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Vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Personeel van de kinderdagverblijven 

___________________________________________________________________________ 

 

Wederom zijn er vanuit de kinderopvang in Brussel signalen bij mij binnengekomen dat het bij 

crèches moeilijk is om voldoende gekwalificeerde kindbegeleiders te vinden. Een van de ouders 

die mij benaderde, heeft begrepen dat binnen de kinderopvang van het GO! zowel in de regio 

Brussel-Zuid als Brussel-Oost, 2/3 van de crèches op dit moment met een aangepast rooster 

werken. Vacatures raken niet ingevuld en de openingstijden worden ingekort om toch een 

rooster te maken met het beschikbare personeel. In steeds meer gevallen moet er een leefgroep 

of zelfs een heel kinderdagverblijf tijdelijk sluiten omdat er niet genoeg personeel is. 

 

U zult begrijpen dat het een grote impact heeft op deze ouders en deze kinderen als zij niet 

kunnen rekenen op hun opvang. Ook op de kindbegeleiders die er nog wel zijn, begint deze 

situatie zwaar te wegen. Zij worden tot het uiterste gerekt om toch de roosters rond te maken. 

Verlof nemen, is niet mogelijk, omdat dan de creche of leefgroep moet sluiten. Dit is niet 

duurzaam en zorgt ervoor dat nog meer kindbegeleiders vertrekken of erger nog, ziek uitvallen. 

Een negatieve spiraal ligt op de loer, of is wellicht al ingezet. Het systeem staat op kraken en er 

zijn zorgen over hoe het najaar zal verlopen binnen de kinderopvang in Brussel. 

 

We weten dat er geen wondermiddel is tegen dit probleem. Het is in de huidige arbeidsmarkt 

ontzettend moeilijk om personeel te vinden dat graag en gemotiveerd komt werken. Daarnaast 

zijn veel kindbegeleiders naar Vlaanderen vertrokken omdat daar extra functies werden 

gecreëerd in het onderwijs. Er zijn in Brussel daardoor gewoon niet genoeg kindverzorgers om 

het hectische crècheleven in goede banen te leiden. Daarom is het net zoals in het onderwijs 

belangrijk dat er voldoende jongeren voor de opleiding kiezen, en dat zijinstroom mogelijk 

wordt gemaakt wanneer tekorten dreigen. 

 

In oktober vorig jaar vroeg ik u naar uw acties op dit gebied. Naar aanleiding van de signalen 

dat het ondertussen eerder erger dan beter is geworden, vraag ik u vandaag om een update. 

 

- Ten eerste, vroeg ik mij af of u al crisisoverleg heeft gehad met uw Vlaamse collega, 

minister Hilde Crevits over dit onderwerp. Ook omdat deze Brusselse problematiek samenhangt 

met en afhankelijk is van het beleid in Vlaanderen. Hoe gaan we bijvoorbeeld de 

waterbedproblematiek tegen dat extra banen voor kindbegeleiders in Vlaanderen tot tekorten in 

Brussel leiden? Wat verwacht u van uw Vlaamse collega aan actie op korte termijn? Heeft u 

bepaalde eisen gesteld vanuit de Brusselaars? 

 

- Daarnaast vraag ik me af wat de ontwikkelingen zijn nu het beroep van 

(Nederlandstalige) begeleider in de Brusselse kinderopvang als knelpuntberoep is 

gekwalificeerd? Welk gevolg wordt hieraan gegeven? 

 

- Heeft u zicht op de omvang van het tekort aan kindbegeleiders en/of omkaderend 

personeel (coördinatoren, sociale begeleiding…) in de Nederlandstalige opvang in Brussel? 

Hoeveel vacatures staan er momenteel open? In welke wijken of gemeenten situeren zich de 

tekorten? Is er een prognose gemaakt over hoe deze cijfers evolueren de komende maanden? 



- Wat wordt er gedaan om de aanwas van nieuwe kindbegeleiders te verhogen, 

bijvoorbeeld door de instroom in de opleidingen voor begeleider in de kinderopvang te 

promoten? In oktober vroeg ik of er op dat vlak campagnes mogelijk waren. Kunt u mij vertellen 

wat er op dat vlak is gebeurd? 

 

- Zijn er al regelingen getroffen om zijinstroom te vergemakkelijken? Hoe kunnen we 

zorgen dat mensen die vanuit een andere sector hun carrière willen voortzetten als 

kindbegeleider, zo snel mogelijk worden opgeleid en ingezet? 

 

- Zoals aangegeven, ligt - mede door personeelstekorten - de werkdruk in de 

kinderopvang erg hoog. Welke maatregelen zal u treffen om deze kindbegeleiders te ontlasten? 

Ziet u mogelijkheden daartoe vanuit uw bevoegdheid? 

 

- Is er daarnaast ondertussen een plan uitgewerkt om het beroep draaglijker en 

aantrekkelijker te maken? Denk aan extra begeleiding, minder kinderen per begeleider, 

fietsvergoeding etc. Zou het binnen de mogelijkheden behoren om het beroep van 

Nederlandstalige kindbegeleider in Brussel financieel aantrekkelijker te maken en zo ook talent 

uit Vlaanderen naar hier (terug) te halen?  

 

- Hoe staat het met de Gesco-plaatsen in de Nederlandstalige kinderopvang, worden deze 

makkelijk ingevuld? 

 

 

Els Rochette 

 


