Tienen, 11 juni 2021

Beste ouders,
Via deze weg informeren we u graag over de overname van de voor- en naschoolse kinderopvang in alle
Tiense basisscholen door Ferm Kinderopvang vzw.
Een noodzakelijke overname
Sinds jaren kent de stad Tienen een historische achterstand op het gebied van buitenschoolse
kinderopvang. De Tiense basisscholen waren genoodzaakt om de voor- en naschoolse opvang zelf te
organiseren en vroegen meermaals naar ondersteuning of een overname. Ook de coronacrisis maakte het
nog eens pijnlijk duidelijk: de stad miste een structurele, uniforme organisatie voor de buitenschoolse
kinderopvang.
Daarenboven trad er vanaf 1 januari ’21 een nieuw decreet in werking: ‘houdende de organisatie van
buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten’. De Vlaamse Overheid streeft
hiermee naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Het
lokaal bestuur kreeg hiermee de regierol in handen om een lokaal buitenschools beleid uit te werken.
Afgelopen zomer schakelde de stad dan ook enkele versnellingen hoger en werd er een procedure
opgestart om een externe partner in te schakelen om de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang
op zich te nemen. Een grote investering voor de stad Tienen, maar wel een noodzakelijke om de scholen
optimaal tegemoet te komen én het nieuwe decreet ten volle te kunnen uitwerken.
De procedure om tot een overname te komen omvatte in de eerste plaats een grote bevraging bij de
verschillende scholen. Hieruit bleek meteen ook de grote verscheidenheid aan prijzen en opvanguren
binnen de verschillende Tiense basisscholen.
Alle gegevens werden meegenomen in de overheidsopdracht en van hieruit kon een mooie en uniforme
opdracht worden uitgeschreven. Na de gehele procedure te hebben doorlopen bleek Ferm Kinderopvang
vzw de meest geschikte kandidaat voor de organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang in Tienen.
Begin januari ’21 werd het plan van overname voorgesteld aan de scholen en kregen deze de kans om al
dan niet in te stappen in het verhaal van een overname door Ferm Kinderopvang vzw. Alle 13 Tiense
basisscholen gingen unaniem akkoord met dit voorstel.
De opdracht van Ferm Kinderopvang vzw
Een stevige opdracht, maar sinds begin 2021 is Ferm Kinderopvang vzw aan de slag om in alle Tiense
scholen voor- en naschoolse kinderopvang te voorzien. De overname gebeurt gefaseerd en in ruim overleg
met de scholen.
Ten laatste op 1 september ’21 zal Ferm Kinderopvang vzw in alle 13 Tiense basisscholen opvang
organiseren, dit zowel voor- als naschools vanaf 07.00 tot 18.00 uur en op woensdagnamiddagen
eveneens tot 18.00 uur.
Voor alle Tiense scholen worden dezelfde opvanguren en prijzen gehanteerd. Het uniform maken van de
buitenschoolse opvang heeft naast de voordelen ook de consequentie dat er misschien uren of prijzen
veranderen voor jouw school. Vermits de opvang in alle scholen zeer verschillend was is het bijvoorbeeld
mogelijk dat de uren nu minder ruim of ruimer zijn. We begrijpen dat dit soms voor een omschakeling zorgt
en dat dat even wennen kan zijn.

De overname in praktijk: uren en tarieven
Concreet betekent dit voor de school van jouw kind dat de opvang overgenomen wordt door Ferm
Kinderopvang vzw op 1 september ’21.
Ferm Kinderopvang vzw streeft ernaar dat de vertrouwde gezichten van de opvangmedewerkers (die er nu
reeds zijn) zoveel mogelijk behouden blijven.
Facturatie en administratie zal vanaf 1 september ’21 door Ferm Kinderopvang vzw gebeuren.
De tarieven werden bepaald op basis van:
- de prijzen die reeds werden gehanteerd in de scholen,
- de prijzen in de omliggende gemeenten,
- de minimum- en maximumprijzen en het verschil tussen prijzen voor één of meerdere kinderen die
Kind&Gezin hanteert op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014
‘houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang’.
Volgende tarieven worden gehanteerd:
-

Normaal tarief: €1,17 per begonnen halfuur.
Op woensdagnamiddag: €1,17 per begonnen halfuur, €7,44 voor een halve dag (tussen 3 en 6
uur) en €14,83 voor een hele dag (langer dan 6 uur).

-

Verminderd tarief: Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar de opvang
komen, geldt vanaf het eerste kind: 0,88 euro per begonnen halfuur, €5,58 voor een halve dag en
€11,12 voor een hele dag.

-

Sociaal tarief: Heeft u het financieel moeilijk dan kan u een sociaal tarief aanvragen bij de
verantwoordelijke van de opvang. Bezorg hen hiervoor uw aanslagbiljet of uw recente loonbrieven
via bko.tienen@samenferm.be.
Tarieven: €0.59 per begonnen halfuur, €3.72 voor een halve dag en €7.42 voor een hele dag.

Volgende uren worden gehanteerd:
-

Ochtendopvang:
Avondopvang :
Woensdagmiddag:

07.00 tot 08.20 uur
15.30 tot 18.00 uur
12.30 tot 18.00 uur

De opvang eindigt steeds 15 minuten voor aanvang van de lessen en gaat van start 15 minuten na afloop
van de lessen. In het basisonderwijs zijn de scholen verplicht om in te staan voor dit kwartier van gratis
opvang.
We geven ook nog graag mee dat het gebruik van de buitenschoolse opvang steeds fiscaal aftrekbaar is en
Ferm Kinderopvang vzw jaarlijks een fiscaal attest zal bezorgen voor de opvang waarvan uw kind gebruik
gemaakt heeft. Daarenboven goed nieuws, voor deze belastingvermindering werd het maximumbedrag van
11,20 euro per dag opgetrokken naar 13 euro per dag.
Vragen of opmerkingen?
Binnenkort krijgt u nog extra info wat betreft het administratieve luik maar zit u ondertussen al met vragen,
dan kan u Ferm Kinderopvang vzw bereiken via bko.tienen@samenferm.be en op het nummer
016 78 13 27.

Ferm Kinderopvang vzw en stad Tienen kijken er alvast heel erg naar uit om middels deze samenwerking
mee garant te staan voor de kwaliteitsvolle opvang van uw kind.

Met vriendelijke groeten,
Ferm Kinderopvang Tienen
O.L.V. Broedersstraat 6 bus 2 in Tienen
bko.tienen@samenferm.be
016 78 13 27
Team jeugd en Huis van het Kind
Stad Tienen
Sint-Jorisplein 20 in Tienen
kindenjeugd@tienen.be
016 80 45 49

