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ven. De problemen zijn echter het 

grootst in de rand van de steden, 

waar de bevolking de voorgaande 

jaren het snelst gestegen is. 

  

Gezinnen op het platteland en uit 

de randen van de steden hebben 

niet dezelfde keuzemogelijkheid 

als hun lotgenoten in de stad. In 

2007 voerde CNAF (Caisée Nati-

onale des Allocations Familiales, 

de organisatie die kinderbijslag 

betaalt) een onderzoek uit. Daaruit 

bleek dat 36 procent van de on-

dervraagde ouders niet de gewens-

te opvang kon vinden. Ze moesten 

tevreden zijn met het bestaande, 

onaangepaste aanbod. In lande-

lijke gebieden is er slechts opvang 

voor 40 procent van de kinderen 

(het gemiddelde in Frankrijk ligt 

op 50 procent). Het aanbod be-

staat er vooral uit opvang door 

gastouders, zeker in dunbevolkte 

gebieden. In veel gemeenten 

werken kindbegeleiders met de 

maximaal toegelaten normen en is 

er geen plaats voor extra kinderen. 

Bovendien is er te weinig in-

stroom van nieuwe medewerkers, 

waardoor de sector niet in de op-

vangbehoefte kan voorziern. Heel 

wat gezinnen die uit de stad zijn 

weggetrokken, geven de overheid 

duidelijk te kennen wat ze willen: 

opvang zoals in de stad, met de-

zelfde kwaliteit en veiligheid. 

Door deze situatie werken be-

geleiders in kinderopvang vaak 

geïsoleerd en hebben ze beperkte 

toegang tot informatie en opleidin-

gen. Voorzieningen nemen mensen 

in dienst met weinig of geen kwa-

lifi caties. Plaatselijke besturen in 

landelijke omgevingen beschikken 

over beperkte budgetten en geven 

prioriteit aan andere activiteiten, 

zoals sport en cultuur, of aan an-

dere leeftijdsgroepen. 

Sinds 2000 wil de overheid het 

aantal plaatsen in de kinderopvang 

uitbreiden. Tegen 2012 zouden er 

300.000 nieuwe plaatsen moeten 

bijkomen, terwijl rapporten onder-

strepen dat er minimum 800.000 

nodig zijn. De Franse president 

verkondigde in 2007 dat kinderop-

vang een recht is voor elke ouder. 

Maar in tijden van grootschalige 

fi nanciële tekorten gaat er meer 

budget naar gastouders dan naar 

kinderdagverblijven, omdat die 

laatste duurder zijn. 

Regelgevingen en fi nanciële tege-

moetkomingen volgens publieke 

normen zijn gunstig voor stedelijke 

voorzieningen, omdat die zich ba-

seren een stedelijk bezettingscijfer 

en de arbeidsmarkt. Maar in lande-

lijke gebieden is een andere aanpak 

nodig: kleinschaliger, op maat van 

voorzieningen die maximaal 15 

kinderen opvangen. De plaatselijke 

besturen op het platteland zijn 

immers klein en hebben niet de 

middelen om aan statuten tege-

moet komen of de gezondheids- en 

veiligheidsnormen van hun grotere 

partners te evenaren. Juist daarom 

Nieuwe landelijke 'oplossingen'  

De ‘babybus’ of mobiel kinderdagverblijf is een vrachtwagen die 

werd omgebouwd volgens de voorschriften van de kinderopvang. 

Er zitten wastafels, toiletten, bedden en spelletjes in. Het weke-

lijkse traject van de bus wordt aangepast aan de opvangvraag uit 

de streek. Zo stopt het dagverblijf gedurende een hele of een halve 

dag in één bepaalde gemeente. De bus parkeert op een daarvoor 

voorziene plaats. Zo kunnen vrouwen die deeltijds werken, hun kind 

toch naar de kinderopvang brengen. Tegelijkertijd beschikt de buurt 

over een tijdelijk opvanginitiatief, in afwachting van een permanen-

te voorziening die gebouwd moet worden. 

De ‘micro-opvang’ is een nieuw experimenteel model, ontstaan na 

de regelgeving van 2007. In deze voorziening kunnen per ruimte 

maximaal negen kinderen terecht. Er werken twee begeleiders, die 

afwisselend tussen de 15 en de 20 kinderen 

opvangen. Door deze aanpak kunnen 

begeleiders samen in een 

‘gedeelde’ ruimte 

werken. 

is een samenwerking tussen plaat-

selijke besturen zo belangrijk voor 

kleine opvanginitiatieven. 

Pilotprojecten op nationaal en Eu-

ropees niveau hebben al een aan-

zet gegeven voor de ontwikkeling 

van innovatieve voorzieningen, op 

maat van de landelijke gebieden. 

Waar de aanpak succesvol bleek, is 

ze overgenomen door alle betrok-

ken voorzieningen. 
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