
Er is (g)een probleem met de kinderopvang. 
 
Dat stond in het jaarlijks gemeenterapport van Het Belang van Limburg van 2015. 
Zowel het gemeentebestuur als de mensen die de administratie doen zeggen dat er op 
zich geen probleem is, omdat de mensen die voorschoolse of naschoolse opvang nodig 
hebben voor hun kinderen er uiteindelijk terecht kunnen. 
 
Waarom klagen de ouders dan zoveel? 
 
Aan de schoolpoort, zeker vlak na een nieuwe inschrijvingsdatum, is er geklaag over de 
wachtlijsten van de opvang. 
Als de inschrijvingen beginnen om 9.00 uur. (Nu gelukkig wel in het weekend en niet op 
een weekdag), zijn de 'moeilijke dagen' zoals dinsdag en donderdag al volledig volzet na 
ongeveer 20 minuten.  
Het systeem laat de ouders toe om alle dagen aan te duiden en daarna terug uit te 
schrijven. 
Mensen met wisselende roosters werken dus, logisch gezien, ook zo.  
Ze schrijven hun kinderen gewoon voor twee maanden alle dagen in, zo zijn ze zeker van 
een plaatsje. 
Als ze dan hun juiste werkschema kennen, schrijven ze hun kinderen uit en schuiven 
anderen op de wachtlijsten door. 
Op die manier is er inderdaad meestal wel plaats voor de kinderen waar opvang voor 
nodig is. 
 
 
Is er dan geen probleem? 
 
Volgens mij is dat erg moeilijk meetbaar. 
Als je kind een paar dagen voor het effectief naar de opvang moet nog op de wachtlijst 
staat, zoek je als ouder namelijk een alternatief bij grootouders of vrienden. 
Je gaat niet wachten tot 's morgens om te zien of ze al dan niet naar de opvang kunnen, 
want als je dan nog een andere oplossing moet gaan zoeken, is dat onbegonnen werk. 
 
Ik heb één keer voorgehad dat ik was vergeten om uit te schrijven, terwijl ik al een 
alternatief gezocht had. 
's morgens om 7,.30 uur kreeg ik een mailtje dat mijn kindjes toch naar de opvang konden 
en toen ben ik nog snel achter de computer gaan zitten om ze uit te schrijven, want anders 
kregen we een boete. 
 
Hoe kan het gemeentebestuur weten welke ouders uitschrijven omdat ze een alternatief 
hebben gezocht?  
Misschien hadden ze wel de opvang nodig, maar kwam de dag dat ze opvang nodig 
hadden wel erg kortbij, terwijl de kinderen nog op de wachtlijst stonden. 
 
 
Stress  
 
Zeker is dat als je kind op de wachtlijst staat, daar stress bij komt kijken. 
Leuk is het zeker niet! 
Ondertussen brengen intiatieven rond de brede school al wel wat verlichting.  
 
Maar of er nu werkelijk geen probleem is, zou ik niet zo zeker durven stellen.


