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1 september en gezinnen moeten weer de 
puzzel leggen: hoe combineer je werk, school 
en vrije tijd? De Brede School wil een 
antwoord bieden. 

Gooi open, die 
schoolpoort 

 

Oma en opa vangen nog (te) vaak de kinderen op  Lees verder onderaan 
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BRUSSELStel je een naschoolse opvang voor die activiteiten coördineert met 
de naburige sportclub en de muziek- en tekenacademie naar de school 
brengt. Kinderen volgen er workshops over gezonde voeding, maken kennis 
met theater of krijgen extra schoolse ondersteuning. Het klinkt als fictie, 
maar het is (hier en daar) al realiteit. Enter de Brede School. 

‘Ik vind het verbazend hoe weinig ouders het concept na al die jaren 
kennen,’ zegt Hilde Vautmans (Open VLD), Europarlementslid en schepen 
van Onderwijs in Sint-Truiden. Vautmans is fervent voorstandster van de 
Brede School. In Sint-Truiden stampte ze een werking uit de grond die nu al 
over zestien schoolcampussen uitgebreid is. 

De noodzaak voor een brede school zag ze enkele jaren geleden. ‘Ik werkte 
voltijds, mijn man ook’, zegt Vautmans. ‘Ik merkte dat mijn kinderen tussen 
16 en 18 uur maar wat lummelden op de speelplaats. Die tijd ging compleet 
verloren. Ik vroeg me af: kunnen we naschoolse opvang echt niet 
kwalitatiever invullen?’ 
‘Mijn kinderen lummelden maar wat aan in de opvang. Ik vroeg me af of we die 
naschoolse opvang niet beter konden invullen’ 

Zo geschiedde. De teken- en muziekacademie van Sint-Truiden huist nu in 
de basisschool. Kinderen kunnen er ook twee avonden per week activiteiten 
volgen die de brede schoolwerking organiseert. 

Goed voor de kinderen 

Het concept van de Brede School is simpel: gebruik de school om 
naschoolse opvang te integreren met andere organisaties in de buurt. In 
theorie is dat niet revolutionair, maar in de praktijk is het niet eenvoudig. 
De financiering is de grootste drempel. In Brussel floreren de Brede Scholen 
omdat de Vlaamse Gemeenschapscommissie er geld in pompt, maar in 
Vlaanderen is het concept versplinterd en afhankelijk van de goodwill en de 
visie van gemeentebesturen. 

Brede Scholen kosten geld. Leuven geeft elk jaar 3 miljoen euro uit aan de 
kwaliteitsvolle naschoolse opvang, zegt Mohamed Ridouani (SP.A), 
burgemeester van Leuven. Daar zijn goede redenen voor: ‘We zien vandaag 
tweeverdieners deeltijds werken omdat ze de aansluiting met de schooluren 
niet kunnen maken,’ zegt hij. ‘Wij willen de naschoolse opvang zo rijk 
mogelijk maken, zodat ouders zich niet schuldig moeten voelen als hun kind 
naschoolse opvangt volgt’. 



 
Als de naschoolse opvang een rijker aanbod heeft, voelen de ouders zich niet 
schuldig. Sebastian Steveniers 

Ridouani beklemtoont dat de Brede Scholen vooral goed zijn voor de 
kinderen zelf: ‘Sociaal armere kinderen komen in contact met muziek en 
toneel. Het is een manier om ze te emanciperen. Jonge kinderen leren hun 
talenten beter ontwikkelen. De euro’s die we hierin investeren, verdienen 
we dubbel en dik terug.’ 

Het Leuvense voorbeeld krijgt navolging. De West-Vlaamse gemeente 
Beernem wil bijvoorbeeld de nieuwe gemeentelijke basisschool inrichten als 
Brede School. ‘Als we als gemeente investeren in een school, moet je daar 
het maximum uithalen,’ zegt schepen van Onderwijs Ruben Strobbe 
(CD&V). ‘Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders.’ Concreet 
wil Strobbe de harmonie, de academie, de parochiezaal en bibliotheek 
allemaal integreren in één polyvalente school. 

Eerst scepticisme 

Het concept van Brede Scholen biedt dus een antwoord op veel 
uitdagingen: de bezorgdheden van werkende tweeverdieners of 
alleenstaande ouders, sociale ongelijkheid en leegstaande schoolgebouwen. 
‘Brede scholen verrijken de kinderen en ontlasten de ouders: wie kan daar nu 
tegen zijn?’HILDE VAUTMANSSchepen van Onderwijs Sint-Truiden 

De hype rond Brede Scholen mag dan wel gaan liggen zijn, nieuwe Vlaamse 
wetgeving maakt dat gemeenten vanaf 2021 de naschoolse opvang beter 
moeten coördineren met de buitenschoolse activiteiten, de basisfilosofie van 
Brede Scholen. Tegenover die inspanningen staat normaal gezien ook wat 
geld, al weten gemeenten nog niet hoeveel precies. 

Als het van Vautmans en Ridouani afhangt, schakelt Vlaanderen dus een 
versnelling hoger. ‘Ik snap dat het niet evident is,’ zegt Vautmans. ‘In het 
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begin was iedereen ook wat sceptisch in Sint-Truiden, maar nu is iedereen 
fan. Brede scholen verrijken kinderen en ontlasten ouders: wie kan daar nu 
tegen zijn?’ 

Oma en opa vangen nog (te) vaak de kinderen op 

80 procent van de ouders schakelt de grootouders in voor de na- of buitenschoolse 
opvanging, blijkt uit een bevraging van de VCOV, de ouderkoepel van het vrij onderwijs, over 
na- en buitenschoolse opvang bij 639 ouders. 
‘Is dat wel houdbaar?’, vraagt Theo Kuppens van de VCOV zich af. ‘De hogere 
pensioenleeftijd vergroot namelijk de druk op de naschoolse opvang.’ 
De bevraging is niet representatief voor ouders in Vlaanderen, maar geeft wel een goede 
indicatie. Zo lijkt het erop dat ouders relatief tevreden zijn over de (kwaliteit van) de 
buitenschoolse opvang. 
Ouders maken zich natuurlijk zorgen over de kosten. Een op de vier ouders spendeert 
maandelijks tussen 25 en 50 euro aan buitenschoolse opvang, schoolvakanties niet 
meegerekend. 
Een ander pijnpunt is en blijft de kwaliteit en invulling van de opvang. Ouders missen soms 
een zinvolle invulling van de opvangtijd. Maar wat de naschoolse opvang dan exact 
moet aanbieden, daar bestaat onenigheid over: sommige ouders willen een strak aanbod 
van activiteiten, anderen willen meer vrij spel. Ook loopt de communicatie met de ouders 
soms mis, bijvoorbeeld als praktische afspraken plots veranderen. 
Het grootste probleem is dat van de beschikbare plaatsen. ‘Sommige ouders maken misbruik 
van de reserveringssystemen’, zegt Kuppens. ‘Ze reserveren plaatsen die ze uiteindelijk niet 
gebruiken of annuleren. Hierdoor komen andere ouders in de problemen.’ (syg) 

 


