 
pedagogische functie van de kinderopvang of het op-
namebeleid ten aanzien van kwetsbaren. Door de men-
sen te doen samenwerken, wordt een vruchtbaar over-
leg tot stand gebracht over zaken die wat verder af 
liggen, maar die zeker niet de minst belangrijke zijn. 

Deelnemen aan een CKO is voor diensten voor ont-
haalouders en zelfstandige opvangvoorzieningen zeker 
niet evident. Het lokaal bestuur heeft meestal ook een 
belangrijke rol binnen het CKO. Het werkt of werkt 
niet naargelang het engagement vanuit het lokaal be-
stuur. Een registratiesysteem dat helpt bij een meer 
efficiënt en gecoördineerd registreren van opvangvra-
gen en hier een aanbod aan koppelt, mag niet op zich 
staan. Het is essentieel dat men dit onderbouwt met een 
gedragen opnamebeleid, dat ook voluit kansen geeft 
aan categorieën van mensen die vandaag nog te vaak 
worden uitgesloten. Het mag dus niet gaan om een 
louter machinale vertaling van een realiteit. Er moet 
ook een beleid aan gekoppeld worden. Op vele plekken 
is dat nog een uitdaging. 

Hiermee hangt voor 2009 een belangrijke vraag samen: 
waar ligt inzake het opnamebeleid de grens tussen  
het gemeenschappelijke van het CKO en de autonomie 
van elke voorziening, onder meer op het vlak van de 
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opname? De CKO-proefprojecten moeten in 2009 meet-
bare en concrete resultaten kunnen voorleggen waaruit de 
meerwaarde van het werken als CKO blijkt. Die meer-
waarde moet niet enkel blijken voor de opvangvoorzie-
ningen zelf, maar in de eerste plaats ook voor de gezinnen 
met opvangvragen. Wat dat betreft, moet men afstand 
doen van een logica van satisfactiemeting bij de interme-
diairen van dit hele proces. Men moet gebruik maken van 
indicatoren die aantonen dat dit ook echt een positieve 
impact heeft op de vragers van de opvang. Er loopt mo-
menteel een onafhankelijk evaluatieonderzoek door een 
extern onderzoeksbureau. De resultaten worden begin 
2009 verwacht. Op basis van die resultaten kunnen de 
proefprojecten desgevallend bijgestuurd worden. 

U zegt dat uit het voortgangsrapport duidelijk blijkt dat 
er uitklaring en afstemming nodig is tussen het CKO en 
het lokaal overleg kinderopvang. In de basistekst is het 
verschil tussen beide wel degelijk aangegeven. Het lo-
kaal overleg kinderopvang is vooral een gemeentelijke 
adviesraad, die ook andere leden heeft dan de mensen 
die bij de opvang zelf betrokken zijn. Ik denk aan de 
vertegenwoordigers van ouders, het jeugdwerk. In prin-
cipe is ze beperkt tot één gemeente. De samenwerking is 
niet echt gebaseerd op afdwingbare engagementen. Het 
CKO gaat over het aanbieden van kinderopvang onder 
de vorm van een samenwerking tussen een groep van 
voorzieningen die in verscheidene gemeenten kan wer-
ken. De engagementen zijn meer afdwingbaar. Er is dus 
wel degelijk een verschil. In de praktijk blijkt dit echter 
niet overal evident, onder meer omdat vaak dezelfde 
mensen verschillende rollen vervullen en in beide struc-
turen aanwezig zijn. 

Het is de bedoeling natuurlijk dat beide structuren zo-
veel mogelijk complementair gaan werken. We kunnen 
nu niet ingrijpen, want het is nog een proefperiode. Dus 
moet deze uitklaring zeker een aandachtspunt zijn bij de 
beleidsconclusies na de CKO-proefperiode. 

De vier centrale doelstellingen in het strategische plan 
kinderopvang blijven zeer actueel door een aantal recen-
te feiten waarnaar uzelf ook verwijst, namelijk de inzet 
van heel wat nieuwe middelen om de betaalbaarheid van 
de opvang ruimer te garanderen, het creëren van zeer 
veel bijkomende en diversifiërende opvangplaatsen, 
maar ook het bijsturen van de prioriteitsregels van de 
erkende opvang en het ontwikkelen van een eenvormig 
vergunningssysteem voor de gehele kinderopvang in 
samenwerking met de sector en ten slotte ook het wer-
ken naar samenwerkingsverbanden zoals CKO's, die in 
deze vraag aan bod komen. 

Deze ontwikkelingen maken dat de centrale doelstellin-
gen van het strategisch plan bijzonder actueel blijven. 
De bewaking van de samenhang gebeurt in essentie  
door Kind en Gezin. Immers in de beheersovereenkomst 
is het werken rond en het voorbereiden van het  

vernieuwingsproces een strategische doelstelling. We 
bewaken dat door de manier waarop Kind en Gezin de 
synthesedoelstellingen formuleert en bewaakt. 

Wat de website betreft, heb ik opdracht gegeven aan 
Kind en Gezin om deze aan te passen. Ik heb niet veel 
opdrachten aan te geven want ze beschikken over de 
vrijheid om te schrijven wat ze willen. Wel hebben we 
gemeld dat het geen actuele informatie meer is. En het 
staat niet langer op de website. 

Ik bevestig voorts dat een decreet Kinderopvang natuur-
lijk een doel blijft, maar niet meer tijdens deze legisla-
tuur. Wel bereiden we een decretale aanpassing voor. 
We doen dat door bijvoorbeeld de ervaringen uit de 
CKO proefprojecten te integreren, maar ook door de 
ontwikkeling van een eenvormig vergunningssysteem, 
de verruiming van het systeem van inkomensgerelateer-
de ouderbijdragen, en het ontwikkelen van een geïnte-
greerd competentiebeleid voor de gehele kinderopvang. 

Ik ga ermee akkoord dat het prettiger zou zijn om een 
soort van grand design te maken van de kinderopvang 
en dan pas aan de slag te gaan. In een zeker opzicht, 
doordat de Vlaamse overheid beslist heeft om fenome-
naal veel extra middelen te investeren, meer dan 70 
miljoen euro in 2009 als extra injectie in de kinderop-
vang, worden we eigenlijk geconfronteerd met het 
concrete feit dat we heel veel doen. Het is niet wijs om 
te wachten op een grand design. Ik betwist de stelling 
als zou er geen visie zijn. Ik ben ervan overtuigd dat 
een visie wordt geformuleerd door de concrete stappen 
die worden gezet. In ieder geval weet ik dat een visie 
zonder budget voor de ouders minder oplevert dan een 
budget waarvan men eventueel kan zeggen dat de syn-
thetische visie erop onder de vorm van een nieuw de-
creet nog wat achterblijft. Ik heb het gevoel dat elk van 
de stappen de betaalbaarheid van het aanbod garan-
deert en de maatregelen ook de zelfstandigen zoveel 
mogelijk levenskansen tracht te geven. Het zijn kracht-
lijnen die wel degelijk getuigen van een visie van de 
Vlaamse Regering inzake kinderopvang. 

De voorzitter: Mevrouw Roex heeft het woord. 

Mevrouw Elke Roex: Ik ben ervan overtuigd dat er 
heel wat nuttige en positieve ervaring wordt opgedaan, 
nuttige informatie wordt vergaard en denkprocessen 
worden opgezet, zowel inzake de CKO’s als de ver-
gunningen, en meer bepaald de competentieprofielen, 
infrastructuurnormen en dergelijke meer. Het enige wat 
mij verontrust, is dat het voor ons bijzonder moeilijk is 
om dit op te volgen omdat we weinig controle hebben 
over de richting die de kinderopvang uitgaat. Ik begrijp 
dat u niet klaar bent om een nieuw decreet kinderop-
vang op te stellen, zelfs niet in het voorjaar 2009. Ik 
heb daar alle begrip voor, en heb er niet zoveel kritiek 
op. We zijn echter bezig met pilootprojecten waarin 
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sommige aspecten worden uitgeprobeerd. Daaraan zijn 
ideologische en inhoudelijke keuzes verbonden, zelfs al 
zijn het proefprojecten. Als men competentieprofielen 
ontwikkelt die voor de hele sector moeten gelden, dan 
zitten daar ook inhoudelijke, politieke en ideologische 
keuzes in vervat. Met de verlenging laten we de sector 
twee jaar experimenteren rond een strategie voor de 
toekomst van de kinderopvang. Politiek krijgen we wei-
nig zicht op wat er gebeurt. Ik zou het wel appreciëren 
als we in de commissie meer tijd konden besteden aan 
de ervaringen die er geweest zijn na 1 jaar CKO. Ik denk 
dat de ervaringen belangrijk zijn, alsook het vooruit-
gangsrapport dat Kind en Gezin heeft opgesteld. Het is 
belangrijk op het juiste moment de juiste politieke con-
clusies te trekken. Ik heb schrik dat als we te lang wach-
ten, er al keuzes zullen gemaakt zijn die ons verplichten 
om een bepaalde inhoudelijke richting uit te gaan. 

Minister Steven Vanackere: Door de verlenging tot eind 
2009 is er voor de CKO’s geen echt risico. Daar conclu-
sies uit trekken die van een definitieve opzet vertrekken, 
is niet correct. Het is precies de bedoeling door te ver-
trekken van een werking die langer dan 1 jaar duurt, wijs 
en aanbevolen te kunnen concluderen. Het is niet de be-
doeling om resoluut een bepaalde richting uit te gaan. 

De voorzitter: Er zou dacht ik eind 2009 een eerste 
evaluatie komen. Misschien is het nuttig om deze aan de 
commissie voor te leggen om er zo een eerste zicht op te 
krijgen. 

Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Anne Marie Hoebeke 
tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het gevolg 
dat door de welzijnssector wordt gegeven aan leer-
lingen die om tuchtredenen uit hun school worden 
ontslagen 

De voorzitter: Mevrouw Hoebeke heeft het woord. 

Mevrouw Anne Marie Hoebeke: Ik wil het over een 
kwaal hebben die elk jaar opnieuw opduikt. Recentelijk 
verscheen in de media dat een heel aantal leerlingen in 
secundaire scholen om tuchtredenen ontslagen worden 
via een procedure die langs de minister van Onderwijs 
passeert. Volgens cijfers die ons werden meegedeeld, is 
dat fenomeen in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Het 
wegsturen van school gebeurt omwille van wangedrag, 
vandalisme, vechtpartijen, bedreigingen van leerkrach-
ten of misbruik van sommige middelen. 

Het is duidelijk dat met het wegsturen van school het 
onderliggend probleem niet is opgelost. Het remediëren 

aan de onderliggende problemen ressorteert ook onder 
de verantwoordelijkheid van de minister van Welzijn. 
Bij sommige problemen kan er een nood aan opvoe-
dingsondersteuning zijn, bij andere problemen lijkt de 
Bijzondere Jeugdzorg een rol te kunnen spelen. 

Graag vernam ik van de minister een antwoord op de 
volgende vragen. 

Worden welzijnsdiensten en opvoedingsondersteu-
ningsdiensten of de Bijzondere Jeugdzorg erbij betrok-
ken wanneer er zich op de school ernstige problemen 
voordoen? Wordt na het wegsturen van de school de 
welzijnssector erbij betrokken, die dan met de jongere 
en de ouders kan nagaan hoe kan worden gereme-
dieerd? Wordt over deze problematiek overlegd met de 
minister van Onderwijs? 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Onze hele welzijnsorgani-
satie is gericht op het feit dat we in Vlaanderen leer-
plicht hebben. We weten allemaal hoe essentieel het is 
dat jongeren hun school kunnen afwerken. De onder-
wijswereld heeft de verplichting om de leerplicht tot 18 
jaar tot een doorleefde realiteit te maken. Het recht op 
onderwijs moet voor elke leerling worden gegarandeerd. 

Als er ernstige problemen ontstaan waarbij een jongere 
van de school wordt weggestuurd, zijn het de scholen 
zelf daartoe ondersteund door de centra voor leerlin-
genbegeleiding (CLB), die uitmaken of de welzijnssec-
tor moet worden ingeschakeld na het wegsturen uit de 
school. Het CLB vervult daarbij een essentiële draai-
schijffunctie. Wij worden alleen maar op de hoogte 
gebracht als men ons dat meldt. Dat is een van de re-
denen waarom ik bij het bekijken van de operationele 
doelstellingen van de CLB’s – en u weet dat we binnen 
de Vlaamse Regering met een besluit bezig zijn – er 
zwaar heb op aangedrongen dat het CLB voldoende 
zou gericht blijven op welzijnsaspecten en niet alleen 
op activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van 
het leer- en onderwijsproces. 

In de praktijk stellen we vast dat er op het kruispunt 
onderwijs welzijn heel wat interactie is. Het inschake-
len van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg gebeurt 
zeer geregeld in deze situatie. Het is niet zo dat de 
jeugdhulpsector automatisch door de onderwijswereld 
via het CLB wordt ingeschakeld. Het blijft altijd een 
opportuniteitsafweging. Het thema onderwijs/welzijn is 
een rode draad in al onze contacten tussen zowel de 
kabinetten als de administraties. Ik zal een viertal pun-
ten in de verf zetten. 

Ten eerste, is er een samenwerking rond time-out-
initiatieven. Time out is een methodiek om jongeren die 
omwille van uiteenlopende redenen uit het secundair 
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onderwijs dreigen te vallen, door een intensieve begelei-
ding opnieuw aansluiting te laten vinden bij hun oor-
spronkelijke schoolloopbaan. De uiteindelijke doelstel-
ling is de schoolcarrière met succes afronden. Naast de 
kortdurende, schoolinterne programma's is er ook een 
langdurende time-outmodule die in cofinanciering door 
Onderwijs en het Fonds Jongerenwelzijn wordt gesubsi-
dieerd. De totale kost bedraagt ruim 560.000 euro per 
jaar. Zes initiatiefnemers bieden deze module aan zodat 
het aanbod in alle provincies beschikbaar is. In totaal 
worden jaarlijks bijna 200 minderjarigen door dit aan-
bod begeleid. Alle initiatiefnemers hebben ervaring in 
de Bijzondere Jeugdzorg, hetzij omdat ze zelf ook voor-
zieningen uitbaten die binnen deze sector erkend zijn, 
hetzij via functionele samenwerkingsverbanden. 

Een tweede realisatie van onze samenwerking betreft de 
acties tussen het CLB en het Comité voor Bijzondere 
Jeugdzorg (CBJ) rond spijbelaars. Men heeft daar name-
lijk een aanmeldingsformulier voor verontrustende  
opvoedingssituaties ontwikkeld. Als het CLB via dit 
formulier bij het CBJ aanmeldt, krijgt het via een ge-
standaardiseerd formulier feedback vanuit de jeugdzorg. 
Nog voor het einde van dit jaar zal dit experimenteel 
opstarten in de arrondissementen Brugge, Mechelen en 
Sint-Niklaas. De verwerking van de gegevens moet 
leiden tot een lijst van relevante criteria om spijbeldos-
siers te selecteren waarvoor het CBJ echt een meerwaar-
de kan betekenen. 

Een derde evidente plek van samenwerking tussen On-
derwijs en Welzijn is natuurlijk het feit dat eens er tot 
residentiële jeugdhulp is overgegaan, men met jongeren 
blijft zitten die nog altijd leerplichtig zijn. Men heeft een 
netwerkfiche ontwikkeld die de school invult als een 
leerling naar een instelling gaat of wanneer een leerling 
uit een instelling zich op school komt inschrijven. Het 
doel is ervoor te zorgen dat het schoolgaan van jongeren 
die geplaatst zijn zo weinig mogelijk hinder ondervindt. 
De vraag is nu wat er op zo’n fiche staat. Er staan alle 
vragen op waarop de school een antwoord moet zoeken 
in samenwerking met de jongere, zijn of haar ouders, het 
CLB en de instelling. Ik denk bijvoorbeeld aan wie het 
rapport ondertekent, wie de aanspreekpersoon binnen de 
instelling is, wie op de hoogte wordt gebracht wanneer 
de leerling afwezig is. Dit instrument is bedoeld als 
leidraad voor het overleg tussen de voorziening, de 
school, het CLB, de leerling en de ouders in functie van 
het maken van concrete afspraken. De netwerkfiche, 
vroeger zou men zeggen het rapport, zal gedurende het 
eerste semester van het schooljaar 2008-2009 in alle 
scholen worden verspreid. 

Een laatste punt van samenwerking is het feit dat we 
verbindingsfunctionarissen, een drietal voltijdse equiva-
lenten, hebben toegevoegd aan de gemeenschapsinstel-
lingen. Dat gaat over de gedetacheerden uit het onder-
wijs. Het doel is een brug te slaan tussen de werking van 

de gemeenschapsinstellingen en het onderwijs om zo 
bij te dragen tot de maximale integratiekans van de 
geplaatste leerling, het realiseren van leervorderingen 
en het realiseren van de algemene hulpverleningsdoel-
stellingen. Met deze vier voorbeelden hebben we kun-
nen aantonen dat er wel degelijk heel concrete realisa-
ties op het terrein hebben plaatsgevonden. Men beseft 
immers dat de samenwerking tussen de school en 
jeugdhulp essentieel is zodat aan de jongeren geen 
signaal wordt gegeven dat men hen opgeeft of kansen 
op onderwijs onthoudt. 

De voorzitter: Mevrouw Hoebeke heeft het woord. 

Mevrouw Anne-Marie Hoebeke: Ik dank de minister 
voor zijn uitgebreide antwoord. Onderwijs en Welzijn 
hebben elkaar dan toch gevonden in de problematiek 
die ik in mijn vraag heb aangehaald, al is samenwer-
king niet altijd evident. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot 
de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over zakgeld 
voor jongeren met een handicap in instellingen 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Deze zomer kondigde u 
aan dat ongeveer 1.200 gehandicapte jongeren onder de 
21 jaar die door de jeugdrechter in een instelling zijn 
geplaatst, voortaan in aanmerking komen voor maan-
delijks zakgeld. U maakt daarvoor 373.000 euro vrij. 

Het zakgeld gaat van 5,15 euro per maand voor jongeren 
van 6 tot 8 jaar, over 20,52 euro tussen 12 en 14 jaar, tot 
51,25 euro voor wie tussen 18 en 21 jaar oud is. 

Jongeren met een handicap die in eenzelfde voorzie-
ning terechtkomen maar niet door de jeugdrechter 
werden geplaatst, moeten voor hun zakgeld rekenen op 
de goodwill van hun ouders. 

Ik heb daar eigenlijk een dubbel gevoel bij omdat van-
daag jongeren die in andere instellingen dan gehandi-
capteninstellingen door de jeugdrechter worden ge-
plaatst, al een tijd over dit zakgeld beschikken. Aan de 
andere kant komt men wel in een instelling terecht met 
andere jongeren die dat zakgeld niet hebben. Dat is wat 
dubbel en het roept vragen op. 

Is deze regeling al van toepassing? Van wanneer  
wordt deze maatregel operationeel? Op welke basis 
werd de hoogte van de bedragen vastgelegd? Wie werd 
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betrokken bij het bepalen van deze bedragen? Als je 
maandelijks 5,5 euro moet storten, zie ik daar wel wat 
overheidskost per individu bovenhangen. Gaat het effec-
tief om maandelijkse stortingen? Of wordt een globaal 
bedrag over een ruimere periode gestort? Aan wie wordt 
dat gestort? Wie beheert het geld? Gaat het om een recht 
dat automatisch geopend wordt of moet het worden 
aangevraagd? 

Worden er voorwaarden opgelegd aan de jongeren over 
de besteding van deze bedragen? Hoe wordt deze beste-
ding gecontroleerd? Zijn er sancties mogelijk bij het niet 
naleven van deze voorwaarden? Bestaat er daarbij een 
verschil tussen de aanpak voor delinquente jongeren en 
mensen die door de jeugdrechter geplaatst zijn in een 
andere instelling dan voor personen met een handicap? 
Hoe motiveert u de beslissing om geen zakgeld toe te 
kennen aan jongeren die niet door de jeugdrechter zijn 
geplaatst? Gaat het daarbij om mensen die vrijwillig be-
geleid worden? Wat is hun positie? Werd ook overwogen 
om een onderscheid te maken tussen mensen die onder de 
categorie van MOF (als misdaad omschreven feit) of van 
POS (problematische opvoedingssituatie) vallen? Acht u 
het zinvol om een vermogensonderzoek te voeren voor de 
leeftijdscategorie van 18- tot 21-jarigen? 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Mijnheer Van Malderen, u 
hebt het over een dubbel gevoel. Vooraleer in te gaan op 
uw deelvragen, wens ik u vooral aan te moedigen om vast 
te houden aan het eerste gevoel. U had het over jongeren 
die geplaatst zijn. Ik wil toch benadrukken dat het niet 
altijd om delinquente jongeren gaat. In heel wat gevallen 
verkeren ze in een problematische opvoedingssituatie en 
maken ze daarom het voorwerp uit van een maatregel van 
een jeugdrechter of van een comité voor jeugdzorg. Wan-
neer de plaatsing voor die mensen gebeurde in een voor-
ziening van de bijzondere jeugdzorg was de uitkering van 
zakgeld al sinds lang de normale praktijk. Wanneer die-
zelfde jongeren die geplaatst werden in een voorziening 
terecht kwamen van het Vlaams Agentschap voor Perso-
nen met een Handicap (VAPH), dan kregen ze geen zak-
geld. Die discriminatie is nu weggewerkt. Straks zullen 
we het hebben over een zogenaamde nieuwe discriminatie 
ten aanzien van de andere jongeren in dezelfde voorzie-
ning erkend door het Vlaams agentschap. Het belangrijk-
ste is echter dat de discriminatie ten aanzien van de ge-
plaatste jongeren niet meer bestaat. 

De bedragen vermeld in het besluit van 10 juli 2008 zijn 
gebaseerd op de bedragen die gangbaar zijn binnen de 
bijzondere jeugdzorg, en die werden vastgelegd bij besluit 
van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen van de 
voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg. Dat is meteen 
ook een antwoord op uw bijvraag of er een onderscheid 
is. Dat is niet zo. Er is wel een gelijkschakeling. Uiteraard 

is er ook geen onderscheid tussen MOF’ers en POS’ers. 
Wanneer men het voorwerp uitmaakt van een plaatsing, 
opent men ook het recht op zakgeld. 

Het VAPH legt aan de jongeren geen voorwaarden op 
aangaande de besteding van dat bedrag. Het bedrag 
moet de jongeren integraal ter beschikking gesteld wor-
den, zodat ze dit vrij kunnen besteden. Bij zijn bezoeken 
aan de voorzieningen ziet het Agentschap Inspectie 
hierop toe. Controle van die besteding is niet aan de orde 
en er zijn evenmin sanctiemaatregelen. Elke voorziening 
kan uiteraard binnen zijn gewone werking en zijn huis-
houdelijk reglement de aankoop en het bezit van som-
mige zaken verbieden. Dat heeft echter minder te maken 
met de besteding van het zakgeld. Eventuele sancties in 
die gevallen – bijvoorbeeld het verwerven van verboden 
middelen – behoren tot de pedagogische verantwoorde-
lijkheid van de voorziening. Ze maken echter geen 
voorwerp uit van een specifieke regeling met betrekking 
tot de aanwending van het zakgeld. 

U vraagt me wat de motivatie is om geen zakgeld toe te 
kennen aan jongeren die niet door de jeugdrechter zijn 
geplaatst. In uw aanhef merkt u terecht op dat de ande-
re jongeren voor hun zakgeld moeten rekenen op de 
goodwill van de ouders. Dat is de normale situatie voor 
iedere jongere in Vlaanderen, ook als hij niet wordt 
opgevangen in een voorziening. Minderjarigen worden 
binnen voorzieningen van het VAPH in eerste instantie 
opgenomen omdat er, ook van de ouders, een vraag is 
naar ondersteuning en zorg omwille van de handicap. 
Er mag in dit geval verondersteld worden dat de ouders 
de normale verantwoordelijkheden ten aanzien van hun 
kinderen willen blijven opnemen, inclusief het ver-
strekken van zakgeld. Bij jongeren die geplaatst wor-
den via de jeugdrechter of het comité, is deze kind-
ouderrelatie dikwijls ernstig vertroebeld of verstoord 
en is het verantwoord dat de overheid zakgeld ter be-
schikking stelt. Het onderscheidend criterium is niet 
zozeer de voorziening, maar wel wat de grondslag is 
voor de beslissing van de Vlaamse overheid om zak-
geld uit te keren. Bij geplaatste jongeren is de relatie 
met de ouders in elk geval in die mate in het gedrang 
gekomen dat een plaatsing door middel van een beslis-
sing van de jeugdrechter of een comité voor bijzondere 
jeugdzorg aangewezen was. 

Ik acht het niet zinvol om een vermogensonderzoek te 
voeren naar de categorie jongeren tussen de 18 en 21 
jaar. Als ze verder in de voorziening verblijven, zijn 
hun basiskosten al ten laste van de overheid, en blijft 
het zakgeld de mogelijkheid bieden om persoonlijke 
uitgaven te doen. Als ze niet meer in de voorziening 
verblijven, is het aangewezen dat ze aansluiting zoeken 
bij de algemeen gangbare vormen van inkomensver-
werving, hetzij als werknemer, hetzij via werkloos-
heidsvergoeding, gezinsvervangende tegemoetkoming 
of andere algemene ondersteuningsmaatregelen. 
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U vraagt ook naar de timing. De regeling is in werking 
sinds 1 juli 2008. Ik houd wel een slag om de arm. Het 
kan dat sommige nog niet alles hebben uitgevoerd. Wel 
is minstens het recht van de jongere gecreëerd. Ik heb 
ook al gezegd dat het bedrag aan de jongere zelf wordt 
uitgekeerd. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord, ook op de bijkomende vra-
gen. Ik wil nog even ingaan op het laatste punt. Het gaat 
over de techniek. Geeft men geld aan de instelling of aan 
het individu? De vraag naar sancties was in algemene 
zin gesteld. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de vrijheid 
van besteding niet gegarandeerd wordt en dat we dan in 
sancties moeten voorzien voor de beheerder. Het was me 
niet duidelijk hoe een en ander technisch in zijn werk 
ging. Er is een bedrag per jongere dat gediversifieerd is 
volgens leeftijd. Is dat een automatisch recht? Wordt dat 
mee opgenomen in het budget van een instelling? Hoe 
kan men op het terrein de vrije besteding, die ook is 
ingeschreven en die in de meeste gevallen pedagogisch 
verantwoord is, garanderen? Indien die garantie er niet 
is, zijn er dan mogelijkheden om op te treden? Ik zie dat 
er af en toe wel wat spanning is met de huishoudelijke 
reglementen en dergelijke. In de meeste gevallen is dat 
echter wel uitvoerbaar. 

Minister Steven Vanackere: In de praktijk bestaat dit 
al door de situatie in het kader van de voorzieningen van 
de bijzondere jeugdzorg. Die bedragen worden uitbe-
taald aan de minderjarige zelf aan de hand van een on-
dertekend en gedateerd ontvangstbewijs. Dat is niet het 
model dat ik aan kinderen en ouders zou adviseren. In 
dit concrete geval wordt papier uitgewisseld: papieren 
geld aan de ene kant en een ontvangstbewijs aan de 
andere kant. 

Als er situaties zouden zijn waarbij de vrijheid van be-
steding in het gedrang zou komen, dan zou de zaak in 
theorie aan bod moeten komen bij een onderzoek van 
het Agentschap Inspectie bij de betrokken voorziening. 
Men heeft uiteraard altijd de kans om klacht neer te 
leggen wanneer men vindt dat men onheus bejegend is. 

Op het vlak van de rechten die geopend zijn, is de zaak 
erg eenvoudig. Het is een recht dat aan de jongere zelf 
toekomt. Na het ondertekenen van een ontvangstbewijs 
heeft hij er de volledig vrije beschikking over. Ik heb op 
dit moment geen weet van structurele problemen op dat 
vlak. Ik ga er ook van uit dat indien die er zouden zijn, 
ze aan bod komen en dat die bij de inspectie minstens 
gesignaleerd zullen worden. 

Het belangrijkste is toch wel dat de praktijk inzake het 
zakgeld vandaag al wordt toegepast in de voorzieningen 
van de bijzondere jeugdzorg. Het enige dat we doen, is 

zorgen voor een uitbreiding naar de pakweg 1200  
jongeren die geplaatst zijn en terecht zijn gekomen in 
een voorziening van het VAPH. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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