
WAT GEZINNEN
WILLEN 

RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK 

BIJ OUDERS, KINDEREN EN SLEUTELFIGUREN

OPVANG EN VRIJE TIJD IN GENT



HOE ORGANISEREN OUDERS 
OPVANG EN VRIJE TIJD?
Gezinnen combineren meestal 

verschillende vormen van opvang en 

vrijetijdsactiviteiten. Ouders vangen 

hun kinderen het liefst zelf thuis op na 

school en op woensdagnamiddag. Dit lukt 

voor ongeveer de helft van de gezinnen 

op een of meer dagen. Daarnaast doen 

veel gezinnen ook een beroep op familie, 

vooral grootouders. Hoe hoger het 

opleidingsniveau van de ouder, hoe hoger 

de deelname aan buitenschoolse opvang 

en vrijetijdsinitiatieven.

WELKE INFOKANALEN 
GEBRUIKEN OUDERS?

De belangrijkste infokanalen voor ouders 

en kinderen om het aanbod aan opvang 

en vrije tijd te vinden zijn de school en 

het internet. Tussenpersonen, zoals 

brugfi guren en buurtwerkers, spelen 

voor een aantal van de gezinnen ook 

een belangrijke rol. Toch vinden heel 

wat gezinnen moeilijk hun weg naar het 

aanbod en de inschrijving.

1.200 ouders van kinderen 

tussen 2,5 en 14 jaar vulden 

een online vragenlijst in of 

werden geïnterviewd.

84 kinderen gaven hun 

mening via spelgerichte 

groepsgesprekken.

Sleutelfi guren uit 12 sociale 
organisaties deelden hun 

ervaringen met gezinnen. 

IN 2017 ONDERZOCHT DE STAD GENT HOE GEZINNEN OPVANG EN 
VRIJE TIJD VOOR HUN KINDEREN ORGANISEREN, HOE ZE INFORMATIE 
VINDEN EN WAT DE VOORNAAMSTE NODEN ZIJN.

VERBLIJFT NA SCHOOLTIJD SOMS IN 
DE BUITENSCHOOLSE OPVANG.

MEER DAN

70% 
kleuters 

65% 
lagere schoolkinderen 



WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE NODEN VAN OUDERS?

AANSLUITENDE INITIATIEVEN 
Gezinnen willen buitenschoolse 
activiteiten dichtbij huis of school. 
Er is een duidelijke vraag naar 

activiteiten die aansluiten op de 

schooluren.  

ONDERLINGE SAMENWERKINGEN 
Ouders vragen meer opvangmogelijkheden 

bij vrijetijdsinitiatieven en kampen en 

meer vrijetijdsactiviteiten bij de opvang.  

Verschillende inschrijfmomenten maken 

het moeilijker om de vakanties te plannen. 

Daarom wordt meer samenwerking en 
afstemming gevraagd tussen aanbieders 
van opvang en vrije tijd op stads- en 
wijkniveau.

TOEGANKELIJKHEID 
Er is nog werk aan de winkel om opvang 

en vrije tijd meer betaalbaar, bereikbaar 
en beschikbaar te maken voor élk kind, 

ongeacht de achtergrond, mogelijkheden 

en thuissituatie van het kind en het gezin.  

VARIATIE EN KWALITEIT 
Er is vraag naar een ruimer aanbod, zeker 

op woensdagnamiddag. Ouders vinden 

niet altijd een aanbod dat aansluit bij 

de interesses van hun kind. Ouders en 
kinderen vinden kwaliteit heel belangrijk. 

Ze willen goede en voldoende begeleiders 

die zowel zorg als een gevarieerd spel- 

en  activiteitenaanbod bieden, rekening 

houdend met de leeftijd en interesses van 

de kinderen. Voor tieners is er specifi ek 

vraag naar studiemogelijkheden en 

-begeleiding na school.



CONTACT 

Dienst Kinderopvang Stad Gent
diko.pb@stad.gent

Op basis van de resultaten wil de 
Stad Gent, samen met een heleboel 
partners, verder bouwen aan een 
stad waar elk kind toegang heeft tot 
kwalitatieve opvang & vrije tijd.    

Doel op korte termijn: info, kwaliteit 

en samenwerking verbeteren voor 

de  zomervakantie 2018 en schooljaar 

2018-2019. 

Doel op lange termijn: een maximale 

toegang tot kwalitatieve opvang en 

vrije tijd in Gent, waarbij we elk kind 

een zo ‘wijs’ mogelijke tijd kunnen 

bieden. 

SAMEN AAN DE SLAG

HEEFT SOMS MOEITE OM EEN AANBOD TE 
VINDEN IN DE ZOMERVAKANTIE, VOORAL  
TIJDENS DE GENTSE FEESTEN DE LAATSTE 
WEEK VAN AUGUSTUS.

OP SCHOOLDAGEN ZORGEN VOORAL 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN EN STAKINGEN 
VOOR OPVANGPROBLEMEN. 

50% van de gezinnen 

NA DE SCHOOLUREN NEMEN

DEEL AAN EEN VRIJETIJDSACTIVITEIT

3%  
kleuters 

16% 
kinderen 

17% 
tieners 

WIL EEN VRIJETIJDSAANBOD NA SCHOOL

27%  
ouders 
van kleuters

39% 
ouders van 
kinderen 

48% 
ouders van 
tieners 
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