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Mondelinge vraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt,  

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

 

Onderwerp: Nederlandstalige kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter,  

 

De laatste maanden horen we zorgwekkende verhalen uit de kinderopvang in Vlaanderen. 

Enkele weken geleden werd het kinderdagverblijf Mippie en Moppie gesloten nadat duidelijk 

was geworden dat een peuter met ducttape werd vastgebonden aan zijn slaapzak. Helaas is dit 

geen alleenstaand geval: in het voorjaar stierf zelfs een baby’tje in Gent nadat het hevig door 

elkaar was geschud. Het zijn schrijnende taferelen.  

 

Zoals bekend staat het personeel in de kinderopvang onder een immense druk door een 

aanhoudend personeelstekort. De gebeurtenissen in Vlaanderen zijn een slag in het gezicht van 

de vele kinderoppassen die zich in moeilijke omstandigheden blijven inzetten voor een 

kwalitatieve kinderopvang, waarbij de veiligheid van de kinderen op de eerste plaats komt.  

 

De Brusselse context is natuurlijk gelijkaardig aan die in Vlaanderen: ook hier hebben we te 

kampen met een groot personeelstekort bij de Nederlandstalige kinderopvang. Ouders van 

jonge kinderen maken zich zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening en vragen zich af 

of hun peuter wel veilig is. Gelukkig zijn er in Brussel nog geen choquerende wantoestanden 

aan het licht gekomen, maar we moeten waakzaam blijven.  

 

De veiligheid van onze jongste Ketjes moet te allen tijde gewaarborgd kunnen worden, mijn 

vraag is daarom de volgende:  

 Hoeveel inspecties zijn er het afgelopen jaar geweest in de Brusselse Nederlandstalige 

kinderopvang? Hoeveel waren dat er in vergelijking met de drie voorgaande jaren? Kunt u 

meer informatie geven over de resultaten van die inspecties? 

 Zijn er crèches gesloten naar aanleiding van die inspecties? Zo ja, op welke manier 

werden de getroffen ouders geholpen om opnieuw opvang te vinden voor hun kind? 

 Op welke manier worden Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven begeleid bij 

moeilijkheden?  

 

 

Els Rochette 


