
1 Gezinnen met jonge kinderen 
Iedereen wil het beste voor zijn of haar kind. Alle kinderen verdienen alle kansen. In Leuven telt je 
toekomst, niet je afkomst. Elk kind moet zich in onze stad kunnen uitleven en ontplooien, kunnen 
ontdekken waar hij of zij goed in is. Ouders mogen daarop vertrouwen. Daarom is de kwaliteit van onze 
opvang, ons onderwijs, van kleuterschool tot universiteit, en onze publieke ruimte zo belangrijk. 

 Kinderopvang voor elk kind 

Sp.a Leuven creëerde deze legislatuur al 120 nieuwe, bijkomende kinderopvangplaatsen vanuit de 
eigen stadsbegroting. Daarmee hebben we de wachtlijsten die er waren vrijwel volledig weggewerkt en 
vinden jonge ouders nu sneller en eenvoudiger een plek in de opvang voor hun kind. Zo hebben we 
ervoor gezorgd dat onze stad klaar is om ook de toekomstige, groeiende noden op te vangen.  

De komende jaren zorgen we voor meer flexibiliteit zodat kinderopvang mee groeit met de verschillende 
of wisselende werkuren van ouders en het levensritme van het gezin. In het bijzonder voor 
alleenstaande ouders kan goede kinderopvang, waar kinderen zich geborgen en gesteund voelen, een 
noodzaak en een ruggensteun zijn. Zéker wanneer het gaat over de opvang van onze allerkleinste 
burgers, staan kwaliteit en betaalbaarheid voorop. We kijken met een blik die focust op het kind en diens 
welzijn. 

Kinderopvang is een krachtig economisch instrument, want ouders rekenen op goede kinderopvang om 
te kunnen werken, solliciteren, opleidingen volgen … Daarnaast is het een geweldig instrument om te 
bouwen aan gelijke kansen voor kinderen.  

Ook de opvang voor en na school tillen we verder naar het hoogste niveau via ons project KinderKuren. 
Steeds staat betaalbaarheid en kwaliteit voorop. Elk kind telt en iedereen moet kunnen genieten van de 
brede waaier aan leuke en stimulerende activiteiten tijdens de opvang van KinderKuren. Goed 
personeel en een rijk aanbod aan activiteiten op school zorgen voor extra mogelijkheden en kansen om 
te ontdekken, bij te leren, talenten te ontplooien, en altijd met een sociale focus.  

1. We investeren verder in de Leuvense kinderopvang om nog meer flexibiliteit en nog meer 
kwaliteit te kunnen bieden. 

2. Wij houden in de kinderdagverblijven van de stad de opvangratio (aantal begeleiders per 
aantal kinderen) op 1 begeleider per 6 kinderen. Het ministerie van Welzijn liet die norm 
zakken tot 1 begeleider per 8 kinderen. Maar kinderopvang waar 1 kinderbegeleider de zorg 
voor 8 kleine kinderen op zich moet nemen, kan in onze ogen niet de nodige kwaliteit en tijd 
nemen om te zorgen en aandacht te geven aan ieder kind. Daarom houden wij vast aan een 
aantal van 1 begeleider per 6 kinderen. Zo garanderen we dat ieder kind met aandacht, zorg, 
tijd en geduld omringd wordt in de kinderopvang. 

3. We blijven de plaatsen met inkomensgerelateerde tarieven uitbreiden (dit zijn sociale tarieven 
die rekening houden met het inkomen van de ouder(s)). Voor ons is immers niet enkel 
aanbod, maar ook betaalbaarheid belangrijk. 

4. We zetten de investeringen in KinderKuren verder. Zo laten we nog meer kinderen genieten 
van goede, betaalbare en uitdagende opvang voor en na school waar kinderen zich kunnen 
ontplooien en nieuwe hobby's of interesses kunnen ontdekken. We rollen KinderKuren verder 
uit over de Leuvense scholen, onafhankelijk van de netten waartoe ze behoren. 

5. We werken samen met voorzieningen en scholen om tekorten of noden te bekijken aan te 
pakken. We blijven samen zoeken hoe we problemen en uitdagingen met een sociale 
toekomstvisie aanpakken. 

6. Een efficiëntere benutting van de tijd na school zorgt voor minder belasting van de kinderen. 

7. Wanneer we er bijvoorbeeld in slagen ook een zorgaanbod na (en eventueel in) school te 
organiseren (logopedie, kiné, ...) moeten de meestal jongere kinderen die vaak meer dan 1 
keer per week bij de kiné/logo langs moeten dit niet meer later op de avond doen. We 
onderzoeken hoe we dit als stad kunnen faciliteren. 



8. We zetten een inschrijvingssysteem op voor vakantiekampjes. 

 Publieke ruimte 

Om kinderen en volwassenen aan te zetten zich meer te voet en met de fiets doorheen de stad te 
bewegen is er nood aan een bewegingsvriendelijk en veilig netwerk van paden die o.a. de 

deelgemeentes met de stadskern verbinden. Daarnaast willen we van ieder plein in Leuven een 
uitnodigende, groene ontmoetingsplek maken voor jong en oud. 

9. Bestaande wegen en paden worden in kaart gebracht en aan een bewegingstoets 
onderworpen. Er moet niet enkel belang gehecht worden aan uitzicht maar ook aan comfort 
en veiligheid voor alle weggebruikers. 

10. Ook wordt bekeken hoe schoolomgevingen eventueel kunnen worden aangepast om de 
steeds terugkerende verkeerschaos bij begin en einde schooltijd te vermijden. 

11. Kinderen moeten veilig kunnen rondlopen in de stad, daarvoor bekijken we de publieke ruimte 
ook door de ogen van kinderen.  

12. Leuven telt een heleboel grote en kleine pleinen. Dat zijn plaatsen vol mogelijkheden: om te 
spelen, te bewegen, te ontspannen of mensen te ontmoeten. De publieke ruimte bepaalt hoe 
graag mensen ergens zijn, hoe thuis ze zich voelen en de ontmoetingen die ze hebben. Niet 
iedereen heeft een tuin of terras thuis, maar iedereen heeft recht op een mooi plein of 
speeltuintje in de buurt. Dat betekent niet dat elk plein ingericht moet worden met 
spectaculaire installaties. Maar wel dat er veel diversiteit is: een fontein en een voetenbeekje, 
een schommel en een boom om in te klimmen. Een klein speeltuig of natuurlijke elementen 
zoals boomstronken, een helling, wat water, een kleine zandbak, of een pingpongtafel, 
trampoline .. kunnen enorm uitnodigend zijn. 

13. Binnen de publieke voorzien we afgebakende zones waarbinnen peuters veilig voldoende 
bewegingsruimte krijgen (bvb laag haagje).  

14. We hebben aandacht voor kinderen met een beperking, en voorzien bvb schommels waaraan 
een rolstoel kan bevestigd worden. 

15. We laten bestaande speelpleinen meegroeien met/aanpassen aan actuele gebruikers. 
Wanneer er binnen een wijk geen jongere kinderen meer aanwezig zijn worden de 
speelterreinen avontuurlijker aangelegd. 

16.  Naast zitbanken bieden we bewegingsmogelijkheden aan voor volwassenen. Een voorbeeld 
hiervan is bvb een speelgrond voor peuters/kleuters die in een cirkel is aangelegd en 
waarrond een aantal toestellen (moet niet te ingewikkeld of duur zijn) worden geplaatst 
waarop de volwassenen kunnen bewegen. We denken dan bvb aan optrekmogelijkheden, 
verhoogjes, ... Uitnodigen tot bewegen doet bewegen, zien sporten doet sporten. 

17. Een andere mogelijkheid is dat op de locatie waar de kinderen hun sport- en andere vrijetijd 
bedrijven ook een attractief aanbod naar de ouders toe wordt georganiseerd. Dat kan sport 
zijn, maar even goed allerlei workshops (bvb rond gezonde voeding en waarom niet waar je 
evengoed tijdens de kookles de maaltijd voor dezelfde avond klaar maakt en mee huiswaarts 
neemt). 

18. We moeten inzetten op een bredere communicatie over wat wij als stad al allemaal te bieden 
hebben (bvb materiaal ontlenen bij het huis van het kind, materialen aan huis geleverd door 
de stad, ...) 

 


