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Diversiteitsvraagstukken: aanpassing van voeding 

Henk Keygnaert en Joke Vanreppelen                                      24 oktober 2011 

1.1 Voorbeeldcase 

 

De kinderopvang „Het Beertje‟ van het OCMW krijgt een vraag om halal maaltijden te voorzien 

in de crèche. Op zich is de kinderopvang bereid in te gaan op deze vraag en is het praktisch 

het meest haalbaar als men alle maaltijden halal maakt. Maar enkele ouders hebben al 

aangegeven dat zij niet willen dat hun kinderen halal eten. Zij willen dat de maaltijden in de 

crèche de gebruikelijke maaltijden van thuis weerspiegelen. Kan/mag de coördinator van de 

kinderopvang van het OCMW ingaan op de vraag naar halal maaltijden in de crèche? 

 

1.2 Juridisch kader 

 

Hier geldt het gebruikelijke kader voor voedselveiligheid in kinderdagverblijven 

 

KB van 4 december 1995  

Dit KB verplicht een vergunning voor de groepsgebonden kinderopvangvoorzieningen voor 

voedselbereiding en voedselverdeling.  

 

KB van 7 februari 1997  

Dit KB inzake algemene voedingsmiddelenhygiëne vraagt een aantal hygiëne-eisen en 

veiligheidsprocedures aan alle inrichtingen waar voedingsmiddelen bereid, verdeeld of 

verhandeld worden. 

 

(Ontwerp)decreet kinderopvang 6 mei 2011  

Dit decreet geeft aan de kinderopvang drie functies: een economische, een educatieve en een 

sociale functie: 

Art. 3. De Vlaamse Gemeenschap beoogt met kinderopvang een dienstverlening aan 

gezinnen die een economische, educatieve en sociale functie heeft, die kwaliteitsvol, 

beschikbaar, betaalbaar en rechtstreeks toegankelijk is voor elk kind zonder onderscheid, in 

aanvulling op de opvoeding van het kind in zijn gezin, met respect voor de draagkracht van het 

kind, zijn thuismilieu en de keuzevrijheid van de ouders. 

 

1.3 Richtlijnen van het lokaal bestuur 

Richtlijnen en regels 
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Naar voedselveiligheid gelden de richtlijnen en regels opgesteld door Kind en Gezin. Meer 

informatie vind je op de website 

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector/werkinstrumenten/hygiene-checklist/ 

 

Verder speelt ook de missie en visie van de kinderopvang een rol. Voor het vervullen van de 

sociale functie naar kansengroepen moeten kinderdagverblijven werken aan hun 

toegankelijkheid. 

 

Normen en waarden 

Mogelijke normen en waarden die van toepassing zijn op deze case: toegankelijkheid, socio-

culturele participatie, samenleven in diversiteit, respect, mogelijkheid tot identiteitsbeleving 

 

1.4 Afwegingskader 

 

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Je kan het standaardmenu vervangen door een 

halal-menu zodat alle kinderen halal eten. Je kan ook verschillende maaltijden voorzien 

waartussen de kinderen (of de ouders) kunnen kiezen: halal, niet halal, vegetarisch… Je kan 

vragen dat ouders halal-voeding meenemen. Tot slot kan je ook vegetarische maaltijden 

voorzien voor alle kinderen.  

 

De praktische organisatie is een element binnen het afwegingskader: welke invullingen zijn 

praktisch haalbaar (toelevering, begeleiding maaltijden…). De meerkost is hierbij ook een 

belangrijk argument. 

 

Daarnaast moet je afvragen wat er met andere vragen met betrekking tot voeding gedaan 

wordt? Bijvoorbeeld vragen over vegetarische maaltijden of speciale diëten. 

 

Een ander aspect binnen het afwegingskader is toegankelijkheid. De toegankelijkheid van de 

Vlaamse kinderopvang is vooral een probleem voor de maatschappelijk kwetsbare groep 

waarbinnen allochtonen oververtegenwoordigd zijn. Voorzien van aangepaste voeding kan 

een maatregel zijn die de voorziening meer toegankelijk maakt. 

 

1.5 Praktijkvoorbeelden 

 

Kleuterschool ‘De Kleine Kunstenaar in Houthalen-Helchteren 

In kleuterschool De Kleine Kunstenaar in Houthalen zijn enkele ouders een petitie gestart 

omdat hun kinderen verplicht worden halal vlees te eten tijdens een schoolreis. “Moslims 

mogen volgens hun geloof alleen halal vlees consumeren, maar daarom moeten onze 

kinderen het toch niet eten”, klinkt het. De ouders pleiten voor een alternatief stukje burger 

voor hun koters, maar dat is volgens de school “praktisch onmogelijk”. "Onze kinderen thuis 

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector/werkinstrumenten/hygiene-checklist/
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laten is ook geen optie want de kosten van de uitstap krijgen we niet terugbetaald", klagen ze. 

Enkele tientallen ouders hebben de petitie ondertussen al ondertekend. Eveline Leurs, 

directrice van de kleuterschool, betreurt de petitie. "Weet je wat het absurde is aan deze 

discussie? De kleuters van onze school eten al jaren halal vlees tijdens schooltrips. Maar dit 

jaar heb ik mijn secretaresse gevraagd om op de uitnodigingen expliciet te vermelden dat het 

om halal vlees gaat. Op die manier zijn de ouders van de moslimkinderen meteen 

gerustgesteld. Maar nu hebben enkele ouders van niet-moslimkinderen daar plots problemen 

mee. Denk je dat er ook maar één kleuter de afgelopen jaren zijn vlees niet heeft opgegeten 

omdat het halal was. Je proeft dat verschil niet eens.” 

Bron: 03/06/'10 Het Belang van Limburg 

 

Kinderdagverblijf Wieltjeshove in Menen 

Het kinderdagverblijf Wieltjeshove serveerde uit bezorgdheid voor een gezonde voeding 

halalvlees aan alle kinderen in de crèche. Na protest van sommige ouders past de crèche de 

maatregel aan. Enkel kinderen van moslims krijgen nu nog halalvlees.  

 

Wieltjeshove vangt 74 kinderen op, 17% daarvan zijn kinderen van moslims. „Als er vlees op 

het menu stond, mochten we die kinderen er geen geven. Uit bezorgdheid voor een gezonde 

voeding, besloten we over te schakelen naar halalvlees en dat aan al onze kindjes voor te 

zetten', zegt directrice Kathleen Bogaert. Ze geeft meteen toe dat ze de fout maakte om de 

ouders hierover niet in te lichten. „Enkele ouders protesteerden en we besloten dan maar 

meteen om enkel nog halalvlees aan de moslimkinderen te geven. Als er nu vlees op het 

menu staat, dan maken we nu twee potjes. Eén met halalvlees voor de moslims en één met 

vlees voor de andere kinderen.' De directrice benadrukt dat het zeker niet de bedoeling is de 

moslimcultuur binnen Wieltjeshove te halen. „We blijven verder een sinterklaas- en een 

kerstfeest organiseren om maar een voorbeeld te geven. De gerechten werden en worden nog 

altijd op westerse wijze bereid en met westerse kruiden. Maar de groep moslimkinderen 

groeide jaar na jaar. Liever dan die kinderen geen vlees te geven, besloten we halalvlees aan 

te bieden. We willen de kinderen enkel een gezonde voeding geven. De vraag kwam 

overigens nooit van de moslimouders zelf.' 

Bron: 22/05/210 Het Nieuwsblad  

 

 


