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Sollicitatieproef projectcoördinator BOA Zottegem 

1. Visie op BOA 
De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten 

– afgekort ‘BOA’- voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, 

Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport …) zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie 

in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.  

 

Het decreet heeft drie doelstellingen: 

1. We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook keuzevrijheid en recht op 

rust.  

2. We bieden ouders de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.  

3. We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor 

iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.  

 

Kinderen krijgen meer kansen om zich te amuseren én hun talenten te ontwikkelen.  

 

 

Opdracht  1  (max 1 blz) 

Schrijf kernachtig je visie uit. Hoe kijk jij naar de regierol die de gemeente moet opnemen binnen BOA? 

Welke uitdagingen stellen er zich? Hoe moet een lokaal bestuur daarop inspelen? Hoe koppel je dit 

aan de waarden van Bataljong als organisatie? 

2. Implementatie UiTPAS 
Met het invoeren van de UiTPAS wil Zottegem inzetten op o.a. meer vrijetijdsparticipatie van inwoners 

in een kwetsbare situatie. De UiTPAS wordt uitgerold binnen een brede regio, het verder uitwerken van 

die uitrol en het maken van afspraken tussen de verschillende gemeenten moet nog verder worden uit-

gewerkt in de komende jaren. 

 

Opdracht 2. (max 1 blz) 

Welke kansen en uitgagingen zie je bij de implementatie van de UiTPAS in het bijdragen aan de vrije-

tijdsparticipatie van inwoners in een kwetsbare situatie? 

Geef kort je idee over 3 kansen en 3 uitdagingen of valkuilen. 

Geef bij de uitdagingen/valkuilen kort weer hoe je hierop kan anticiperen.   

 

 

Je bezorgt je opdracht, samen met brief en CV, digitaal aan 

indy.marchal@bataljong.be, uiterlijk zondagavond 27 november.  

mailto:indy.marchal@bataljong.be

