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Samenvatting 

 

Diensten voor onthaalouders zijn ontstaan als antwoord op en als legitimering van de 

laagopgeleide onthaalouders. Via selectie, begeleiding en opleiding dienen 

dienstverantwoordelijken de beroepsbekwaamheid te bewaken en te verhogen. Bijgevolg 

bepalen zij de toegang tot het beroep en de huidige professionaliseringsgraad van de 

aangesloten onthaalouders. Hoe dienstverantwoordelijken hierbij te werk gaan is echter een 

leemte in de internationale als nationale literatuur. Deze masterproef gaat dan ook op zoek 

naar het feitelijk pedagogisch handelen van de dienstverantwoordelijken in de taken selectie, 

begeleiding en opleiding aan de hand van halfgestructureerde interviews. 

 

Drie kernwoorden staan in de analyse van de interviews centraal, namelijk diversiteit, 

ambivalentie en knelpunten. De modaliteiten van de drie taken worden gekenmerkt door een 

variëteit aan mogelijkheden. Opmerkelijk wordt deze diversiteit gelegitimeerd door richtlijnen 

van vroeger en van Kind en Gezin en bijgevolg niet door het eigen reflectief handelen. 

Dienstverantwoordelijken ervaren bij de invulling van deze taken daarenboven knelpunten 

zoals de druk van maatschappelijke ontwikkelingen, het ontbreken van een objectieve basis 

bij de selectie, het motiveren van onthaalouders om vormingen te volgen en het vinden van 

een goed vormingsaanbod. Daarnaast werden tal van ambivalenties, vooral met betrekking 

tot de eigen positie als dienstverantwoordelijke, vastgesteld: vertrouwenspersoon versus 

controleur en verantwoordelijkheid versus ‘fictieve werkgever’. Deze dubbele posities geven 

aanleiding tot tegenstrijdige gevoelens en onduidelijkheid. Toch hechten de respondenten in 

mijn onderzoek belang aan de drie taken en werden er zelf initiatieven gevonden die werk 

maken van ‘reflective practitioners’. Deze vastgestelde moeilijkheden en mogelijkheden 

kunnen voor de sector en beleidsmakers belangrijke aanknopingspunten zijn, wil er in de 

toekomst werk worden gemaakt van professionalisering. 
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Voorwoord 
 

Tijdens mijn bacheloropleiding ‘sociaal werk’ heb ik stage gelopen bij een dienst voor 

onthaalouders. Deze ervaring heeft me de kans gegeven om het werkveld van de 

onthaalouders en dienstverantwoordelijken te leren kennen. Hierdoor ben ik sterk geboeid 

geraakt door allerhande thema’s die aansluiting vinden bij deze sector, waaronder 

‘professionalisering van onthaalouders’. Deze interesse ligt dan ook aan de basis van dit 

werkstuk. Het uitwerken daarvan was voor mij echter een zoektocht waarbij de richting soms 

onduidelijk werd of grote heuvels mijn pad doorkruisten. Mijn motivatie om iets toe te voegen 

aan de reeds bestaande literatuur en de hulp van talrijke personen hebben mij op mijn weg 

gesteund. Ik wil hen hieronder dan ook bedanken. 

 

Ten eerste wil ik vooral mijn dankbaarheid uiten aan de talrijke dienstverantwoordelijken die 

ondanks hun druk bezette agenda toch een gaatje vonden om deel te nemen aan mijn 

onderzoek. Jullie hebben het voor mij mogelijk gemaakt inzichten te verwerven in de werking 

van een dienst maar ook in jullie betekeniswereld en in de moeilijkheden die jullie ervaren. 

Bij het zoeken van deze respondenten kreeg ik de hulp van Lies Vernieuwe van het VVSG 

(Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten) en Johanna Mahieu van de dienst voor 

onthaalouders ‘de Blauwe Lelie’ te Brugge. Bedankt voor deze contacten met de ruimere 

sector!  

 

Ook een literatuurstudie wordt niet alleen geschreven. Ten tweede wil ik dan ook een aantal 

beroepskrachten van Kind en Gezin bedanken. Geert Keersmaekers en Filip Winderickx 

voor het beantwoorden van mijn talrijke mails telkens wanneer ik vast zat met de complexe 

wetgeving. Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar de archivaris, Emiel van Tongelen, die 

talrijke waardevolle informatie uit het archief voor mij heeft opgezocht. 

 

Vervolgens wil ik ook Elke Verdoodt, directeur van Kinderopvang KAV, bedanken voor de 

kans die zij mij in mijn bacheloropleiding heeft geboden om stage te volgen in een dienst 

voor onthaalouders waaruit mijn interesse is ontstaan. Door een richtinggevend gesprek met 

haar over de bestaande wetgeving van een dienst voor onthaalouders heeft ook zij mij 

opnieuw op weg gezet. Mijn dank gaat daarenboven uit naar Greet Luypaert, mijn 

voormalige stagebegeleidster, voor het nalezen van mijn masterproef en het verrijken van 

mijn inzichten. 

 

Ook en vooral gaat mijn dank uit naar mijn promotor Dr. Michel Vandenbroeck voor het 

begeleiden van mijn masterproef. Bedankt voor de feedback, tips en adviezen bij het 
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uitvoeren en schrijven van mijn onderzoek. Het heeft me telkens opnieuw aangezet tot 

reflectie over wat ik schrijf en hoe ik te werk zou kunnen gaan. Tot slot wil ik mijn 

dankbaarheid uiten aan mijn familie, vriend en vrienden die samen met mij op weg zijn 

gegaan. Bedankt voor jullie praktische steun, aanmoedigingen en de aangename 

ontspanningen. Jullie geloof in mij, heeft mij de moed gegeven om door te zetten. 

 

Aan het einde van mijn masterproef kijk ik terug op een moeizame zoektocht maar niet in het 

minst op een leerzame ervaring. Ik hoop dat de lezer, wie het ook mag zijn, mijn masterproef 

met belangstelling zal lezen en dat dit een aanzet mag zijn tot verdere reflectie en 

onderzoek. 

 

Katrien Kiekens, mei 2009 
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APA: American Psychological Association 

EHBO: Eerste Hulp Bij Ongevallen 

EVC: Erkenning van Verworven Competenties 

IFDCO: International Family Day Care Association 

IKG: Inkomensgerelateerde opvang 

IVRK: Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind 

NWK: Nationaal Werk voor Kinderwelzijn 

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development 

OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

VBJK: Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind 

VCOK: Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang 

VVSG: Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten 

Vzw: Vereniging zonder winstoogmerk 

ZiKo-Vo: Zelfevaluatie-Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van Kinderen in de 

Opvang - Voor Onthaalouders 
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1. Inleiding 
 

Kinderen brengen hun eerste levensjaren steeds meer door in de kinderopvang. Deze eerste 

levensjaren zijn echter van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het kind. Het 

verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen staat momenteel dan ook 

hoog op de internationale en de nationale beleidsagenda. Wetenschappelijk onderzoek toont 

immers aan dat kwaliteitsvolle opvang garant staat voor rijkere ontwikkelingskansen. Naast 

de economische functie van de kinderopvang, namelijk voor ouders het mogelijk maken 

arbeid en gezin te combineren, wordt erkend dat deze voorzieningen ook een belangrijke 

educatieve functie kunnen vervullen (OECD, 2006; Peeters, 2008; Unicef, 2008; 

Vandenbroeck 2005a).  

 

Kwaliteitsvolle opvang wordt, vandaag de dag, vaak in één adem genoemd met 

professionalisering. Bij beleidsmakers groeit een consensus, ondersteund door 

wetenschappelijk onderzoek, dat kwaliteitsvolle opvang gepaard gaat met een hoge 

professionaliseringsgraad. Toch is de kinderopvang in verschillende landen, waaronder 

België, niet uitgegroeid tot een professionele setting. De opleidingsvereisten van 

beroepskrachten in de kinderopvang zijn vaak laag tot onbestaand. Vanuit de groeiende 

consensus dat professionalisering een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de opvang 

wordt wereldwijd werk gemaakt een professionaliseringsproces voor beroepskrachten in de 

kinderopvang (OECD, 2006; Peeters, 2008, z.d.). Binnen dit proces zijn onthaalouders of 

Family Day Care voorwerp van debat. Onthaalouders en professionalisering kennen immers 

een moeizame relatie. Reeds lang werd in verschillende landen, waaronder België, geen 

specifieke vooropleiding vereist om te kunnen toetreden tot deze job. Dit gaat gepaard met 

een lage maatschappelijke waardering en slechte arbeidsomstandigheden (Peeters, 2008; 

Moss, 2000; Statham en Mooney, 2003).  

 

Omwille van het non-professionele karakter van de opvang was het discours over 

onthaalouders lange tijd negatief (Vandenbroeck, 2004). In Vlaanderen werd in de jaren 

zeventig, via diensten voor onthaalouders, een oplossing gevonden voor deze kritiek. Deze 

diensten staan immers in voor de selectie, de begeleiding en de opleiding van 

onthaalouders. Op die manier dienen dienstverantwoordelijken de nodige competenties en 

vaardigheden aan de onthaalouders bij te brengen en de beroepsbekwaamheid te bewaken. 

De diensten voor onthaalouders legitimeerden bijgevolg de lage professionaliseringsgraad 

van de onthaalouder (Peeters, 2008). Deze diensten zijn ook ontstaan in andere landen. In 

landen, zoals Denemarken, Zweden, Finland en Frankrijk zijn onthaalouders voor het 
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merendeel aangesloten bij een dienst die hen begeleiding, supervisie en vaak ook opleiding 

aanbiedt (Moss, 2000).  

 

De huidige Vlaamse regelgeving voor diensten voor onthaalouders bepaalt nog steeds dat 

dienstverantwoordelijken moeten instaan voor selectie, begeleiding en opleiding (Vlaamse 

Regering, 2009a). De invulling van deze taken werd echter niet opgenomen in de wetgeving. 

Bijgevolg kunnen dienstverantwoordelijken aan deze taken autonoom inhoud geven en 

bepalen zij op die manier de professionaliseringsgraad van de onthaalouder en de toegang 

tot het beroep. Hoe daarbij tewerk wordt gegaan, ontbreekt echter in zowel de nationale als 

internationale literatuur.  

 

In mijn masterproef wil ik dan ook op zoek gaan naar het feitelijke pedagogische handelen 

van de dienstverantwoordelijken om op die manier de begeleiding in kaart te brengen. De 

begeleiding wordt hierbij ruim geïnterpreteerd. Het gaat over de selectie, de individuele of 

collectieve begeleiding en de opleiding die aangeboden worden door de 

dienstverantwoordelijken. Vervolgens kan inzicht verworven worden in hoe vandaag de dag 

gewerkt wordt aan de professionalisering van onthaalouders aangesloten aan een dienst. 

Vier onderzoeksvragen staan in het onderzoek centraal waarop ik op het einde een antwoord 

probeer te formuleren: 

§ Hoe geven dienstverantwoordelijken feitelijk vorm aan de drie taken? 

§ Welke betekenis geven dienstverantwoordelijken aan deze taken? 

§ Welke knelpunten worden met betrekking tot deze taken ervaren? 

§ Hoe kijken dienstverantwoordelijken naar hun eigen rol? 

 

Deze masterproef bevat vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk licht het theoretisch kader 

toe en is een weergave van de gevoerde literatuurstudie. Dit vormt de onderbouw van de 

probleemstelling van dit onderzoek. Vervolgens wordt het methodologisch kader besproken 

waarin de probleemstelling aan bod komt. Bovendien wordt de keuze voor een kwalitatieve 

onderzoekmethode aan de hand van halfgestructureerde interviews toegelicht, alsook het 

verloop van het onderzoek. Het derde hoofdstuk handelt over de resultaten van het 

onderzoek. Daarin wordt de analyse van de interviews weergegeven. Ten slotte worden, in 

het onderdeel ‘conclusie en discussie’, de resultaten teruggekoppeld aan de 

onderzoeksvragen en de literatuurstudie. Vervolgens wordt gereflecteerd over de 

beperkingen aan dit onderzoek en de aanbevelingen voor de toekomst. Voor de 

literatuurverwijzingen wordt gebruik gemaakt van het APA-systeem (American Psychological 

Association). Verduidelijkingen of verwijzingen naar bijlagen zijn opgenomen in eindnoten 

aan het einde van elk hoofdstuk. Citaten van auteurs worden telkens cursief geplaatst. 
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2.  Het theoretisch kader 
Een moeizame zoektocht naar professionalisering van onthaalouders 

 

In dit hoofdstuk wordt de literatuurstudie beschreven die de onderbouw vormt voor de 

probleemstelling van dit onderzoek. Daarbij wordt van start gegaan met het schetsen van het 

professionaliseringsdebat dat in verschillende landen momenteel gevoerd wordt. Vervolgens 

worden de onthaalouders en de diensten voor onthaalouders hierbinnen gesitueerd. Er wordt 

afgesloten met het duiden op een leemte in de literatuur namelijk “het pedagogisch handelen 

van dienstverantwoordelijken”. 

 

1. Gezocht:  Kwaliteitsvolle kinderopvang! 

 

Kinderopvang is wereldwijd een belangrijke basisvoorziening geworden voor jonge kinderen.  

Kinderen groeien niet langer uitsluitend op in het private gezin maar het aandeel van 

opvangvoorzieningen is beduidend toegenomen. De opvoeding van toekomstige generaties 

is bijgevolg gestaag een ‘buitenhuisactiviteit’ geworden waarbij overheid en private 

organisaties steeds meer en meer betrokken worden (Doherty, Forer, Lero, Goelman en 

LaGrange, 2006; Unicef, 2008). “Out of home child care is a fact of life for ever more children 

at ever earlier ages and for ever longer hours” (Unicef, 2008, p.3). In Vlaanderen gaat meer 

dan één derde van de kinderen naar de opvang binnen het eerste levensjaar (Unicef, 2008). 

 

De toegankelijkheid en de kwaliteit van opvangvoorzieningen staan, sinds het einde van de 

20ste eeuw, hoog op de Europese beleidsagenda vanuit sociaal economisch, demografisch 

en pedagogisch oogpunt. Om de gevolgen van de toenemende vergrijzing op te vangen, is 

het onontbeerlijk om te beschikken over een toereikend aantal arbeidskrachten op de 

arbeidsmarkt. Bijgevolg zijn voldoende en toegankelijke opvangplaatsen noodzakelijk om 

ouders in staat te stellen gezin en arbeid te combineren. Toegankelijke opvang is echter 

maar een kleine verdienste wanneer de opvang van lage kwaliteit is. Kwaliteitsvolle 

kinderopvang is naast toegankelijkheid uitgegroeid tot een belangrijke nationale en 

internationale beleidsdoelstelling vanuit onderstaand gedachtegoed (Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD), 2001, 2006; Peeters, 2008; Unicef, 2008). 

 

Onze samenleving wordt gekenmerkt door een groeiende competitieve kenniseconomie. 

Kennis is hoe langer hoe meer belangrijk om een plaats op de arbeidmarkt te verwerven. 

Anderzijds biedt voldoende goed opgeleid personeel, dat de toekomstige tekorten op de 

arbeidsmarkt kan invullen, de garantie om een economisch competitief en concurrerend 

werelddeel te worden en te blijven. Overheid en ouders zijn er dan ook van overtuigd dat 
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onderwijs een investering is voor de toekomst van het kind en van de samenleving als 

geheel. Deze investering start reeds vanaf de geboorte (Peeters, 2008; OECD, 2006; Unicef, 

2008). Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat de eerste levensjaren cruciaal 

zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind: “All aspects of adult human capital from 

workforce skills to cooperative and lawful behaviour, build on capacities that are developed 

during childhood, beginning at birth” (Unicef, 2008, p.6). Vanuit de vaststelling dat kinderen 

steeds een groter deel van hun eerste levensjaren doorbrengen in de kinderopvang, wordt 

meer en meer erkend dat deze voorzieningen ook een belangrijke educatieve functie 

vervullen (Peeters, 2008; OECD, 2006; Unicef, 2008). “Today care without education is not 

care” (Unicef, 2008, p.8). In de opvang komen kinderen immers voor het eerst in contact met 

de diverse en complexe samenleving en bouwen zij hun identiteit op. Het is dan ook een 

belangrijke omgeving waarin de socialisering van kinderen plaatst vindt (Vandenbroeck, 

2005a). De voorziening wordt bijgevolg opgewaardeerd tot een volwaardig opvoedingsmilieu 

naast het gezin, waar vroeger de kinderopvang voornamelijk een ‘noodzakelijk kwaad’ was 

(Vandenbroeck, 2004). Kinderopvang wordt vandaag de dag gezien als “the foundation 

stage of human learning and development” (OECD, 2006, p.3). 

 

Wetenschappelijk onderzoek duidt op het belang van kwaliteitsvolle kinderopvang voor jonge 

kinderen wat betreft deze educatieve functie (OECD, 2001): “There is considerable evidence 

that children receiving high quality childcare demonstrate better developmental outcomes” 

(Raikes, Raikes en Wilcox, 2005, p.164). Hoge kwaliteitsvolle kinderopvang is noodzakelijk 

om kinderen van in het begin de nodige leer- en ontwikkelingskansen te verschaffen die hen 

zo goed mogelijk voorbereiden op een plaats in de samenleving. Volgens onderzoek scoren 

kinderen in kwaliteitsvolle opvang beter op cognitieve, sociale, emotionele en 

taalontwikkeling, terwijl moeilijkheden in sociale, taal-, en gedragsontwikkeling het vaakst 

worden vastgesteld bij kinderen die lage kwaliteitsvolle opvang ontvangen (OECD, 2001; 

Unicef, 2008). Kwaliteitsvolle opvang is essentieel als goede voorbereiding op de latere 

school- en werkcarrière en het toekomstige leven. Vooral voor kinderen uit lagere 

economische klassen en uit anderstalige gezinnen zou deze kwaliteit van groot belang zijn 

voor de integratie in de samenleving en het reduceren van een ontwikkelingsachterstand op 

talrijke domeinen (OECD, 2001; Peeters, 2008; Unicef, 2008). Kinderopvang kan op deze 

manier “a fair start in life for all children” bieden (OECD, 2006, p.3). 

 

Kortom: “Child care is not a consumer product but a child’s once-in-a-lifetime opportunity to 

pass successfully trough critical stages of cognitive, emotional, and social development. (…) 

It may take years for the lack of quality to show its effects; the cause may never become 

apparent; and de consequences are likely to fall not only on the child but on society as a 

whole” (Unicef, 2008, p.18). Dat kinderopvang van goede kwaliteit moet zijn, groeit bijgevolg 
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bij een grote groep van beleidsmakers. De kwaliteitseisen nemen toe en de inspanningen om 

kwaliteit te bereiken, worden opgevoerd. Getuige hiervan zijn de talrijke rapporten van onder 

andere het Netwerk Kinderopvang1 van de Europese Commissie (Childcare Resource and 

Research Unit, 2004), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling2 

(OECD, 2001, 2006) en Unicef (2008). 

 

Het verzekeren van kwaliteit wordt gezien als een taak van de overheden en een plicht in het 

kader van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) voor landen die dit 

verdrag ratificeerden, waaronder België (European Commission Childcare Network, 2004; 

Unicef, 2008). “States parties (…) have an obligation to monitor and regulate the quality of 

provision to ensure that children’s rights are protected and their best interests served” 

(Unicef, 2008, p.25). Daarbij moet de overheid niet zelf tot actie overgaan maar erop toezien 

dat actie ondernomen wordt om kwaliteitsvolle opvang te bereiken en deze ondersteunen 

(European Commission Childcare Network, 2004). In België is de kinderopvang de 

bevoegdheid van de gemeenschappen. De Vlaamse regering wil in Vlaanderen, samen met 

Kind en Gezin, dan ook werk maken van een goede kinderopvang en maakt hiervoor 

middelen vrij. Kind en Gezin is een Vlaamse Openbare Instelling die sinds 1984 actief is op 

het terrein van de kinderopvang (Keersmaekers, 2005). Vanuit haar missie, voor elk kind 

waar en hoe het ook geboren is of opgroeit zoveel mogelijk kansen creëren, stelt Kind en 

Gezin zich tot taak kwaliteitsvolle opvang te garanderen (Keersmaekers, 2005, p.49).  

 

Deze kwaliteitsvolle kinderopvang is echter niet eenduidig te definiëren. Kwaliteit is een 

dynamisch en subjectief concept dat inherent waardegeladen is. Dit betekent dat de invulling 

van het concept kan verschillen naar gelang de groep waartoe men behoort of de 

tijdsperiode waarin men leeft en afhankelijk is van de noden van kinderen, manier van 

opvoeden en de functie van de kinderopvang die centraal worden gesteld. De grootste 

uitdaging is dan ook het begrip kwaliteit te definiëren zodat acties kunnen ondernomen 

worden. Deze definiëring is evenwel een continu proces waarin kinderen, ouders, 

professionals, gemeenschap, overheid en onderzoekers in dialoog moeten gaan met elkaar 

zowel op het niveau van Europa als op het niveau van de individuele opvangvoorziening. 

(Balageur, Mestres en Penn, 2004; Dahlberg, Moss en Pence, 2007; OECD, 2001; Unicef, 

2008; Urban, 2008). Desondanks kunnen enkele algemene criteria van kwaliteit worden 

vooropgesteld waarover momenteel een hoge consensus tussen landen of tussen groepen 

heerst en die het startpunt vormen van deze dialoog. In 1986 richtte de Europese Commissie 

een expertgroep op met een mandaat van tien jaar: het ‘Netwerk Kinderopvang’. Deze 

expertgroep ontwierp voor het eerst, in 1991, een referentiekader dat door de verschillende 

lidstaten geaccepteerd werd over wat kwaliteitsvolle opvang precies inhield (Peeters, 2005a, 

2008). Het aanbieden van een veilige en stimulerende leeromgeving, het bouwen aan dichte 
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en responsieve relaties zowel met kinderen als met ouders, betaalbaarheid, 

ouderbetrokkenheid, waardering van diversiteit, bruikbaarheid en flexibiliteit van de 

opvang,… maakten daarvan deel uit. Deze maatstaven zijn nog steeds actueel en werden in 

2004 heruitgegeven door de ‘Childcare Resource en Research Unit’ aan de universiteit van 

Toronto (Balageur et al., 2004; European Commission Childcare Network, 2004). In 

onderzoek wordt kwaliteitsvolle opvang stelselmatig geassocieerd met de competentie van 

de beroepskracht om een warme, stimulerende, sensitieve, veilige omgeving te creëren voor 

het jonge kind (Doherty et al., 2006; Unicef, 2008).  

 

De groeiende consensus over het belang en de invulling van kwaliteitsvolle opvang heeft de 

aanzet gegeven tot een zoektocht naar de criteria die noodzakelijk zijn om deze kwaliteit te 

verzekeren. Evenwel ook hierover bestaat er hoe langer hoe meer een eensgezindheid 

tussen onderzoekers, beleidsmakers, aanbieders en gebruikers. Doch zijn de tegenstellingen 

tussen landen en tussen opvangvoorzieningen in werkelijkheid nog nooit zo groot geweest 

(OECD, 2001; Peeters, 2008, z.d.).  

 

2. Kwaliteitsvolle opvang via professionalisering?  

 

Eén van deze criteria om kwaliteitsvolle kinderopvang te verzekeren, waarover een 

groeiende consensus bestaat, is ‘professionalisering’. Verschillende beleidsmakers in landen 

van de Europese Unie zijn het er over eens dat goed opgeleide beroepskrachten een 

positieve invloed hebben op de kwaliteit van de opvangvoorziening en bijgevolg rijkere 

ontwikkelingskansen voor jonge kinderen aanbieden (Peeters, 2008, z.d.). Ook de OESO 

deelt dit standpunt en stelt dat de “quality in early childhood education and care depends on 

high quality staff training and fair working conditions across the sector” (OECD, 2006, p.158). 

Vervolgens wordt geduid dat “staff who have more formal education and more specialised 

early childhood training provides more stimulating, warm and supportive interactions with 

children” (OECD, 2006, p.158) of nog “improved training and qualification levels raise the 

quality of interaction and pedagogy” (OECD, 2006, p.161).  

 

Wetenschappelijk onderzoek3 ondersteunt deze visie en argumenteert dat opleiding de 

hoeksteen is van kwaliteitsvolle kinderopvang. Beroepskrachten met een hoger 

opleidingsniveau bieden meer persoonlijke en sensitievere opvang aan en hebben een 

ruimere kennis van de ontwikkelingsnoden van kinderen. Bijgevolg creëren zij rijkere 

leeractiviteiten waarbij onder andere taal, sociale en fysieke vaardigheden gestimuleerd 

worden. Het opleidingsniveau gaat, met andere woorden, samen met de 

ontwikkelingskansen die geboden worden in de opvang. Dit heeft op zijn beurt een positieve 

uitwerking op de ontwikkeling van de kinderen en de latere schoolresultaten (Fukkink en 
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Lont, 2007; OECD, 2001). Maar niet alleen het algemene opleidingsniveau van de 

beroepskracht, verkregen via het reguliere onderwijsstelsel, verhoogt de kwaliteit van de 

opvang maar ook alle vormen van informeel leren zoals bijscholingen, supervisie,… zijn een 

meerwaarde. De ervaring van de beroepskracht is daarentegen, volgens onderzoek, een 

minder goede voorspeller van kwaliteit (Fukkink en Lont, 2007).  

 

Ook in Vlaanderen schaart Kind en Gezin zich achter deze opvatting. In het jaarverslag van 

2004 wordt het volgende vermeld: “Werken rond kwaliteit en competenties in de 

kinderopvang krijgt een extra accent omwille van het belang ervan voor het kind. (…) De 

aanwezigheid van de juiste competenties om kinderen op te vangen mag als een sterke, 

meebepalende factor voor kwaliteit gezien worden” (Kind en Gezin, 2004, p.14). 

 

Naast het opleidingsniveau van de beroepskrachten herkennen de OESO (OECD, 2001, 

2006) en Unicef (2008) ook het belang van de arbeidsomstandigheden zoals loon, status, 

professionele ontwikkeling, verticale en horizontale mobiliteit,…. Kwalitatieve opvang kan 

niet gerealiseerd worden wanneer de arbeidsomstandigheden niet menswaardig zijn. Op 

lange termijn zullen een geringe status en een laag loon het beroep onaantrekkelijk maken 

waardoor er een tekort aan beroepskrachten kan ontstaan. De duurzaamheid en zodoende 

de kwaliteit van de kinderopvang komen hierdoor in gedrang (OECD, 2001, 2006; Peeters, 

2008; Unicef, 2008). 

 

Kortom, de professionaliteit van de beroepskrachten bepaalt de kwaliteit van de opvang. De 

beroepskwalificatie, de werksituatie en de status van het beroep maken deze 

professionaliteit uit. Urban (2008, p.139) beschrijft een professioneel systeem als: “a central 

regulatory body to ensure the quality, a professional code of conduct, effective means of 

producing and managing the professional body of knowledge, a control of entrance and 

training of future professionals”. En net daar wringt het schoentje. Omwille van de historische 

groei en politieke keuzes heeft de kinderopvang zich in verschillende landen, waaronder 

België, niet ontwikkeld tot een professionele setting. Dit vaak in tegenstelling tot het (kleuter-) 

onderwijs (OECD, 2001, 2006; Peeters, 2005b, 2008, z.d.; Unicef, 2008). “Staff working with 

the youngest children have difficulties getting public recognition for the educational role of 

their work and have the lowest levels of training, least access to in-service training, lowest 

pay, poorest work conditions,…” (OECD, 2001, p. 102). 

 

Binnen Europa zijn twee verschillende tradities terug te vinden, de ‘split systems’ en de 

‘integrated systems’, die aan de basis liggen van het al dan niet tot stand komen van een 

professionaliseringproces binnen de kinderopvang (Peeters, 2008, z.d.). Binnen de ‘split 

systems’ heerst er een strikte scheiding tussen de kinderopvang en de school als gevolg van 
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de historisch dominante visie dat de moeder verantwoordelijk is voor de opvang van haar 

kind. Kinderopvangvoorzieningen werden opgezet, vanuit een welzijnsbeleid of medisch 

model, enkel voor diegenen die hieraan niet konden voldoen (OECD, 2001). De school en 

meerbepaald de kleuterschool behoorde tot het departement onderwijs. Het splitmodel is het 

meest voorkomende systeem in Europa en vinden we onder andere terug in Frankrijk, 

Luxemburg, Italië en België. Het ‘integrated system’ gaat uit van een integratie van de 

kinderopvang in ofwel het onderwijssysteem dan wel in het ruimer sociaal-agogisch of 

welzijnssysteem. Spanje en Zweden zijn voorbeelden van het eerste, Finland en 

Denemarken van het laatste (Peeters, 2008).  

 

Dit structurele verschil heeft grote invloed gehad op de professionalisering van de sector en 

ligt bijgevolg aan de grondslag van de verschillen tussen landen in competentie- en 

diplomavereisten binnen de kinderopvang. In een splitmodel is in het algemeen een 

bachelordiploma voor leerkrachten in het kleuteronderwijs vereist. Dit gaat gepaard met een 

hoge status en goed betaalde jobs. De opleidingsvereisten voor beroepskrachten in de 

kinderopvang zijn vaak lager tot onbestaand en bijgevolg hebben deze beroepskrachten een 

lagere maatschappelijke waardering en inkomen (OECD, 2001, 2006; Peeters, 2008, z.d.; 

Unicef, 2008). Terwijl “in countries with integrated services for one to six-year-olds a core 

lead professional profile has emerged” (OECD, 2006, p.161). Dit profiel verwijst naar de 

‘early childhood teacher’ of ‘pedagogue’ die een opleiding op niveau van een professionele 

bachelor heeft genoten. In landen met een geïntegreerd model heeft zich bijgevolg een 

professionaliseringsproces voltrokken voor beroepskrachten in de kinderopvang met hogere 

opleidingen en hogere lonen (Peeters, 2008). 

 

Verschillende landen waaronder Luxemburg, Italië, Duitsland en België worden 

geconfronteerd met wat Jan Peeters (2008, p.23), in zijn doctoraat, beschrijft als ‘de 

beleidsparadox van de professionaliteit voor beroepen met jonge kinderen’. Hoewel de 

kwaliteitseisen aan het beroep sterk zijn toegenomen, gaat dit in deze landen, met 

voornamelijk een ‘split system’, niet gepaard met een verhoging van de diplomavereisten of 

de professionaliteit van de beroepskrachten (Peeters, 2008). In Vlaanderen werd 

bijvoorbeeld door de OESO vastgesteld dat het opleidingsniveau van beroepskrachten in de 

kinderopvang beduidend lager is in vergelijking met andere Europese landen. Slecht 25% 

van de begeleiders bezitten een diploma (OECD, 2006; Peeters, 2008). De toegang tot het 

beroep wordt met andere woorden, voor het overgrote deel, niet geregeld via diploma’s of 

gelijkgeschakelde getuigschriften. Dit gaat samen met ongunstige werkomstandigheden 

(Peeters, 2008). 
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Het verband dat vastgesteld is tussen kwaliteitsvolle opvang en professionalisering is een 

belangrijk motief geworden om een professionaliseringsproces van de beroepskrachten in de 

kinderopvang wereldwijd te stimuleren. De laatste jaren zijn er dan ook 

professionaliseringstendensen te onderkennen die zich voornamelijk hebben hertaald in het 

verbeteren van de beroepskwalificatie. In heel wat landen waaronder Italië, Luxemburg, 

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werden bacheloropleidingen opgestart of 

worden er initiatieven ondernomen om deze in de toekomst te realiseren. Ook op universitair 

niveau worden opleidingen opgezet zoals in Finland en Zweden. Voor beroepskrachten die 

reeds in de kinderopvang tewerk werden gesteld, worden allerlei trajecten opgezet zodat ook 

zij de nodige competenties kunnen verwerven of laten herkennen (Peeters, 2008). Verwacht 

wordt dat “the availability of academic opportunities and qualifications in early childhood 

education and care would also help to raise the status of the profession” (Unicef, 2008, p.26). 

Deze verhoging van de beroepskwalificatie zal evenwel in alle landen moeten samen gaan 

met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het inkomen (OECD, 2001). 

 

De invulling en de reikwijdte van deze opleidingen of bijscholingen variëren van land tot land 

(Peeters, 2008). Dit is afhankelijk van de culturele betekenis van voorzieningen en het 

belang dat gehecht wordt aan opleiding, voor deze jobs, in elk land (Oberhümer en Schreyer, 

2008). Doch is er een groeiende eensgezindheid vast te stellen over welke professionaliteit 

noodzakelijk is: de ‘reflective practitioner’ of ook wel de ‘professional als onderzoeker’. Vanuit 

de vaststelling dat er geen pasklare definitie bestaat van wat kwaliteitsvolle kinderopvang is, 

wordt van de professional verwacht deze definitie in de praktijk te gaan onderzoeken 

(Detavernier, Vanhove en De Bruyne, 2005). Dit betekent dat de beroepskracht in dialoog 

met ouders en kinderen steeds opnieuw de professionele kennis en de pedagogische 

alledaagse praktijk bevraagt. Vanuit deze dialoog wordt er continu betekenis en invulling 

gegeven aan de opvangpraktijk zodat deze aansluit bij de complexe behoeften van kinderen, 

ouders en de veranderende omgeving (Peeters, 2008; Urban, 2008; Vandenbroeck, 2004). 

De professionaliteit is volgens Urban (2008) dan ook radicaal relationeel, wederkerig, open 

en onvermijdelijk onzeker. Reflectieve, reflexieve en communicatieve vaardigheden zijn 

daardoor onmisbaar voor deze ‘reflective practitioner’ en zijn terug te vinden in de opgezette 

bacheloropleidingen (Peeters, 2008; Vandenbroeck, 2004).  

 

Vlaanderen is binnen Europa een uitzondering en bevindt zich nog steeds in een proces van 

deprofessionalisering. Recent zijn echter enkele initiatieven te onderkennen zoals het 

opstellen van beroepsprofielen, het uitwerken van een EVC-systeem (Erkenning Verworven 

Competentie) zodat eerder verworven competenties erkend kunnen worden en de 

postgraduaat opleiding voor verantwoordelijken in de kinderopvang. Deze initiatieven blijven 

echter vrij miniem in vergelijking met andere landen. België is het enige land waar nog geen 
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bacheloropleiding voor de kinderopvang is opgezet en waar het ontbreekt aan een 

gezamenlijk standpunt over professionalisering, dit in tegenstelling tot zijn buurlanden 

(Peeters, 2005b, 2008, z.d.).  Professionalisering is dan ook nog steeds een actueel thema. 

 

3. Onthaalouders ter discussie 

 

Binnen het professionaliseringsdebat staan onthaalouders of Family Day Care zowel 

internationaal als nationaal ter discussie. Deze opvang vormt in verschillende landen 

waaronder de Verenigde Staten, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Denemarken, 

Ierland, Canada en België (Vlaanderen) de belangrijkste opvangvoorziening voor kinderen 

onder de drie jaar (OECD, 2006). In Vlaanderen vervullen onthaalouders vandaag de dag 

56% van het totale opvangaanbod aan kinderen onder de drie jaar (Peeters, 2008).  In het 

zuiden van Europa waaronder in Italië en Griekenland is deze opvangvoorziening evenwel 

een minderheidsgroep gebleven (Moss, 2000, 2003; Statham en Mooney, 2003). Toch 

kennen onthaalouders en professionalisering wereldwijd een moeizame relatie (Peeters, 

2008). 

 

3.1  De (non)professionalisering van onthaalouders  

 

Eind de jaren negentig bracht het Netwerk Kinderopvang van de Europese Commissie, voor 

het eerst, de opvang bij onthaalouders in 15 lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen 

in kaart. Hieruit bleek dat er, over de landen heen, weinig tot geen aandacht uitging naar de 

opleiding of vorming van onthaalouders en dat de arbeidsomstandigheden vaak erbarmelijk 

waren (Karlsson, 1996; Peeters, 2005a, 2008). In 1995 ijverde het Netwerk Kinderopvang 

dan ook voor opleiding en voortdurende scholing of in-service training voor onthaalouders 

(European Commission Network on Childcare and Other Measures to Reconcile the 

Employment Responsibilities of Men and Woman, 2004; Peeters, 2008). Hoewel deze 

beleidsadviezen niet dwingend van aard waren, zijn ze nog steeds actueel.  

 

In de meeste Europese landen maar ook onder andere in de Verenigde Staten worden geen 

specifieke kwalificaties vooropgesteld om te kunnen toetreden tot deze job. Vaak worden 

enkel korte startcursussen of een diploma ‘Eerste Hulp Bij Ongevallen’ (EHBO) vereist 

binnen het jaar na de aanvang van de opvang. Ook binnen landen met een ‘integrated 

system’ hebben de onthaalouders geen deel uitgemaakt van het professionaliseringsproces. 

Het opleidingsniveau van onthaalouders is bijgevolg binnen alle landen van de Europese 

Unie en ook daarbuiten in het algemeen lager dan andere beroepskrachten binnen de 

kinderopvang. Dit gaat gepaard met slechtere arbeidsomstandigheden, een lagere 

maatschappelijke waardering en een gebrek aan verticale of horizontale carrièremobiliteit. 
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Vormingen, kwalificatiesystemen of in-service trainingen zijn voor laag opgeleide 

beroepskrachten, zoals onthaalouders, vaak ook het minst toegankelijk. De 

professionaliseringgraad van onthaalouders is echter sterk afhankelijk van het wettelijk 

kader. Wanneer de opvang van onthaalouders wordt gereguleerd en deel uitmaakt van een 

ruimer ‘early childhood system’ dan verwachten deze landen, zoals Oostenrijk, Denemarken 

en Finland vaak hogere opleidingvereisten dan landen waar dit niet het geval is. In Ierland, 

het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten bestaat er bijvoorbeeld nog steeds 

een grote informele en ongeregistreerde opvangsector waardoor onthaalouders in deze 

landen dan ook weinig tot geen opleiding genieten (OECD, 2006). De toename van de 

opvang bij onthaalouders heeft de deprofessionalisering van de kinderopvang in 

verschillende landen bijgevolg versterkt (Karlsson, 1996; OECD, 2001, 2006; Peeters, 2008; 

Moss, 2000; Statham en Mooney, 2003).  

 

3.2 Internationaal overzicht van de vereiste opleidingsgraad 

 

Finland is, volgens de OESO, het meest veeleisende land wat betreft het opleidingsniveau 

van de onthaalouders. Onthaalouders moeten opleiding volgen maar de inhoud en de duur 

varieert onder andere naar gelang de ervaring en de competentie van de student. Deze 

opleiding staat open voor alle sociale- en gezondheidswerkers waarbij op het einde van de 

opleiding kan gekozen worden om zich te specialiseren in jonge kinderen. Zonder ervaring 

duurt de opleiding 100 weken (Moss, 2000; OECD, 2006). Naast een erkenning moeten 

onthaalouders ook in Oostenrijk in principe een basisopleiding volgen die bestaat uit onder 

andere communicatie, ontwikkelingspsychologie, pedagogie, huishoudelijke organisatie en 

EHBO. Maar de opleidingsvereisten variëren naar gelang de provincie: van 30u tot 468 uren 

(OECD, 2006). 

 

In Denemarken en Zweden worden geen gespecialiseerde vooropleidingen verplicht maar 

wel sterk aanbevolen. Alle onthaalouders volgen in Denemarken dan ook een training van 

minstens drie weken. 70 % van de Zweedse onthaalouders hebben een ‘child assistence’ 

diploma op zak. Daarentegen is slecht 16% van de onthaalouders in het Verenigd Koninkrijk 

in het bezit van een professioneel diploma. Van onthaalouders wordt gevraagd een 

basisopleiding te volgen binnen de zes maanden na de aanvang van de opvang (OECD, 

2006). Deze opleiding duurt niet meer dan twaalf uur en handelt over gezondheid, veiligheid 

en ontwikkeling van het kind (Mooney, 2003).  

 

In Frankrijk worden onthaalouders, sinds 1992, bij wet verplicht een opleiding te volgen van 

minimum zestig uren over vijf jaar. Het is echter aanbevolen om deze uren op te nemen 

binnen één jaar.  Deze training focust op voeding, hygiëne, educatie en psychologie. Maar in 
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realiteit vindt deze training plaats na het eerste werkjaar (Karlsson, 1996; Mozère, 2003). 

Alle onthaalouders in Vlaanderen dienen zich te registeren bij Kind en Gezin. Een 

vooropleiding wordt echter niet vereist, hoewel er in 1919 reeds werd nagedacht over een 

“diplome d’éleveuse ou le nourricière” voor de zelfstandige onthaalouder. Dit diploma is er 

echter nooit gekomen (Vandenbroeck, 2004). Sinds 2009 wordt bij wet wel verplicht een 

diploma ‘levensreddend handelen’ te behalen binnen de zes maanden na aanvang van de 

opvang. Dat moet bestaan uit een theoretisch en praktisch gedeelte (Ministerieel besluit, 

2009). Van zelfstandige onthaalouders die instappen in het inkomensgerelateerde systeem  

(IKG) wordt verwacht dat zij jaarlijks 12 uur vorming volgen (Vlaamse Regering, 2009b). 

 

Nieuw-Zeeland kent sinds 1994 een nationaal herkende opleiding, namelijk de ‘New Zealand 

Certificate in Family Day Care: Caregiver’. Deze opleiding duurt twee jaar en bestaat uit zes 

modulen. In realiteit volgden de meeste onthaalouders slechts de introductiemodule (Everiss 

en Dalli, 2003). In Australië wordt geen vooropleiding vereist, louter een ‘First aid’- diploma 

(OECD, 2001). De lengte en de inhoud van de opleiding in de Verenigde Staten variëren van 

staat tot staat. In sommige staten bestaat er geen wettelijk kader, in andere staten 

ontvangen onthaalouders korte opleidingen waaronder vaak een EHBO-cursus (Gable en 

Halliburton, 2003; Walker, 2002). 

 

3.3   De grondslag van de moeizame relatie: het moederbeeld 

 

Onthaalouders bieden tegen betaling in hun eigen gezinssituatie of woning opvang aan, aan 

kinderen onder de drie jaar of buitenschoolse opvang (Karlsson, 1996; Moss, 2000). De 

voornaamste troeven van de opvang zijn de kleinschaligheid, de huiselijke sfeer en een 

informele structuur. Dit biedt de mogelijkheid om opvang op maat aan te bieden, afgestemd 

op de noden van de kinderen of de wensen van ouders. De relatie tussen ouder, kind en 

onthaalouder wordt als vertrouwelijk en dichtbij ervaren (Bromer en Henly, 2004; Karlsson, 

1996; Vermeulen, 2000). Familiariteit en intimiteit zijn, volgens Gibbon (in Bromer en Henly, 

2004), de belangrijkste kenmerken van de opvang. Kortom: onthaalouders “find themselves 

at the interface of the public and the private domains” (Gelder, 2003, p.43). 

 

Aan de grondslag van de wereldwijde moeizame professionalisering ligt het ‘ersatz-

moederbeeld’: de moeder is de beste opvoeder voor het kind en de begeleiders in de 

kinderopvang moeten zich hieraan spiegelen. Door de specifieke kenmerken van de opvang 

wordt de rol van ‘onthaalouder’, die instaat voor de opvang van kinderen uit andere 

gezinnen, dominant sterk verweven met de rol van ‘moeder’.  De onthaalouder wordt gezien 

als de ‘vervangende moeder’ en bijgevolg niet als een beroep waar men een opleiding voor 

nodig heeft. Moeder of ouder zijn, wordt gezien als de belangrijkste vaardigheid die nodig is 
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om deze job te kunnen uitoefenen. Vermits vrouwen van nature moeder zijn voldoen zij dan 

ook onmiddellijk aan deze vereiste (Mozère, 2003; Peeters, 2008). Maar ook omwille van de 

huiselijkheid, “a home away from home”, wordt deze opvangvorm sterk geassocieerd met het 

moederbeeld (Mooney, 2003, p.117).  

 

Onthaalouders zelf erkennen evenzeer dat hun taak sterk verwerven is met de moederrol -a 

second mom - en betwijfelen dan ook of hun job kan aangeleerd worden via opleiding 

(Bromer en Henly, 2004; Peeters, 2008). Het onderzoek van Mooney (2003) toont aan dat 

onthaalouders hun ervaring als ouder belangrijker achten dan het volgen van een opleiding 

of bijscholingen, hoewel zij gezien willen worden als professionals. Ook bij ouders is deze 

ambivalentie te onderkennen. Omwille van de intimiteit en de familiariteit is deze 

opvangvorm immers populair bij ouders. Aan diploma of opleiding wordt, volgens onderzoek, 

minder belang gehecht: “They are more concerned about caregivers capasity to be warm, 

responsive and involved with their infants and toddlers than any type of professional 

certificate or degree” (Bordin, Machida en Varnell, 2000, p. 336; Fukkink en Lont, 2007; 

Mozère; 2003; Taylor, Dunster en Pollard, 1996). De lage kostprijs en het 

moederschapideaal waarbij de onthaalouder het dichtst aanleunt, waren ook voor 

beleidsmakers reeds lang motieven om in de opvang bij onthaalouders te investeren. 

Wanneer, in de jaren tachtig, de werkloosheid hoog op de politieke agenda kwam te staan, 

werd de opvang bij onthaalouders zelfs ingeschakeld als een tewerkstellingsinitiatief voor 

laaggeschoolde vrouwen. Ook hierbij werd beroep gedaan op het moederschapsbeeld en 

werd het nut van opleiding niet erkend. Vermits ‘gezinsopvang’ niet gezien wordt als een 

volwaardige job waarvoor opleiding noodzakelijk is, wordt het normaal geacht dat de 

arbeidsomstandigheden en het loon algemeen lager liggen dan bij andere jobs (Peeters, 

2008).  

 

Dit moederbeeld, dat tot op de dag van vandaag nog sterk doorweegt bij de verschillende 

actoren, heeft de erkenning van de educatieve functie van de onthaalouder en bijgevolg de 

ontwikkeling van een professioneel beroep in de weg gestaan, vermits het de waarde van 

opleiding negeert (Peeters, 2008 ; Taylor et al., 1996). “This suggests a need to address the 

underlying issue (…): how the profession is valued by society” (OECD, 2001, p. 103). 

Wetenschappelijk onderzoek duidt echter, ook voor deze opvangsetting, op het belang van 

opleiding en training voor de kwaliteit van de opvang (Burchinal, Howes en Kontos, 2002; 

Clarke-Stewart, Lowe Vandell, Burchinal, O’Brien en McCartney, 2002; Raikes et al., 2005). 

De laatste jaren is er dan ook een consensus ontstaan om het opleidingsniveau en de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren. De professionalisering van onthaalouders is in 

verschillende landen waaronder België dan ook voorwerp van debat. 
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3.4 Kritische bedenkingen over professionalisering 

 

De tendens tot professionalisering roept echter ook kritische vragen of bedenkingen op. De 

OESO wijst erop dat de kans bestaat dat door de introductie van hogere opleidingen de 

kinderopvang in de toekomst te duur zal worden, door de kostprijs van de opleidingen en de 

hogere loonkost, daar waar voordien de opvang bij onthaalouders door de regeringen 

verkozen werd omwille van de lage kostprijs. Dit zou het behoud en de uitbreiding van de 

opvangplaatsen in gevaar kunnen brengen. Het dilemma tussen kwantiteit, opvangplaatsen 

bijmaken, en kwaliteit, investeren in onder andere opleiding, ligt reeds lang aan de grondslag 

van het beleid omtrent de kinderopvang (OECD, 2006; Peeters, 2008). 

 

Het stijgend opleidingsniveau heeft, ten tweede, als risico dat kansengroepen worden 

uitgesloten en dat dit de diversiteit van het personeelbestand tegengaat. Hoewel er 

voorbeelden bestaan waar er gewerkt wordt met hulpbegeleiders met een opleiding op lager 

niveau, zoals in Denemarken, is deze bedenking nog steeds relevant vanuit de vaststelling 

dat veel laaggeschoolde vrouwen de job van onthaalouder uitoefenen. Het verhogen van de 

opleidingsvereisten kan leiden tot een duale samenleving waarin laaggeschoolden geen 

kansen meer krijgen (Peeters, 2008, z.d.).  

 

Momenteel bestaan er twee dominante concepten: de beroepskracht als vervangende 

moeder of als leerkracht. Geen van beide concepten is evenwel geschikt voor de opvang bij 

onthaalouders. Het eerste concept is onaangepast vermits de relaties en de rollen 

verschillend zijn en het concept niet afgestemd is op de professionalisering die verwacht 

wordt van onthaalouders. De leerkracht daarentegen wordt gezien als een professional maar 

de grootste vrees is dat de opvang door de professionalisering de “motherly approach” zal 

verliezen (Karlsson, 1996; Mooney, 2003; Moss, 2000, p.46). Daarnaast bestaat de vrees 

dat de opleidingen te theoretisch zullen zijn en te weinig voeling zullen hebben met de 

praktijk en de specifieke cultuur van de sector (OECD, 2006; Peeters, 2008). Binnen het 

professionaliseringsdebat staat volgende vraag dan ook centraal: “Can family day care be 

‘professionalized’ -for example, through higher standards, better working conditions, training, 

qualifications and support- without losing its essential nature?” (Statham en Mooney, 2003, 

p.15).  

 

4.  Diensten voor onthaalouders 
 

In de jaren zeventig zijn in tal van landen, waaronder België (Vlaanderen), diensten voor 

onthaalouders ontstaan als reactie op en legitimering van de lage professionaliseringsgraad 

van onthaalouders. Binnen de Europese Unie onderscheidt Moss (2000) bijgevolg drie typen 
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van onthaalouders: zelfstandige onthaalouders die privaat werken zonder overheidscontrole, 

zelfstandige onthaalouders die gereguleerd en gecontroleerd worden door de overheid en 

onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst voor onthaalouders. In Vlaanderen zijn de 

laatste twee typen terug te vinden waarvan aangesloten onthaalouders het frequentst 

voorkomen (Moss, 2000; Peeters, 2008). 

 

4.1  De diensten voor onthaalouders in Vlaanderen: vroeger en nu 

 

Het discours over onthaalouders in Vlaanderen, was lange tijd zeer negatief omwille van het 

non-professionele karakter en wegens het gebrek aan controle op de kwaliteit van de 

opvang. Sinds 1919 worden onthaalouders verplicht zich te registeren en worden ze voor het 

eerst opgenomen in de wet. De niet-geregistreerde onthaalouders werden uitermate 

bestreden (Vandenbroeck, 2004).  

 

4.1.1  Professionalisering via selectie, begeleiding en vorming: een uitweg  

 

Vanaf de jaren zeventig is er een trendbreuk te onderkennen. Onthaalouders werden meer 

en meer gewaardeerd voor hun goedkope opvangvorm en voor de reproductie van het 

gezinsmodel. Dit resulteerde in het Koninkrijk besluit van 1974 waarin werd vastgelegd dat 

‘diensten voor onthaalmoeders’ 4 die bij kinderdagverblijven waren aangesloten, subsidie 

ontvingen. Diploma’s werden nog steeds niet vereist maar de directie van het 

kinderdagverblijf had als taak een onderzoek in te stellen naar de pedagogische kwaliteiten 

van de onthaalouder. Vooreerst werd door de geneesheer, verbonden aan de raadpleging 

voor zuigelingen, een sociaal verslag opgesteld op basis van een huisbezoek. Na de 

aanwerving was een maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige belast met het 

toezicht op en de begeleiding van de onthaalouder. Wettelijke bepalingen over vorming 

waren toen nog niet terug te vinden (De Saeger, 1974; Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, 

z.d.; Vandenbroeck, 2004). In 1975 werden ook onafhankelijke diensten gesubsidieerd. Deze 

wetgeving bepaalde dat het waken over vorming evenzeer een taak is van de onafhankelijke 

dienst (Boudewijn en De Saeger, 1975). Voor het eerst werden onthaalouders volwaardig 

erkend op voorwaarde dat zij goed omkaderd werden via een dienst voor onthaalouders die 

toezicht op hen uitoefende, hen begeleidde en opleidde en via een sociaal onderzoek de 

toegang tot het beroep bepaalde. De eerste dienst voor onthaalmoeders ontstond in Brugge 

in 1972, reeds voor de wetgeving (Vandenbroeck, 2004; Peeters, 2008).  

 

Tot het begin van de jaren tachtig werd professionalisering geassocieerd met het beperken 

van de toegang tot het beroep en het waarborgen van de beroepsbekwaamheid via hogere 

opleidingen, diploma’s of getuigschriften uit het klassieke onderwijsnet. Later werd 
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geëxperimenteerd met alternatieven waardoor deze visie in de jaren negentig verruimde. 

Ook via bijscholingscursussen, korte startopleidingen en begeleiding op de werkvloer kunnen 

competenties en deskundigheid verworven worden (Peeters, 2008). Binnen dit discours 

hebben de diensten voor onthaalouders hun uitbreiding gekend en werden de kwaliteitseisen 

in het besluit van de Vlaamse Executieve (1983) opgevoerd vermits onafhankelijke diensten 

en diensten aangesloten aan kinderdagverblijven onder dezelfde regelgeving resulteerden. 

Vanaf dat moment waren toezicht houden op, instaan voor de voortdurende begeleiding, 

waken over vorming en een onderzoek instellen naar de pedagogische capaciteiten van de 

kandidaat de wettelijke vastgelegde taken voor alle diensten voor opvanggezinnen (Vlaamse 

Executieve, 1983; Kind en Gezin, 1994b). Onder invloed van de adviescommissie, die Kind 

en Gezin in 1994 oprichtte om nieuwe richtlijnen omtrent de werking van een dienst te 

ontwikkelen, werd het volgende bijkomend opgenomen: “In dit kader organiseert de dienst 

een startvorming door het opvanggezin verplicht te volgen en dit zo vlug mogelijk en uiterlijk 

binnen de twaalf maand” (Kind en Gezin, 1995, p.2). Vanaf 1995 diende elke dienst dan ook 

een vooropleiding voor startende onthaalouders te organiseren (Kind en Gezin, 1995). 

 

Via begeleiding en (start)vorming van de onthaalouders werd dan ook een antwoord 

gevonden op de kritiek dat onthaalouders geen opleiding hadden genoten. Begeleiding en 

vorming door dienstverantwoordelijken moesten de nodige competentie bijbrengen aan de 

onthaalouders en waren daarenboven een goedkope manier binnen het klimaat van 

budgettaire beperking. Er was sprake van een ‘geleidelijke professionalisering’. Door selectie 

dienden de dienstverantwoordelijken daarenboven te waken over de beroepsbekwaamheid. 

De diensten voor onthaalouders legitimeerden bijgevolg de non-professionele sector. 

(Peeters, 2008). In 1997 ging een nieuw besluit van de Vlaamse Regering houdende de 

voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van diensten voor opvanggezinnen in voege. 

De taken van een dienst werden echter niet gewijzigd (Vlaamse Regering, 1997). 

 

4.1.2 Het ontstaan van een ‘discretionaire ruimte’ in de huidige wetgeving 

 

In 20075  waren er in Vlaanderen 194 diensten voor onthaalouders actief. Samen zijn ze 

goed voor 1/3 van de totale opvangcapaciteit.  Deze diensten bieden zowel dagopvang als 

buitenschoolse opvang aan (Kind en Gezin, 2007). De huidige regelgeving betreffende de 

erkeningsvoorwaarden en het werkingskader van de diensten wordt bepaald in het besluit 

van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning 

en subsidiëring. De erkenning van diensten aangesloten aan een kinderdagverblijf bestaat 

sindsdien niet meer. De opdrachten van de diensten en de dienstverantwoordelijken worden 

vastgelegd in de artikelen 3, 18, 19 en 206. Artikel 3 expliciteert de taken omtrent het 

pedagogisch, veiligheids-, ouderparticipatie-, gezondheids- en kwaliteitsbeleid van de 
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voorziening. Artikel 18, 19 en 20 lichten toe dat een dienst moet instaan voor het toezicht 

houden op, de selectie, de opleiding, de pedagogische begeleiding en de administratieve 

ondersteuning van de onthaalouders. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat een 

begeleidings- en ondersteuningsstructuur voor de onthaalouders dient uitgewerkt te worden 

(Vlaamse Regering, 2009a).  

 

In kader van mijn masterproef richt ik mij enkel op de selectie, de opleiding en de 

begeleiding. Hoe deze taken moeten worden ingevuld, is echter niet bij wet vastgelegd. Dit 

betekent dat de dienstverantwoordelijke autonoom aan deze taken inhoud kan geven en 

bijgevolg over een ‘discretionaire ruimte’ beschikt: ‘een ruimte die het mogelijk maakt de 

regelgeving op een eigen wijze te interpreteren gegeven de specifieke context van de dienst’ 

Recht, iedereen op een gelijke manier behandelen, en zorg, kijken naar het individuele en de 

context ontmoeten elkaar in deze ruimte (Bouverne-De Bie, 2008). De invulling van deze 

taken moet echter wel in een kwaliteitshandboek per dienst worden vastgelegd, dat dient te 

voldoen aan de wettelijke bepalingen opgenomen in het Ministerieel besluit van 12 juni 2001 

tot bepaling van de kwaliteitszorg. Dat besluit schrijft daarbij onder andere expliciet voor dat 

diensten verplicht zijn een startcursus te organiseren en dit te expliciteren alsook de selectie- 

en begeleidingsprocedure. Maar ook hier worden er geen specifieke inhouds-, vorm- of 

tijdscriteria vooropgesteld (Ministerieel besluit, 2005). De inspectie van Kind en Gezin gaat 

evenwel na of de doelstellingen en invulling van deze taken, zoals opgenomen in het 

kwaliteitshandboek van de dienst, bereikt worden (G. Keersmaekers, persoonlijke 

communicatie, 5 maart, 2009) 

 

De verschuivende regelgeving, vanaf de jaren zeventig tot nu, wordt gekenmerkt door een 

tendens van deregulering en responsabilisering. Dit betekent minder regels en meer 

verantwoordelijkheid voor de lokale diensten via het opstellen van een kwaliteitshandboek 

(Vandenbroeck, 2005b). De overheid beperkt haar rol tot het bepalen van de wettelijke 

sectorminimale kwaliteitsvoorwaarden waardoor de ‘discretionaire ruimte’ van de 

dienstverantwoordelijke toeneemt. De wetgeving heeft de taken van selectie, begeleiding en 

opleiding echter nooit zeer specifiek gedefinieerd waardoor deze ruimte aangaande deze 

taken steeds groot is geweest.  

 

4.1.3   Voorwaarden voor onthaalouders aangesloten aan een dienst 

 

Onthaalouders die aanvaard willen worden door een dienst of aangesloten willen blijven 

moeten ook aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen. Deze regelgeving heeft echter 

doorheen de jaren ook een verandering doorgemaakt. Tot in 2001 werden deze 

voorwaarden bepaald door Kind en Gezin: de onthaalouder diende, naast te voldoen aan de 
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leeftijdsvoorwaarden, voldoende pedagogische kwaliteiten te bezitten, te beschikken over 

veilige ruimtes en materiaal, bereid te zijn tot overleg met de gezinnen en de begeleiding van 

de dienst te aanvaarden waaronder het volgen van een startvorming (Kind en Gezin, 1995). 

Het Ministerieel besluit van 28 mei 2008 bepaalt de huidige regelgeving. De plicht om een 

startopleiding te volgen werd opmerkelijk, sinds 2001, niet meer opgenomen hoewel de 

andere criteria behouden bleven (Vogels, 2001). Bijkomend werd de verplichting te 

beschikken over een attest van ‘levensreddend handelen’ vastgelegd. De plicht tot het 

volgen van extra vormingen voor onthaalouders werd nooit opgenomen in de wetgeving 

hoewel diensten deze wel moeten voorzien (Ministerieel besluit, 2008).  

 

4.1.4 Relatie tussen dienstverantwoordelijke en onthaalouder 

 

Sinds 2003 hebben aangesloten onthaalouders een sociaal statuut, dat de verhouding 

tussen onthaalouder en dienstverantwoordelijke heeft vastgelegd. Onthaalouders worden 

sociaalrechterlijk gezien als ‘fictieve werknemers’. Zij genieten bijgevolg van de bescherming 

van de sociale zekerheid en dit geeft hen recht op kinderbijslag, ziekte- en 

invaliditeitsvergoeding, een vervangingsinkomen bij ziekte of moederschapsrust, het 

opbouwen van een pensioen en een vergoeding voor wanneer kinderen buiten de wil van de 

onthaalouder afwezig zijn. De arbeidswetgeving is echter niet op hen van toepassing en 

bijgevolg hebben aangesloten onthaalouders geen specifieke werknemersrechten zoals 

vakantiegeld. Dit impliceert anderzijds dat de dienstverantwoordelijken ‘fictieve werkgevers’ 

zijn en dat er geen gezagsrelatie tussen onthaalouder en dienstverantwoordelijke bestaat. Er 

wordt wel een aansluitingsovereenkomst afgesloten waarbij de inhoud ook autonoom kan 

bepaald worden door de dienst (F. Winderickx, persoonlijke communicatie, 21 april, 2009; 

Koninklijk Besluit, 2003; Vlaamse Regering, 2009a) Dit jaar hebben politici echter de belofte 

gemaakt om een volwaardige sociaal statuut of werknemersstatuut door te voeren (KCL, 

2009). 

 

4.1.5 De werkdruk in diensten voor onthaalouders 

 

In 2004 werd in opdracht van Kind en Gezin een onderzoek (Hedebouw, 2004) gevoerd naar 

de werkdruk in de diensten voor onthaalouders. Het werkveld had reeds enige tijd 

aangegeven dat de omvang van hun taken was toegenomen waaronder tal van 

administratieve taken, de taken in functie van de blijvende werving van onthaalouders en het 

verwerken van informatie door de snelle veranderende wetgeving. Vooral voor diensten waar 

slecht één dienstverantwoordelijke werkzaam is, wordt de werkdruk hoog ingeschat. “Het 

uitvoeren van de kernopdracht – de begeleiding van onthaalouders en ouders- zou erdoor in 

het gedrang worden gebracht” (Hedebouw, 2004, p. 6). De signalen uit het werkveld werden 
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in het onderzoek bevestigd. Iedere bevraagde dienst gaf aan overbevraagd te worden door 

onder andere de toename van administratieve taken, sinds het ontstaan van het sociaal 

statuut in 2003. Vervolgens bevestigt het onderzoek dat door deze verhoogde werkdruk de 

kernopdracht in de verdrukking komt te staan, waaronder vooral de begeleiding van de 

onthaalouders. Dienstverantwoordelijken geven aan dat de administratieve taken de 

bovenhand nemen waardoor de begeleidende taak slechts oppervlakkig kan worden 

uitgevoerd. Er is geen tijd meer om nieuwe eigen ideeën uit te werken of extra’s aan te 

bieden, zoals functioneringsgesprekken, themapakketten of vormingen (Hedebouw, 2004). 

Ook in oudere publicaties werd door verschillende auteurs de stijgende werkdruk 

aangegeven en de negatieve inpakt daarvan op de begeleiding van onthaalouders 

(Brumagne, 1996; Somers, 1990; Somers en Vandenbroeck 1992). 

 

4.2 Diensten voor onthaalouders over de grenzen heen 

 

Ook in andere landen werden omkaderingsstructuren voor onthaalouders opgezet zoals in 

het Verenigd Koninkrijk waar gebruik wordt gemaakt van onthaaloudernetwerken maar ook 

diensten voor onthaalouders komen in het buitenland frequent voor (Moss, 2000; Owen, 

2003) In landen, zoals Denemarken, Zweden, Finland zijn onthaalouders hoofdzakelijk 

aangesloten bij overheidsdiensten. Ook in Frankrijk, Portugal en Oostenrijk zijn deze 

diensten voor onthaalouders, georganiseerd door ofwel private organisaties (Oostenrijk) 

ofwel een mix van publiek en privaat (Frankrijk, Vlaanderen), in meerdere mate terug te 

vinden (Karlsson, 1996; Moss, 2000). Maar ook buiten de Europese Unie, zoals in Nieuw 

Zeeland en Israël kunnen onthaalouders zich aansluiten bij diensten (Everiss en Dalli, 2003; 

Rosenthal, 2003).  

 

Moss (2000, p. 45) definieert diensten voor onthaalouders algemeen als volgt: “an organised 

family day care scheme, that is where a public or private organisation recruits, employs, pays 

and supports a group of family day carers, usually supervised and supported by one or more 

workers”. Vaak worden deze diensten voor onthaalouders gesubsidieerd door de overheid 

en betalen ouders volgens hun inkomen aan de dienst. De taken van de coördinator of 

dienstverantwoordelijke verschillen echter van land tot land.  Waar in sommige landen de 

controlefunctie wordt uitgevoerd door de lokale overheid hebben dienstverantwoordelijken 

vooral een begeleidende en ondersteunende taak. In andere landen worden deze twee taken 

uitgevoerd door dezelfde dienstverantwoordelijke (Karlsson, 1996). Ook het 

tewerkstellingsstatuut van onthaalouders aangesloten bij een dienst verschilt over de landen 

heen. Zij kunnen ofwel in loondienst werken (Zweden, Denemarken, Finland, Oostenrijk en 

Frankrijk) ofwel een zelfstandig statuut bezitten (Portugal) ofwel ‘fictief’ werknemer zijn 

(Vlaanderen) (Vlaamse regering, 2009; Moss, 2000). 
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4.3 Bijscholingsoptimisme versus professionalisering 

 

Door deze omkadering hebben onthaalouders aangesloten bij een dienst wereldwijd een 

hogere professionaliseringsgraad dan onthaalouders die niet op dezelfde manier 

ondersteund worden. “When workers are linked to a scheme , they are more likely to receive 

continuous training, technical assistance and support” (OECD, 2001, p. 108). Om te kunnen 

aansluiten bij een dienst moeten onthaalouders vaak verplicht een startcursus volgen zoals 

in Portugal, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden. Diensten beschikken ook over een 

ruim aanbod van begeleiding en in-service training waarvan onthaalouders kunnen gebruik 

maken of die soms wordt opgelegd (Karlsson, 1996).  

 

Critici stellen echter dat door de aandacht voor begeleiding en vorming het ontwikkelen van 

een opleiding voor onthaalouders uit de weg is gegaan. Het professionaliseringsdebat 

verstrandde volgens hen in het ‘bijscholingsoptimisme’ waarbij slechts vorming van enkele 

uren en extra begeleiding de opleidingsgraad van de onthaalouder diende te verhogen 

(Peeters; 2008). Toch duiden verschillende auteurs en onderzoekers, naast het belang van 

opleiding, op de waarde van vorming en begeleiding voor de kwaliteit van de opvang bij de 

onthaalouder. Vorming wordt immers ook gezien als de beste voorspeller van kwaliteit en het 

regelmatig volgen van vorming wordt noodzakelijk geacht om de kwaliteit voortdurend te 

verbeteren. Het onderzoek van Howes, Galinsky en Kontos (1998) toonde bijvoorbeeld aan 

dat onthaalouders die korte trainingsessies (15-24 uren) gevolgd hadden, meer warme en 

responsievere relaties aangingen met de opvangkinderen. Norris (2001) vond op haar beurt 

dat onthaalouders die continu deelnemen aan in-service trainingen hoger scoorden op 

kwaliteit: “Continual participants have greater variety of materials, are more likely to plan a 

balance of activities inside and outside, are also more likely to interact with the children while 

playing rather than just supervising the activities” (Norris, 2001, p. 119). Ook Bodin et al. 

(2000), Clarke-Stewart et al. (2002) en Raikes et al. (2005) bevestigen het verbeteren van 

kwaliteit door deelname aan gespecialiseerde trainingen. In het onderzoek van Doherty et al. 

(2006) waren opleiding en training daarentegen geen goede voorspellers, toch bevestigden 

ook zij de relatie tussen training en kwaliteit.  

 

Hoewel weinig onderzoek te vinden is over het belang van begeleiding en ondersteuning 

voor onthaalouders, wordt niettemin melding gemaakt van de positieve waarde van 

ondersteuningsstructuren. Norris (2001) rapporteert het volgende: “Stronger improvements in 

quality of care have been reported for providers participating in professional development 

opportunities that have incorporated home visiting or mentoring experiences” (Norris, 2001, 

p. 112). Ook Doherty et al. (2006), Buell, Pfister en Gamel-Mccormick (2002) en Rosenthal 

(2003) bevestigen de relatie tussen ondersteuning en kwaliteit. Zowel het belang van 
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instrumentele als van emotionele ondersteuning wordt aangetoond vanuit de vaststelling dat 

onthaalouders zeer geïsoleerd werken (Buell et al., 2002). In het onderzoek van Kontos, 

Howes en Galinsky (1996) wordt gesuggereerd dat begeleiding aan de hand van 

huisbezoeken een onderdeel is van succesvolle opleiding. Karlsson (1996) formuleert het als 

volgt: “Everybody needs feedback about his or her work and to discuss problems that arise. 

As family day cares work alone in their own homes, they need support and supervision from 

other sources to do a good job” (Karlsson, 1996, p.62). In zijn doctoraat duidt Peeters (2008) 

op de mogelijkheden van begeleiding in de naburige sectoren zoals kinderdagverblijven. Via 

langdurige begeleiding en door begeleiders in de kinderopvang gericht aan te spreken op 

hun reflectieve vaardigheden in het mogelijk om laaggeschoolde beroepskrachten te laten 

uitgroeien tot ‘reflective practitioners’ die is staat zijn een pedagogische visie uit te bouwen 

afgestemd op de steeds evoluerende noden van kinderen, ouders en de samenleving. Voor 

dienstverantwoordelijken is er dan ook een belangrijke taak weggelegd om onthaalouders te 

ondersteunen in het ‘werkplek-leren’ en hun reflectieve vaardigheden (Peeters, 2008). 

 

Ook selectie wordt niet als een onbelangrijke fase aanzien in de weinige publicaties die 

voorhanden zijn. Selectie bepaalt immers de toegang tot het beroep en dus wie toegelaten 

wordt en wie niet, want de job van onthaalouder vereist specifieke competenties. Aangezien 

er geen diplomavereisten worden gesteld, is de selectie een belangrijke fase om de 

beroepsbekwaamheid en kwaliteit te garanderen. Selectie is enerzijds het organiseren van 

een onderzoek naar de pedagogische kwaliteiten van de kandidaat (Peeters, 2008). 

Anderzijds is selectie ook afwegen welke basiscompetenties aanwezig zijn en welke 

competenties in de loop van het proces nog ontwikkeld kunnen worden (De Meyer, 2005). In 

2005 stelde Kind en Gezin samen met experts en de sector het competentieprofiel van een 

onthaalouder op. Diensten kunnen hiervan dan ook gebruik maken tijdens hun 

selectieprocedure (Raad van bestuur van Kind en Gezin, 2005). In de toekomst zal het 

belang van deze fase niet dalen vermits diploma’s niet alles zeggen (Peeters, 2008). Maar 

auteurs wijzen erop dat de selectie onder invloed is van maatschappelijke ontwikkelingen 

zoals de daling van het aantal onthaalouders en de stijgende vraag naar opvang (Mooney, 

2003; Peeters, 2005b). Somers (1990, p.318) beschrijft het volgende: “De praktijk toont aan 

dat bij een grote vraag naar opvanggezinnen, de normen al te veel versoepeld worden”. 

Deze redenering kan de kwaliteit van de opvang doen dalen en de status van het beroep 

ondermijnen (Somers, 1990). 

 

Kortom: begeleiding, selectie en vorming zijn belangrijke onderdelen van de kwaliteitszorg. 

Begeleiding en vorming kunnen, volgens Mooney (2003), Taylor et al. (1999) en Gable en 

Halliburton (2003) de status van het beroep verbeteren naar een meer professionele 
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waardering en de onthaalouders ondersteunen in het ontwikkelen van een ‘professionele 

identiteit’. 

 

4.4  Wat houdt selectie, opleiding en begeleiding in?: een leemte in de literatuur 

 

Nadenken over de inhoud en manier waarop deze selectie, begeleiding en vorming verlopen, 

wordt gezien als een belangrijk aandachtspunt omdat dit ook bepaalt of de kwaliteit van de 

opvang weldegelijk verhoogt. Het gevonden verband tussen onder andere opleiding en de 

kwaliteit van de opvang vraagt immers een genuanceerd verhaal. De relatie varieert namelijk 

naar gelang het type opleiding of bijscholing (Doherty et al., 2006; Raikes et al., 2005; 

Rosenthal, 2003; Taylor et al., 1999). Ook drempels kunnen een professionele ontwikkeling 

in de weg staan (Gable en Halliburton, 2003). Desondanks ontbreekt het feitelijk 

pedagogisch handelen van de dienstverantwoordelijk in de literatuur. Zowel nationaal als 

internationaal is weinig tot geen informatie te vinden over de invulling van selectie, 

begeleiding en vorming hoewel het belang ervan benadrukt wordt. De stem van de 

dienstverantwoordelijke is afwezig in het debat. Een reden hiervoor kan gevonden worden in 

de vaststelling dat onthaalouders lange tijd onzichtbaar zijn gebleven voor het beleid en de 

onderzoekers omwille van het private karakter van de opvang maar ook door de non-

professionele status in de samenleving (Statham en Mooney, 2003). Het discours over 

onthaalouders was in verschillende landen lange tijd negatief (Karlsson, 2002; 

Vandenbroeck, 2004). 

 

Om te komen tot deze vaststelling werden drie databronnen aangesproken: databanken op 

het internet, bibliotheken en sleutelfiguren in de sector. Op de geraadpleegde databanken 

zoals ‘Web of Science’, ‘Elin’ en ‘Sociological Abstracts’ werden geen wetenschappelijke 

publicaties gevonden over de concrete uitwerking van de drie taken: selectie, begeleiding en 

opleiding. Bij mijn zoektocht heb ik de volgende zoektermen gecombineerd: family day care, 

childminding, family child care, home day care, family day care agency of scheme, 

assistance, organised scheme, support services, supervision, co-ordinator, recruitment, 

selection, coaching en in-service training. Bijkomend werden verschillende internationale 

sleutelfiguren betreffende de opvang bij onthaalouders van de organisatie ‘International 

Family Day Care Association’ (IFDCO) aangeschreven. Ook dit had geen bruikbaar 

materiaal tot gevolg. Vervolgens werden de bibliotheken van Kind en Gezin en het VBJK 

(Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind) geconsulteerd. Deze zoektocht 

resulteerde in slechts enkele publicaties.  

 

Internationale gegevens over de invulling van selectie, begeleiding en opleiding zijn enkel 

beperkt teruggevonden in het samengestelde boek van Mooney en Statham (2003), het 
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rapport van het Netwerk Kinderopvang opgericht door de Europese Commissie (Karlsson, 

1996) en een publicatie van de Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland (WKN, 1990). 

De drie publicaties vermelden huisbezoeken, collectieve begeleidingssessies en korte 

startcursussen. De inhoud en de organisatie van deze methodieken komen zo goed als niet 

aan bod in de gevonden publicaties. De invulling van de selectie ontbreekt volkomen in de 

internationale literatuur. 

 

Over de concrete uitwerking van deze taken binnen de Vlaamse diensten voor 

onthaalouders werd evenzeer slechts in enkele publicaties iets teruggevonden. In 1994 heeft 

een adviescommissie, opgericht door Kind en Gezin, richtlijnen betreffende begeleiding en 

vorming uitgeschreven voor diensten voor opvanggezinnen. Hoewel deze richtlijnen niet 

verplicht waren, kunnen we veronderstellen dat de werking van de diensten van toen 

hierdoor beïnvloed werd. Per opvanggezin moest de dienstverantwoordelijke minimaal zes 

individuele begeleidingsbezoeken per jaar verrichten en één bijkomend individueel of 

collectief begeleidingsmoment. Het begeleidingstotaal diende echter wel negen maal het 

totaal aantal opvanggezinnen per jaar te bedragen. Regelmaat was noodzakelijk maar de 

huisbezoeken konden naar gelang de noodwendigheid gepland worden. Startende 

onthaalouders werden geacht vaker bezocht te worden. Waar een nieuw kind in de opvang 

startte, dienden de dienstverantwoordelijken ook een extra huisbezoek af te leggen. De 

huisbezoeken hadden een structuur waar telkens de ontwikkeling van de kinderen werd 

besproken aan de hand van een observatieboekje. Naast de individuele huisbezoeken 

konden er ook collectieve begeleidingsmomenten georganiseerd worden. Telkens werd van 

de dienstverantwoordelijke een voorbereiding en verslaggeving verwacht. Het waken over 

vorming bestond eruit dat de dienst vier vormingsmomenten in het jaar moest organiseren 

waarbij de onthaalouders inspraak hadden in het vormingsprogramma. Dit kon bestaan uit 

een gespreksavond of een ervaringsuitwisseling. Voor startende onthaalouders diende een 

startopleiding individueel of in groep georganiseerd te worden (Kind en Gezin, 1994a; 

Somers, 1995). De individuele begeleiding aan de hand van huisbezoeken en 

vormingsavonden worden ook bevestigd door Feys (1993), Somers (1990), Somers en 

Vandenbroeck (1992) en Hedebouw (2004). In het onderzoek naar de werkdruk in de 

Vlaamse diensten voor onthaalouders trof de onderzoeker een gemiddelde aan van 6,8 

huisbezoeken per onthaalouder en van 7,1 vormingsavonden per jaar. In dit onderzoek wordt 

voor de begeleiding van onthaalouders ook gebruik gemaakt van gesprekken op de dienst 

(Hedebouw, 2004). Een selectieprocedure wordt slechts in één publicatie besproken. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van gesprekken op de dienst, huisbezoeken en een stage bij een 

aangesloten onthaalouder. De inhoud van deze gesprekken gaat uit van de 

samenwerkingsrelatie tussen dienstverantwoordelijke en onthaalouder, de veiligheid van de 

woning en de inhoud van de job (Brumagne, 1996).  
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Besluit 

 

Vanuit deze zoektocht stelde ik een leemte in de literatuur vast, namelijk de concrete 

uitwerking van de taken selectie, begeleiding en opleiding. De weinige gevonden publicaties 

geven ook slechts beperkt zicht op het feitelijk pedagogisch handelen van de 

dienstverantwoordelijke en zijn vaak gedateerd. Deze vaststelling vormde het beginpunt van 

de probleemstelling van mijn onderzoek die in het volgende hoofdstuk wordt geëxpliciteerd. 

 

                                                 
1 Het Netwerk Kinderopvang werd in 1986 opgericht door de Europese Commissie met een tienjarig mandaat. 

Deze expertgroep heeft tal van acties ondernomen op vlak van kwaliteit en professionalisering van de 

kinderopvang door het uitgeven van verschillende brochures en rapporten (Peeters, 2008). 
2 De OESO is een samenwerkingsverband tussen 30 landen en fungeert als een forum om het sociaal 

economische beleid te bespreken, te onderzoeken en te coördineren (www.oecd.org). 
3 Een opsomming van talrijk wetenschappelijk onderzoek is terug te vinden in Fukkink en Lont, 2007. 
4 Diensten voor onthaalouders hebben doorheen de jaren en de veranderende wetgeving een naamsverandering 

doorgemaakt. Van diensten voor onthaalmoeders naar diensten voor opvanggezinnen tot op de dag van vandaag  

waarbij de term ‘diensten voor onthaalouders’ gebruikt wordt (Vandenbroeck, 2004). 
5 Dit zijn de meeste recentste cijfers die terug te vinden zijn op de website van Kind en Gezin. 
6 Een uittreksel van de desbetreffende artikels werd in de bijlage toegevoegd (Bijlage 1). 
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3.  Het methodologisch kader 
 

Binnen het methodologische kader komt aan bod hoe te werk werd gegaan bij het zoeken 

naar een antwoord op de centrale onderzoeksvraag van deze masterproef. Hiervoor wordt 

de probleemstelling nogmaals duidelijk geëxpliciteerd. Vervolgens wordt het gekozen 

onderzoekopzet, de selectie van de respondenten, de dataverzameling en de verwerking en 

analyse van de gegevens weergegeven. Hierbij wordt ingegaan op de criteria 

betrouwbaarheid en validiteit door een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving te geven van de 

genomen stappen in dit onderzoek. 

 

1. Probleemstelling 

 

Onthaalouders staan in het professionaliseringsdebat wereldwijd ter discussie (OECD, 2006; 

Peeters, 2008). In de jaren zeventig werd in Vlaanderen een uitweg gevonden door het 

subsidiëren van diensten voor onthaalouders die via begeleiding en opleiding de nodige 

competenties aan de onthaalouders dienden aan te leren (Peeters, 2008). Deze diensten 

bestaan tot op de dag van vandaag nog en hebben, bij wet, als taak de onthaalouders te 

selecteren, op te leiden en te begeleiden (Vlaamse Regering, 2009a). De wetgeving bepaalt 

echter niet hoe deze taken moeten worden ingevuld. Dienstverantwoordelijken beschikken 

hierbij over een ‘discretionaire ruimte’ of een vrije ruimte van handelen. Bijgevolg bepalen zij 

de toegang tot het beroep en de professionaliseringsgraad van de onthaalouders. Uit de 

literatuurstudie is gebleken dat er geen tot weinig informatie of gegevens te vinden zijn over 

het feitelijk pedagogisch handelen van dienstverantwoordelijken, zowel nationaal als 

internationaal. De rol en de stem van de dienstverantwoordelijke blijkt afwezig in het debat. 

Toch duiden verschillende onderzoekers en auteurs op het belang stil te staan bij de invulling 

van deze taken (Dorethy et al., 2006; Rosenthal, 2003). Vanuit deze vaststelling wil ik, in 

mijn masterproef, dan ook op zoek gaan naar de ‘discretionaire ruimte’ of het feitelijke 

pedagogische handelen van de dienstverantwoordelijke in selectie, begeleiding en opleiding: 

§ Hoe geven dienstverantwoordelijken feitelijk vorm aan de drie taken? 

§ Welke betekenis geven dienstverantwoordelijken aan deze taken? 

§ Welke knelpunten worden met betrekking tot deze taken ervaren? 

§ Hoe kijken dienstverantwoordelijken naar hun eigen rol? 

 

Op die manier kan in kaart gebracht worden hoe dienstverantwoordelijken werk maken van 

professionalisering, welke betekenis zij daaraan geven en welke moeilijkheden zij daarbij 

ervaren. Dit kan dan ook een bijdrage leveren aan het huidige debat over professionalisering 

van onthaalouders. 
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2.  Onderzoeksopzet 

 

Na het vastleggen van de onderzoeksvraag werd op zoek gegaan naar een geschikte 

methode om een antwoord te vinden op deze vraag. Dit onderzoek wil het feitelijk 

pedagogische handelen van de dienstverantwoordelijke in kaart brengen. Vanuit deze 

doelstelling is kwalitatief of interpretatief onderzoek een aangewezen manier. Deze 

onderzoeksmethode is immers enerzijds geschikt om onderwerpen te exploreren waar 

weinig onderzoek over bestaat. Anderzijds richt kwalitatief onderzoek zich op thema’s die te 

maken hebben met “de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en 

hoe ze zich op basis daarvan gedragen” (Boeije, 2005, p.27). Het doel is dan ook het feitelijk 

pedagogische handelen van de dienstverantwoordelijken te beschrijven vanuit de betekenis 

die de respondenten eraan geven (Boeije, 2005; Maso en Smaling,1998). Een 

documentenanalyse van de kwaliteitshandboeken is hier dan ook niet aangewezen vermist 

gezocht wordt naar de feitelijkheid en de betekenis. Dit onderzoek is explorerend aangezien 

er nog geen eerder onderzoek over dit thema is gevoerd.  Bijgevolg is er geen intentie om de 

resultaten te veralgemenen maar net op zoek te gaan naar de diversiteit en de uniekheid van 

het onderzochte (Maso en Smaling,1998; Schuyten, 2004). 

 

2.1   Het halfgestructureerd interview  

 

Het halfgestructureerd interview werd gekozen als onderzoeksinstrument vermits via deze 

methode ideeën, opvattingen en belevingen van de respondenten in hun specifieke context 

kunnen geëxploreerd worden. De onderzoeker kan met andere woorden het perspectief van 

de onderzochten leren kennen, namelijk het perspectief van de dienstverantwoordelijken. 

Het halfgestructureerd interview houdt in dat er een topiclijst wordt opgemaakt die de 

leidraad vormt voor de interviews. De volgorde en de formulering van de vragen ligt echter 

niet vast. Op die manier kunnen vragenderwijs verschillende gesprekonderwerpen 

geëxploreerd worden en toch flexibel ingespeeld worden op wat de respondenten 

aanbrengen (Baarda, De Goede en van der Meer-Middelbrug, 1996). De topiclijst7 werd 

gestart met een open vraag die het gebied aangaf waarbinnen de volgende vragen zich 

zouden situeren: Wat doet u zoal?, Wat zijn de taken van een dienstverantwoordelijke?. 

Daarna werden de drie hoofdthema’s namelijk selectie, begeleiding en opleiding opgenomen 

waaronder ook telkens verschillende subthema’s.  Op basis van de weinige literatuur die 

voorhanden was en een brainstorm werden deze subthema’s bepaald. Elk thema werd 

geëxploreerd aan de hand van open vragen zoals bijvoorbeeld: Wat kan een onthaalouder 

verwachten van de begeleiding van de dienstverantwoordelijke?. Bij de verschillende 

thema’s werd eerst gepeild naar de inhouds-, vorm- en tijdsmodaliteiten van de verschillende 

taken om dan later over te gaan naar het betekenisniveau.  
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Omwille van de onbekendheid van het onderzoeksonderwerp werd ervoor gekozen om een 

testinterview af te nemen (Baarda et al., 1996). Op die manier kon nagegaan worden of de 

leidraad voldoende relevant en begrijpelijk was. Er werd gekozen om na het testinterview de 

topic in chronologische volgorde te plaatsen en een slotvraag in te voeren: Zijn er nog zaken 

die niet aan bod zijn gekomen in dit gesprek waar u of uw dienst belang aan hechten wat 

betreft selectie, opleiding en begeleiding van onthaalouders?. 

 

2.2  Selectie en werving van de respondenten 

 

Voor de werving van de respondenten werd eerst en vooral samengewerkt met twee 

sleutelfiguren uit de sector: Lies Vernieuwe van het VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden 

en Gemeenten) en Johanna Mahieu van de dienst voor onthaalouders ‘de Blauwe Lelie’ te 

Brugge. Zij brachten samen tien diensten aan die bereid waren om deel te nemen aan mijn 

onderzoek. Via telefonisch contact werd het profiel van deze diensten en 

dienstverantwoordelijken in kaart gebracht en nogmaals hun medewerking gevraagd. 

Diversiteit is echter essentieel voor dit onderzoek. Er werd dan ook geopteerd om een 

maximale variatie in de steekproef na te streven door rekening te houden met verschillende 

selectiecriteria zowel op niveau van de dienst (organisatievorm, grootte van de dienst, 

landelijke of stedelijke werking) als op niveau van de respondenten (geslacht, leeftijd, 

vooropleiding, aantal werkjaren als dienstverantwoordelijke). Vervolgens werden diensten en 

dienstverantwoordelijken aan de hand van doelgerichte steekproeftrekking of ‘purposive 

sampling’ geselecteerd. Dit betekent dat er uit de populatie doelgerichte 

onderzoekseenheden uitgekozen werden die bepaalde kenmerken representeren (Boeije, 

2005). Dit om de steekproef zo divers mogelijk te maken.  Voor deze doelgerichte 

steekproeftrekking werd gebruik gemaakt van de lijst van diensten voor onthaalouders die op 

de site van Kind en Gezin terug te vinden is. Op basis van deze lijst werd een overzicht 

verkregen van de verschillende organisatievormen die in het opvanglandschap voorkomen 

en dit per provincie, namelijk zuilgebonden vzw’s, autonome vzw’s of  diensten aangesloten 

bij een OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) of gemeente. Op basis 

daarvan werd een eerste selectie gemaakt waarna via telefonisch contact ook hun 

medewerking werd gevraagd en het profiel van de dienstverantwoordelijke in kaart werd 

gebracht. Er werd ook geopteerd om in verschillende provincies diensten te werven om de 

invloed van dit criterium na te gaan. 

 

Deze selectie ging door tot op het moment dat het verzadigingpunt werd bereikt. Dit betekent 

dat de selectie van nieuwe respondenten mag worden stopgezet op het ogenblik waarbij 

nieuwe interviews niets meer extra toevoegen aan het onderzoek (Schuyten, 2004). Na 

twintig interviews werd dit punt bereikt. Toch werd er voor gekozen nog enkele interviews af 
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te nemen om er zeker van te zijn dat het verzadigingspunt bereikt was. Er werden in het 

totaal 34 diensten gecontacteerd waarvan 24 diensten of 31 dienstverantwoordelijken 

deelnamen aan het onderzoek. 

 

 2.3 Profiel van de bevraagde diensten en respondenten 

 

De diverse profielen van de bevraagde diensten en dienstverantwoordelijken worden in 

onderstaan schema samengevat.  De individuele gegevens per respondent en per dienst 

werden in bijlage8 opgenomen. 

 
DIENSTEN Kenmerken Aantal 

OCMW 8 

Gemeente 7 

Zuilgebonden vzw  6 

Organisatievorm 

Autonome vzw  3 

200 – 100 1 

100 – 50 7 

Aantal aangesloten onthaalouders 

50 – 10 16 

Stedelijk 6 

Gemeentelijk 8 

Landelijk 4 

Stedelijk en Landelijk 3 

Werkingsgebied 

Stedelijk en gemeentelijk 3 

 

RESPONDENTEN Kenmerken Aantal 

Man  0 Geslacht 

Vrouw  31 

60 – 50 2 

50 – 40 11 

40 – 30 9 

Leeftijd 

30 – 20 7 

Maatschappelijk werk 20 

Sociaal verpleegkundige 4 

Vooropleiding 

Andere  7 

35 – 20 4 

20 – 10 8 

Werkjaren 

10 – 0 19 

 

2.4  Dataverzameling  

 

De data werden verzameld in de natuurlijke omgeving van de dienstverantwoordelijken, 

namelijk het secretariaat van de dienst voor onthaalouders. De interviews duurden tussen de 

veertig minuten en twee uur en werden afgenomen tussen 9 maart en 31 maart 2009. In het 

totaal werden 24 interviews afgenomen wat betekent dat sommige gesprekken werden 

gevoerd met twee of meerdere dienstverantwoordelijken. De interviews vatten aan met het 
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schetsen van het onderwerp, het doel en de duur waarna informatie werd gegeven over de 

anonieme verwerking van de gegevens. Telkens werd gevraagd of de respondenten akkoord 

gingen met een opname van de interviews. Deze data-registratie aan de hand van een 

dictafoon is een belangrijk hulpmiddel om de betrouwbaarheid van mijn onderzoek te 

verhogen (Baarda et al., 1996). Bijkomend werden de profielen van de dienst en de 

dienstverantwoordelijke(n) aan de hand van gestructureerde vragen in kaart gebracht.  

 

De thema’s en subthema’s werden geëxploreerd aan de hand van open en niet sturende 

vragen om als onderzoeker een neutrale opstelling in te nemen. Tijdens de interviews werd 

er maximaal ingegaan op wat de respondenten zelf aanbrachten waardoor de volgorde van 

de thema’s werd aangepast aan de interviewsituatie. Dit betekent dat de structuur op 

voorhand vastlag maar het verloop niet en dat nieuwe thema’s door de respondenten konden 

worden aangebracht. Zo werd onder andere de topic “selectie van kandidaat onthaalouders” 

na drie interviews opgenomen in de leidraad vermits de respondenten de selectie als het 

startpunt van de begeleiding aanzien. Kwalitatief onderzoek wordt immers gekenmerkt door 

een onderzoeksopzet waarbij verzamelen en analyseren elkaar cyclisch-interactief 

afwisselen. Op die manier kan het verzamelen van data op grond van een voorlopige 

analyse steeds worden bijgestuurd (Maso en Smaling, 1998). Dit betekende dat naast 

begeleiding en opleiding ook selectie systematisch werd bevraagd en dat de literatuurstudie 

en de probleemstelling werden aangepast. Waar antwoorden onduidelijk waren, werd 

doorgevraagd of gepeild naar voorbeelden. Om de lijn van het gesprek te kunnen 

vasthouden, opteerde ik om korte aantekeningen te maken die de basis vormden voor een 

tussentijdse samenvatting. 

 

2.5 Analyse en de verwerking van de gegevens  

 

De verwerking van de gegevens startte met het volledig uittypen van de interviews. Op deze 

manier gaat er een minimum aan gegevens verloren en worden vertekeningen vermeden. Dit 

resulteerde in uitvoerige en ongestructureerde teksten in de natuurlijke taal van de 

respondenten. Vervolgens werd het analyseproces in gang gezet. Dit wordt gekenmerkt door 

een voortdurende reductie en abstractie waarbij de probleemstelling de basis vormt (Baarda, 

et al. 1996). De eerste stap was het uiteenrafelen van de gegevens in fragmenten waarbij 

alle data die geen antwoord gaven op de probleemstelling voorlopig werden geschrapt. 

Vervolgens werden deze fragmenten benoemd met een label dat de inhoud zo goed mogelijk 

weergaf. Telkens wanneer nieuwe labels teruggevonden werden, nam ik de vorige 

geanalyseerde interviews opnieuw onder de loep. Deze labels vormden echter een 

ongestructureerd geheel waardoor op zoek gegaan werd naar een ordening en het 

wegwerken van overlappingen. Hierbij werd gebruik gemaakt van labels van een hoger 
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abstractieniveau (Baarda et al., 1996) Deze labels zijn terug te vinden in de verwerking van 

de onderzoekresultaten zoals bijvoorbeeld ‘de positie van de dienstverantwoordelijke’, of 

‘ervaren knelpunten’. Deze analyse kende echter geen lineair verloop wat maakte dat deze 

een paar keer werd hernomen tot het maximaal haalbare werd bereikt. 

 

Besluit 

 

Een kwalitatief onderzoek met halfgestructureerde interviews maakt het onderzoeksopzet uit 

van dit onderzoek. Op die manier wordt verwacht een antwoord te vinden op de 

vooropgestelde onderzoeksvragen. In totaal werden 24 diensten of 31 

dienstverantwoordelijken bevraagd.  

 

                                                 
7 De topiclijst die werd gebruikt voor het afnemen van de interviews vindt u in de bijlage (Bijlage 2). 
8 Het profiel van de bevraagde diensten en dienstverantwoordelijken vindt u in de bijlage (Bijlage 3 en 4). 
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4.  De onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de kwalitatieve interviews besproken. Ten eerste 

wordt de analyse van de concrete uitwerking van de taken weergegeven waarbij diversiteit 

het kenmerk is. Vervolgens wordt de ambivalente betekenis, die de respondenten aan de 

verschillende taken geven, uitgediept. Ook de ervaren knelpunten met betrekking tot deze 

taken komen aan bod. We maken bovendien kennis met de vaardigheden die de bevraagde 

dienstverantwoordelijken belangrijk vinden bij een onthaalouder en de legitimatie van de 

invulling van hun taken. Tot slot wordt de positie van de dienstverantwoordelijke verduidelijkt.  

Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van citaten om de betrouwbaarheid van het onderzoek 

te verhogen. Deze citaten zijn telkens cursief geplaatst waarbij de desbetreffende 

respondenten tussen haakjes worden aangeduid. Ook de belangrijkheid van een bepaald 

onderwerp of betekenis wordt tussen haakjes zichtbaar gemaakt. Bij de rapportage van de 

vorm-, inhouds- en tijdsmodaliteiten van selectie, begeleiding en opleiding wordt deze 

belangrijkheid van de verschillen en gelijkenissen op dienstniveau weergegeven als volgt 

(nd=.). Bijgevolg gaat dit over 24 diensten. De gewichtigheid van de betekenissen van de 31 

respondenten wordt dan weer aangeduid met het volgende symbool (nr=.). De selectie en 

aanwerving van kandidaat onthaalouders werd pas opgenomen in de vragenlijst nadat 

duidelijk werd dat de selectie het startpunt is van de begeleiding. Dit houdt in dat slechts 22 

diensten of 29 dienstverantwoordelijken hierover bevraagd werden. Het symbool (D.) geeft 

de desbetreffende dienst weer waarvan de individuele gegevens per dienst terug te vinden 

zijn in bijlage, alsook het profiel van de verschillende respondenten. 

 

1.   Diversiteit tussen diensten 

 

Een eerste grote vaststelling uit de analyse is dat er een enorme diversiteit heerst tussen 

diensten betreffende de vorm-, inhouds-, en tijdsmodaliteiten van de taken selectie, opleiding 

en begeleiding. Vooral de selectie wordt gekenmerkt door een enorme verscheidenheid. Op 

vlak van de opleiding en de begeleiding is reeds meer gemeenschappelijkheid te 

onderkennen maar ook daar is diversiteit het sleutelwoord. De opleiding van onthaalouders 

wordt opgesplitst in de startopleiding en de latere vormingen vermits alle 

dienstverantwoordelijken dit onderscheid aangaven. 

 

1.1 Selectie telkens op een andere manier 

 

De selectieprocedure is een illustratie van de diversiteit die heerst tussen de diensten 

(nd=22). Er kan geen eenduidig beeld van de verschillende organisatietypes weergegeven 
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worden. Slechts twee diensten (D14 en D18) van dezelfde zuilgebonden koepel hebben min 

of meer een gemeenschappelijke selectieprocedure. Deze variëteit is terug te vinden in de 

duur van de selectieperiode, gaande van één maand tot een half jaar, in het aantal fazen of 

gesprekken, minimaal drie tot maximaal zeven en in de inhoud en de volgorde van de 

verschillende onderdelen.  

 

De eerste fase bestaat meestal uit een informatiemoment (nd=18) of kennismakingsgesprek 

(nd=3). Daarbij wordt ofwel na een telefonisch gesprek een informatiebrochure opgestuurd 

(nd=5), ofwel een afspraak gemaakt (nd=13) ofwel een uitnodiging opgestuurd voor een 

infobijeenkomst met alle nieuwe kandidaat onthaalouders (nd=4). In dit infomoment wordt  

onder andere het sociaal statuut, de inhoud van de job, de werking en samenwerking met de 

dienst, de voorwaarden om onthaalouder te worden, het inkomen en het huishoudelijk 

reglement besproken. De volgorde van de volgende fazen is niet eenduidig. Toch zijn er 

vaste onderwerpen die frequent opnieuw terugkeren zoals het inspectiebezoek aan de 

woning (nd=20). Iets meer dan de helft (nd=12) van de diensten plannen een 

inspectiebezoek na de informatiefase. Dienstverantwoordelijken willen zich zo snel mogelijk 

een beeld kunnen vormen van de veiligheid, hygiëne, staat, binnen- en buitenruimte van de 

woning: “Als de omgeving al niet goed zit dan ga ik al niet verder met de persoon” (R14). 

Ook de pedagogische en organisatorische vaardigheden van de kandidaat worden in 

meerdere of mindere mate door twintig diensten onderzocht. De dienstverantwoordelijken 

gaven volgende onderwerpen aan: organisatie van de dag,  voeding, veiligheid waarborgen, 

straffen en belonen, regels en normen, spelen met kinderen, verzorging, 

opvoedingsopvattingen, flexibiliteit, warmte en geborgenheid, Tv-gebruik,…. De 

communicatie met ouders en de samenwerking met de dienst, waarbij de communicatieve 

vaardigheden centraal staan, worden besproken en bevraagd in acht diensten. Een gesprek 

met de partner en kinderen van de kandidaat is in zeven diensten dan weer een vast 

onderdeel van de selectieprocedure. Dit om te horen of zij achter de keuze van hun partner, 

mama of papa staan: “Een van de criteria is dat we de man ook willen horen over wat hij 

vindt van de keuze van zijn partner want de ervaring leert dat als de partner er niet 

achterstaat ze het meestal niet volhouden” (R16). Anderen (nd=5) bespreken dit onderwerp 

enkel met de kandidaat. Het huishoudelijk reglement van de dienst wordt in drie diensten 

apart besproken. Voor één dienst (D3) is dit zelfs de start van de selectieprocedure. De 

laatste fase is bij de meerderheid (nd=15) een administratief gesprek om de overeenkomst te 

tekenen en verzekeringspapieren in orde te brengen.  

 

Naar de pedagogische en communicatieve vaardigheden wordt gepeild aan de hand van 

vooral vragen (nd=22). Sporadisch wordt gewerkt met opdrachten (nd=3): “Ze krijgen van 

ons de opdracht om hun huisregels op papier te zetten” (R9), situatieschetsen of stellingen 
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(nd=4): “Een kindje heeft constipatie: welk eten ga je dan klaar maken?” (R16) of een 

rollenspel (nr=1): “Ik speel dan de vervelende ouder met moeilijke vragen en dan moet de 

kandidaat daar proberen op te reageren” (R5). Binnen één dienst (D21) wordt gebruik 

gemaakt van de ervaringsgerichte methode om de sociaal wenselijke antwoorden te 

doorprikken: “Wij vragen niet op welke leeftijd je start met fruitpap, dat zijn dingen die je heel 

gemakkelijk in boeken kan terugvinden maar wij vragen bijvoorbeeld welke waarden en 

normen neem je mee uit je eigen opvoeding naar de opvoeding van je eigen kinderen en 

welke wil je doorgeven in je job. Zo kan je echt iemand leren kennen” (R28). Ook het 

competentieprofiel van de onthaalouder wordt ter hand genomen om de kandidaat een goed 

beeld te geven van de job en de vaardigheden die deze vraagt, dit weliswaar slechts in één 

dienst. 

 

Er werden ook enkele apartheden vastgesteld zoals een gesprek (D8) met een psycholoog 

waarbij wordt gepeild naar de persoonlijkheid, het inzicht in eigen zwaktes en sterktes en het 

verleden van de kandidaat. In één dienst (D9), verbonden aan een kinderdagverblijf, maakt 

ook een gesprek met de directie deel uit van de selectie. Bij het aanwerven van allochtone 

onthaalouders wordt specifiek een gesprek ingelast over hun geloof en cultuur (nd=1): 

“Vrouwelijke allochtone onthaalouders moeten vaders mogen binnenlaten in de opvang om 

hun kind te komen brengen en terug op te halen” (R19).  

 

Sommige dienstverantwoordelijken kiezen ervoor om alle fazen of gesprekken te laten 

doorgaan op het neutrale terrein van de dienst (nd=4). Anderen (nd=10) hechten belang aan 

huisbezoeken om zicht te krijgen op de specifieke de leefsituatie van de kandidaat: “We zien 

de kandidaten ook in hun eigen thuissituatie ook al doen ze opvang in een andere woning 

omdat je daar toch dingen van opsteekt over hoe ze leven” (R15). Waar alle gesprekken bij 

de andere diensten op afspraak doorgaan, kiest één dienst (D3) ervoor om een onverwachts 

huisbezoek te plannen om deze feitelijke leefsituatie te leren kennen. De rest werkt met een 

combinatie van deze methodieken.  

 

1.2  De startopleiding 

 

De startopleiding van kandidaat onthaalouders houdt bij alle diensten (nd=24) een 

startcursus in. De diversiteit situeert zich hier tussen diensten die de startcursus zelf 

organiseren, beroep doen op een vormingscentrum of samenwerken op provinciaal- of 

koepelniveau. Alle bevraagde diensten van Oost-Vlaanderen, behalve één autonome vzw 

(D3), doen beroep op het ‘VCOK’ (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang). Twee 

daarvan werken nog extra samen met een ander vormingscentrum of een poel (een 

samenwerkingsverband tussen verschillende diensten). De startcursus van het VCOK 
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bestaat uit vijf dagen. De diensten verbonden aan en OCMW of gemeente, die zich situeren 

in West-Vlaanderen, doen allen beroep op het ‘VVSG’  die een startcursus van twee dagen 

organiseert. De gemeentelijke diensten die in de provincie Antwerpen werden bevraagd, 

deden beiden beroep op de provinciale werking ‘Het Anker’. De duur van deze startcursus is 

vier dagen. De overgebleven zuilgebonden vzw’s werken samen met andere diensten binnen 

dezelfde koepel (nd=4). Eén autonome vzw (D3) organiseert zelf een startcursus. De 

startcursussen bestaan hoofdzakelijk uit vier grote thema’s: omgaan met kinderen (nd=24) 

(ontwikkeling, voeding, spel en taal), omgaan met ouders (nd=24) (communicatie en 

kennismakingsgesprekken), EHBO (nd=17) en veiligheid (nd=8). Het sociaal statuut (nd=2), 

deontologie (nd=1), de combinatie gezin en werk (nd=1), professioneel onthaalouder zijn 

(nd=1), gezondheid en ziekten (nd=1), wiegendoodpreventie (nd=1) en ZiKo-vo (nd=1) 

(Zelfevaluatie-Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van Kinderen in de Opvang - 

Voor Onthaalouders)  werden sporadisch vernoemd.  

 

Bij de meerderheid van de diensten (nd=15) volgt de kandidaat de startcursus na de start 

van de opvang. Vaak omwille van organisatorische en financiële redenen (nd=12) maar ook 

omdat kandidaten hun eerste ervaringen (nd=3) kunnen meenemen op cursus: “We merken 

dat ze er meer aan hebben als ze al een maand of drie bezig zijn dat ze dan echt al 

ervaringen kunnen uitwisselen en ze kunnen dan ook gerichter vragen stellen aan de 

lesgever” (R9). Eén dienstverantwoordelijke geeft het tekort aan opvang als reden op maar is 

hier absoluut niet tevreden mee: “Ik vind dat altijd een risico en ik ben daar ook niet tevreden 

mee. Maar soms moeten we zulke beslissingen nemen gewoon uit noodzaak om iemand te 

hebben” (R27). De andere diensten opteren ervoor om de startcursus te laten doorgaan voor 

de start (nd=9) en soms maakt hij deel uit van de selectieprocedure (nd=6) omdat er van 

onthaalouders geen diploma vereist wordt: “Bij mij mogen ze niet beginnen voor de 

startcursus is afgerond. Iedereen die in het werkveld wil beginnen moet ook eerst zijn 

diploma hebben om dan te kunnen starten” (R7).  

 

Voor bijna alle diensten (nd=20) maakt ook een stage deel uit van de startopleiding. Voor de 

anderen is de stage vrijblijvend (nd=2) of wordt er geen aangeboden (nd=2). Voor elf van de 

diensten maakt deze stage zelf deel uit van de selectieprocedure. Diensten die 

samenwerken met het VCOK bieden telkens twee dagen aan bij twee verschillende 

onthaalouders van de dienst omdat dit gevraagd wordt vanuit het vormingscentrum, met 

uitzondering van twee diensten die slechts één dag organiseren. De duur van de stage 

binnen de andere diensten (nd=14) varieert van één tot vier dagen. Eén dienst (D9) biedt 

kandidaten een stagedag aan in een kinderdagverblijf met daaraan gekoppeld een gesprek 

met een onthaalouder van de dienst: “Ze volgen eigenlijk een stagedag in het 

kinderdagverblijf waar ze naar veiligheid en hygiëne toe een heel aantal zaken hier op de 
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werkvloer gaan uitleggen. Dan zien we ze ook meteen bezig: hoe zijn ze in de omgang met 

kinderen, met het personeel,… Dan kunnen we ook meteen werkpunten bepalen” (R14). 

 

1.3 Individuele en collectieve begeleiding van onthaalouders 

 

Ook hier is diversiteit het trefwoord. De begeleiding van onthaalouders verloopt niet op een 

uniforme manier en er konden opnieuw geen duidelijke profielen worden vastgesteld.  Toch 

werd ook gemeenschappelijkheid opgemerkt. 

 

1.3.1 Huisbezoeken: de belangrijkste methodiek 

 

Gesprekken op de dienst komen slechts zelden voor, dit omwille van organisatorische 

redenen. Slechts één dienst (D18) maakt daarvan gebruik om samenwerkende 

onthaalouders apart te kunnen begeleiden. De dienstverantwoordelijken (nd=24) begeleiden 

de onthaalouders dan ook hoofdzakelijk via huisbezoeken. Deze huisbezoeken zijn steeds 

onaangekondigd en gaan door op verschillende tijdstippen van de dag (nd=24). “Omdat ik de 

onthaalouder en de kindjes op alle specifieke momenten van de dag wil leren kennen en ook 

de verschillende situaties wil meemaken. Je hebt afhaalsituaties, spelmomenten, 

eetmomenten,…” (R1). Volgens de resultaten van de interviews varieert het aantal 

huisbezoeken van vijf tot tien huisbezoeken per jaar en duurt één huisbezoek gemiddeld één 

uur. In zestien diensten werd aangegeven dat startende onthaalouders meer huisbezoeken 

ontvangen omdat zij daar behoefte aan hebben (nr=6) of omdat de dienstverantwoordelijke 

hen nauwgezet wil opvolgen (nr=8): “Startenden hebben meer behoefte aan huisbezoeken, 

zij hebben vaak veel meer vragen over hoe ze bepaalde dingen moeten aanpakken,…” (R2). 

Ook onthaalouders waarbij zich probleemsituaties voordoen (nd=13) worden nauwer 

opgevolgd: “Maar nu hebben wij bijvoorbeeld een probleem en bij die onthaalouder zijn we 

op twee maanden tijd al 5 keer geweest. Dat verschilt dus wel naar de nood en wat we zelf 

voelen” (R15). Samenwerkende onthaalouders, start van nieuwe kinderen, onthaalouders die 

niet komen naar de vormingen komen, onthaalouders met specifieke opvang (opvang aan 

kansarme kinderen of inclusie opvang) werden telkens éénmaal vermeld als reden om deze 

onthaalouders meer begeleiding te bieden.  

 

Een huisbezoek neemt de vorm aan van een gesprek. In de meeste diensten staan daarbij 

drie vaste thema’s centraal: kinderen (nd=24), onthaalouder (nd=21) en ouders (nd=21). 

Dienstverantwoordelijken peilen via vragen of observatie naar de ontwikkeling (nd=17), eet- 

en slaapgedrag (nd=9) en welzijn (nd=5) van de kinderen dit om problemen zo preventief 

mogelijk te kunnen opsporen. Behalve de ontwikkeling wordt er ook over de kinderen 

gesproken in termen van bezetting (nd=14): “Bekijken we ook nog wat de toewijzingen zijn 
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op lange termijn voor de onthaalouder, bekijken we wanneer er nog vrije plaatsen zijn,…” 

(R7). Tijdens de huisbezoeken maken dienstverantwoordelijken ook ruimte voor de 

persoonlijke verhalen of vragen over de opvang en peilen naar de motivatie en draagkracht 

van de onthaalouder. Zij hechten er belang aan dat onthaalouders kunnen ventileren: “Ik 

vraag altijd ‘nen hoe ist’, daar start ik mee, want onthaalouders willen wel eens alles kunnen 

vertellen, vooral als er twee maanden tussen zitten” (R14), “Maar ook vooral aan de 

onthaalouder vragen van hoe gaat het met u, lukt het nog, is het niet te druk, heb je nog 

vragen,…” (R16). Enkele dienstverantwoordelijken (nr=3) argumenteren dat hieraan echter 

grenzen moeten worden gesteld: “Wij geven hen daar ruimte voor: voor conflicten met 

ouders, afspraken, hun statuut,.... Daarin laten we ze wel ventileren maar ook niet te veel 

want anders blijven ze in hun geklaag zitten.” (R26). Bij problemen of moeilijkheden wordt er 

samen gezocht naar een oplossing en bekeken hoe de onthaalouder dit in de toekomst kan 

vermijden (nr=12). De dienstverantwoordelijke biedt waar nodig tips, informatie of advies 

aan: “Bijvoorbeeld een kindje dat bij de ouders vooral potjes kreeg en de onthaalouder had 

geprobeerd verse voeding te geven. Maar dat kindje had dat niet gelust. Ik heb dan als tip 

gegeven probeer beide te mengen en zo langzaam op te bouwen en tegen de volgende keer 

weet je me te vertellen hoe het gelopen is” (R19). Dienstverantwoordelijken werken 

daarenboven met kleine opdrachten (nr=12) of geven zelf het voorbeeld op huisbezoek 

(nr=3): “Bijvoorbeeld onlangs had ik een kindje dat storend gedrag vertoonde op sociaal vlak. 

Dan vraag ik om een gerichte observatie te doen van kijk let nu eens op en beschrijf 

wanneer hij wel iets goed doet of braaf is en wanneer hij moeilijk gedrag vertoont” (R1), “Ik 

had een onthaalouder die het niet zo zag zitten om die bladen van ZiKo-vo in te vullen dan 

heb ik eens samen met haar een blad ingevuld en besproken om te tonen van kijk zo doet je 

dat. Dan heeft zij een voorbeeld van zo moet je dat aanpakken” (R19). 

 

Naast de verhalen en vragen over de opvang vinden enkele dienstverantwoordelijken 

(nr=14) het belangrijk bovendien aandacht te besteden aan de gezinssituatie van de 

onthaalouder wegens de invloed die dit kan hebben op haar job. Ook dit moet evenwel 

begrensd worden (nr=3): “Ze werken in hun gezin. Je kan het niet loskoppelen van elkaar. Je 

werkt met mensen en je bent er ook voor de mensen. Problemen met hun eigen kinderen of 

partner ga je dan ook wel horen en heb je een luisterend oor voor. Dus het gaat zeker niet 

altijd over het werk.” (R2), “Ik let wel op dat het niet louter daarover gaat. Onze hoofdzaak 

zijn de kinderen en wij zijn geen psychologen om de privésituatie te bespreken. Als ze niets 

zeggen dan laten we het ook daarbij” (R19). Ook de opvang die de onthaalouder aanbiedt, is 

bij elf diensten het onderwerp van het gesprek zoals de dagindeling, de veiligheid en 

spelaanbod. Het contact met ouders vormt het derde grote luik. Daarin wordt vooral gepeild 

naar de relatie en communicatie tussen beide partijen: “Ik besteed heel veel aandacht aan 

de communicatie met ouders omdat ik vaak opmerk als er problemen zijn met de opvang 
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dan is het vaak de communicatie tussen ouder en onthaalouder” (R5). Naast deze 

hoofdthema’s bepalen dienstverantwoordelijken (nd=19) ook individuele werk- of 

aandachtspunten en bouwen op die manier aan een begeleiding op maat: “Bij het ene 

onthaalgezin kan het zijn dat we dieper moeten ingaan op de voeding van kinderen, bij het 

andere gezin kan het zijn dat we dieper moeten ingaan op de koppigheidsperiode van een 

peuter,…Het is zo verscheiden” (R18). Na elk huisbezoek wordt in alle diensten een verslag 

opgemaakt dat gebruikt wordt om de individuele werkpunten en doelstellingen van het 

volgende huisbezoek te bepalen (nd=24) en dit neemt vaak slechts tien minuten in beslag.  

 

Om meer kwaliteit te bieden en niet te vervallen in een gewone babbel of om diepgaandere 

interactie op gang te brengen maken dienstverantwoordelijken ook gebruik van thema’s op 

huisbezoek (nd=17): “Thema’s nemen we mee als achtergrond voor onszelf, zodat de inhoud 

van de huisbezoeken voldoende kwaliteit heeft” (R12). Deze thema’s gaan soms gepaard 

met campagnes van Kind en Gezin en nieuwe regelgeving (nd=7) zoals 

wiegendoodpreventie, veilig slapen, ZiKo-vo, flexibele opvang, brandveiligheid en 

crisisprocedures. Daarnaast werken dienstverantwoordelijken (nd=12) ook eigen thema’s uit 

over bijvoorbeeld voeding, temperatuur en zon, hygiëne en de huisapotheek. “Wij hadden 

bijvoorbeeld een voedingsquiz opgestuurd naar de onthaalouders en ze konden dan ook 

foto’s insturen van lekkere maaltijden of sfeermomenten tijdens de maaltijd. De leukste foto’s 

en de meeste juiste antwoorden kregen dan een prijs en de individuele score werd dan 

telkens overlopen en eventueel bijgestuurd” (R28).  

 

Ook hier zijn enkele uitzonderingen vastgesteld. In één dienst (D8) wordt naast de reguliere 

huisbezoeken van de dienstverantwoordelijken begeleiding georganiseerd door een 

psycholoog en een ergotherapeut die elk op hun specifieke werkterrein tips, informatie en 

advies bieden: “De ergotherapeut is er voornamelijk voor het creatieve en knutselideeën. De 

psycholoog gaat meer als er problemen zijn bij de onthaalouder rond haar welbevinden of 

psychologische problemen en om opvangkinderen eventueel extra te observeren” (R13). 

Binnen een andere dienst (D27) wordt er op de huisbezoeken systematisch gewerkt rond 

een project zoals ‘de pedagogische visie van de dienst’ met als doel samen met de 

onthaalouders een pedagogische visie te kunnen uitschrijven. 

 

1.3.2 Begeleiding ook via telefoon of mail 

 

Telefoon (nd=20) en mail (nd=14) zijn media die frequent worden gebruikt voor de 

begeleiding tussen de huisbezoeken in, zowel vanuit de dienstverantwoordelijke als vanuit 

de onthaalouder: “We hebben ook heel vaak telefonisch contact en via mail. Want twee 

maanden is lang” (R14), “Meer en meer gebruiken we dat voor de begeleiding” (R28). Het 
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telefonisch contact wordt als nuttig en belangrijk ervaren omwille van de snelheid en 

directheid van het medium (nr=10): “Ik vind het even belangrijk om een telefoongesprek te 

doen met de onthaalouder. Het kan zelfs nuttiger zijn omdat je onmiddellijk kan inpikken op 

een bepaald probleem” (R2). Eén dienstverantwoordelijke hanteert mail en telefoon ook voor 

de opvolging van reeds besproken probleem- of conflictsituaties: “Ik heb een onthaalouder 

waarbij een kindje heel veel alarmen doet op haar toestelletje thuis voor wiegendood. Ik weet 

dat ze daar veel schrik voor heeft. Dan zal ik eens vlugger telefoneren” (R21). Een andere 

respondent neemt dan weer de telefoon om te polsen hoe snel een huisbezoek noodzakelijk 

is: “Als je zegt van ik geraak er niet meer op huisbezoek dat je dan toch eens belt om te 

horen van hoe het gaat. En als je merkt dat er iets is dan weet je dat je snel op huisbezoek 

moet gaan” (R15).  Anderen (nr=4) vinden mail een praktischer instrument vanwege de 

werksituatie van de onthaalouder: “Opbellen is vaak moeilijk bij een onthaalouder: ’s 

morgens komen ze (kinderen en ouders) toe en vanaf 11u zijn ze bezig kinderen eten te 

geven. Als je een mail stuurt dan weet je dat ze dat kunnen lezen doorheen de dag” (R1).  

 

1.3.3 Collectieve begeleiding: een bijzonderheid 

 

Drie diensten gaven aan naast de individuele begeleiding ook collectieve begeleiding te 

voorzien. Daarvoor wordt door twee diensten (D1 en D8) gebruik gemaakt van 

‘huiskamergroepjes’. Dit betekent dat onthaalouders op kleinschalige basis begeleiding 

krijgen over eenzelfde probleem dat zij ervaren of over een thema dat hen aangereikt wordt. 

De begeleiding wordt opgenomen door de dienstverantwoordelijke en gaat door in de 

thuissituatie van één van de onthaalouders. “Als we bij verschillende mensen een probleem 

horen en een herkenning die terugkomt dan doen we wel eens een huiskamergroepje en 

vragen dan: hoe pakken jullie dat aan. Dat is nooit een losse bijeenkomst, dat is altijd met 

een bepaald thema en staat enkel open voor diegenen die dit specifieke probleem ervaren. 

Wanneer het thema van ons uit komt werken we met verschillende groepjes” (R1).  De 

andere dienst (D12) organiseert elke maand een ‘instuif’ waar onthaalouders en hun 

opvangkinderen terecht kunnen. Dit is een overlegmoment waarop onthaalouders vragen 

kunnen stellen aan de dienstverantwoordelijke maar ook aan elkaar. 

 

1.4 De verdere opleiding 

 

Alle diensten (nd=24) organiseren extra vormingen in het jaar. Het aantal vormingen varieert 

echter wel, volgens wat de respondenten aangeven, van vier tot elf contactmomenten. Van 

de onthaalouder wordt in alle diensten verwacht dat zijn vier vormingen in het jaar bijwonen, 

met uitzondering van één dienst die een minimum oplegt van drie. Drie 

dienstverantwoordelijken geven aan specifiek te kiezen voor een ruimer aanbod zodat 



De onderzoeksresultaten 

    39 
 

onthaalouders kunnen kiezen: “Zodat zij zelf hun keuze kunnen maken van: die thema’s 

boeien mij of die dagen liggen me beter” (R17).  De thema’s die aan bod komen, worden in 

bijna alle diensten (nd=23) bepaald op basis van een bevraging van de onthaalouders omdat 

ze op die manier veel meer geïnteresseerd zijn om deze vormingen te volgen. Twee 

dienstverantwoordelijken duiden erop dat dit vooral belangrijk is om de onthaalouders die 

reeds een aantal jaren werken en veel vormingen bijwoonden, te blijven boeien. Daarnaast 

worden de thema’s bepaald door de dienstverantwoordelijke (nd=5) of door Kind en Gezin: 

“Bijvoorbeeld rond het beroepsgeheim, dat gaan onthaalouders vaak niet aangeven maar 

omdat wij veel roddels horen plannen wij dan ook zo een avond” (R18). In één dienst (D7) 

worden de thema’s hoofdzakelijk bepaald door de dienstverantwoordelijken op basis van de 

aandachtspunten in de begeleiding van de onthaalouders omdat een bevraging in het 

verleden niets opleverde.  

 

In de interviews werd gepeild naar de thema’s die dit jaar op de agenda staan. Er werden 39 

verschillende thema’s opgenoemd waaronder vooral levensreddend handelen (nd=17), 

creativiteit (nd=10), brandveiligheid (nd=9), ADHD en autisme spectrumstoornis (nd=8), 

voeding (nd=8), Ziko-vo (nd=5), communicatie met ouders (nd=4), andere culturen (nd=4) en 

rugsparend werken (nd=4). Levensreddend handelen is voor onthaalouders sinds 2009 bij 

wet verplicht en Ziko-vo en brandveiligheid zijn thema’s die aangespoord worden door Kind 

en Gezin. Dit geeft een verklaring voor de overeenkomsten die te vinden zijn tussen 

diensten. Voor de vormingen wordt beroep gedaan op externe sprekers (nd=24). Vier 

dienstverantwoordelijken gaven aan ook zelf vorming te geven: “Ze voelen zich dan veel 

vrijer en voelen zich niet geremd om interactief mee te werken. Het ging over communicatie 

en modellen om feedback te geven” (R27). In twee diensten (D9 en D19) geven 

onthaalouders van de dienst ook vorming aan hun collega’s.  

 

Slechts twee diensten organiseren specifiek vorming voor de buitenschoolse opvang. Dat de 

groep van onthaalouders, die buitenschoolse opvang aanbieden, te klein is, wordt 

voornamelijk als reden opgegeven (nr=10). Acht diensten maken het voor onthaalouders 

mogelijk vorming te volgen bij andere organisaties en vragen de onthaalouders daarvan een 

attest te leveren. De helft van deze diensten stelt op deze manier het aanbod voor de 

buitenschoolse opvang op te vangen. Eén dienst (D21) organiseert specifiek voor de nieuwe 

onthaalouders een kennismakingsavond binnen het eerste jaar dat ze gestart zijn. 

 

In elf diensten worden ook praatavonden georganiseerd die specifiek gericht zijn op een 

ervaringsuitwisseling van onthaalouders. In bijna alle diensten (nd=10) brengen de 

dienstverantwoordelijken een thema of situatieschetsen aan waarover de onthaalouders in 

kleine groepjes hun ervaringen kunnen uitwisselen. “Bijvoorbeeld rond de combinatie 
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gezinsleven en werk,…het doel was uitgaande van de situatieschetsen te communiceren 

over herken ik die knelpunten, heb ik zelf ook knelpunten, hoe kan ik die knelpunten 

oplossen,…” (R9). Eén dienst (D4) laat het onderwerp afhangen van de onthaalouders. Er 

wordt specifiek ingespeeld op de vragen of ervaringen die zij willen delen. Deze vormingen 

gaan, volgens de respondenten, altijd ‘s avonds door en de tijdsduur situeert zich tussen de 

twee à drie uur. Om de onthaalouders te motiveren, ontvangen zij van de dienst 

cadeaucheques (nd=1), een knutselpakket (nd=1), een vergoeding (nd=3) of een 

waarderingsattest (nd=5). Maar ook op huisbezoek is er aandacht voor vorming, stellen vier 

dienstverantwoordelijken, via het uitdelen van interessante artikelen, boekjes of folders: “Op 

huisbezoek wordt ook vorming gegeven. Bijvoorbeeld die nieuwe onthaalouder die specifieke 

vragen had rond voeding, heb ik brochures meegegeven” (R1). 

 

2.  Betekenisverlening aan selectie, begeleiding en opleiding 

 

In de gesprekken met respondenten over de drie taken selectie, begeleiding en opleiding 

werd duidelijk dat er belang gehecht wordt aan deze taken maar ook dat selectie onder 

invloed staat van het tekort aan opvang, dat begeleiding sterk verweven is met de wettelijke 

taak om ook toezicht te houden op de onthaalouders en dat opleiding gekenmerkt wordt door 

ambivalentie. 

 

2.1   Selectie: een belangrijke fase maar beïnvloed door het tekort aan opvang 

 

De selectieprocedure wordt door twintig respondenten aangegeven als een belangrijke fase 

vermits er voor onthaalouders geen diplomavereisten worden gesteld (nr=6) en in de selectie 

de basis wordt gelegd voor de verdere samenwerking (nr=4). Op deze manier proberen 

dienstverantwoordelijken te peilen of de kandidaten de nodige talenten hebben voor de job 

en bepalen zij de toegang tot het beroep. Zij geven dan ook aan dat grondigheid 

noodzakelijk is om veel problemen achteraf te voorkomen en kwaliteitsvolle opvang aan te 

bieden: “Wij vinden het (selectie) heel belangrijk omdat het een job is die niet iedereen kan 

doen, je kan ook niet zeggen van ik ga een paar maanden proberen of het iets voor mij is 

omdat je met kinderen werkt en de continuïteit is heel belangrijk in de opvang. Vooral is het 

heel belangrijk om te gaan polsen van hoe zie je het zelf, wat is uw capaciteit, wat zijn uw 

sterktes en zwaktes,… omdat mensen een goed beeld hebben van waar beginnen we aan, 

om mislukkingen achteraf te gaan vermijden en te beperken” (R20), “Door 

selectiegesprekken grondig te voeren, verhoogt, volgens mij, de kans op kwaliteitsvolle 

opvang” (R19). 
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Dienstverantwoordelijken zijn het echter oneens over het belang van tijd. Twaalf  

dienstverantwoordelijken stellen dat tijd voor reflectie enerzijds noodzakelijk is voor de 

kandidaat (nr=9): “Gisteren had ik een dame op bezoek die plots werkloos was geworden en 

dringend op zoek was naar ander werk. Ik heb haar moeten teleurstellen. Ik wil daar echt 

een tijdje laten overgaan omdat ik het belangrijk vind dat ze daarover kunnen nadenken, 

want onthaalouder zijn, is een roeping en niet een job die je snel even zoekt” (R5). Ook voor 

de dienstverantwoordelijke anderzijds is tijd essentieel om de kandidaat in overweging te 

nemen (nr=3): “Wil je kwaliteit hebben dan betekent dit dat je ook zelf reflectietijd nodig hebt” 

(R18). Deze diensten hebben dan ook een langere selectieperiode. Sommige 

dienstverantwoordelijken (nr=3) gaven daarentegen aan, deze selectieperiode zo kort 

mogelijk te willen houden in functie van de kandidaat: ”Hoe langer je het rekt hoe ambetanter 

voor de kandidaat want zelf wil je ook binnen afzienbare tijd weten of je aan de slag kan of 

niet” (R31). 

 

Uit de literatuurstudie bleek dat maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een tekort aan 

opvang, de selectie kunnen beïnvloeden (Mooney, 2003; Peeters, 2005a; Somers, 1990). 

Deze vaststelling wordt door enkel dienstverantwoordelijken (nr=7) bevestigd. Zij bekennen 

namelijk dat ze bij een tekort aan opvang de tendens hebben om de selectieperiode sneller 

te doorlopen. Maar toch erkennen anderen ook dan de waarde van selectiviteit en tijd:  “Ik 

heb me al laten vangen aan dat er opvang tekort is en plots komt er dan een kandidaat en 

dat je er dan zeer vlug zou mee in zee gaan. Maar het is niet omdat er opvang te kort is dat 

je iemand snel moet aannemen” (R22). “Het is natuurlijk wel zo, als je met een wachtlijst zit, 

dat je dan de neiging hebt om vlug te werken maar ik denk dat het (een langere 

selectieperiode) op termijn alleen maar zijn vruchten zal afwerpen” (R7), “Bij een tekort is dat 

op 2maanden klaar” (R18). Het is voor sommigen (nr=4) immers zoeken naar een moeilijk te 

vinden evenwicht tussen vraag en aanbod: “Ik wil dat de onthaalouders voldoende kinderen 

hebben zodat ze ook tevreden blijven, anderzijds wil ik voldoende aanbod hebben voor 

ouders. Maar dat is niet makkelijk.” (R5). 

 

2.2  Ondersteunende versus controlerende functie  

 

Begeleiding wordt gezien als een belangrijke taak van de dienstverantwoordelijke (nr=31) in 

functie van de ondersteuning van de onthaalouder en het stimuleren van de kwaliteit: “Het is 

de belangrijkste taak, onthaalouders begeleiden en met hen op weg gaan om een 

kwaliteitsvolle opvang mogelijk te maken” (R21). Via begeleiding willen de helft van de 

dienstverantwoordelijken onthaalouders de mogelijkheid aanreiken te ventileren en een 

luisterend oor voor hen te zijn (nr=16): “Dat ze eens iemand hebben om tegen te praten en te 

ventileren en ze hebben dat echt nodig” (R26), “Ze zitten tenslotte tussen 4 muren en dat ze 
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toch wel eens hun hart kunnen luchten” (R8). Anderzijds willen dienstverantwoordelijken ook 

tips, advies en feedback bezorgen aan de onthaalouder (nr=12), hun job ondersteunen in 

alle facetten (nr=10), hen motiveren (nr=9), het isolement van de onthaalouder doorbreken 

(nr=9), een back-upfunctie voor hen vervullen (nr=8), begeleiden naar zelfstandigheid (nr=8) 

en waardering bieden (nr=7). “Eenzaamheid is een belangrijke factor die onthaalouders 

parten speelt en ze zijn dan ook blij dat ze eens iemand zien die echt tijd voor hen uittrekt” 

(R2), “Eigenlijk steun en ruggespraak op alle mogelijke deelgebieden van het werk” (R1), 

“Eigenlijk wil ik mijn mensen begeleiden naar een stukje zelfstandigheid toe en wil ik in hen 

investeren dat ze uiteindelijk betere onthaalouders worden en dat is vooral niet alles 

overnemen van hen maar hen vooral aanbieden en hen op weg sturen zodanig dat ze 

kunnen groeien zelf als onthaalouder maar ook in hun werking” (R14), “Vooral een 

schouderklopje geven” (R6), “Ik denk dat het goed is dat zij begeleiding hebben dat zij bij 

iemand terecht kunnen als er zich iets voor doet. Ze hebben dan toch iemand om op terug te 

vallen” (R29). Naast deze functies geven de respondenten ook nog volgende zaken aan: 

gewoon eens een babbeltje slaan (nr=5), op gemak stellen (nr=3), emotionele steun bieden 

(nr=1): “Dat moet niet altijd gaan over specifieke materies die over het werk gaan. Soms wil 

je eens een mop vertellen of echt eens koffieklets houden. Ik vind dat wel ook een manier 

van begeleiden en dat ik dan ook bezig ben met begeleiden” (R2).   

 

Begeleiding betekent echter niet alleen ondersteunen op alle mogelijke manieren maar ook 

actief bijsturen via het aanbrengen van kennis, het scheppen van een ruimer kader en hen 

helpen te reflecteren over de job (nr=16). “Ondersteunen maar ook pedagogisch bijschaven 

en hen ook helpen dat ze blijven kwaliteit leveren, dat ze openstaan voor iets nieuws, dat ze 

nieuwe kennis opdoen en hen ook helpen dat ze niet blijven vastzitten” (R13), “Mensen laten 

nadenken, mensen dichter brengen bij hoe doe jij je job” (R18), “Het is ook een stuk richting 

geven aan hun manier van werken. Het is niet zo dat wij gaan zeggen van nu moet jij zo en 

zo werken maar wij willen en kunnen hen wel laten stilstaan bij de manier waarop zij bezig 

zijn” (R28), “Ik denk dat wij een coach zijn. Het is meer luisteren en horen wat ze doen en 

hoe pakken ze het aan en hen dingen voor te houden van zo zou je het ook nog kunnen 

doen” (R27). Dat alles in functie van de kwaliteit. De overgrote meerderheid van de 

dienstverantwoordelijken (nr=29) bekennen immers dat deze begeleiding ook sterk verweven 

is met hun controlerende functie. “Het is natuurlijk ook een controle. We komen daar tellen 

hoeveel kinderen hier aanwezig zijn. Dan is het niet alleen we komen eens babbelen in het 

kader van de begeleiding” (R7), “Wij zijn de ondersteunenden maar ook diegenen die alles 

moeten opvolgen of alles juist verloopt,… Bijvoorbeeld bij de bedjes dan zijn wij echt met de 

meetlatten op de baan moeten gaan,… dan komen we daar natuurlijk toe als controleurs” 

(R10).  
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Deze controlerende functie wordt gezien als de verantwoordelijkheid van de 

dienstverantwoordelijke, ten opzichte van het kind en de ouder, om de kwaliteit van de 

opvang te garanderen (nr=29): “Als ik aan ouders zeg van kijk dat is een goede onthaalouder 

dan heb ik daar een verantwoordelijkheid over en ook ten opzichte van het kind” (R1), “Je 

hebt verschillende petten: een pet van aanbieden, een pet van eigenlijk te zeggen van dat 

loopt niet goed, dat kan niet en dat moet veranderen,…Dat is onze verantwoordelijkheid naar 

ouders. Het moet goed zijn de opvang en er zijn grenzen” (R14). Acht respondenten halen 

expliciet aan dat deze controle belangrijk is omdat onder andere de onthaalouders anders 

zaken zouden doen die niet kunnen: “Anders zouden ze nog meer hun goesting doen” (R8), 

“Dat ze voelen dat het niet kan gebeuren dat er dingen fout lopen door regelmatig langs te 

gaan” (R3).  De respondenten (nr=13) beklemtonen daarom dan ook het belang van de 

onverwachtse huisbezoeken op verschillende momenten van de dag. Deze methodiek biedt 

aan de dienstverantwoordelijken de mogelijkheid om zich een beeld te vormen van de 

onthaalouder en de kinderen tijdens de opvang: “Op een huisbezoek zie je hoe ze omgaat 

met de kinderen:  kan ze grenzen stellen, blijft ze rustig en kalm, hoe gaat ze om in bepaalde 

situaties,… Je ziet ze echt bezig dan bezig horen” (R7), “Het doel van begeleiden is gewoon 

op de hoogte blijven van hoe het eraan toe gaat bij de onthaalouders en de kwaliteit 

inschatten en deze kwaliteit ook proberen te verhogen” (R5). Het observeren van de opvang 

is dan ook een belangrijke doelstelling van de dienstverantwoordelijken: “Eigenlijk is een 

huisbezoek heel sterk observatie van ons uit. Daar ligt de nadruk op. Het is zo belangrijk om 

te kijken van voelen de kinderen zich goed in de opvang, hoe is de sfeer,…” (R29), “Het zien 

wat er gebeurt, of alles pedagogische verantwoord is, is belangrijk” (R19). Zodoende zijn 

ondersteuning en controle sterk met elkaar verwerven. 

 

2.3  (Start)Opleiding of begeleiding? 

 

Elke respondent was het ermee eens dat opleiding belangrijk is voor een onthaalouder. De 

startcursus is voor dienstverantwoordelijken een confrontatie met het werkveld waarbij 

kandidaten belangrijke basisvaardigheden en kennis aangeleerd krijgen maar zich ook een 

idee vormen van de job (nr=9): “Om een beetje een beeld te kunnen schetsen van wat de 

onthaalouder doet. Omdat ze dat niet altijd beseffen en vaak zeggen ze ‘ik wil voor kinderen 

zorgen’ maar het is meer dan dat en in de startcursus wordt dat echt wel duidelijk gemaakt” 

(R25). Anderen duiden ook op het belang van contacten met elkaar (nr=2), de mogelijkheid 

tot uitwisseling van ervaringen (nr=3) en de herkenning van de groep (nr=4). Het doel van 

stage is te observeren hoe een opvangdag verloopt maar biedt ook een kans om mee te 

werken, vragen te stellen, tips te krijgen en een eigen beeld te kunnen vormen van hoe zij 

zouden willen te werk gaan (nr=6): “Het is vooral stelen met hun ogen. Van kijk daar is het zo 
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ingericht en zo zou ik het ook wel willen doen of zo zou ik het helemaal niet willen doen” 

(R6).  

 

Ook aan de vormingen in de loop van het jaar wordt er belang gehecht omdat op die manier 

de onthaalouders hun ideeën kunnen verruimen (nr=14), gedachten en ervaringen met 

elkaar kunnen uitwisselen (nr=12) en omdat het een must is om mee te evolueren met  de 

veranderingen op vlak van de pedagogiek en de maatschappelijke visie (nr=10): 

“Onthaalouders zitten soms vast  in een vast kader of schema en dan is opleiding belangrijk 

om de horizon te verruimen” (R10), “Ik vind het ook belangrijk dat ze met nieuwigheden 

geconfronteerd worden. In heel wat zaken rond de kinderopvang en hoe omgaan met 

kinderen gebeuren er nieuwe inzichten. De manier waarop wij met kinderen omgaan is niet 

meer dezelfde als 30 jaar geleden. Ook de maatschappelijke trend is anders (R19). Maar 

ook volgende doelen worden vooropgesteld: onthaalouders laten nadenken over bepaalde 

thema’s en over de opvang (nr=7), bijleren (nr=4), dat onthaalouders weten dat ze niet alleen 

dat probleem ervaren (nr=3), houvast bieden om correct te handelen (nr=1), persoonlijke 

groei (nr=1), isolement doorbreken (nr=1). “Het belangrijkste vind ik nog altijd te stimuleren 

om na te denken. Het is zo makkelijk om de kinderen ‘s morgens welkom te heten, iedereen 

eten, spelen, slapen,… maar eens stilzitten en kijken wat de kinderen doen en daarover 

nadenken dat is ook heel belangrijk. Kijk altijd naar wat objectief gebeurt en begin dan te 

puzzelen en dat is iets van constante bijscholing en reflectie” (R18), “Mensen gaan meer 

nadenken want sommigen denken dat ze alles al weten. En het nadenken van hoe doe ik het 

in de opvang, ik zou dat ook eens kunnen proberen, nadenken hoe het anders kan” (R30). 

Kortom, opleiding behoort voor velen tot de job: “Dat behoort tot hun professioneel zijn” 

(R14), “Vorming en bijscholing vinden wij heel belangrijk het is niet omdat iemand twee, drie 

of vier kinderen heeft dat dit een goede onthaalouder is, dat kan een basis geven maar dat is 

niet het totale competentieprofiel van de onthaalouder” (R18), “Dat is gewoon kennis die zij 

moeten hebben om hun job te doen” (R31). 

 

Ondanks het belang van opleiding dat onderstreept wordt door alle dienstverantwoordelijken, 

stellen vier dienstverantwoordelijken meer te bereiken met het aanbieden van begeleiding op 

maat dan met het aanbieden van vormingsavonden en twijfelen zij aan de effectiviteit van 

vormingen: “Ik denk dat om rond bepaalde zaken te werken de begeleiding nog altijd meer 

doorweegt dan vormingen. Stel je stuurt bij een onthaalouder geen allochtone mensen 

omdat je weet dat zij het er moeilijk mee heeft als je dan een avond aanbiedt over 

cultuurverschillen dan gaan die mensen niet aanwezig zijn of zeggen ik vond er niets aan. 

Om dan zo iets bij te sturen met vormingen lukt dat niet. Dat is iets dat je in de begeleiding 

moet opnemen” (R9), “Ik denk dat je met individuele sessies verder kan staan dan met 

collectieve bijeenkomsten. Individueel (bijscholen) heeft het grote voordeel dat je echt kan 
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werken op de punten die bij haar een probleem vormen. In een vorming wordt het collectief 

verkondigd maar niet op maat van haar” (R29). Eén dienstverantwoordelijke stelt 

nadrukkelijk dat opleiding en begeleiding steeds moeten samen gaan om kwaliteitsvolle 

opvang te bekomen. 

 

2.4  Diploma noodzakelijk? 

 

Twee dienstverantwoordelijken zijn het erover eens dat er hogere opleidingsvereisten 

moeten worden gesteld wanneer een volwaardig werknemersstatuut in voege zou gaan: 

“Omdat het opleidingsverschil zo groot is, vind ik toch om daaraan tegemoet te komen dat 

die mensen een goede cursus moeten kunnen volgen met een praktijkgedeelte en een 

examen eventueel. Als een onthaalouder werknemer zal worden dan vind ik dat er serieuze 

startvoorwaarden moeten aan gekoppeld worden” (R24). Anderen (nr=5) staan ambivalent 

tegenover opleiding en diploma’s ondanks dat ook zij belang hechten aan de vormingen in 

het jaar. Voor hen biedt een diploma geen garantie voor kwaliteit: “Het is niet omdat iemand 

een opleiding volgt dat iemand zijn job goed doet,… Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Het is 

niet omdat je naar school geweest bent en dat je het diploma kan voorleggen dat je de job 

goed doet. Terwijl een onthaalouder die geen diploma heeft het wel zeer goed kan doen. Die 

persoon zou dan nooit de kans hebben gehad om zich te uiten als onthaalouder mocht het 

via een opleiding gaan” (R4), We hebben kandidaten gehad die reeds een diploma 

kinderverzorging hadden maar die we minder geschikt vonden. Dat diploma geeft niet altijd 

garantie” (R22). 

 

3.  Op zoek naar een professional die openstaat voor bijsturing 

 

Tijdens de selectieperiode worden een heleboel pedagogische en communicatieve 

basisvaardigheden bevraagd zoals kunnen omgaan met ouders (nr=12), kunnen omgaan 

met kinderen (nr=11), gemotiveerd zijn (nr=8), assertief zijn (nr=8), warmte en geborgenheid  

bieden (nr=7), flexibiliteit (nr=6), gezonde voeding bereiden (nr=5), voldoende spelaanbod 

aanreiken (nr=5), communicatief zijn (nr=5), organisatorisch zijn (nr=5), veiligheid 

waarborgen (nr=5), hygiëne (nr=5), sociaalvaardig zijn (nr=4), geduldigheid (nr=2), structuur 

bieden (nr=2), empatisch zijn (nr=2), creatief zijn (nr=2) en administratieve vaardigheden 

bezitten (nr=1). Maar ook en vooral wordt er gepeild naar de leergierigheid van de kandidaat 

en de bereidheid tot samenwerking met de dienst (nr=17).  Vier dienstverantwoordelijken 

stellen expliciet dat zij niet verwachten dat de kandidaten een heel grote kennis hebben over 

allerhande thema’s of alle vaardigheden reeds bezitten maar hechten er belang aan, zoals 

andere respondenten, dat de kandidaat openstaat voor begeleiding, tips, adviezen,… kortom 

bijsturing: “Tijdens de selectie bevragen wij expliciet van wil jij graag bijleren. Het is vaak een 
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terechte vraag want wie nee zegt, wordt het niet” (R18), “Als we merken dat de kandidaat 

naar ontwikkeling toe van kinderen nog heel veel door elkaar haalt dan gaan we haar de 

kans geven om haarzelf te corrigeren en anders gaan wij wel proberen dat zelf te corrigeren 

en uitleg te geven. Staat de kandidaat niet open voor bijsturing dan kan dat een breekpunt 

zijn in de selectie omdat je al weet dat dit iemand is die je dan al moeilijk zal kunnen 

begeleiden. Maar als ze zegt van ik heb hier nog info over nodig dan weten we al meer van 

dit zit ok” (R9), “Die opleiding is continu en dat geldt voor elke onthaalouder. Wij vinden het 

belangrijk dat onthaalouders een open geest hebben om steeds opnieuw bij te leren” (R28). 

 

4.  Ervaren knelpunten 

 

Doorheen de interviews werd duidelijk dat de bevraagde dienstverantwoordelijken met 

betrekking tot hun drie taken enkele knelpunten ervaren: de moeilijkheid van de selectie, de 

stijgende werkdruk, gebrek aan motivatie van de onthaalouders bij het volgen van vormingen 

en het vinden van een gepast vormingsaanbod. 

 

4.1 Selectie op gevoel ? 

 

Niettegenstaande er belang gehecht wordt aan een diepgaande selectieprocedure duiden  

zeven dienstverantwoordelijken erop dat het een moeilijke taak is om op basis van een 

aantal gesprekken in te schatten of deze kandidaat geschikt is voor de job: “Je gaat daar 4-5 

keer langs maar je kan die niet door en door kennen. Je kan daar wel ongeveer een idee van 

hebben maar je hebt niet alles van die persoon gezien en je kan dan soms ook voor 

verrassingen komen te staan” (R19), “Wetende dat dit ook risico’s inhoudt. Het is niet omdat 

we het zien zitten dat het dan ook een goede onthaalouder gaat zijn. Iedereen toont zijn 

beste kanten dat is ook logisch maar als we elkaar leren kennen en als je ze echt bezig ziet 

dan pas kan je zeggen of het een goede onthaalouder is of niet” (R31). Negen 

dienstverantwoordelijken geven bovendien aan dat hun beoordeling vaak op intuïtie 

gebaseerd is en subjectief geladen is: “Het is vaak op goed gevoel dat we moeten afgaan 

aan de hand van de vragen die we stellen. Het is een aanvoelen. Ik vind met die vragen dat 

je niet altijd goed weet hoe ze het echt in de praktijk zullen omzetten.” (R22), “Nu is dat vaak 

op gevoel, je doet wel gesprekken maar je hebt weinig houvast” (R17). 

 

Maar door de grote verantwoordelijkheid van de dienstverantwoordelijke om de juiste 

beslissing te nemen, werd in een aantal diensten op zoek gegaan naar een meer 

objectievere procedure. Deze werd grotendeels gevonden in de ‘gedeelde 

verantwoordelijkheid’. Sommige diensten (nd=5) schakelen bij twijfel een collega in zodat 

ideeën naast elkaar kunnen gelegd worden: “Als je twijfelt dan is een tweede opinie echt een 
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ruggensteun. En dan neem je samen de verantwoordelijkheid” (R6). Bij andere diensten 

(nd=8) wordt de selectieprocedure standaard uitgevoerd door twee of meerdere 

dienstverantwoordelijken: “Ik denk dat we wel goed zitten door de kandidaten te screenen 

door de vier dienstverantwoordelijken. We hebben dat eigenlijk zoveel mogelijk in iets 

objectiefs proberen gieten” (R4), “Ik had het zo moeilijk met iemand waarvan ik dacht dat het 

geen goede onthaalouder zou zijn maar het is zo’n buikgevoel en ik heb eigenlijk niets 

aantoonbaars. Vandaar dat ik hulp heb ingeroepen van een collega” (R5). Sommige 

dienstverantwoordelijken (nr=4) zijn intussen nog steeds op zoek naar een professionele en 

objectievere selectieprocedure: “Omdat we merken dat dit veel te subjectief is, willen we een 

meer objectiever werkinstrument” (R15). 

 

4.2  De groeiende werkdruk: de begele iding onder druk 

 

De meerderheid van de respondenten (nr=25) ervaart een groeiende werkdruk. Deze 

werkdruk wordt volgens hen veroorzaakt door het groeiend aantal administratieve taken 

(nr=13), toename van algemene taken (nr=3), de steeds veranderende regelgeving die moet 

opgevolgd worden (nr=1), intensiteit van het selecteren en begeleiden van startende 

onthaalouders (nr=1) en de inschrijving van nieuwe kinderen (nr=1). Allen geven aan dat 

hierdoor de kwaliteit van de begeleiding in de verdrukking komt te staan hoewel zij aan deze 

begeleiding heel veel belang hechten. “De laatste tijd zijn er alleen maar administratieve 

taken bijgekomen zodat we eigenlijk meer een personeelsdienst zijn dan een 

begeleidingsdienst” (R24), “De begeleiding is de belangrijkste taak en ik vind dat, dat nu 

ondermijnd wordt door het statuut, administratie, enorm veel papierwerk dat eraan te pas 

komt waardoor de begeleiding naar de achtergrond wordt geschoven” (R3).  

 

Enkele dienstverantwoordelijken (nr=10) stellen te weinig tijd te hebben om huisbezoeken af 

te leggen en de onthaalouders slechts te kunnen begeleiden op afstand, telkens brandjes te 

moeten blussen en te weinig preventief te kunnen ingrijpen. De huisbezoeken van 

geroutineerde onthaalouders worden door twee dienstverantwoordelijken tot het strikte 

minimum beperkt omwille van het tijdsgebrek, slecht twee tot drie maal per jaar. Anderen 

(nr=13) geven dan weer aan dat vooral de inhoud van de huisbezoeken aan diepgang inboet 

en dat ze telkens vervallen in het bespreken van het hoogst noodzakelijke. 

Dienstverantwoordelijken argumenteren geen tijd te hebben om themahuisbezoeken grondig 

uit te werken (nr=8), een huisbezoek goed voor te bereiden (nr=3), voldoende samenhang te 

creëren tussen vormingen en begeleiding (nr=2) of te reflecteren over de begeleiding (nr=1). 

“Daar zijn we nu echter op aan het inboeten omdat we nu minder huisbezoeken doen. Maar 

we voelen nu echt wel wat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De noodzakelijke dingen 

worden besproken maar het diepgaandere werk boet daardoor in” (R1), Op den duur zitten 



De onderzoeksresultaten 

    48 
 

daar zo een paar maanden tussen en dan moet je altijd brandjes blussen, luisteren naar de 

onthaalouder,… maar als je meer kan gaan heb je meer zicht op hoe die onthaalouder nu 

eigenlijk werkt en kan je meer gaan werken rond thema’s dan altijd te vervallen in hoe gaat 

het, welke problemen ervaar je,…” (R15), “Nu is dat vaak morgen hebben we huisbezoek en 

dan ga ik rap eens kijken van wat heb ik de vorige keer besproken, wat waren zaken om op 

te volgen maar dat is niet voldoende om kwaliteitsvolle huisbezoeken te doen” (R25). De 

werkdruk en het tijdsgebrek hebben bijgevolg voor twee dienstverantwoordelijken ook 

invloed op hun controlerende taak: ”Begeleiding is onze core-business, als je dat niet 

voldoende kan doen dan weet je ook niet meer wat er leeft en kan je ook geen controle over 

de kwaliteit houden” (R27). Acht respondenten geven bijgevolg aan dat zij meer tijd willen 

om hun begeleidende maar ook hun controlefunctie te kunnen opnemen. 

 

Opmerkelijk is dat twee dienstverantwoordelijken binnen eenzelfde dienst (D6) net het 

omgekeerde aangeven. De begeleiding neemt volgens hen zoveel tijd in beslag dat zij geen 

tijd meer hebben voor andere taken, waaronder administratieve taken: “In de begeleiding zijn 

er ook onthaalouders die van ons heel veel energie vragen. Je hebt een categorie die voor 

het minste bellen en die echt veel energie en tijd opslorpen en echt veel ondersteuning 

vragen. Voor ons is het vooral dat die begeleiding zoveel tijd vraagt dat wij te weinig tijd 

hebben voor onze andere taken want wij moeten sowieso die huisbezoeken doen om in orde 

te blijven en omdat we dat inderdaad zien als één van de belangrijkste dingen van onze job” 

(R7). 

 

4.3  Vorming: motivatie is soms zoek en een goed aanbod moeilijk 

 

Hoewel vorming belangrijk wordt geacht, geven dienstverantwoordelijken in achttien diensten 

aan dat het moeilijk is om onthaalouders te motiveren om de jaarlijkse vormingen bij te 

wonen ondanks het feit dat er in de selectieperiode gepeild wordt naar de leergierigheid van 

de kandidaat en er soms vergoedingen of waarderingsattesten worden aangeboden: “Voor 

vormingen zijn het vaak dezelfde onthaalouders die niet aanwezig zijn. Omdat zij dat niet 

interessant vinden en anderen die zeggen van wij zijn 30 jaar bezig en we gaan stoppen, 

maakt dat nu uit?” (R15), “Wij motiveren onthaalouders met een cadeaucheque van 15 euro 

per vorming. Dat helpt wel wat, het trekt de twijfelaars wel over de streep maar de mensen 

die vroeger niet kwamen, komen nog steeds niet” (R6). Enkele respondenten (nr=6) 

erkennen echter wel dat het voor de onthaalouders niet makkelijk is om na een lange 

werkdag, vaak onvergoed, nogmaals ’s avonds naar de vormingen te moeten komen, om te 

zitten en vaak te luisteren. Toch hechten ook zij belang aan opleiding. Wanneer 

onthaalouders niet aanwezig zijn wordt dit als werkpunt meegenomen in de verdere 

begeleiding (nr=31). 
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Negen dienstverantwoordelijken brachten aan moeilijkheden te ondervinden bij het vinden 

van een goed vormingsaanbod. Enerzijds om interessante sprekers te vinden (nr=4) maar  

anderzijds ook om een aanbod te vinden dat aansluit bij het interesseveld van iedereen 

(nr=1): “Het is voor ons niet evident om uit een groot aanbod de interessantste eruit te 

pikken. Want we hebben het al meegemaakt: een vorming waarvan we zeggen van dat is 

geen goeie vorming en dat je dan ziet dat niemand geïnteresseerd is” (R8), “Dit (vormingen) 

is moeilijk omdat je met heel verschillende niveaus van opleiding van de onthaalouders zelf 

zit: je hebt onthaalouders die een A3 diploma hebben en je hebt er ook die een universitair 

diploma hebben. Dus het is zeer moeilijk een aanbod te vinden waarin iedereen zich kan 

terugvinden” (R1). Budgettaire redenen (nr=4) werden evenzeer aangehaald als een 

beperking in het uitbouwen van een goed vormingsaanbod. 

 

5.  Legitimatie 

 

Tijdens het onderzoek werd echter een opmerkelijke vaststelling gedaan. Tien respondenten 

verwezen voor de uitbouw van de begeleiding en vormingen naar Kind en Gezin en naar 

vroeger. Dit is echter een opmerkelijke vaststelling wetende dat dienstverantwoordelijken 

een ‘discretionaire ruimte’ bezitten en hun eigen richtlijnen kunnen vastleggen in een 

kwaliteitshandboek: “Dat is van Kind en Gezin, van vroeger. Eigenlijk zijn we verplicht om er 

als dienst 4 te organiseren en aan te bieden maar wij bieden er meer aan. Wij vinden het wel 

een minimum. Daarmee dat we zeggen van Kind en Gezin moeten we er 4 inrichten dan 

verwachten we van hen ook (dat ze er) minimaal 4 (volgen)” (R27), “Dat ligt eigenlijk al lang 

vast, als ik eerlijk moet zeggen. Ik dacht dat het van Kind en Gezin kwam van drie vormingen 

en één ouderavond. Ik denk dat dit van vroeger is overgenomen” (R29), “De begeleiding 

verloopt via de reglementering van Kind en Gezin” (R24). 

 

6.  Positie van de dienstverantwoordelijke: tussen twee vuren 

 

Uit de analyse is gebleken dat de positie van de dienstverantwoordelijke gekenmerkt wordt 

door ambivalentie. Dienstverantwoordelijken ervaren moeilijkheden bij het vinden van een 

evenwicht tussen enerzijds vertrouwenspersoon en controleur en anderzijds tussen hun 

grote verantwoordelijkheid en hun positie als ‘fictieve werkgever’. 

 

6.1 Vertrouwensrelatie versus controle 

  

Tweederde van de respondenten bracht aan dat een vertrouwensrelatie tussen onthaalouder 

en dienstverantwoordelijke de basis vormt van een goede begeleiding zodat er een open 

communicatie tussen beide partijen tot stand kan komen. Enerzijds omdat  de onthaalouders 
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hun verhalen of problemen zouden blijven vertellen aan de dienstverantwoordelijken. Die zijn 

immers sterk afhankelijk van wat de onthaalouder aanbrengt op het huisbezoek (nr=6): “Die 

vertrouwensband moet er zijn om de begeleiding goed te kunnen doen. Als mensen zich niet 

goed voelen bij een dienstverantwoordelijke gaan ze niet komen met hun problemen en gaan 

ze daarmee blijven zitten en dan heeft dat een nefaste invloed op de opvang, kinderen en op 

de ouders” (R28). “Je bent afhankelijk van wat ze u vertellen en je moet erop hopen dat wat 

ze u zeggen dat dit eerlijk is. Een goede band uitbouwen op basis van vertrouwen, dat is 

echt noodzakelijk want ze kunnen u ook van alles wijsmaken. Dat is de zwakte van het 

systeem” (R27). Anderzijds duiden twee dienstverantwoordelijken erop dat door deze 

vertrouwensrelatie hun controlefunctie en hun mandaat mogelijk wordt: “Door een goede 

begeleiding, aanpak en vertrouwen kan je uiteindelijk wel je controlefunctie doen” (R14). 

 

Deze vertrouwensrelatie die de dienstverantwoordelijken willen opbouwen met de 

onthaalouder wordt echter ook verstoord door hun controlerende functie. Het is voor  vele 

dienstverantwoordelijken zoeken naar een evenwicht tussen vertrouwenspersoon en 

boeman, tussen ondersteuner en controleur (nr=20): “Je bent de champetter en je moet ook 

de vertrouwenspersoon zijn van de onthaalouder als ze het moeilijk heeft en dat ze zegt dat 

ze de kinderen beu is en dat het haar niet meer afgaat. En op dat moment moet je met haar 

kunnen oplossingen zoeken en zoeken wat er fout is gegaan. Dan mag je niet teveel 

champetter zijn want anders gaat ze het u niet meer willen zeggen als het moeilijk loopt” 

(R6), Wij zitten op de wip,… vertrouwenspersoon maar ook controleur en chef en boeman 

dat is het moeilijkste aan de job dat je het ene moment een heel verhaal krijgt van hen en dat 

ze hun vertrouwen in u stellen en dat je het huisbezoek daarna moet zeggen van zo kan het 

niet meer, ik ben niet akkoord met wat je nu doet en dat je dan streng moet zijn” (R16), “Die 

controlefunctie maakt het moeilijk omdat je ondersteunend moet zijn. Je moet steeds 

wisselen en zij zien u ook als een controleur maar ook als ondersteuner. Het is niet makkelijk 

om deze evenwichtsoefening te maken” (R28). 

 

6.2 Verantwoordelijkheid versus kunnen waarmaken 

 

Dienstverantwoordelijken voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang. Via 

hun begeleidende en controlerende functie proberen zij samen met de onthaalouder goede 

opvang waar te maken. “De veiligheid en de zorg hangt daarmee samen. En dat is onze 

verantwoordelijkheid” (R20). Desondanks erkennen vierentwintig dienstverantwoordelijken 

moeilijkheden te hebben met de specifieke relatie tussen de onthaalouder, als ‘fictieve 

werknemer’ en de dienst, als ‘fictieve werkgever’. Dit betekent dat er geen gezagsrelatie mag 

bestaan tussen beide partijen. Deze dienstverantwoordelijken geven aan dat zij dan ook 

niets kunnen opleggen aan de onthaalouder, buiten wat bij wet verplicht wordt, en ervaren 
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daardoor een tegenstrijdig gevoel: een verantwoordelijke en controlerende functie versus het 

niet kunnen waarmaken van hun regels, voorschriften of aanbevelingen. 

Dienstverantwoordelijken gaven deze ambivalentie enkel aan op vlak van veiligheid in de 

opvang (nr=4) en het volgen van vormingen (nr=21): “Ik zit zelf wel altijd met een dubbel 

gevoel van je moet dingen gaan opleggen bij de onthaalouders maar eigenlijk kan je het niet 

en dat geeft frustratie. Bijvoorbeeld je doet een veiligheidsonderzoek en jij ziet dingen die 

niet juist zijn maar je kan niet zeggen dat ze het anders moeten doen. Tenzij het zodanig de 

spuigaten uitloopt dat je ze kan ontslaan. Je probeert dat telkens te bespreken maar 

uiteindelijk ligt de beslissing bij hen” (R17), “Je hebt geen gezagsrelatie en het is dan ook 

elke keer schipperen van hoe je de zaken moet aanbrengen en vooral niet het woord 

‘moeten’ gebruiken. Dat is geen evidente rol die je moet opnemen” (R26), “Er zijn er die naar 

alle vormingen komen er zijn er die niet komen. Het vervelende daar is dat we dat alleen 

maar kunnen stimuleren en tot vervelends toe kunnen aankaarten op de huisbezoeken. Van 

allé je was er niet het was nochtans interessant,… Maar we kunnen ze niet verplichten 

omdat ze geen werknemer zijn” (R7). Het is voor vier van hen een zoektocht in hoever ze 

kunnen gaan, wat ze kunnen opleggen en wat niet, gericht op het vermijden van repercussie: 

“Dat (vormingen) wordt altijd bevraagd maar we mogen niet te hard bevragen anders hebben 

we een proces aan ons been” (R18).  

 

Volgens de dienstverantwoordelijken kunnen zij geen sancties nemen of hebben zij geen 

stok achter de deur, behalve het stopzetten van de samenwerking. Vier respondenten vinden 

dit echter te verregaand of stellen het in vraag en hebben het gevoel dit niet voldoende te 

kunnen verantwoorden omwille van het tekort aan opvang: “Moeten wij een onthaalouder die 

niet komt naar de vormingen maar wel goed is met de kinderen, een super onthaalouder is, 

schorsen? Of anderzijds wat ben je met een onthaalouder die alle vormingen volgt maar die 

op veel punten tekortschiet naar de kinderen toe? Uit wat moet je dan kiezen? Het is niet zo 

dat we onthaalouders op overschot hebben. We kunnen er best wel nog wat gebruiken.” 

(R21), “Een onthaalouder die in volle bezetting draait en haar werk goed doet, verantwoord 

dan maar eens dat je een goede opvang stopgezet hebt. Ik denk dat we de volle lading 

zouden krijgen van Kind en Gezin en de media. Dat kunnen we gewoon niet maken ook 

omdat er al tekort is aan opvang” (R29). Het tekort aan opvang heeft bijgevolg ook hier een 

invloed op de manier waarop dienstverantwoordelijken tewerk gaan. 

 

Besluit 

 

De analyse van de interviews heeft duidelijk gemaakt dat drie kernwoorden centraal staan, 

namelijk diversiteit, ambivalentie en knelpunten. Dit biedt inzichten aan voor het 

beantwoorden van de vooropgestelde onderzoeksvragen. 
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5. Conclusie en discussie 
 

Diensten voor onthaalouders zijn ontstaan als antwoord op en als legitimatie van de lage 

professionaliseringsgraad van onthaalouders. Via selectie, begeleiding en opleiding dienen 

dienstverantwoordelijken de beroepsbekwaamheid te bewaken en te verhogen. In de 

invulling van deze taken hebben zij evenwel een zekere vrijheid, namelijk een ‘discretionaire 

ruimte’. Dienstverantwoordelijken bepalen dan ook de toegang tot het beroep en de huidige 

professionalisering van onthaalouders. Bij beleidsmakers en gebruikers van de opvang groeit 

een consensus dat deze professionalisering gelijk staat aan kwaliteitsvolle opvang. Hoe 

dienstverantwoordelijken werk maken van deze professionalisering ontbreekt echter in zowel 

de internationale als de nationale literatuur.  Vanuit deze leemte werd in deze masterproef op 

zoek gegaan naar het feitelijk pedagogisch handelen van dienstverantwoordelijken. Hierbij 

stonden vier onderzoeksvragen centraal. 

 

1. Reflecties over de onderzoeksresultaten 

 

Bij het schrijven van de literatuurstudie werd duidelijk dat niet alleen het feitelijk pedagogisch 

handelen ontbreekt in de literatuur maar dat er in het algemeen over selectie, begeleiding en 

opleiding in de kinderopvang weinig informatie te vinden is. Bijgevolg kunnen slechts een 

aantal onderzoeksresultaten gerelateerd worden aan de literatuurstudie. Ik heb er dan ook 

voor gekozen om aan de lezer enkele reflecties, over wat we kunnen meenemen uit de 

onderzoekresultaten, mee te geven. 

 

De eerste onderzoeksvraag handelde over hoe dienstverantwoordelijken vorm geven aan de 

wettelijk vastgelegde taken. Diversiteit is daarbij het sleutelwoord. De vorm-, inhouds-, en 

tijdsmodaliteiten van de taken selectie, begeleiding en opleiding worden gekenmerkt door 

een enorme variatie in mogelijkheden, wat het bestaan van een ‘discretionaire ruimte’ 

bevestigt. De regelgeving werkt met andere woorden geen uniformiteit in de hand. De 

diversiteit in selectieprocedures betekent dat de toegang tot het beroep niet op een 

eenvormige manier verloopt en dat de criteria, waaraan een onthaalouder moet voldoen, 

verschillend zijn. Bijgevolg kan verondersteld worden dat het mogelijk is dat een kandidaat 

onthaalouder bij de ene dienst geselecteerd wordt en bij de andere niet. Ook de 

verscheidenheid in de uitwerking van begeleiding en opleiding heeft gevolgen voor de 

professionalisering van onthaalouders. Begeleiding en vormingen bepalen immers het 

niveau van opleiding en beroepsbekwaamheid. Deze verscheidenheid kan daarom een 

verschillende professionaliseringsgraad tot gevolg hebben. Doch is dit geen pleidooi voor 

gedetailleerde regelgeving. Meer regels leiden tot standaardisering en eventueel uiteindelijk 
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tot een rigide bureaucratie. Een ‘discretionaire ruimte’ om met de regelgeving om te gaan is 

ook noodzakelijk. Het biedt, zoals in de interviews naar voor is gekomen, de mogelijkheid om 

selectie, begeleiding en opleiding op maat aan te bieden en bijgevolg toe te passen volgens 

de specifieke context. Op die manier kan ingespeeld worden op de behoefte, interesse en 

nood van de onthaalouder. Vermits onthaalouders vanuit verschillende achtergronden 

toetreden tot deze job kan deze flexibiliteit en diversiteit een belangrijke meerwaarde zijn in 

het begeleiden van de onthaalouder naar een professionele status. Individualisering wordt 

mogelijk. Het is echter veel belangrijker om stil te staan bij hoe dienstverantwoordelijken met 

deze ‘discretionaire ruimte’ omgaan en er invulling aan geven. Wetenschappelijk onderzoek 

toont immers aan dat er nagedacht moet worden over de invulling van begeleiding en 

opleiding vermits de relatie tussen begeleiding of vormingen en kwaliteitsvolle opvang niet 

eenduidig is (Doherty et al., 2006; Raikes et al., 2005; Rosenthal, 2003; Taylor et al., 1999). 

In mijn onderzoek geven enkele respondenten aan dat de diversiteit in uitwerking van de 

taken een gevolg is van, en gelegitimeerd wordt door, richtlijnen van vroeger en van Kind en 

Gezin. Dit roept verschillende vragen op, zoals, in hoeverre zijn dienstverantwoordelijken 

bewust van hun ‘discretionaire ruimte’ en in hoeverre maken ze hiervan gebruik?. Er kunnen 

ook vragen gesteld worden bij welke reflectieve professionaliteit zij bezitten om om te gaan 

met deze ruimte. Voor het invullen van een ‘discretionaire ruimte’ volgens de specifieke 

context hebben ook zij immers nood aan reflectieve vaardigheden. In het kader van het 

professionaliseringsdebat is het belangrijk hiervoor in de toekomst aandacht te hebben. 

 

De betekenisverlening van de respondenten aan de drie taken en de ervaren knelpunten 

waren het onderwerp van mijn tweede en derde onderzoeksvraag. Het belang dat gehecht 

wordt aan de drie taken selectie, begeleiding en opleiding was groot in dit onderzoek. Voor 

de respondenten staan deze drie taken in functie van de kwaliteit van opvang. Hoewel de 

respondenten heel uiteenlopende ideeën hebben over wat ze willen bereiken met de 

begeleiding en opleiding die zij aanbieden, duiden een aantal dienstverantwoordelijken op 

het bijbrengen van reflectieve en reflexieve vaardigheden. Uit de literatuurstudie is naar voor 

gekomen dat deze vaardigheden noodzakelijk zijn, om te komen tot de professionaliteit 

waarover vandaag de dag in de wetenschappelijke literatuur een consensus bestaat: de 

‘reflective practitioner’. Deze dienstverantwoordelijken willen onthaalouders helpen stil te 

staan bij hoe ze hun beroep uitoefenen door vragen te stellen, een ruimer kader te 

scheppen en andere kennis aan te bieden. Binnen één dienst wordt er zelfs samen met 

onthaalouders gereflecteerd over de pedagogische visie van de dienst. Deze initiatieven 

tonen aan dat een aantal dienstverantwoordelijken onthaalouders aansporen om na te 

denken over de dagdagelijkse pedagogische praktijk, kortom begeleiden tot ‘reflective 

practitioners’. Zij kunnen mogelijke inspiratiebronnen vormen voor de ruimere sector.  
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Hoewel er veel waarde wordt gehecht aan de drie taken kwamen uit de analyse ook 

knelpunten naar voren. De literatuurstudie bracht het inzicht aan dat maatschappelijke 

ontwikkelingen, zoals het tekort aan opvang en een groeiend takenpakket een negatieve 

invloed kunnen hebben op hoe te werk wordt gegaan in selectie, begeleiding en opleiding 

(Hedebouw, 2004; Mooney, 2003; Peeters, 2005a; Somers, 1990). Het merendeel van de 

respondenten bevestigen deze vaststelling op tal van vlakken. Enerzijds heeft het tekort aan 

opvang invloed op de lengte van de selectieprocedure. Anderzijds wordt vooral de stijgende 

werkdruk als knelpunt ervaren. Toch stelde ik in het onderzoek vast dat er weldegelijk ook 

daarin een ‘discretionaire ruimte’ bestaat. Hoewel de druk van de maatschappelijke 

ontwikkelingen groot is, kan er een keuze gemaakt worden om bijvoorbeeld de begeleiding 

voor te nemen op de administratieve taken. Het ideale, waarnaar ook moet worden 

gestreefd, zou echter zijn dat er geen keuze moet worden gemaakt en dat 

dienstverantwoordelijken voldoende tijd hebben om hun taken te kunnen uitvoeren. Enkele 

respondenten geven eveneens aan problemen te ervaren met het uitvoeren van een 

selectieprocedure. Zij brengen aan dat hun oordeel vaak op ‘gevoel’ is gebaseerd en dat ze 

op zoek zijn naar een objectievere selectieprocedure. Het competentieprofiel van de 

onthaalouder dat daarbij een hulpmiddel kan zijn en een concrete basis kan aanbieden bij 

de selectie, heeft echter zijn weg naar de diensten nog niet gevonden. Slecht één dienst 

maakt hiervan gebruik. De reden hiervoor is onbekend. Ook bij het organiseren van 

vormingen worden moeilijkheden ervaren. Zowel het vinden van de juiste sprekers en het 

juiste aanbod als het motiveren van de onthaalouders om deel te nemen aan de vormingen 

wordt als moeizaam ervaren. Deze knelpunten oefenen bijgevolg druk uit op de manier 

waarop dienstverantwoordelijken te werk gaan en bijgevolg op de beroepsbekwaamheid van 

de onthaalouders. Het wegwerken van deze knelpunten is dan ook een uitdaging voor de 

sector en beleidsmakers, wil er werk worden gemaakt van professionalisering. Bijvoorbeeld 

kunnen dienstverantwoordelijken nog meer een hulp zijn voor elkaar vermits vastgesteld is 

dat niet elke dienst met dezelfde knelpunten geconfronteerd wordt. 

 

Naast diversiteit en knelpunten staat ook het begrip ambivalentie centraal in de analyse. 

Opleiding wordt belangrijk geacht maar er wordt toch getwijfeld aan de effectiviteit van 

vormingen en ook de waarde van een diploma wordt in vraag gesteld. Dit doet het 

vermoeden rijzen van verschillende visies op professionalisering onder de respondenten. 

Ten tweede willen dienstverantwoordelijken met begeleiding de onthaalouders 

ondersteunen maar erkennen zij tezelfdertijd dat deze ondersteuning sterk verweven is met 

de andere wettelijke opgelegde taak: ‘het  toezicht houden op de onthaalouder’. Uit de 

verhalen van de respondenten is gebleken dat controle en begeleiding geïntegreerd zijn. 

Maar de vraag is of deze taken kunnen samengaan. Dit brengt ons bij de laatste en vierde 

onderzoeksvraag: hoe ervaren dienstverantwoordelijken hun eigen rol?. 
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Het samengaan van controle en begeleiding ligt deels aan de basis van de ervaren 

ambivalentie met betrekking tot de eigen positie of rol. Een vertrouwensrelatie is voor vele 

respondenten de basis voor een goede begeleiding maar deze vertrouwensrelatie wordt 

ondermijnd door hun controlefunctie. Het is voor dienstverantwoordelijken dan ook zoeken 

naar een evenwicht zodat beide taken gecombineerd kunnen worden. Maar de vraag blijft of 

dienstverantwoordelijken onthaalouders voldoende begeleiding kunnen bieden, vermits 

dienstverantwoordelijken sterk afhankelijk zijn van wat de onthaalouders zelf aangeven, 

wanneer begeleiding en controle samengaan. In andere landen, zoals in de literatuurstudie 

naar voor is gekomen, hebben dienstverantwoordelijken uitsluitend een begeleidende en 

ondersteunende taak (Karlsson, 1996). Anderzijds geeft hun positie als ‘fictieve werkgever’ 

ook aanleiding tot tegenstrijdige gevoelens en onduidelijkheid. Deze positie wordt door 

dienstverantwoordelijken als moeilijk ervaren bij het invullen van hun taken. Ook deze 

ambivalenties zijn belangrijke vaststellingen waarover verder onderzoek en reflectie 

noodzakelijk zijn. Als de belofte van politici om een werknemersstatuut door te voeren wordt 

waargemaakt, kan dit bijvoorbeeld meer duidelijkheid scheppen in de relatie tussen 

onthaalouder en dienstverantwoordelijke. 

 

2. Reflecties over het gevoerde onderzoek 

 

Het doel van mijn onderzoek was om het feitelijk pedagogisch handelen van 

dienstverantwoordelijken in kaart te brengen. Aan de hand van een kwalitatief onderzoek 

werd een antwoord gezocht op de verschillende onderzoeksvragen. Op deze manier 

verkregen we een beeld over hoe dienstverantwoordelijken vandaag de dag werk maken van 

professionalisering. Daarbij kwamen zowel knelpunten als mogelijkheden aan bod die voor 

de sector en beleidsmakers belangrijke aanknopingspunten kunnen zijn, wil er in de 

toekomst werk worden gemaakt van professionalisering. Hoewel interessante inzichten naar 

voor zijn gekomen over een relatief onontgonnen onderwerp heeft elk uitgevoerd onderzoek 

ook zijn beperkingen. Ten eerste werden er moeilijkheden ervaren bij het opstellen van de 

leidraad van de interviews door de weinige literatuur die voorhanden was. Dit kan tot gevolg 

hebben gehad dat bepaalde topics niet of onvoldoende diepgaand werden uitgediept. Het 

onderzoek is ten tweede explorerend waardoor slechts een beperkt aantal respondenten 

bevraagd werden. Dit betekent dat de resultaten niet veralgemeend mogen worden maar 

een aanzet kunnen betekenen voor ruimer kwantitatief onderzoek. Ten derde werd ervoor 

gekozen om het pedagogisch handelen van dienstverantwoordelijken niet aan de hand van 

een documentenanalyse van het kwaliteitshandboek, maar op basis van een 

halfgestructureerd interview te exploreren om een zicht te krijgen op de feitelijkheid en 

realiteit. Toch kan ook bij deze methode eraan getwijfeld worden of het feitelijk pedagogisch 

handelen op deze manier adequaat in kaart is gebracht. Een interview is immers altijd 
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slechts een weerslag van de werkelijkheid. De vraag is dan ook of de resultaten over de 

invulling van de taken selectie, begeleiding en opleiding beantwoorden aan de realiteit 

vermits in het onderzoek bijvoorbeeld een grote invloed is vastgesteld van de stijgende 

werkdruk en het tekort aan opvang. 

 

3. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

  

Een explorerend onderzoek vormt vaak een aanleiding tot uitgebreider onderzoek. Ten 

eerste is diepgaander onderzoek naar de drie afzonderlijke taken selectie, begeleiding en 

opleiding noodzakelijk om een duidelijker beeld te krijgen van de uitwerking van deze taken 

en de moeilijkheden die ervaren worden. Mijn onderzoek was echter verkennend vermits er 

geen ander onderzoek over dit thema bestaat. Om voldoende zicht te krijgen op de realiteit is 

bijkomend waarschijnlijk een andere methode noodzakelijk zoals het rechtstreeks mee 

volgen met een dienstverantwoordelijke of interviews te combineren met een 

documentenanalyse van de verslagen op huisbezoek. Diepgaander kwalitatief onderzoek is 

dan ook in de toekomst aangewezen. Ook ruimer kwantitatief onderzoek is op termijn 

noodzakelijk om besluiten te kunnen trekken over de populatie. Bovendien blijven een aantal 

vragen of perspectieven, die ook een aanzet kunnen betekenen voor onderzoek, 

onbeantwoord of onvoldoende geëxploreerd. Uit mijn onderzoek rijzen vragen zoals: naar 

welke professionaliteit begeleiden dienstverantwoordelijken hun onthaalouders?. Staat hierbij 

de ‘reflective practitioner’ centraal waarvan een aanzet werd gevonden in mijn onderzoek of 

niet?. En welke visie hebben dienstverantwoordelijken op de tendens van 

professionalisering?. Verder kan de mening van de onthaalouders over de drie wettelijk 

vastgelegde taken een interessante aanvulling zijn op mijn onderzoek. Op die manier kan 

inzicht verkregen worden in hoe onthaalouders de invulling van deze taken ervaren. 

 

Besluit  

 

Hoewel er beperkingen zijn verbonden aan mijn onderzoek en verder onderzoek 

noodzakelijk is, hoop ik een aanzet te hebben gegeven tot het in kaart brengen van hoe er 

vandaag de dag gewerkt wordt aan de professionalisering van onthaalouders binnen een 

dienst. Voornamelijk welke mogelijkheden en knelpunten hierin zitten verscholen. Vandaag 

de dag wordt van onthaalouders als van dienstverantwoordelijken een reflexieve en 

reflectieve professionaliteit verwacht. Met deze masterproef hoop ik de sector, 

beleidsmakers en andere lezers dan ook aan te zetten tot reflectie. 
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Bijlage 1: Uittreksel van artikel 3, 18, 19 en 20 uit het besluit van de Vlaamse  

Regering  

 

Overgenomen uit het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de 

voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor 

onthaalouders (Vlaamse Regering, 2009a, p. 3-5, p.11-12). 

 
Art. 3. Als algemene erkenningsvoorwaarden gelden de volgende bepalingen:  

 

1° de voorzieningen discrimineren bij de dienstverlening niemand op grond van cultuur, 

maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging;  

2° De voorzieningen stellen hun dienstverlening open voor alle kinderen, maar geven voorrang aan 

kinderen12:  

a) van alleenstaande ouders die door werkomstandigheden of het volgen van een opleiding hun 

kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen;  

b) van wie de ouders een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk 

jaar op 1 juli wordt berekend door de Vlaamse Regering, volgens de hierna vermelde bepaling, en 

die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag 

niet zelf kunnen opvangen;  

c) van wie de ouders een inkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 

juli berekend wordt door de Vlaamse Regering, volgens de hierna vermelde bepaling, en voor wie 

kinderopvang een belangrijke factor is met het oog op hun economische en maatschappelijke 

participatie;  

d) voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de 

dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin;  

e) van wie een broertje en/of zusje in de voorziening opgevangen is.  

De voorrangsregels m.b.t. categorieën a), b) c) en d) gelden voor tenminste 20 procent van de 

opvangcapaciteit van de voorziening.  

De voorzieningen hebben een opnamebeleid waarbij ze actief beschrijven hoe ze deze voorrang 

realiseren. Het opnamebeleid voorziet eveneens duidelijkheid ten opzichte van de gezinnen over 

de andere opnamecriteria. Het opnamebeleid wordt actief aan de ouders gecommuniceerd. Kind 

en Gezin ziet in het bijzonder toe op de naleving van deze voorrangsregeling.  

 

Voor de berekening van de inkomensgrens wordt het gewaarborgde minimale 

brutomaandinkomen omgerekend naar een belastbaar jaarbedrag, door de gegevens te 

vermenigvuldigen met een coëfficiënt, die elk jaar op 1 juli volgens de volgende formule wordt 

berekend door de Vlaamse Regering:  

gemiddeld gezondheidsindexcijfer van 2 jaar voordien x 12 

gezondheidsindexcijfer van 1 juni van het jaar in kwestie  
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Onder gemiddeld gezondheidsindexcijfer van 2 jaar voordien wordt bedoeld dat de 

gezondheidsindexcijfers die gelden in elk van de 12 maanden van het betreffende jaar, worden 

samengeteld en gedeeld door 12.  

3° de voorzieningen eerbiedigen de rechten gewaarborgd bij het Verdrag inzake de rechten van het 

kind;  

4° de voorzieningen voeren een pedagogisch beleid dat ertoe leidt dat de opvang rekening houdt met 

de individuele draagkracht van het kind, dat de opvang optimale ontplooiingskansen biedt aan elk kind 

en dat kinderen met specifieke noden de passende zorg en aandacht krijgen;  

5° de voorzieningen voeren een ouderparticipatiebeleid dat ertoe leidt dat de ouders, zowel voor en bij 

het eerste opvangmoment als tijdens het verblijf van de kinderen, worden geïnformeerd over en 

betrokken bij de werking. De met de ouders afgesproken opvang- bepalingen worden vastgelegd in 

een schriftelijke overeenkomst;  

6° de voorzieningen voorzien in vorming en bijscholing van het personeel;  

7° de voorzieningen voeren een beleid inzake veiligheid en gezondheid dat ertoe leidt dat :  

a) een permanent toezicht op de kinderen wordt gegarandeerd;  

b) de fysieke en psychische veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt. Kind en Gezin 

ondersteunt de opvangvoorzieningen daartoe met onderbouwde informatie;  

c) de gezondheidstoestand van het kind alert wordt opgevolgd en dat bijzonderheden met 

betrekking tot de aanpak van een kind en/of specifieke medische informatie worden vastgelegd in 

een inlichtingenblad dat direct beschikbaar is in de voorziening;  

d) de door de voorziening aan de kinderen verstrekte voeding evenwichtig is samengesteld en 

voldoende gevarieerd is;  

e) medicatie, EHBO-materiaal, gevaarlijke producten en toestellen op een veilige plaats worden 

bewaard, en zich buiten bereik van de kinderen bevinden;  

f) er een crisisprocedure is, dat is een procedure die de opeenvolgende stappen en de wijze van 

communicatie vastlegt die een voorziening moet volgen als er zich een gevaarsituatie voordoet in 

de voorziening. Er is sprake van een gevaarsituatie als de fysieke of psychische integriteit van een 

kind dat gebruikmaakt van een voorziening, in gevaar is of zou kunnen zijn;   

g) elke gevaarsituatie die zich voordoet in de opvang, zo snel mogelijk gemeld wordt aan Kind en 

Gezin.  

8° de voorzieningen beschikken over een huishoudelijk reglement, opgesteld volgens de richtlijnen 

van Kind en Gezin. 

9° de voorzieningen doen aan kwaliteitszorg en voeren een kwaliteitsbeleid zoals voorzien in het 

decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids en welzijnsvoorzieningen. 

 

Art. 18. Een dienst vervult de volgende taken:  
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1° de onthaalouders selecteren, opleiden en toezicht houden op hen. De onthaalouders 

beschikken over een attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen volgens 

de bepalingen die de minister vastlegt. 

1° bis de onthaalouders vergoeden binnen een redelijke termijn, zowel voor de kosten, als voor de 

inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte en/of voor de flexibele opvang, 

steeds volgens de bepalingen die de minister vastlegt;  

2° in de continuïteit van de opvang voorzien bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de onthaalouder of 

de persoon die de opvang verzekert;  

3° een begeleidings- en ondersteuningsstructuur voor de onthaalouders uitwerken;  

4° zorgen voor de toeleiding van de kinderen naar de onthaalouders;  

5° erop toezien dat de onthaalouder alleen kinderen opvangt, die via de dienst geplaatst zijn;  

6° erop toezien dat bij de onthaalouder een telefoon en een veilige uitrusting om kinderen op te 

vangen aanwezig zijn;  

7° het garanderen van een vlotte bereikbaarheid van de verantwoordelijke van de dienst. De dienst 

beschikt daarvoor over een secretariaat zodat opvangaanvragen snel en efficiënt kunnen worden 

behandeld;  

8° de administratieve opdrachten uitvoeren die verbonden zijn aan de werking van de dienst, de 

opvangactiviteiten en het sociaal statuut van de onthaalouders;  

9° als bij de dienst onthaalouders zijn aangesloten die samenwerken, moeten de taken, vermeld in 

1° tot en met 8°, specifiek worden ingevuld voor de samenwerkende onthaalouders45.  

 

Art. 19. Met betrekking tot het personeel gelden de volgende bepalingen:  

1° de diensten beschikken over minimum 0,25 voltijds equivalent prestatie dienstverantwoordelijke 

per 26,5 plaatsen. Elke dienst moet minimaal voorzien in een basis personeelsformatie van 0,50 

voltijds equivalent prestatie dienstverantwoordelijke. Deze minimale vereiste van 0,25 voltijds 

equivalent prestatie per 26,5 plaatsen wordt opgebouwd per opeenvolgende 27 en 26 plaatsen;  

2° de dienstverantwoordelijke is belast met onder meer de begeleiding van de onthaalouders, de 

contacten met de gezinnen en de onderzoeken inzake de opname van een kind en inzake de 

ouderbijdrage;  

3° een dienst werkt een functiebeschrijving uit voor de dienstverantwoordelijke;  

4° De dienstverantwoordelijke beschikt over een door de minister erkend kwalificatiebewijs.  

 

Art. 20. Een dienst beschikt over een bewijs van verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van 

de aangesloten onthaalouders48, het personeel en de kinderen, alsook over een bewijs van een 

verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen. 
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Bijlage 2: Interviewleidraad 
 
1. Identificatiegegevens: 
 
Man/Vrouw: 

Leeftijd: 
Vooropleiding: 
Werk: halftijds/ voltijds 
Aantal jaren als dienstverantwoordelijke aan de slag: 
Aantal onthaalouders die begeleid worden door de dienstverantwoordelijke: 

Aantal dienstverantwoordelijken op de dienst: 
Aantal aangesloten onthaalouders: 
Organisatievorm: zuilgebonden VZW/ Gemeente/ OCMW/ autonome VZW  
Koepel: ja of nee 
Werkingsgebied: landelijk of stedelijk 

 
2. Algemeen inleidende vraag: 
 
Wat doet u allemaal? Wat zijn de taken van een dienstverantwoordelijke? 
- naar ouders 

- naar onthaalouders 
- administratief 
-… 
 
3.  Topic begeleiding of ondersteuning: 
 
3.1 Openingsvragen: 
- Wat kan een onthaalouder verwachten van de begeleiding van een dienst? 
- Hoe gaat begeleiding concreet in zijn werk?  

- Is de begeleiding individueel of in groep? Eventueel afhankelijk van wat er besproken moet 

worden, dezelfde problemen die opgemerkt worden,…? 
- Welke methodieken worden er gebruikt?  

(huisbezoeken?, telefoon?, mail? op de dienst?, functioneringsgesprek,…) 
- Welke methodiek wordt het meest gebruikt? 

 

3.2 Topics:  
 
SELECTIEPROCEDURE 

• Kan u mij iets meer vertellen over de selectieprocedure? 
• Inhoud 

- Wat wordt allemaal besproken? 
• Tijd 

- Hoe lang duurt een selectieperiode? 
 

HUISBEZOEK 

• Kan u mij iets meer vertellen over het huisbezoek? 
• Inhoud 

- Hoe gaat een huisbezoek in zijn werk? Wat wordt allemaal op huisbezoek gedaan? 
 - Observatie 
 - Administratie 
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 - Gesprek 
 - Informatie bieden 
 - … 
- Wat wordt er allemaal besproken?  
- Hoe wordt bepaald wat besproken wordt? 

 - Op vraag van onthaalouder? 
 - Op vraag van ouders? 
 - Op basis van vorig huisbezoek? 
 - Op basis van de dienstverantwoordelijke? 
 - Afhankelijk van onthaalouders? (net gestart, reeds lang bezig?) 

- Krijgen onthaalouders opdrachten/ informatie mee via het huisbezoek? 
• Structuur 

- Heeft een huisbezoek een bepaalde structuur? 
• Tijd 

- Wanneer vinden huisbezoeken plaats? 

 - Periode van de dag? 
 - Bij bepaalde problemen? 
 - Afhankelijk van onthaalouder? (net gestart, reeds lang bezig?) 
 - Op vraag van de onthaalouders? 
- Zijn huisbezoeken op afspraak? Eventueel afhankelijk van het soort huisbezoek? 

- Hoeveel keer gaat u gemiddeld jaarlijks op huisbezoek? Verschilt dit naar gelang 
onthaalouders,…? 
- Hoe lang duurt ongeveer één huisbezoek? 

• Voorbereiding 
- Gaat er aan een huisbezoek een voorbereiding vooraf? 

- Hoeveel tijd neemt zo’n voorbereiding in beslag? 
• Afronding 

- Wordt er na een huisbezoek een verslag opgemaakt? 
- Maakt u gebruik van een standaardinstrument? 
- Hoe lang besteed u aan de verslaggeving? 

- Hoe verloopt de opvolging? 
 
GESPREK OP DE DIENST 

• Kan u mij daar iets meer over vertellen? 
• Inhoud 

- Hoe verloopt zo’n een gesprek? Hoe gaat zo’n een gesprek in zijn werk? 
- Wat wordt er allemaal besproken?  
- Hoe wordt bepaald wat besproken wordt? 
- Zijn er bepaalde thema’s die besproken worden die steeds terug komen? 

• Structuur 

- Heeft een huisbezoek een bepaalde structuur? 
• Tijd 

- Wanneer vinden deze gesprekken plaats? 
- Hoeveel gesprekken worden gemiddeld per jaar gevoerd met één onthaalouder? Verschilt dit 
naar gelang onthaalouders,…? 

- Hoe lang duurt ongeveer één gesprek? 
• Voorbereiding 

- Gaat er aan het gesprek op de dienst een voorbereiding vooraf? 
- Hoeveel tijd neemt zo’n voorbereiding in beslag? 
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• Afronding 
- Wordt er een verslag gemaakt van het gesprek? 
- Hoe verloopt de opvolging? 

 
MAIL/TELEFOON 

• Wordt er frequent gebruik gemaakt van telefoon of  mail? 
• Kan u mij daar iets meer over vertellen? 

- Wanneer wordt gebruik gemaakt van deze media? 
- Wat wordt daarbij voornamelijk besproken? 

 

ANDERE METHODIEKEN VAN BEGELEIDEN? 
• Kan u mij daar iets meer over vertellen? 

- Hoe gaan deze andere methodiek in zijn werk? ( vb: groepsbijeenkomsten) 
- Welke thema’s komen daarin voor? 
- Wanneer vinden deze methodieken plaats? 

- Waar vinden deze methodieken plaats? 
- Hoeveel tijd wordt daaraan besteed? 

 
3.3 Algemene bijkomende vragen over begeleiding: 
 

• Beroepskrachten 
- Worden onthaalouders steeds begeleid door dezelfde dienstverantwoordelijke?  
- Worden er soms andere beroepskrachten ingeschakeld voor de begeleiding? 

• Inspraak  
- Heeft een onthaalouder inspraak in hoe het begeleidingsproces verloopt of wat de inhoud is 

van het begeleidingsproces?  
• Differentiatie 

- Wordt er gedifferentieerd naar gelang onthaalouder (startende, samenwerkende) of 
opvangkinderen (net in opvang,…)?  

o thema’s die besproken worden? 

o aantal begeleidingsmomenten of welke methodieken worden toegepast? 
- Worden er soms extra begeleidingmomenten ingelast? 

• Overleg 
- Wordt de begeleiding van onthaalouders met andere dienstverantwoordelijken besproken? 
- Wordt de begeleiding geëvalueerd samen met de onthaalouder? 

• Niet goed lopen van begeleiding 
- Wat wordt gedaan wanneer de begeleiding niet goed verloopt? 
- Kan de begeleiding worden stopgezet? 

• Betekenis 
- Vindt u begeleiding belangrijk voor een onthaalouder? Waarom? 

- Wat is voor u het doel van begeleiding? 
- Wat betekent begeleiding volgens u voor de onthaalouder? 

• Dienstverantwoordelijke 
- Vindt u begeleiding een belangrijke taak van de dienstverantwoordelijke? 
- Wat is uw rol binnen het begeleidingsproces? 

- Bent u tevreden met het huidige begeleidingsproces? 
- Wat zou u eventueel willen veranderen? 
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4.  Topic vorming of opleiding: 
 
4.1 Openingsvraag: 
 
Wat kan een onthaalouder verwachten van de opleiding van een dienst? 

 
4.2 Topics: 
 
STARTCURSUS 

• Kan u mij daar iets meer over vertellen? 

• Inhoud 
- Wat houdt deze startcursus allemaal in? 
- Wat wordt er allemaal besproken of welke thema’s worden aangehaald? 
- Hoe wordt bepaald welke thema’s aan bod komen? 
- Kunnen de kandidaten zelf actief mee deelnemen? 

• Tijd en organisatie 
- Hoelang duurt zo een cursus? 
- Wanneer wordt deze cursus georganiseerd?  
- Door wie wordt deze cursus gegeven? 

• Verplichting 

- Is deze startcursus verplicht? 
- Wanneer moeten de kandidaat onthaalouders deze cursus volgen? 

• Verdere opvolging 
- Wordt er geëvalueerd wat de kandidaten hebben bijgeleerd?  
- Moeten de kandidaten ook stage lopen? 

- Wordt er aandacht gegeven aan opvolging? 
 
 
BIJSCHOLINGEN 

• Kan u mij daar iets meer over vertellen?  

• Inhoud 
- Wat houden deze extra vormingen in?  
- Welke thema’s komen aanbod?  
- Hoe wordt bepaald welke thema’s aan bod komen? 
- Zijn deze thema’s steeds toegespitst op onthaalouders? Hoe wordt de link gelegd met de 

praktijk? 
- Kunnen onthaalouders tijdens deze vormingen ook zelf participeren? 
- Kunnen onthaalouders de inhoud van de vorming bepalen? 
- Zijn er vormingen die steeds terugkomen? 

• Tijd en Organisatie 

- Hoeveel vormingen worden in het jaar door de dienstverantwoordelijken georganiseerd? 
- Hoe lang duren deze vormingen? ( enkele uren, een namiddag,…) 
- Wanneer gaan deze vormingen door? 
- Wie geeft deze vormingen? 
- Kunnen onthaalouders kiezen welke vorming ze bijwonen? 

- Worden vorming gedifferentieerd naar gelang onthaalouders? 
• Verplichting 

- Zijn deze vormingen verplicht of vrijwillig?  
- Hoeveel vormingen moeten onthaalouder binnen het jaar verplicht volgen? 
- Wat wordt gedaan wanneer de onthaalouder niet voldoet aan de vormingen? 
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• Opvolging 
- Worden deze vormingen daarna besproken of geëvalueerd? 

 
ANDERE MANIEREN VAN OPLEIDING? 

• Kan u mij daar iets meer over vertellen? 

 
 
4.3 Algemeen bijkomende vragen over opleiding? 
 

• Betekenis 

- Vindt u opleiding belangrijk voor een onthaalouder? 
- Wat is voor u het doel van opleiding of vorming? (Startcursus, bijscholing) 
- Wat betekent opleiding volgens u voor de onthaalouder? 

 
• Dienstverantwoordelijke 

- Vindt u opleiding een belangrijke taak van de dienstverantwoordelijke?  
- Wat is uw rol binnen het opleidingsproces? 
- Bent u tevreden met het huidige opleidingsproces? 

 
5.  Slotvraag 
 
Zijn er nog zaken die niet aanbod zijn gekomen in dit gesprek waar u of uw dienst belang aan hechten 
wat betreft begeleiding en opleiding van onthaalouders? 
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Bijlage 3: Het profiel van de bevraagde diensten voor onthaalouders 
 

 
 
 
 

DIENST  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Organisatievorm OCMW Gemeente Autonome 

vzw 
Gemeente OCMW OCMW Gemeente OCMW Autonome 

vzw 
OCMW 

Provincie West-VL West- VL Oost-VL West-VL Oost-VL Oost-VL West-VL West-VL West-VL Oost-VL 
Aantal aangesloten 
onthaalouders 

165 19 81 34 27 29 56 35 17 26 

Aantal dienst-
verantwoordelijken (1*) 

8 1 4 1 2 2 3 4 1 2 

Werkingsgebied Stad Landelijk Stad + 
Landelijk 

Stad Landelijk Stad Stad Stad Gemeente Landelijk 

Eigen koepel (2*)           
Selectie           
Aantal stappen ? ? 6 7 3 4 4 5 6 5 
Tijdsduur ? ? ? 3-4m. 1m. 3m. 1,5m. 1m. 2m. 3m. 
Duur startcursus 2d. 2d. 3d. 2d. 5d. 5d. 2d. 2d. 2d. 5d. 
Duur stage ? 2d. 1d. Vrijblijvend 2d. 2d. 2d. 4d. 1d. 2d. 
Kunnen starten voor 
startcursus 

Ja Ja Ja Ja Ja Neen Ja Ja Ja Neen 

Startcursus deel van 
selectie 

Neen Neen Neen Neen Neen Ja Neen Neen Neen Ja 

Stage deel van selectie ? Neen Neen Neen Neen Ja Ja Ja Ja Ja 
Begeleiding           
Aantal huisbezoeken 
(1j.) 

7 6 8 Nood 8 6 6 8 6 6 

Duur 1 huisbezoek 1u. 1u30 1u30 1u 45min. 1u ? 1u30 1u30 1u 
Themahuisbezoeken Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Vormingen           
Aantal vormingen (1j.) 4 6 11 6 4 6-7 4 9 6 4 
Verplichte vormingen 
(1j.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Praatavond Neen Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee 
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DIENST  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Organisatievorm OCMW Gemeente Gemeente Zuilgebond

en vzw 
OCMW Gemeente OCMW Zuilgebond

en vzw 
Zuilgebond
en vzw 

Gemeente 

Provincie West-VL Antwerp. Antwerp. Antwerp. Oost-VL Oost-VL Oost-VL West-VL Oost-VL Oost-VL 
Aantal aangesloten 
onthaalouders 

11 30 34 80 33 85 40 30 100 25 

Aantal dienst-
verantwoordelijken (1*) 

1 2 2 5 3 4 2 2 5 2 

Werkingsgebied Gemeente Gemeente Gemeente Stad + 
Gemeente 

Gemeente Stad + 
Landelijk 

Gemeente Stad + 
Gemeente 

Stad + 
Landelijk 

Stad + 
Gemeente 

Eigen koepel (2*)     1    1 2  
Selectie           
Aantal stappen 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 
Tijdsduur 3-4m. 3m. 4-5m. 1-2m. 3-4m. 1m. 3-6m. 1m. 3m. 3m. 
Duur startcursus 2d. 4d. 4d. 2d. 5d. 5d. 5d. 3d. 5d. 4d.- 5d. 
Duur stage 2d. 1d. 2d. Neen 2d. 2d. 2d.  Neen 1d. 2d. 
Starten voor 
startcursus 

Ja Neen Neen Ja Neen Neen Neen Ja Ja Neen 

Startcursus deel van 
selectie 

Neen Ja Neen Neen Ja Neen Ja Neen Neen Neen 

Stage deel van 
selectie 

Ja Ja Neen Neen Ja Neen Ja Neen Neen Neen 

Begeleiding           
Aantal huisbezoeken 
(1j.) 

6 ? 9-10 7 6 8 6 7 6-7 6 

Duur 1 huisbezoek 1u 1u 1u 1u 1u30 1u30 1u 1u 1u 2u 
Themahuisbezoeken Neen Ja Ja Ja Ja Neen Neen Ja Neen Neen 
Vormingen           
Aantal vormingen (1j.) 4 10 6-8 4 8 11 4 6-7 7 7 
Verplichte vormingen 
(1j.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Praatavond Neen Neen Neen Ja Ja Neen Neen Ja Neen Neen 
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Legende: 
       d.= Dagen 
       m.= Maand 
       min.= Minuten 
       u.= Uren 
       j.= Jaar 
       ? = gegevens onbekend 
 
 
(1*) = het aantal dienstverantwoordelijken zonder administratieve 
krachten. Deze dienstverantwoordelijken kunnen voltijds, halftijds 
of deeltijds werken. 
 
(2*) = Een cijfer betekent dat de dienst deel uitmaakt van een 
grotere koepel. Hetzelfde cijfer wil zeggen dat de diensten 
behoren tot dezelfde koepel behoren. 

DIENST  21 22 23 24 
Organisatievorm Zuilgebonden 

vzw 
Zuilgebonden 
vzw 

Autonome vzw Zuilgebonden 
vzw 

Provincie West-VL Oost-VL Oost-VL Vl-Brabant 
Aantal aangesloten 
onthaalouders 

35 60 52 42 

 Aantal dienst-
verantwoordelijken (1*) 

2 3 3 2 

Werkingsgebied Gemeente Stad Gemeente Landelijk 
Koepel (2*) 3   3 
Selectie     
Aantal stappen 3 5 4 3-4 
Tijdsduur 1m. 2m. 3m. 1m. 
Duur startcursus 4d. 5d. 5d. 4d. 
Duur stage 2d. 1d. 2d. Vrijblijvend 
Starten voor 
startcursus 

Ja Ja Neen Ja 

Startcursus deel van 
selectie 

Neen Neen Ja Neen 

Stage deel van 
selectie 

Neen Ja Ja Neen 

Begeleiding     
Aantal huisbezoeken 8 5 10 8 
Duur huisbezoeken 1u30 ? 1u 1u 
Themahuisbezoeken Ja Ja Neen Ja 
Vormingen     
Aantal vormingen 6 6-8 6 6 
Verplichte vormingen 4 3 4 4 
Praatavond Ja Ja Neen Ja 
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Bijlage 4: Het profiel van de bevraagde dienstverantwoordelijken 

 
 
Respondent 9 10 11 12 13 14 15 16 
Dienst 7 7 7 8 8 9 10 11 
Geslacht vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw 
Leeftijd 43 31 32 47 30 28 28 33 
Vooropleiding Maatschappelij

k werk 
Maatschappelij
k werk 

Maatschappelij
k werk 

Maatschappelij
k werk 

Maatschappelij
k werk 

Maatschappelij
k werk 

Sociaal 
verpleegkundig
e 

Maatschappelij
k werk 

Werkregime 4/5 halftijds 4/5 voltijds halftijds halftijds deeltijds voltijds 
Werkjaren 14 10 2 18 9 6 6 3 
Aantal 
onthaalouders 

19 17 16 16 19 17 16 11 

 
Respondent 17 18 19 20 21 22 23 24 
Dienst 12 13 14 15 16 17 17 18 
Geslacht vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw 
Leeftijd 45 56 49 44 41 51 23 47 
Vooropleiding Gezinswetensc

happen 
Maatschappelij
k werk 

Maatschappelij
k werk 

Maatschappelij
k werk 

Maatschappelij
k werk 

Maatschappelij
k werk 

Maatschappelij
k werk 

Maatschappelij
k werk 

Werkregime halftijds 4/5 deeltijds deeltijds deeltijds deeltijds voltijds voltijds 
Werkjaren 10 31 27 17 19 23 2 19 
Aantal 
onthaalouders 

15 19 11 0 15 10 30 15 

 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7  8  
Dienst 1 2 3 3 4 5 6 6 
Geslacht vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw 
Leeftijd 54 25 47 27 32 42 36 36 
Vooropleiding Maatschappelij

k werk 
Maatschappelij
k werk 

Sociaal 
verpleegkundig
e 

Psychologie Maatschappelij
k werk 

Sociaal 
verpleegkundig
e 

Maatschappelij
k werk 

Medisch 
secretariaat 
talen 

Werkregime voltijds voltijds 30u/week voltijds voltijds 4/5 voltijds voltijds 
Werkjaren 29 1 16 2 6 16 3 2 
Aantal 
onthaalouders 

34 19 25 21 34 27 19 10 
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Respondent 25 26 27 28 29 30 31 
Dienst 19 19 20 21 22 23 24 
Geslacht vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw 
Leeftijd 29 33 29 29 32 44 42 
Vooropleiding Maatschappelijk 

werk + Politieke 
en Sociale 
wetenschappen 

Maatschappelijk 
werk + 
Vroedkunde 

Maatschappelijk 
werk + Politieke 
en Sociale 
wetenschappen 

Maatschappelijk 
werk 

Maatschappelijk 
werk + Social 
Profit 
Management 

Sociaal 
verpleegkundige 

Maatschappelijk 
werk 

Werkregime voltijds 4/5 voltijds 4/5 voltijds halftijds voltijds 
Werkjaren 2 3 3 7 10 10 19 
Aantal 
onthaalouders 

26 25 17 20 30 16 20 

 
 


