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Inleiding 

 

Op 21 november 2016 vond een informatieavond plaats over het haalbaarheidsonderzoek voor 

een multifunctionele accommodatie in Zuiddorpe. De uitkomst van dit onderzoek was het behoud 

van 't Kaaike als multifunctionele accommodatie. 

 

Tijdens deze informatieavond werd er ook gevraagd naar de mogelijkheden om 0-4 jarigen opvang 

in te richten in Zuiddorpe. Om deze vraag te beantwoorden, is er een werkgroep '0-4 jarigen 

opvang' geformeerd. Deze werkgroep (Mieke van Valen, Gerlinde Koster-Hamelink en Annemie 

van Roij) wil nagaan welke behoeften en wensen ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd tot 

12 jaar hebben ten aanzien van professionele kinderopvang en peuteronderwijs. Het onderzoek 

gaat tevens na welke mogelijkheden wenselijk zijn om de opvangtijden aan te passen aan de 

arbeidsomstandigheden van ouders/verzorgers, ook in de schoolvakanties. 

 

In deze rapportage treft u de mening aan van ouders/verzorgers die woonachtig zijn in Zuiddorpe 

of Overslag NL. 

Per 1 januari 2017 waren er in Zuiddorpe 97 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Voor 26 kinderen 

heb ik een ingevulde vragenlijst ontvangen. De respons bedraagt 26,80%. Ik heb ook vier ingevulde 

vragenlijsten ontvangen voor kinderen die in 2017 geboren worden in Zuiddorpe. 

 

Per 1 januari 2017 waren er in Overslag NL 44 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Voor 16 

kinderen heb ik een ingevulde vragenlijst ontvangen. De respons bedraagt 36,36%. 

De uitkomsten van de enquête zijn indicatief voor de groep jonge ouders die behoeften en 

wensen hebben ten aanzien van kinderopvang in Zuiddorpe. 

De werkgroep wil alle ouders bedanken voor de tijd en moeite die ze genomen hebben om hun 

mening te geven en hun behoeften kenbaar te maken. 

 

Namens de werkgroep ‘0-4 jarigen opvang’ 

Annemie van Roij MA 
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Verwante literatuur  

 

"Miljoenen voor kinderopvang zijn mooi, maar niet genoeg" (Alwin Kuiken, 26-04-2016) 

 

Zolang niet alle peuters vier dagdelen naar de opvang kunnen, blijft Nederland internationaal ver 

achterlopen (Gjalt Jellesma, BOinK). Gemeenten krijgen in totaal 60 miljoen van het Rijk, zodat alle 

peuters naar een kinderopvang of een peuterspeelzaal kunnen. Voor dat bedrag kunnen 

gemeenten twee dagdelen opvang bieden aan kinderen van ouders die geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag. Dit zijn kinderen van wie een, of beide ouders niet werken. 

 

In 2016 ontvangen gemeenten de eerste 10 miljoen Euro. De komende vijf jaar komt daar steeds 

10 miljoen bij. 

 

"Wachtlijsten kinderopvangplekken terug van weggeweest" (20-09-2016) 

 

Het aantal kinderen in de kinderopvang is in 2016 enorm gestegen. Dit is terug te voeren op de 

aantrekkende economie en daarmee samenhangend een groeiend aantal moeders dat weer gaat 

werken. 

 

BOinK spreekt van een jojo-effect, waarbij bezuinigingen leidden tot veel faillissementen, juist 

toen het aantal opvanglocaties aan de grote vraag leek te voldoen. Van alle peuters ging meer dan 

de helft in 2015 naar de opvang. 

 

De kinderopvangtoeslag dekt gemiddeld 62% van de kosten. Volgens de Wet Kinderopvang 

financieren ouders, werkgevers en de overheid formeel de kinderopvang. 
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"Dreigende leerachterstanden door bezuinigingen" (AD 23-02-2017) 

 

Volgens de overheid is er in 2018 minder geld nodig voor de voorschoolse educatie, omdat er 

minder kinderen met een leerachterstand zijn. Volgens staatssecretaris Dekker is dit te verklaren 

door de daling van het totaal aantal basisschoolleerlingen. 

Het aantal leerlingen met risico op achterstanden is echter ruim twee keer zo groot als waar de 

afgelopen jaren van uit werd gegaan. Door de bezuinigingen zal segregatie ontstaan tussen 

kinderen van werkende ouders en kinderen van werkeloze ouders. Voorschoolse educatie voor 

alle kinderen van 2-4 jaar zou de oplossing zijn volgens de Sociaal Economische Raad (SER). Door 

alle kinderen van 2-4 jaar 16 uren voorschoolse educatie te bieden, zouden zij allen profiteren van 

gelijke kansen. 

Vanwege de migranten in onze samenleving zijn taalachterstanden altijd aanwezig. "Onderzoek 

laat zien dat kwalitatief zeer goede kinderopvang leidt tot sociale en slimmere kinderen (Sent en 

Schippers, 2011). 

 

Kinderopvangtoeslag 

 

Ouders die gebruik maken van kinderopvang in Nederland, betalen de kosten zelf. Een deel van de 

kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Dit geldt voor inwoners met de Nederlandse 

nationaliteit en voor inwoners met een geldige verblijfsvergunning. Op www.belastingdienst.nl is 

uitgebreide informatie te vinden en de mogelijkheid om een proefberekening te maken.  

 

Ouders die beiden werken, studeren, een traject volgen om werk te vinden of verplicht een 

inburgeringscursus volgen kunnen kinderopvangtoeslag krijgen. 

 

Kinderopvangtoeslag kan alleen aangevraagd worden voor de uren, die aan de hierboven 

genoemde activiteiten worden besteed. 

Voor ouders die in Nederland wonen, en werken in een ander EU-land (b.v. België) gelden 

dezelfde voorwaarden als voor mensen die in Nederland werken. 

http://www.belastingdienst.nl/
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Analyse Zuiddorpe 

 

Vragenlijsten  

 

13 vragenlijsten zijn ingevuld door ouders, 4 door aanstaande ouders, die hun eerste kind 

verwachten in 2017 en 3 vragenlijsten zijn ingevuld bij wijze van support en interesse in de 

uitkomsten van het onderzoek. 

 

 

 

De leeftijd van de kinderen 

 

De ouders werd gevraagd om de kinderen uit hun gezin te verdelen over 4 leeftijdscategorieën.  

De vragenlijsten werden ingevuld voor: 

4 kinderen van 0-2 jaar, 26,67%; 

5 kinderen van 2-4 jaar, 35,71%; 

2 kinderen van 4-5 jaar, 22,22%; 

15 kinderen van 5-12 jaar, 25,42%. 

 

13

4

3

VRAGENLIJST

Ingevuld door ouder Ingevuld door aanstaande ouder Ingevuld als support
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Huidige opvang 

 

De ouders is gevraagd naar hoe de opvang op dit moment door hen is geregeld. Men kon kiezen 

uit de volgende opties: 

o Zelf, namelijk door parttime te werken en/of doordat mijn partner niet werkt; 

o Familie / vrienden / buren; 

o Gastouder (Nederland / België); 

o Kinderdagverblijf (Nederland / België); 

o Peuterspeelzaal (Koewacht NL / Axel / Westdorpe / __________); 

o Peuteronderwijs in België); 

o Basisonderwijs (Nederland / België); 

o Anders, namelijk ____________________________ 

Van de respondenten zijn er 8, die de kinderen onderbrengen bij familie, vrienden of buren.  

6 ouders geven aan, dat ze de kinderen geheel of gedeeltelijk zelf opvangen. 3 ouders brengen de 

kinderen naar het basisonderwijs in Nederland en 1 ouder brengt het kind naar het basisonderwijs 

in België. 2 ouders maken gebruik van een Nederlandse gastouder. 4 ouders brengen de kinderen 

naar een kinderdagverblijf in Nederland en 2 naar een kinderdagverblijf in België. 
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Peuteronderwijs wordt gevolgd in Axel (1), Koewacht NL (1) of België (1). Voor 4 ouders is dit nog 

niet van toepassing. 1 van deze aanstaande ouders geeft aan in de toekomst te kiezen voor een 

combinatie van familie/vrienden/buren en een Nederlandse gastouder. 

 

 

 

Ouders geven veel verschillende redenen, waarom ze kiezen voor deze opvangvormen of 

combinaties ervan. Hieronder de genoemde argumenten: 

o Genieten van een dag bij opa en oma; 

o Familie en vrienden doen dit gratis; 

o Familie en gastouders in eigen dorp zijn een pluspunt; 

o Gastouder is flexibel en zorgt voor warm eten; 

o Flexibiliteit en gemak; 

o Ons werk is afgestemd op 2,5 dagen crèche en zaterdag familie of vrienden; 

o Leren samen spelen op kinderdagverblijf of peuterspeelzaal; 

o Nederlandse opvang, want wij zijn Nederlanders; 

o Al onze kinderen naar dezelfde BSO in Zuiddorpe; 

o Door sluiting school Zuiddorpe, gestart in Koewacht NL of België; 

o België is goedkoper; 

o België is op de route naar ons werk. 

1
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Kinderopvang en peuterspeelzaal voor 0-4 jarigen in Zuiddorpe 

 

11 ouders willen kinderopvang en peuterspeelzaal in Zuiddorpe en gaan daar ook gebruik van 

maken. 5 ouders zouden geen gebruik maken van kinderopvang in Zuiddorpe en 1 ouder geeft aan 

niet meer te willen wisselen van opvanglocatie. 

 

 

 

Afhankelijkheid van kinderopvang 

 

Van de ouders en aanstaande ouders geven er 13 aan gedeeltelijk afhankelijk te zijn van 

kinderopvang. 1 ouder is geheel afhankelijk van kinderopvang, 1 nauwelijks en 2 ouders geven aan 

niet afhankelijk te zijn van kinderopvang. 
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Ideale openingstijden van de kinderopvang 

 

Ouders is gevraagd naar de voor hen ideale openingstijden. Men kon kiezen uit: 

o Opvang van 's ochtends 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur; 

o Opvang gedurende de gehele dag van __________ uur tot __________ uur; 

o Ochtenden van 7.30 - 12.00 uur; 

o Ochtenden van 7.30 - 13.00 uur (inclusief lunch); 

o Middagen vanaf 12.00 / 13.00 tot __________ uur; 

o Flexibele tijden gedurende de week, welke? 

o Anders, namelijk. 

 

4 ouders willen opvang van 7.00 - 19.00 uur. Wanneer ouders de mogelijkheid krijgen, zelf tijden 

in te vullen, geven 5 ouders een veelheid van wensen en om die allemaal op te vangen, zou de 

kinderopvang geopend moeten zijn van 7.00 - 20.00 uur.  

2 ouders willen kinderopvang in de ochtenden, waarvan 1 ouder ook een lunch wil voor het kind. 

1 ouder wil kinderopvang in de middag tot 18.00 uur. 

3 ouders hebben behoefte aan flexibele opvang, waarbij 2 ouders aangeven voor- en naschoolse 

opvang te willen in Zuiddorpe.  

Voor 3 ouders is kinderopvang niet meer van toepassing. 

 

3

4

2

1

1

1

1

1

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

FLEXIBELE TIJDEN GEDURENDE DE WEEK

OPVANG VAN 7.00 - 19.00 UUR

OPVANG VAN 7.00 - 18.00 UUR

OPVANG VAN 7.00 - 17.00 UUR

OPVANG VAN 8.00 - 20.00 UUR

OPVANG VAN 8.00 - 17.30 UUR

MIDDAGEN VAN 12.00/13.00 - 18.00 UUR

OCHTENDEN VAN 7.30 - 12.00 UUR

OCHTENDEN VAN 7.30 - 13.00 UUR (INCLUSIEF LUNCH)

Ideale openingstijden 



 
 RAPPORTAGE ONDERZOEK KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL 0-4 JARIGEN 

ZUIDDORPE & OVERSLAG NL 

 

 
 

10 

Ouders geven diverse redenen aan om te kiezen voor kinderopvang in Zuiddorpe met vooral 

flexibele openingstijden. 

o Wij willen voor- en naschoolse en vakantie opvang; 

o Zonder voorzieningen in Zuiddorpe is het vervoer een probleem; 

o Opvang dichter bij huis; 

o Mensen uit het eigen dorp leren kennen; 

o Zelf voor het werk brengen en na het werk ophalen; 

o Tijden aangegeven waarop wij werken; 

o Onze werktijden variëren; 

o Kinderopvang vanaf ’s ochtends vroeg; 

o Opvang in Zuiddorpe om opa en oma te ontlasten; 

o Geen opvang nodig. 

 

Wensen op het gebied van peuteronderwijs 

 

Ouders is gevraagd naar hun wensen op het gebied van peuteronderwijs vanaf 2 jaar. Men kon 

hierbij kiezen uit: 

o Mijn kind mag naar het peuteronderwijs in de peuterspeelzaal; 

o Mijn kind volgt __________ (aantal) ochtenden peuteronderwijs; 

o Ik kies elke week voor dezelfde ochtenden; 

o Ik wil die ochtenden flexibel invullen; 

o Mijn kind volgt vijf ochtenden peuteronderwijs (ook wanneer ik zelf thuis ben); 

o Naast peuteronderwijs heb ik ook kinderopvang nodig voor mijn kind; 

o Anders, namelijk. 

 

 

 

 



 
 RAPPORTAGE ONDERZOEK KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL 0-4 JARIGEN 

ZUIDDORPE & OVERSLAG NL 

 

 
 

11 

Ouders van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kiezen allemaal voor peuteronderwijs in de 

peuterspeelzaal. Het aantal ochtenden varieert van 2 - 5. 3 ouders kiezen ervoor om het kind altijd 

op dezelfde ochtenden naar de peuterspeelzaal te brengen, 4 ouders vullen die ochtenden liever 

flexibel in. 1 ouder geeft aan het kind 5 ochtenden naar de peuterspeelzaal te brengen, ook 

wanneer er een van beide ouders thuis is. 4 ouders geven aan dat ze een combinatie van 

peuteronderwijs en kinderopvang nodig hebben. 

6 ouders hebben geen wensen, omdat hun kinderen naar het basisonderwijs gaan. 

1 ouder geeft aan kinderopvang te willen in Zuiddorpe, totdat het kind 2,5 jaar oud is. Daarna gaat 

het naar Belgisch kleuteronderwijs. 

1 ouder heeft geen wensen meer, omdat de jongste bijna 4 jaar wordt. 

1 ouder geeft aan dat peuteronderwijs gewenst is als voorziening voor alle kinderen vanaf 2 jaar. 
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Ideale schoolvakantieregeling 

 

Ouders is gevraagd naar wat voor hen de meest ideale schoolvakantieregeling zou zijn. Er kon uit 

de volgende opties gekozen worden: 

o Ik heb geen kinderopvang nodig gedurende de schoolvakanties; 

o Gedurende de volgende schoolvakanties heb ik opvang nodig _______________________; 

o Ik wil flexibel gebruik maken van de kinderopvang gedurende de schoolvakanties; 

o Ik wil gedurende de schoolvakanties ook kinderopvang voor mijn kinderen, die ouder zijn 

dan 4 jaar; 

o Anders, namelijk. 

 

Een ruime meerderheid van 12 ouders geeft aan flexibel gebruik te willen maken van 

kinderopvang gedurende de schoolvakanties. 1 ouder heeft 2 ochtenden kinderopvang nodig en 1 

ouder heeft opvang nodig wanneer beiden geen verlof hebben. 

4 ouders willen gedurende de schoolvakanties ook opvang voor de kinderen, die ouder zijn dan  

4 jaar. 1 ouder wil flexibele opvang in de schoolvakanties vanwege de flexibele werktijden van hen 

beiden. 1 ouder geeft aan te kiezen voor de buitenschoolse opvang van de basisschool, die de 

kinderen bezoeken. De oma's passen op. 5 ouders geven aan geen kinderopvang nodig te hebben 

gedurende de schoolvakanties. 
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Basisonderwijs als voorziening in Zuiddorpe  

 

13 ouders willen graag basisonderwijs in Zuiddorpe. 1 ouder vindt het jammer dat de school weg 

is, maar de basisschool in Axel is prima. 1 ouder wil niet meer veranderen van school. 1 ouder 

vindt de vragenlijst in strijd met de sluiting van de basisschool. 2 ouders hebben geen behoefte 

aan basisonderwijs in Zuiddorpe. 

 

 

 

 

Overige opmerkingen 

 

Tot slot kregen de respondenten de mogelijkheid om te vermelden, wat zij nog belangrijk vonden. 

Een aantal van deze opmerkingen wil ik hier graag citeren: 

o Het zou voor het dorp een enorme verrijking zijn geweest, als de school was gebleven. Er is 

nu geen samenhang meer voor de kinderen in het dorp, omdat ze naar verscheidene 

scholen in de omgeving gaan. Er is geen binding met het dorp en de leefbaarheid van het 

dorp is hiermee erg verslechterd; 
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o Deze vragenlijst roept bij mij veel vraagtekens op en zelfs boosheid. Twee jaar geleden een 

school sluiten en nu informeren naar de wensen van ouders, is voor mij te laat. Ik heb voor 

mijn kinderen de keuze gemaakt voor de basisschool in Koewacht. Ik verander niet meer 

van locatie. Ik waardeer jullie inzet en goede bedoelingen, maar het raakt me wel, omdat 

het twee jaar te laat is. Gewoon heel jammer dat de school gesloten is en het 

onontkoombare gevolg is, dat dit grote consequenties heeft voor de leefbaarheid van 

Zuiddorpe; 

o Onderwijs zou fijn zijn in Zuiddorpe, wanneer er voldoende kinderen gebruik van maken; 

o Ik zou basisonderwijs zeker als voorziening willen hebben. Het is goed voor de leefbaarheid 

in Zuiddorpe. Mensen leren elkaar kennen via school, zowel ouders als kinderen. Wanneer 

kinderen elders naar school gaan, kennen ze andere kinderen uit het dorp niet en gaan ze 

ook niet zo snel deelnemen aan activiteiten buiten school. Zeker om later samen naar het 

voortgezet onderwijs te fietsen is dit zeer belangrijk; 

o Kunnen mijn kinderen voor- en naschoolse opvang krijgen in Zuiddorpe en wordt dan het 

vervoer geregeld? 

o Indien er van een bepaalde leeftijdsgroep voldoende kinderen zouden zijn, zou er voor die 

groep onderwijs ingericht kunnen worden in Zuiddorpe, als nevenvestiging van een 

basisschool in Axel. Dan hoeven die leerlingen tenminste niet over het gevaarlijke fietspad 

naar Axel. Dit is een actiepunt van ‘Mooi Zuiddorpe’. Hier hoor je niets meer over; 

o Kwalitatief goed basisonderwijs als voorziening zou fijn zijn. De groepen mogen niet te 

klein zijn. Kinderopvang in Zuiddorpe zou erg fijn zijn, omdat het prettiger is om ons kindje 

straks dicht bij huis te kunnen wegbrengen, bij voorkeur te voet of op de fiets; 

o Het zou fantastisch zijn als het oude schooltje weer in gebruik genomen zou worden; 

o Basisonderwijs is belangrijk voor de leefbaarheid van Zuiddorpe; 

o Veel succes! 
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Conclusies voor de kern Zuiddorpe 

 

Op basis van de uitkomsten van de enquête onder ouders met jonge kinderen en aanstaande 

ouders kan er een aantal interessante conclusies getrokken worden: 

o De ingevulde vragenlijsten vertegenwoordigen 31% van de kinderen in de leeftijd van 0-4 

jaar en 4 kinderen, die geboren worden in 2017. 

o De meeste ouders geven aan dat ze op dit moment de kinderopvang geregeld hebben met 

familie, buren en vrienden of ze vangen hun kinderen zelf op. Als het gaat om gastouders, 

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of basisonderwijs kiest de meerderheid van de ouders 

voor Nederlandse voorzieningen. 

o 65% van de ouders vindt kinderopvang in Zuiddorpe voor hun gezinssituatie een ideale 

voorziening. 

o 82% van de ouders is geheel of gedeeltelijk afhankelijk van kinderopvang, 18% niet of 

nauwelijks. 

o 60% van de ouders geeft aan opvang nodig te hebben gedurende de hele dag en om aan 

alle wensen te voldoen zou de opvang open moeten zijn van 7.00 – 20.00 uur. 20% wil de 

opvang graag flexibel invullen en de overige 20% kiest voor halve dagen hetzij ’s morgens 

hetzij ’s middags. 

o Gevraagd naar de wensen op het gebied van peuteronderwijs kiest 90% van de ouders en 

aanstaande ouders voor peuteronderwijs in Zuiddorpe. Hun kinderen zullen dit onderwijs 

ook meerdere ochtenden volgen. 50% van de ouders met peuters geven aan dat hun kind 

vijf ochtenden peuteronderwijs mag volgen, ook als ze zelf thuis zijn. 

o 76% van de ouders heeft flexibele kinderopvang nodig gedurende de schoolvakanties, 

waarvan 19% dan ook opvang nodig heeft voor hun kinderen die ouder zijn dan 4 jaar.  

24% van de ouders heeft geen opvang nodig tijdens de schoolvakanties. 

o 72% van de ouders heeft behoefte aan basisonderwijs als voorziening in Zuiddorpe. 11% 

heeft daar geen behoefte aan en 17% van de huidige ouders wisselen hun kinderen niet 

meer van locatie. 

 



 
 RAPPORTAGE ONDERZOEK KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL 0-4 JARIGEN 

ZUIDDORPE & OVERSLAG NL 

 

 
 

16 

Prognose voor de kern Zuiddorpe 

 

Aan de hand van de hierboven genoemde percentages en de bevolkingssamenstelling kunnen we 

een prognose maken van het aantal kinderen dat gebruik zal maken van kinderopvang en 

peuteronderwijs in Zuiddorpe. 

De leeftijdsgroep van 2-4 jaar bestaat uit 14 kinderen, waarvan 13 kinderen (90%) 

peuteronderwijs mogen volgen voor twee tot vijf ochtenden per week. 

De leeftijdsgroep van 0-1 jaar bestaat uit 15 kinderen, waarvan 10 kinderen (65%) gebruik zullen 

maken van de kinderopvang en nog 4 kinderen die dat nodig hebben naast het peuteronderwijs. 

Samen met de 4 kinderen, waarvan ik met enige zekerheid kan zeggen dat ze geboren worden in 

2017, bedraagt de prognose voor kinderopvang in Zuiddorpe in totaal 18 kinderen. 
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Analyse Overslag NL 

 

Vragenlijsten  

 

8 vragenlijsten zijn ingevuld door ouders en 1 door een pleegouder. 

 

 

 

De leeftijd van de kinderen 

 

De ouders werd gevraagd om de kinderen uit hun gezin te verdelen over 4 leeftijdscategorieën.  

De vragenlijsten werden ingevuld voor: 

2 kinderen van 0-2 jaar, 22,22%; 

3 kinderen van 2-4 jaar, 50,00%; 

3 kinderen van 4-5 jaar, 100,00%; 

8 kinderen van 5-12 jaar, 30,77%. 

8

1

VRAGENLIJST

Ingevuld door ouder Ingevuld door pleegouder
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Huidige opvang 

 

De ouders is gevraagd naar hoe de opvang op dit moment door hen is geregeld. Men kon kiezen 

uit de volgende opties: 

o Zelf, namelijk door parttime te werken en/of doordat mijn partner niet werkt; 

o Familie / vrienden / buren; 

o Gastouder (Nederland / België); 

o Kinderdagverblijf (Nederland / België); 

o Peuterspeelzaal (Koewacht NL / Axel / Westdorpe / __________); 

o Peuteronderwijs in België); 

o Basisonderwijs (Nederland / België); 

o Anders, namelijk ____________________________ 
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Van de respondenten zijn er 3, die de kinderen onderbrengen bij familie, vrienden of buren.  

5 ouders geven aan, dat ze de kinderen geheel of gedeeltelijk zelf opvangen. 5 ouders brengen de 

kinderen naar het basisonderwijs in Overslag B. 1 ouder brengt het kind naar een kinderdagverblijf 

in België en 4 ouders kiezen voor peuteronderwijs in Overslag B. 

 

 

 

Ouders geven veel verschillende redenen, waarom ze kiezen voor deze opvangvormen of 

combinaties ervan. Hieronder de genoemde argumenten: 

o België is goedkoop; 

o België is dichtbij, hetzelfde dorp Overslag B; 

o Eén ouder is thuis; 

o Tevreden over de kwaliteit in België; 

o Kinderopvang is niet toereikend, we werken allebei in ploegen. 
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Kinderopvang en peuterspeelzaal voor 0-4 jarigen in Zuiddorpe 

 

5 ouders geven aan dat kinderopvang en peuterspeelzaal niet meer van toepassing is voor hun 

gezin en de overige 4 ouders zouden geen gebruik maken van kinderopvang en peuteronderwijs in 

Zuiddorpe.  

 

 

 

Afhankelijkheid van kinderopvang 

 

Van de ouders geven er 2 aan gedeeltelijk afhankelijk te zijn van kinderopvang. 2 ouders zijn 

geheel afhankelijk van kinderopvang en 5 ouders geven aan niet afhankelijk te zijn van 

kinderopvang. 

 

Nee
Niet van 

toepassing

KINDEROPVANG IN ZUIDDORPE IS 
IDEAAL

Gedeeltelijk

Geheel

Niet

AFHANKELIJK VAN KINDEROPVANG
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Ideale openingstijden van de kinderopvang 

 

Ouders is gevraagd naar de voor hen ideale openingstijden. Men kon kiezen uit: 

o Opvang van 's ochtends 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur; 

o Opvang gedurende de gehele dag van __________ uur tot __________ uur; 

o Ochtenden van 7.30 - 12.00 uur; 

o Ochtenden van 7.30 - 13.00 uur (inclusief lunch); 

o Middagen vanaf 12.00 / 13.00 tot __________ uur; 

o Flexibele tijden gedurende de week, welke? 

o Anders, namelijk. 

 

1 ouder wil opvang van 7.00 - 19.00 uur en 1 ouder van 6.15 – 19.00 uur.  

Voor 4 ouders is kinderopvang niet meer van toepassing. 

 

 

 

Ouders geven hiervoor diverse redenen aan: 

o Naschoolse opvang op de school van Overslag; 

o ’s Ochtends vroeg en ’s avonds laat zijn een probleem vanwege de ploegen; 

o Kinderen niet uit hun vertrouwde omgeving halen; 

o De kinderen zijn ouder dan 4 jaar; 

o Er is altijd iemand thuis. 
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Wensen op het gebied van peuteronderwijs 

 

Ouders is gevraagd naar hun wensen op het gebied van peuteronderwijs vanaf 2 jaar. Men kon 

hierbij kiezen uit: 

o Mijn kind mag naar het peuteronderwijs in de peuterspeelzaal; 

o Mijn kind volgt __________ (aantal) ochtenden peuteronderwijs; 

o Ik kies elke week voor dezelfde ochtenden; 

o Ik wil die ochtenden flexibel invullen; 

o Mijn kind volgt vijf ochtenden peuteronderwijs (ook wanneer ik zelf thuis ben); 

o Naast peuteronderwijs heb ik ook kinderopvang nodig voor mijn kind; 

o Anders, namelijk. 

 

2 ouders kiezen voor onderwijs in Overslag B vanaf 2,5 jaar. 1 ouder geeft aan dat hun kind 5 

ochtenden peuteronderwijs volgt, ook wanneer een of beide ouders thuis zijn. 1 ouder geeft aan 

dat hun kind ook 2 middagen peuteronderwijs volgt en 1 ouder heeft naast peuteronderwijs ook 

nog kinderopvang nodig. 
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Ideale schoolvakantieregeling 

 

Ouders is gevraagd naar wat voor hen de meest ideale schoolvakantieregeling zou zijn. Er kon uit 

de volgende opties gekozen worden: 

o Ik heb geen kinderopvang nodig gedurende de schoolvakanties; 

o Gedurende de volgende schoolvakanties heb ik opvang nodig _______________________; 

o Ik wil flexibel gebruik maken van de kinderopvang gedurende de schoolvakanties; 

o Ik wil gedurende de schoolvakanties ook kinderopvang voor mijn kinderen, die ouder zijn 

dan 4 jaar; 

o Anders, namelijk. 

 

3 ouders geven aan flexibel gebruik te willen maken van kinderopvang in Zuiddorpe gedurende de 

schoolvakanties. 1 ouder heeft de laatste drie weken van juli kinderopvang in Zuiddorpe nodig, 

omdat de kinderopvang in Wachtebeke B dan gesloten is. 1 ouder heeft voor alle Belgische 

schoolvakanties kinderopvang nodig en 3 ouders willen gedurende de schoolvakanties ook opvang 

voor de kinderen, die ouder zijn dan 4 jaar.  
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Basisonderwijs als voorziening in Zuiddorpe  

 

2 ouders willen graag basisonderwijs in Zuiddorpe. 6 ouders hebben geen behoefte aan 

basisonderwijs in Zuiddorpe en voor 1 ouder is basisonderwijs na de zomervakantie niet meer van 

toepassing. 

 

 

 

Overige opmerkingen 

 

Tot slot kregen de respondenten de mogelijkheid om te vermelden, wat zij nog belangrijk vonden. 

Een aantal van deze opmerkingen wil ik hier graag citeren: 

o Wij wonen in Overslag NL en er zou een schoolbusje moeten rijden, als ik mijn kinderen 

naar Zuiddorpe naar school laat gaan; 

o De school in Overslag B is een prima, goedkoop alternatief voor kinderopvang vanaf  

2,5 jaar; 

o Er zijn voldoende kwalitatief goede voorzieningen in de buurt. In de zomervakanties 

moeten we de krachten bundelen; 

o Als de leefbaarheid in Zuiddorpe in tact moet blijven, dan moeten er voor de diverse 

leeftijdscategorieën van de bevolking voorzieningen zijn; 

o De speelweek in de kern Zuiddorpe moet door blijven gaan. 

Ja

Nee

Niet van 
toepassing

BASISONDERWIJS
IN ZUIDDORPE
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Conclusies voor de kern Overslag NL 

 

Op basis van de uitkomsten van de enquête onder ouders met jonge kinderen kan er een aantal 

interessante conclusies getrokken worden: 

o De ingevulde vragenlijsten vertegenwoordigen 33% van de kinderen in de leeftijd van 0-4 

jaar. 

o De meeste ouders geven aan dat ze op dit moment de kinderopvang geregeld hebben door 

de kinderen vanaf 2,5 jaar te plaatsen op de basisschool in Overslag B of ze vangen hun 

kinderen zelf op. 3 ouders regelen een en ander met familie, buren en vrienden. De ouders 

kiezen hierbij voor de voorzieningen in het eigen dorp. Kinderopvang in Zuiddorpe is voor 

hun gezinssituatie niet de ideale voorziening. 

o 44% van de ouders is geheel of gedeeltelijk afhankelijk van kinderopvang, 56% niet. 

o 33% van de ouders geeft aan opvang nodig te hebben gedurende de hele dag en om aan 

de wensen te voldoen zou de opvang open moeten zijn van 6.15 – 19.00 uur.  

o Gevraagd naar de wensen op het gebied van peuteronderwijs kiezen de ouders voor 

peuteronderwijs in Overslag B vanaf 2,5 jaar. Hun kinderen zullen dit onderwijs ook vijf 

ochtenden volgen. 1 ouder geeft aan dat hun kind vijf ochtenden peuteronderwijs mag 

volgen, ook als een of beide ouders thuis zijn. 1 ouder brengt het kind ook twee middagen 

naar het peuteronderwijs en 1 ouder heeft naast peuteronderwijs ook kinderopvang nodig. 

o 27% van de ouders heeft flexibele kinderopvang nodig gedurende de schoolvakantie, en 

27% heeft ook opvang nodig voor hun kinderen die ouder zijn dan 4 jaar. 27% van de 

ouders heeft geen opvang nodig tijdens de schoolvakanties. 18% geeft duidelijk aan voor 

de Belgische schoolvakanties kinderopvang nodig te hebben in Zuiddorpe. 

o 22% van de ouders heeft behoefte aan basisonderwijs als voorziening in Zuiddorpe. 11% 

geeft aan dat basisonderwijs hoort bij de basisvoorzieningen voor de leefbaarheid van een 

dorp, dus ook noodzakelijk voor Zuiddorpe. De overige 67% kiest voor de voorzieningen in 

de eigen woonkern, dus maakt gebruik van de voorzieningen in Overslag B. 
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Prognose voor de kern Overslag NL 

 

Aan de hand van de hierboven genoemde percentages en de bevolkingssamenstelling kunnen we 

een prognose maken van het aantal kinderen dat vanuit Overslag NL gebruik zal maken van 

kinderopvang en peuteronderwijs in Zuiddorpe. 

Voor de leeftijdsgroep van 0-4 jaar geven de ouders aan voor kinderopvang en peuteronderwijs 

gebruik te maken van de voorzieningen in Overslag B en Wachtebeke B.  

Er is weliswaar behoefte aan basisonderwijs in Zuiddorpe, maar nu daar de school gesloten is en er 

geen kindvoorzieningen zijn, is het natuurlijk begrijpelijk dat ouders woonachtig in Overslag NL 

kiezen voor de voorzieningen in het eigen dorp en gebruik maken van de mogelijkheden in 

Overslag B. 
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Bijlage 1 

 

Werkgroep 0-4 jarigen opvang 

Zuiddorpe / Overslag 

Romerswaalestraat 2;  

4574RK Zuiddorpe; 

06-13310930;  

avroij@zeelandnet.nl  

 

 

Betreft: Peiling van de wensen en behoeften onder ouders met jonge kinderen op het gebied 

               van kinderopvang en peuterspeelzaal in Zuiddorpe. 

 

 

Zuiddorpe, 24 januari 2017 

 

 

Beste inwoners van Zuiddorpe en Overslag, 

 

Op 21 november 2016 vond een informatieavond plaats over het haalbaarheidsonderzoek voor 

een multifunctionele accommodatie in Zuiddorpe. De uitkomst van dit onderzoek is het behoud 

van ’t Kaaike als multifunctionele accommodatie.  

 

Tijdens deze informatieavond is ook gevraagd naar opvang voor 0-4 jarigen in Zuiddorpe. Hiervoor 

willen wij als werkgroep d.m.v. een vragenlijst, de behoeften en wensen peilen onder de inwoners 

van Zuiddorpe en Overslag NL, die ouder/verzorger zijn van kinderen in de leeftijd tot 12 jaar of 

die in de nabije toekomst (pleeg)ouder zullen worden. U kunt bij het invullen ook rekening houden 

met mogelijke gezinsuitbreiding. 

 

mailto:avroij@zeelandnet.nl
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In de openbare vergadering van het Bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe op  

1 februari 2017 willen wij u graag informeren over de voortgang van dit onderzoek. Een 

vertegenwoordiger van de werkgroep sluit ook aan bij de openbare vergadering van het 

bewonersplatform Overslag op 16 februari 2017. 

 

Als u gebruik maakt van kinderopvang in Nederland, betaalt u deze kosten zelf. Een behoorlijk deel 

van deze kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Als u in Nederland woont en werkt 

in een EU-land (b.v. België) dan gelden dezelfde voorwaarden als voor mensen die in Nederland 

werken. Op www.belastingdienst.nl vindt u uitgebreide informatie en kunt u een proefberekening 

maken. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en te versturen naar 

Romerswaalestraat 2; 4574RK Zuiddorpe door gebruik te maken van de gefrankeerde 

antwoordenvelop. Het is ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen. Hiervoor kunt u ons 

benaderen per e-mail. Wanneer u een e-mail verstuurt naar avroij@zeelandnet.nl , dan versturen 

wij de vragenlijst digitaal. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten en wij hopen 

met de resultaten van dit onderzoek een beeld te krijgen van uw wensen en van de haalbaarheid 

van 0-4 jarigen opvang in Zuiddorpe. Wanneer u vragen heeft kunt u ons ook telefonisch 

benaderen op nummer 06-13310930 van Annemie van Roij.  

 

Wij ontvangen uw ingevulde vragenlijst graag voor 8 februari 2017. Als dank voor uw 

medewerking verloten wij onder de inzenders van de vragenlijst een toepasselijk prentenboek. 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar uw reactie. 

 

Vriendelijke groeten 

Werkgroep 0-4 jarigen opvang: 

Mieke van Valen 

Gerlinde Koster-Hamelink 

Annemie van Roij (contactpersoon namens Bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe) 

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:avroij@zeelandnet.nl
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Bijlage 2 

Vragenlijst 

 Ingevuld door:  

O  Ouder  O  Adoptieouder  O  Pleegouder  O  Co-ouder  O  Aanstaande ouder  

Aantal uur werkzaam per week : ________________  

Aantal uur dat partner werkt (indien van toepassing) : ________________  

Woonplaats: Zuiddorpe / Overslag*  

 

1. Heeft u kinderen?  Ja / nee*  

Zo ja, hoeveel? __________________ 

Zo nee, bent u van plan een (pleeg)gezin te stichten op korte termijn? Ja / nee* 

(Zo ja, ga verder met vraag 5) 

 

2. De leeftijd van de kinderen in uw gezin? 

Hoeveel kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar? __________________ 

Hoeveel kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar? __________________ 

Hoeveel kinderen in de leeftijd van 4-5 Jaar? __________________ 

Hoeveel kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar? _________________ 

 

3. Hoe heeft u nu de kinderopvang geregeld? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)  

O  Zelf, namelijk door parttime te werken en/of doordat mijn partner niet werkt  

O  Familie/vrienden/buren 

O  Gastouder  

O   Kinderdagverblijf (Nederland / België)*  

O   Peuterspeelzaal (Koewacht NL / Axel / Westdorpe / _________________)* 

O    Peuteronderwijs in België 

O    Basisonderwijs (Nederland / België)* 

O    Anders, namelijk ___________________________________________________  
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4. Misschien kunt u aangeven wat voor u de redenen zijn om de opvang van uw kind op deze 

wijze te regelen?________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Zou een kinderopvang en peuterspeelzaal voor 0-4 jarigen in Zuiddorpe voor u en uw gezin 

een ideale situatie zijn voor nu en in de nabije toekomst? Ja / nee* 

 

6. Zou u ook gebruik maken van deze kinderopvang en peuterspeelzaal in Zuiddorpe?  

Ja / nee* 

 

7. In hoeverre bent u afhankelijk van kinderopvang? 

O  Geheel 

O  Gedeeltelijk 

O  Nauwelijks 

O  Niet 

 

8. Wat zouden voor u en uw gezin ideale openingstijden zijn? 

     (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 

O  Opvang van ’s ochtends 7.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur 

O  Opvang gedurende de gehele dag van _________ uur - _____________ uur 

O  Ochtenden van 7.30 – 12.00 uur 

O  Ochtenden van 7.30 – 13.00 uur (inclusief lunch)  

O  Middagen vanaf 12.00 / 13.00 uur tot ______________ uur 

O  Flexibele tijden gedurende de week, welke? ____________________________________ 

 

O  Anders, namelijk ________________________________________________________________ 
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9. Kunt u aangeven waarom u deze keuze maakt? __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________  

 

10. Welke wensen heeft u op het gebied van peuteronderwijs voor uw kind vanaf 2 jaar? 

       (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 

O  Mijn kind mag naar het peuteronderwijs in de peuterspeelzaal 

O  Mijn kind volgt ______________ (aantal) ochtenden peuteronderwijs 

O  Ik kies elke week voor dezelfde ochtenden 

O  Ik wil die ochtenden flexibel invullen 

O  Mijn kind volgt vijf ochtenden peuteronderwijs (ook wanneer ik zelf thuis ben) 

O  Naast peuteronderwijs heb ik ook nog kinderopvang nodig voor mijn kind 

O  Anders, namelijk ___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Wat zou voor u en uw gezin de ideale kinderopvang zijn gedurende de schoolvakanties?  

       (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 

O  Ik heb geen kinderopvang nodig gedurende de schoolvakanties 

O  Gedurende de volgende schoolvakanties heb ik opvang nodig ______________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

O  Ik wil flexibel gebruik maken van de kinderopvang gedurende de schoolvakanties 

O  Ik wil gedurende de schoolvakanties ook kinderopvang voor mijn kinderen die ouder zijn dan 4 

jaar 

O  Anders, namelijk_______________________________________________________________ 
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12. Zou u naast peuteronderwijs voor uw kinderen ook basisonderwijs als voorziening willen 

hebben in Zuiddorpe?    Ja / nee* 

 

13. Overige opmerkingen; wat vindt u belangrijk om nog te vermelden; wat zijn uw wensen? 

___________________________________________________________________________ 

 

Ja, ik wil graag geïnformeerd worden over de resultaten. Mijn naam en e-mailadres zijn:  

 


