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Inleiding

Hoeveel kinderopvangplaatsen moeten we voorzien om te voldoen aan de vraag van  
Brusselse ouders? Waar moeten de Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissies staan 
inzake voorschoolse kinderopvang in 2014 en 2020? Welke maatregelen zijn nu nodig om 
het recht op kinderopvang in Brussel te kunnen garanderen op korte en middellange ter-
mijn? Welke norm moet van toepassing zijn om tot een behoeftedekkend en betaalbaar 
aanbod te komen in Brussel en welk aandeel neemt de Vlaamse Gemeenschap voor haar 
rekening? Dat zijn de centrale vragen van deze discussienota.

Het Regeerakkoord van het College en de Beleidsbrief  “Gezin” van het bevoegde colle-
gelid bevat een aantal grote lijnen over voorschoolse kinderopvang die verder uitgediept 
en geconcretiseerd moeten worden in functie van de reële en de verwachte noden1 van de 
Brusselse gezinnen en in functie van het recht op kinderopvang.

Het debat over de concrete doelstellingen inzake kinderopvang is des te belangrijker in het 
licht van de Brusselse invulling van de Visienota “Kinderopvang” van de Vlaamse Rege-
ring en van het Kaderdecreet voor de voorschoolse kinderopvang dat in voorbereiding 
is. De VGC is immers de bevoorrechte partner van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. 
Als Brusselse instelling die bruggen wil slaan kan de VGC gesprekken opstarten met de 
Franse Gemeenschapscommissie over de afstemming van het beleid inzake kinderopvang 
van de beide Gemeenschappen in Brussel, evenals met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor wat betreft het gewestelijk crècheplan.

Deze discussienota vertrekt vanuit een algemene visie op kinderopvang, gebaseerd op de 
verwachtingen van de ouders ten opzichte van de voorschoolse kinderopvang. Aan de 
hand van vaststellingen detecteren we knelpunten die uitmonden in een aantal aanbe-
velingen. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan de grootstedelijke context en de 
specifieke behoeftes die daaruit voortvloeien.

Voor wat betreft de definitie van voorschoolse kinderopvang, verwijzen we naar de reeds 
vermelde Visienota “Kinderopvang” van de Vlaamse Regering:
“Formele voorschoolse kinderopvang is de professionele dienstverlening die in overleg met de 
ouders gedeelde zorg en opvoeding van het jonge kind opneemt wanneer de ouders – of wie 
hen vervangt – om welke reden ook er zelf niet zijn.”

1. visie: het recht op kinderopvang

Ieder gezin met een behoefte aan kinderopvang heeft recht op beschikbare, toegankelijke, 
betaalbare en kwaliteitsvolle voorschoolse kinderopvang in zijn buurt. De doelstelling van 
het beleid moet zijn om dit recht zo volledig mogelijk te implementeren, door voor elk 
kind dat opgevangen moet worden een kwaliteitsvolle plaats te voorzien. 

Beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit zijn instrumenten om het 
recht op kinderopvang te realiseren. Een kinderopvang die aan deze kenmerken voldoet, 
vervult immers een belangrijke economische, pedagogische en sociale functie en is op zijn 
beurt een essentieel instrument in het gezins-, welzijns-, tewerkstellings- en gelijke kan-

1 Zo bevat de beleidsbrief  wel het voornemen om een groeipad op te stellen maar blijft het onduidelijk hoeveel 
plaatsen er deze legislatuur moeten bijkomen in de voorschoolse kinderopvang om de doelstellingen van 
het College te realiseren.
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senbeleid. Zeker in de Brusselse grootstedelijke context is het essentieel deze functies te 
optimaliseren als motor voor maatschappelijke ontplooiing.

De initiatieven inzake kinderopvang moeten het mogelijk maken voor beide ouders om 
zich te ontwikkelen, te gaan werken, in de stad te blijven wonen, zich te ontspannen. Kin-
deropvang is de perfecte schakel tussen het recht op een gezinsleven, het recht op werk en 
het recht op maatschappelijke ontplooiing. Het aanbod moet daarom voldoende flexibel 
zijn, en afgestemd op maat van de gebruiker.

Ook het kind heeft belang bij een kwaliteitsvolle kinderopvang. De opvangomgeving moet 
veilig zijn en aandacht moet gaan naar verzorging, voeding, rust en pedagogische onder-
steuning van de kinderen.

Elk Brussels gezin heeft evenveel recht op voorschoolse kinderopvang. Daarom is het 
belangrijk een globale visie te ontwikkelen over de grenzen van de Gemeenschappen heen. 
Het implementeren van het recht op kinderopvang in Brussel veronderstelt dan ook een 
nauwe samenwerking en coördinatie tussen de verschillende overheden. 

2. Beschikbare kinderopvang

De voorspelde aangroei en verjonging van de Brusselse bevolking maakt van een 
“beschikbare” kinderopvang in Brussel een bijzondere uitdaging. Vandaag al zijn er plaat-
sen tekort, terwijl de bevolkingsexplosie haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt. In het 
licht van de maatschappelijke rol van kinderopvang is een behoeftedekkend aanbod zeker 
in de Brusselse economische, sociale en demografische context essentieel.

2.1. De norm om de behoefte aan kinderopvang te meten

Vooraleer in te gaan op de nood en het aanbod aan kinderopvang in Brussel is het nuttig 
na te gaan hoe de behoefte aan kinderopvang wordt berekend.

Het Voorzitterschap van de Europese Raad van Barcelona (maart 2002) heeft in het kader 
van het verhogen van de werkgelegenheid bij jonge ouders, van gelijke kansen voor vrou-
wen en sociale inclusie, aanbevolen tegen 2010 een opvangcapaciteit te voorzien voor ten 
minste 33% van de kinderen onder de 3 jaar. Het aantal kinderen wordt bepaald door de 
bevolkingsgegevens: 100 ingeschreven kinderen onder de 3 jaar creëren een behoefte aan 
minstens 33 opvangplaatsen.

In de Visienota “Kinderopvang” formuleert de Vlaamse Regering echter de ambitie om 
de zgn. “Pact 2020”-doelstelling te realiseren tegen 2016, en een volledig behoeftedekkend 
aanbod te voorzien tegen 2020. De “Pact 2020”-doelstelling zegt dat voor minstens de 
helft van de kinderen tot 3 jaar formele en kwaliteitsvolle vormen van kinderopvang moet 
worden aangeboden.

De Franse Gemeenschap (ONE) baseert zich op het aantal aangegeven geboortes en ver-
menigvuldigt dat cijfer met 2,5 om de bevolking van kinderen onder de 3 jaar te bere-
kenen. Vervolgens past ze de 33%-norm toe: 100 geboortes creëren een behoefte aan 
minstens 82 opvangplaatsen.

Bovendien rekent de Franse Gemeenschap 90% van de kinderen onder de 3 jaar tot het 
doelpubliek, terwijl de zgn. Brusselnorm van de Vlaamse Gemeenschap 30% van de  
Brusselse kinderen als doelgroep neemt. De dubbele telling van 20% van de kinderen 
onder de 3 jaar betekent jammer genoeg niet dat er voldoende opvangplaatsen zijn in 
Brussel.
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Het is duidelijk dat enerzijds moet worden nagegaan hoe de Brusselse behoefte aan kin-
deropvang moet worden berekend, rekening houdend met de demografische en sociaal-
economische kenmerken van Brussel, en anderzijds dat dit niet door elke Gemeenschap 
apart kan gebeuren maar dat er nood is aan één enkele norm voor Brussel.

2.2. De nood en het aanbod aan kinderopvang in Brussel

Volgens de demografische studie van Statbel zal Brussel tegen 2020 56.243 kinderen tel-
len onder de 3 jaar. Dat is een toename met 8.400 kinderen in 12 jaar tijd (2008-2020). De 
toename is het sterkst in de periode 2008-2014 (+6.100) en neemt enigszins af in intensiteit 
in de periode 2014-2020 (+2.300).

Het is duidelijk dat een behoeftedekkend aanbod een enorme inspanning zal vergen en 
dat die inspanning tijdens deze legislatuur moet worden geleverd als men niet tegen een 
enorme achterstand wil aankijken in de volgende periode.

2.2.1. Dekkingsgraad in 2010

Volgens Statbel telt het Brussels hoofdstedelijk gewest op 1 januari 2010 50.827 kinderen 
onder de 3 jaar. Om te voldoen aan de Barcelonanorm zou het Brussels hoofdstedelijk 
gewest vandaag moeten beschikken over ongeveer 16.770 kinderopvangplaatsen, terwijl er 
in werkelijkheid 15.000 plaatsen zijn.

– De dekkingsgraad op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest bedraagt 
30%. Er zijn over heel Brussel (N+F) 1.770 plaatsen tekort om de Barcelonanorm te 
halen.

Volgens de Brusselnorm heeft de Vlaamse Gemeenschap 15.250 kinderen als doelgroep in 
Brussel. Er zijn met andere woorden 5.030 Nederlandstalige opvangplaatsen nodig om de 
Barcelonanorm te halen.
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In werkelijkheid zijn er in Brussel ongeveer 7.300 plaatsen in voorzieningen erkend door 
of onder toezicht van Kind & Gezin2. Dat zijn er 2.300 méér dan de toepassing van beide 
normen vereist. Maar de werkelijkheid bedriegt.

Uit de Cartografie van de Nederlandstalige Brusselse Kinderopvang (2005) en uit gege-
vens opgevraagd bij het bevoegde Collegelid blijkt dat een 3.500-tal plaatsen de facto 
Franstalig zijn en aldus niet kunnen worden beschouwd als Nederlandstalige opvang-
plaatsen, hoewel de initiatieven zelf  onder het toezicht staan van Kind & Gezin3. Het wer-
kelijk aantal Nederlandstalige opvangplaatsen bedraagt 3.8004, of  1.230 te weinig om de 
normen te halen. Het is wachten op een update van de cartografie van 2005 om de cijfers 
in detail te kennen.

Samenvattend geeft dat het volgend schema:

Aangezien het College specifieke aandacht heeft voor het stimuleren van kinderen in hun 
talige ontwikkeling via Nederlandstalige kinderopvang is het essentieel dat er voldoende 
Nederlandstalige opvangplaatsen bestaan waar men effectief  Nederlands spreekt. De 
Franstalige kinderopvangplaatsen op het conto van de Vlaamse Gemeenschap voldoen 
niet aan die pedagogische doelstelling.

– De werkelijke dekkingsgraad van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel bedraagt 25%. 
Er zijn vandaag 1.230 Nederlandstalige opvangplaatsen tekort om de Barcelonanorm 
te halen.

De vaststellingen over het tekort aan opvangplaatsen in Brussel, zowel Nederlandstalig 
als Franstalig, worden nog versterkt door de Visienota “Kinderopvang” van de Vlaamse 
Regering. Volgens deze nota zal Kind & Gezin vanaf  2012 enkel nog met vergunningen 
werken. De veelal Franstalige zelfstandige kinderdagverblijven, die enkel een attest van 
toezicht op zak hebben, zullen uit de boot vallen. Duizenden plaatsen die vandaag worden 
gerekend bij het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap dreigen in gevaar te komen omdat 
ze niet voldoen aan de huidige regels van ONE (Franse Gemeenschap) en evenmin aan de 
toekomstige regels van Kind & Gezin (na inwerkingtreding van het nieuw Kaderdecreet). 
De ouders dreigen hierdoor een dubbele rekening te betalen: hetzij wordt het aanbod nog 
verder beperkt door het verdwijnen van een aantal plaatsen, hetzij verliezen zij het recht 
op fiscale aftrek van de kosten voor kinderopvang, omdat de initiatieven blijven verder 
bestaan zonder attest van toezicht.

Gelet op de steeds stijgende behoefte aan kinderopvang is het niet aangewezen deze plaat-
sen gewoonweg te schrappen. Het kan aangewezen zijn deze initiatieven niet langer onder 
de koepel van Kind & Gezin te houden, maar dat betekent nog niet dat de plaatsen moe-

2 Cijfers van de Beleidsbrief  “Gezin”van Collegelid Brigitte Grouwels.
3 Het gaat vooral om plaatsen in zelfstandige kinderdagverblijven met een attest van toezicht van Kind & 

Gezin. 
4 25% van het totaal aantal opvangplaatsen in Brussel.
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ten verdwijnen, noch dat de fiscale aftrek mag verdwijnen. Een overleg met de Franse 
Gemeenschap (ONE) dringt zich op.

2.2.2. Perspectief 2014

Volgens de voorspelde bevolkingsaangroei bedraagt het aantal kinderen onder de 3 jaar 
tegen het einde van de legislatuur 53.977. Volgens de Barcelonanorm is er in dat geval 
nood aan 17.800 opvangplaatsen in 2014.

In heel het Brussels hoofdstedelijk gewest zouden er dus op 3 jaar tijd minstens 2.800 
opvangplaatsen moeten bijkomen. Uit het crècheplan van de Brusselse Regering blijkt dat 
er tussen 2007 en 2010 slechts 897 extra plaatsen zijn gecreëerd…

Het tempo van realisatie van het Brussels crècheplan moet verdrievoudigd worden, als we 
in 2014 voor minstens 33% van de Brusselse kinderen onder de 3 jaar een opvangplaats 
willen voorzien.

In de praktijk zien we echter dat amper 1/3 van de voorziene opvangplaatsen van het 
Brussels crècheplan effectief  wordt gerealiseerd. Van de 3,3 miljoen euro toegewezen aan 
lokale projecten is in het jaar 2009 slechts 1,1 miljoen gebruikt. Vooraleer de budgetten 
te verhogen lijkt het aangewezen na te gaan welke operationele problemen een versnelling 
van het crècheplan in de weg staan.

Wat de Vlaamse Gemeenschap betreft ziet de telling van het perspectief  2014 er als volgt 
uit. We houden hier nog geen rekening met het nieuw kaderdecreet van de Vlaamse 
Gemeenschap dat de lat hoger legt dan de 33%-norm (zie verder).

Om te voldoen aan de Barcelonanorm moeten er op 3 jaar tijd 1.540 Nederlandstalige 
opvangplaatsen bijkomen in Brussel.

2.2.3. Perspectief 2016

Statbel gaat ervan uit dat er in 2016 54.856 kinderen zijn jonger dan 3 jaar. Volgens de hui-
dige 33%-norm, zouden er over 5 jaar minstens 18.100 opvangplaatsen moeten zijn. Dat 
zijn er 3.100 meer dan vandaag.

De Vlaamse Regering hoopt van start te kunnen gaan met het nieuw Vlaams kaderdecreet 
begin 2012. In dat kader wordt er gesproken van een nieuwe norm van 50% (de Pact 2020-
norm) die gehaald zou moeten worden tegen 2016. Dat zou betekenen dat er in Brussel 
tegen 2016 maar liefst 4.400 Nederlandstalige kinderopvangplaatsen moeten bijkomen:
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2.2.4. Perspectief 2020

Volgens de vooruitzichten van Statbel zijn er in 2020 in Brussel 56.243 kinderen jonger 
dan 3 jaar. De groei van het aantal kinderen vertraagt zichtbaar in de periode 2014-2020 
tegenover de explosie van de periode waar we nu in zitten (2008-2014). Volgens de huidige 
33%-norm, zouden er tegen 2020 minstens 18.500 opvangplaatsen moeten zijn. Dat zijn er 
3.500 meer dan vandaag.

De Vlaamse Gemeenschap zou in dat geval, volgens de Pact 2020-norm, over 8.600 
Nederlandstalige plaatsen moeten beschikken. Dat zijn er 4.800 meer dan vandaag, wat 
méér dan een verdubbeling van het aantal plaatsen betekent:

De Vlaamse Regering voorziet in de Kadernota “Kinderopvang” zelfs een behoeftedek-
kend aanbod tegen 2020. Het is duidelijk dat een overleg met de Vlaamse en de Franse 
Gemeenschap en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de behoefte en de norm, de 
financiering, het aandeel van de beide gemeenschappen en de versnelling van de realisatie 
van de opvangplaatsen, zich opdringt.

2.3. De beschikbare capaciteit

Het aanbod aan kinderopvang wordt bepaald door het aantal beschikbare opvangplaat-
sen. Niet alle kinderen hebben voltijdse opvang nodig, waardoor één formele plaats kan 
worden ingenomen door meerdere kinderen. De beschikbare capaciteit moet zo optimaal 
mogelijk benut worden (zie ook punt 3.4).

Om in aanmerking te komen voor subsidies van Kind & Gezin moet een crèche in Vlaan-
deren een minimale bezettingsgraad halen van 75%. In Brussel hanteert Kind & Gezin 
een lagere minimumnorm van 60% die is ingegeven vanuit de bekommernis dat het in een 
grootstedelijke context moeilijker zou zijn een hogere bezettingsgraad te halen. Nochtans 
eist ONE een minimale bezettingsgraad van 80%, en zitten de goed functionerende kin-
derdagverblijven erkend door Kind & Gezin ruim boven de 60%-norm.

Volgens de cartografie van de Brussels Kinderopvang van 2005 is een bezettingsgraad van 
82% de mediaan in de door Kind & Gezin erkende kinderopvang. In de kinderdagverblij-
ven van het gemeenschapsonderwijs is een graad van 72% de mediaan en in de zelfstan-
dige kinderdagverblijven is dat 89%.
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Een mediaan zegt evenwel niet veel over de verschillen tussen de opvanginitiatieven. 
Bovendien geven de onderzoekers van de cartografie zelf  aan dat de cijfers niet betrouw-
baar zijn: in het geval van de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs en de 
zelfstandige kinderdagverblijven rapporteren de verantwoordelijken zelf. Het is niet gega-
randeerd dat zij dezelfde berekeningswijze gebruiken als Kind & Gezin in de gesubsidi-
eerde kinderdagverblijven.

Om de beschikbare capaciteit optimaal te kunnen benutten is een discussie over de mini-
male bezettingsgraad absoluut noodzakelijk.

3. Toegankelijke en betaalbare kinderopvang

Kinderopvang die ten volle haar economische, pedagogische en sociale rol kan waarma-
ken veronderstelt dat ze toegankelijk en betaalbaar is voor elk gezin met een behoefte aan 
opvang. Daarbij is er extra aandacht nodig voor de kwetsbare gezinnen, niet enkel wat de 
betaalbaarheid betreft, maar ook op het vlak van nabijheid van een aanbod, de overzich-
telijkheid van en het actief  toeleiden naar dat beschikbare aanbod.

Ook een voldoende flexibel aanbod is een belangrijk aspect van de toegankelijkheid van 
kinderopvang.

3.1. Nabijheid van de kinderopvang

Uit onderzoek van Unicef  blijkt dat kinderopvang een belangrijke rol kan spelen in de 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting5. Hoewel dit een nabije kinderopvang ver-
onderstelt, zien we vooral in armere wijken van Brussel een minder hoge dekkingsgraad.

______________
5 UNICEF Report Card 8: The Child Care Transition (2008)

Aantal kinderen <3 jaar in BHG



Stuk 446 (2010-2011) – Nr. 1 9

V L A A M S E  G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E

Beschikbare kinderopvang in BHG en in de “arme sikkel”

Als we de socio-demografische gegevens van Brussel samen lezen met de verdeling van het 
aanbod aan kinderopvang is meteen duidelijk dat de “arme sikkel” van Brussel de groot-
ste concentratie kent aan kinderen onder de 3 jaar maar helaas ook het kleinste aanbod 
heeft aan kinderopvang. Deze vaststelling staat haaks op de tekst van de Europese Raad 
van Barcelona, op het rapport van Unicef, op het “Brussels actieplan armoedebestrijding 
2010” en op de hierboven beschreven visie op kinderopvang. Het verhogen van het aan-
bod in de arme sikkel verdient de absolute prioriteit van de Brusselse overheden bevoegd 
voor kinderopvang, en dus ook van de VGC.

Aangezien volgens de beleidsbrief  van het bevoegde collegelid de VGC zich prioritair 
richt tot gezinnen die kiezen voor een Nederlandstalige dienstverlening, met bijzondere 
aandacht voor kansengroepen, is deze aanbeveling des te belangrijk. De demografische 
evolutie is niet het hoofdargument om kinderopvangplaatsen te voorzien, maar wel de 
maatschappelijke functie die deze kinderopvang kan hebben. Vanuit deze visie is de uit-
bouw van een extra Nederlandstalig aanbod in de “arme sikkel” een topprioriteit. Een 
analyse van de nood en het aanbod aan Nederlandstalige opvang is absoluut noodzake-
lijk.

3.2. Betaalbaarheid van de kinderopvang

Het recht op kinderopvang veronderstelt dat de opvang voor alle gezinnen met een 
behoefte aan kinderopvang betaalbaar is. Inkomensgebonden tarieven die rekening hou-
den met de draagkracht en de gezinssituatie zijn hiervoor het toe te passen instrument.
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Nochtans hebben vandaag slechts 44% (3.233 plaatsen) van de opvangplaatsen erkend 
door of onder toezicht van Kind & Gezin in Brussel een inkomensgebonden tarief. In het 
Brussels hoofdstedelijk gewest heeft 64% van de plaatsen een sociaal tarief, in Vlaanderen 
gaat het om meer dan 67%.

– De Vlaamse Gemeenschap hinkt in Brussel achterop wat betreft het voorzien van kin-
deropvangplaatsen met inkomensgebonden tarieven.

Met uitzondering van de zelfstandige kinderdagverblijven van het GO! is deze achterstand 
te wijten aan het groot aantal zelfstandige kinderdagverblijven en onthaalouders onder 
toezicht van Kind & Gezin. Deze initiatieven voorzien hoofdzakelijk Franstalige opvang-
plaatsen tegen niet-inkomensgebonden tarieven en missen aldus een belangrijk deel van 
het maatschappelijk doel van het recht op kinderopvang.

Sinds 2009 kunnen zelfstandige initiatieven in het IKG-systeem stappen. Dat systeem kent 
in Brussel weinig succes. Volgens de gegevens terug te vinden in de Beleidsbrief  “Gezin” 
van het bevoegde collegelid passen slechts 3 zelfstandige kinderdagverblijven (met uitzon-
dering van GO!) het IKG-systeem toe, goed voor amper 80 opvangplaatsen.

Het probleem van de betaalbaarheid van de kinderopvang in Brussel is evenwel groter 
dan de achterstand van de Vlaamse Gemeenschap. Uit de recente stand van zaken van 
het Brussels crècheplan blijkt dat er slechts één plaats beschikbaar is met een sociaal tarief 
voor 5 kinderen onder de 3 jaar. Opvallend daarbij is dat de armere gemeenten slechter 
scoren dan de rijkere: proportioneel gezien tellen de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en Oudergem het meeste kinderop-
vangplaatsen met sociaal tarief…

– Er is niet enkel een tekort aan betaalbare kinderopvang, ook de spreiding van de inko-
mensgerelateerde plaatsen laat te wensen over.

3.3. Flexibele en occasionele kinderopvang

Een belangrijk aspect van toegankelijke kinderopvang is een aanbod dat voldoende aan-
sluiting vindt bij de behoeftes van de ouders. Vooral in het licht van de economische en 
sociale functie is een voldoende aanbod aan occasionele en flexibele opvang essentieel. 

De opvanguren moeten aangepast zijn aan werkshiften die niet passen binnen het 9-to-
5-schema. De opvang moet ook een antwoord kunnen bieden op occasionele vragen van 
ouders die halftijds werken, opleidingen volgen, gaan solliciteren, etc. Specifieke aandacht 
moet daarbij uitgaan naar de behoeftes en noden van éénoudergezinnen.

Door de stijging van onvast werk (uitzendarbeid, overeenkomsten van bepaalde duur, 
etc.), de hoge werkloosheidsgraad (sollicitaties, opleidingen), de toenemende flexibiliteit 
op de arbeidsmarkt (deeltijds werk, glijdende uren) en de specifieke kenmerken van de 
Brusselse beroepsactieve bevolking (laaggeschoold, ploegwerk) is er een grote toename 
van de vraag naar occasionele en flexibele opvang. Desondanks is het aanbod klein en is 
de behoefte aan deze vorm van atypische opvang in Brussel nooit in kaart gebracht.

3.4. De toegankelijkheid van het aanbod 

Uit de analyse van het zoekproces van ouders naar een voorschoolse kinderopvangplaats, 
uitgevoerd door MAS Research in opdracht van Kind & Gezin (2007), blijkt dat ouders 
gemiddeld bijna 13 kinderopvanginitiatieven moeten contacteren voor ze een plaats vin-
den.
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Ten tweede blijkt uit de studie dat hoogopgeleide ouders met een traditioneel Belgische 
achtergrond veel meer kans maken op het vinden van een opvangplaats dan lager opge-
leide ouders en/of ouders van allochtone origine. Kwetsbare gezinnen die in het kader van 
de maatschappelijke rol van de kinderopvang het eerst zouden moeten worden bereikt 
kennen het minst toegang tot de kinderopvang.

Beide knelpunten zijn met elkaar verbonden. Door het gebrek aan overzichtelijkheid van 
het beschikbare aanbod vinden minder hoog opgeleide of  anderstalige ouders niet zo 
makkelijk hun weg in de wirwar aan regels en overheden. Er is ook geen centraal punt van 
inschrijving, zodat de beschikbare capaciteit niet optimaal kan worden benut.

Het proefproject “Centrum KinderOpvang” heeft een aanzet gegeven voor een centrale 
aanmelding, maar Kind & Gezin heeft beslist de financiering van het project niet verder 
te zetten. Het project wordt op vrijwillige basis voortgezet, maar overkoepelt slechts een 
beperkt aantal kinderdagverblijven (7 + 1 dienst onthaalouders).

De Kadernota “Kinderopvang” van de Vlaamse Regering voorziet een belangrijke rol 
voor een lokaal loket kinderopvang, dat het overzicht van de beschikbare plaatsen binnen 
een bepaalde wijk of  gemeente centraal zou beheren om aldus het beschikbare aanbod 
toegankelijker en overzichtelijk te maken en de capaciteit beter te benutten.

Vermits in Brussel echter op één en hetzelfde grondgebied twee Gemeenschappen actief  
zijn op het vlak van het erkennen en inrichten van kinderopvang, lijkt het nuttig het volle-
dig overzicht van de beschikbare plaatsen gemeenschappelijk te regelen, zodat een Brussels 
gezin op één en dezelfde plaats terecht kan om zich in te schrijven voor een beschikbare 
plaats in een bepaalde wijk of buurt. Het lokaal loket hoeft niet gemeenschappelijk te zijn, 
maar elk loket moet wel minstens kunnen doorverwijzen naar de juiste instantie en moet 
het hele aanbod in de buurt (N+F) kennen en beschikbaar maken.

Het lokaal loket heeft eveneens de taak om, in overleg en samenwerking met de lokale 
overheden, kwetsbare of  niet bereikte gezinnen proactief  toe te leiden naar de kinderop-
vang. Uiteraard zou het erg nefast zijn deze gezinnen het recht op kinderopvang te ontzeg-
gen omwille van het tekort aan opvangplaatsen.

In Gent coördineert de Dienst Kinderopvang van de stad de aanvragen voor 12 crèches, 
10 peutertuinen en 21 onthaalgezinnen. Dit wil zeggen dat ouders, trajectbegeleiders of 
andere tussenpersonen die een plaats in de kinderopvang zoeken, zich met hun vraag rich-
ten tot één dienst. Deze dienst heeft een eigen opvangbeleid uitgewerkt. Centraal staat 
hier dat het toewijzen van een opvangplaats niet meer mag afhangen van het principe 
‘wie eerst vraagt, eerst krijgt’. Men wil streven naar een toewijzing op basis van objectieve 
criteria, op basis van quota gehanteerd voor verschillende categorieën. Op deze manier 
wil men leefgroepen samenstellen die de lokale gemeenschap weerspiegelen, maar het is 
uiteindelijk de bedoeling om de uitsluiting van kansengroepen tegen te gaan. Samen voor-
zien ze 50 % van de plaatsen voor bewoners uit de wijk. De andere plaatsen worden gere-
serveerd:

– voor kansengroepen zoals gezinnen die leven van een vervangingsinkomen, gezinnen 
waarvan de moeder niet over een diploma secundair onderwijs beschikt en gezinnen 
waarvan de thuistaal niet het Nederlands is;

– voor wie flexibele kinderopvang nodig heeft (vóór 7 uur, na 19 uur of op zaterdag);
– voor kinderen met specifieke zorgbehoeften;
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– voor kinderen van wie de ouders een inburgeringstraject, een opleiding Nederlands of 
opleidingstraject van de VDAB volgen;

– voor dringende en niet te voorziene opvang.

Inzake inschrijfbeleid bestaan er vandaag in Brussel absurde verschillen tussen ONE en 
Kind & Gezin: in een kinderdagverblijf  erkend door ONE kan een toekomstige moeder 
haar toekomstig kind inschrijven na 4 maanden zwangerschap. Bij initiatieven erkend 
door of  onder toezicht van Kind & Gezin kan dat in sommige gevallen zelfs al op een 
moment dat je enkel nog maar overweegt zwanger te worden.

4. Kwaliteitsvolle kinderopvang

De periode tussen 0 en 3 jaar is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen zijn dan erg vatbaar voor invloeden uit hun omgeving. Een kwaliteitsvolle kin-
deropvang kan de schoolgebonden prestaties en het gedrag van jonge kinderen verbete-
ren6. Kwaliteit betekent in de eerste plaats dat het kind zich goed voelt in de opvang en dat 
het er zich op zijn tempo kan ontwikkelen.

4.1. De pedagogische functie

Kinderopvang heeft een sterke opvoedingsondersteunende waarde en kan het kind voor-
bereiden op het kleuteronderwijs. Bovendien komt het jonge kind via de opvang in contact 
met kinderen met een andere achtergrond. De kinderopvang vervult in die zin een functie 
die de ouderlijke opvoeding niet of minder uitgesproken kan bieden. Zeker in de Brusselse 
context kan Nederlandstalige kinderopvang een belangrijke functie spelen in de talige ont-
wikkeling van de kinderen.

Anderstalige ouders die gebruik maken van het aanbod van Kind & Gezin in Brussel 
kiezen – bewust of onbewust – voor een eerste contact van hun kind met de Nederlandse 
taal. Een vroeg contact met het Nederlands kan voor anderstalige kinderen een spring-
plank zijn die hun wapent tegen een taalachterstand op school. 

De opvanginitiatieven die onder toezicht staan van Kind & Gezin bieden op dat vlak geen 
gelijke kwaliteit. Heel wat zelfstandige initiatieven zijn de facto Franstalig waardoor het 
eerste contact met het Nederlands verdwijnt evenals de taalontwikkeling.  

Los van de taal biedt de Brusselse context nog een andere specificiteit die als een oppor-
tuniteit moet worden gezien voor de pedagogische functie van de kinderopvang. Door de 
bonte aanwezigheid van kinderen van diverse origine, cultuur en huidskleur leren kinderen 
omgaan met diversiteit, met elkaar, met andere waarden.

De pedagogische aanpak van opvanginitiatieven is evenwel niet altijd even goed afgelijnd. 
Crèches, onthaalmoeders en buitenschoolse opvanginitiatieven vullen zelf  hun pedagogi-
sche aanpak in. Kind & Gezin geeft enkel informatie en aanbevelingen, bijvoorbeeld ter 
preventie van wiegendood, maar de pedagogische invulling blijft zeer vaag. De evaluatie 
gebeurt via een door Kind & Gezin ontwikkeld instrument voor zelfevaluatie, waarmee 
opvanginitiatieven het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen kunnen nagaan en 
eventueel verbeteren.

______________
6 UNICEF Report Card 8: The Child Care Transition (2008)
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4.2. Competentiebeleid en infrastructuur: knelpunten in een grootstedelijke context

Een kinderopvang die de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen aanscherpt veron-
derstelt voldoende begeleidend personeel dat de nodige vaardigheden heeft om met kinde-
ren om te gaan. Continuïteit van het personeel is eveneens een belangrijke factor evenals 
een degelijke infrastructuur met voldoende speel-, leer- en buitenruimte.

In de grootstedelijke context zijn zowel het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel 
als de nodige infrastructuur knelpunten die een bijzondere aandacht vereisen.

4.2.1. Infrastructuur

In een grote stad als Brussel is ruimte schaars en duur. Dat heeft uiteraard een impact op 
de kostprijs van het opzetten van initiatieven inzake kinderopvang. Bestaande woningen 
zijn ook niet altijd aangepast of makkelijk te verbouwen om bijvoorbeeld een initiatief als 
onthaalouder op te starten. Bovendien is er weinig buitenruimte te vinden en is er extra 
creativiteit nodig om een bepaalde kwaliteitstandaard te kunnen garanderen. 

De Visienota “Kinderopvang” van de Vlaamse Regering bevat onder meer normen over 
buitenruimtes die niet aangepast lijken aan de grootstedelijke context: er zou een beschik-
bare, aangrenzende buitenruimte nodig zijn van minimum 3 m² per kind. 

Daarnaast is er ook nog een verschil inzake infrastructuurnormen tussen Kind & Gezin 
en ONE: normen inzake oppervlakte per kind (ONE: 6 m² per kind, Kind & Gezin: 5 m²), 
ruimte om te rusten, speelruimte zijn niet op elkaar afgestemd. 

4.2.2. Personeel

Een ander knelpunt in de grootstedelijke context is het vinden van voldoende gekwalifi-
ceerd personeel. Volgens de normen van Kind & Gezin is er in een erkend kinderdagver-
blijf  één begeleider nodig per 6,5 kinderen. 1.000 extra plaatsen creëren in een grootstad 
als Brussel betekent ook de aanwerving van 150 Nederlandstalige begeleiders, wat geen 
evidentie is.

Hoewel de kinderopvang in Vlaanderen minder last heeft van de taalproblematiek (com-
municatie met ouders, Nederlandstalig karakter kinderopvang), is de functie van kinder-
verzorger er wél een knelpuntberoep, in tegenstelling tot in Brussel. De stad Gent voert 
bovendien een aanvullend specifiek beleid om kinderverzorgers aan te trekken.

Vreemd genoeg bevat het Brussels crècheplan geen specifieke maatregelen om voldoende 
gekwalificeerd personeel te voorzien voor de kinderdagverblijven. Nochtans stelt het 
Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid jaarlijks een inventaris op van de beroe-
pen waarvoor aanwervingsproblemen bestaan, maar daar hoort het beroep van kinder-
verzorger niet bij.

Elke ROEx

____________________


