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Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Collegebesluit nr. 20152016-0102 

29-10-2015 

 

COLLEGEBESLUIT 
 

Collegebesluit houdende de goedkeuring van het 

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020 

Het College, 

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de 

gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 

Brusselse instellingen; 

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de 

internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; 

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van 

de federale staatsstructuur; 

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van 

diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; 

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de 

Zesde Staatshervorming; 

Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de 

armoedebestrijding, gewijzigd bij decreet van 18 juli 2008 en bij 

decreet van 20 december 2013; 

Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie 

van preventieve gezinsondersteuning; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 

betreffende de armoedebestrijding, gewijzigd bij besluiten van de 

Vlaamse Regering van 26 februari 2010, 24 september 2010, 10 

februari 2012, 9 november 2012, 7 februari 2014 en 30 januari 2015; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 

houdende het lokaal beleid kinderopvang; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot 

uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de 

organisatie van preventieve gezinsondersteuning, inzonderheid 

artikel 3; 

Gelet op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019; 
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Gelet op het collegebesluit 20132014-0060 van 27 maart 2014 houdende 

de goedkeuring van de ‘Visietekst Armoedebestrijding’; 

Na beraadslaging, 

 

Besluit 

Artikel 1 

Het als bijlage gevoegde ‘Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020’ 

wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De entiteitsverantwoordelijke Gezin of zijn vervanger wordt 

gemachtigd om het ‘Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020’, na 

goedkeuring door de Raad van de VGC, in te dienen bij de Vlaamse 

overheid. 

 

 

 

 

De collegeleden, 

Bianca DEBAETS  Pascal SMET Guy VANHENGEL 
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Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Collegebesluit nr. 20152016-0102 

29-10-2015 

 

B IJ LA G E  

 

Bijlage nr. 1 

 

 

 

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020 
 

1. (Kinder)armoede in Brussel 

 

De kinderarmoedecijfers liegen er niet om: kinderarmoede ligt alarmerend hoog in Brussel. 

De gemiddelde cijfers liggen systematisch drie- tot viermaal hoger dan het Vlaamse 

gemiddelde: 

- Eén op vier kinderen in Brussel groeit op in een eenoudergezin. Het aandeel 

eenoudergezinnen in Brussel is hoger dan in de rest van Vlaanderen, Antwerpen en 

Gent; 

- Bijna een vierde van de kinderen geboren in 2012, 2013 en 2014 en wonende in 

Brussel, groeide in 2014 op in een kansarm gezin; 

- Het aantal kinderen in Brussel dat opgroeit in een gezin waar niemand betaald werk 

verricht was in 2014 meer dan driemaal zo hoog als in de rest van Vlaanderen: 

- In 2014 was het aandeel begunstigden van het leefloon met een gezinslast in Brussel 

4,4% tegenover slechts 0,7% in Vlaanderen. In Antwerpen gaat het om 2,6% en in 

Gent om 3,6%; 

 

 

1.1. Armoede en sociale uitsluiting 

 

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden 

van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde 

leefpatronen van de samenleving. Tussen het leven van mensen in armoede en mensen zonder 

armoede-ervaring bestaat er dus een kloof, die zich manifesteert op verschillende vlakken: 

participatie, vaardigheden en kennis. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.
1
 

 

 

1.2. Armoede in het tweetalig  gebied Brussel-Hoofdstad 

 

Het armoederisico
2
 in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bedroeg 32,5% in 2012 

(inkomens 2011). Dit is meer dan dubbel zo hoog als het gemiddelde armoederisico voor 

                                                 
1
 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019; Vranken, J. (2001). Het 

Armoedevraagstuk. In J. Vranken, D. Geldof, G. Van Menxel, en J. Van Ouytsel 

(Eds)., “Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2001” (pp. 39-50). Antwerpen: 

OASeS: Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad. 
2
 De armoededrempel is gelijk aan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op 

individueel niveau. Personen onder die drempel worden als arm beschouwd (voor meer 

details bij deze berekening, zie 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-silc/armoede/). 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-silc/armoede/
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België (15,0%), ruim driemaal zo hoog als in het Vlaams Gewest (10,3%), en bijna dubbel zo 

hoog als in het Waals Gewest (16,6%)
3
. In 2011 bleek dat 32,4% van de Brusselse gezinnen 

grote of zeer grote moeilijkheden had om rond te komen met het beschikbare inkomen. In de 

rest van Vlaanderen was dat 15,0%
4
. In het klassement van 195 Europese regio’s inzake 

armoederisico bezette het Vlaams Gewest in 2011 plaats 22 en Brussel plaats 189
5
. 

 

De administratieve werkloosheidsgraad
6
 in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (20,8%) 

was in 2014 bijna driemaal zo hoog als in de rest van Vlaanderen (7,9%). De 

werkloosheidsgraad in Brussel is hoger dan in Antwerpen (16,3%) en Gent (13,2%)
7
. 

 

Binnen Brussel zijn er grote verschillen in de administratieve werkloosheidsgraden tussen 

gemeenten uit het zuidoostelijke kwadrant van Brussel enerzijds en de gemeenten van de 

kanaalzone en de 19
de

eeuwse gordel rond Brussel-Stad anderzijds. In 2014 treffen we de 

hoogste administratieve werkloosheidsgraden aan in Sint-Joost-ten-Node (30,1%), Sint-Jans-

Molenbeek (28,1%), Schaarbeek (24,3%), Sint-Gillis (24,0%), Anderlecht (23,4%) en 

Brussel-Stad (23,0%). De laagste werkloosheidsgraden vinden we terug in Sint-Pieters-

Woluwe (10,3%), Oudergem (12,2%), Sint-Lambrechts-Woluwe (12,5%), Watermaal-

Bosvoorde (13,6%) en Ukkel (13,6%)
8
. Ook het aantal (individuele) begunstigden van het 

recht op maatschappelijke integratie, waaronder het leefloon valt, is hoger in Sint-Jans-

Molenbeek, Schaarbeek, Anderlecht en Brussel-Stad dan in de andere Brusselse gemeenten
9
. 

De gemeenten met de armste bevolking zijn in grote mate dezelfde als de kindrijke 

gemeenten. In onderstaande tabel staan de aantallen en aandelen van de jongste 

leeftijdsgroepen in de gehele Brusselse bevolking op 1 januari 2015 en de prognose voor 

2020. Hieruit blijkt duidelijk dat het aantal kinderen in alle leeftijdsgroepen zal toenemen 

tussen 2015 en 2020, met uitzondering van de 3 tot 5 jarigen. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad (2014). 

Welzijnsbarometer 2014. Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 
4
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad (2013). 

Welzijnsbarometer 2013. Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 
5
 Guio, A.-C., & Marlier, É. (2014). Regionale dimensies van armoede en uitsluiting 

in België. In I. Pannecoucke, W. Lahaye, Vranken, J., en R. Van Rossem (Eds.), 

“Armoede in België” (pp. 17-48). Gent: Academia Press. 
6
 Berekend op basis van cijfers van de RVA over het aantal niet-werkende 

werkzoekenden. Deze groep omvat personen zonder bezoldigd werk die ingeschreven 

zijn als werkzoekende bij een gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling. 

Het gaat zowel om werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag, als om jongeren in 

inschakelingstijd, vrij ingeschreven werkzoekenden en verplicht ingeschreven 

werkzoekenden (waaronder de gesanctioneerde werklozen, de werkzoekenden ten laste 

van de OCMW's). 
7
 ACTIRIS (2015). De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens – Kenmerken van 

de gemeenten van het Brussels Gewest. Brussel: Brussels Observatorium voor de 

Werkgelegenheid; Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling (VDAB) (2015). 

https://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html 
8
 ACTIRIS (2015). ibid. 

9
 Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) (2015a). Recht op 

maatschappelijke integratie. 

http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/3.2_bestaansonzekerheid_sociale_bijsta

nd_integratie.xls. 

https://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/3.2_bestaansonzekerheid_sociale_bijstand_integratie.xls
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/3.2_bestaansonzekerheid_sociale_bijstand_integratie.xls


- 6 - 

 

 

 

 
Tabel 1: Aantal en aandeel van de jongste leeftijdsgroepen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad in 2015 en 

2020 

Bron: Federaal Planbureau en ADSEI (2015)
10

 

 

De procentuele toename in het aantal 0-2 jarigen tussen 2015 en 2020 is het hoogst in 

Anderlecht, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. 

Uitgezonderd Koekelberg, is in deze gemeenten het mediaan totaal netto belastbaar inkomen 

der individuele aangiften het laagst en de administratieve werkloosheidsgraad het hoogst. Dit 

is geïllustreerd in Kaart 1 en Kaart 2. 
 

 

Kaart 1: Procentuele 

toename 0-2 jarigen 

tussen 2015 en 2020 

en het mediaan totaal 

netto belastbaar 

inkomen der 

individuele aangiften 

(inkomstenjaar 2012) 

in het tweetalig 

gebied Brussel-

Hoofdstad
11

 

 

 

 

Bronnen: BISA 

(2014a, 2014b, 

2015b)
12

 (cartografie 

Meet-en Weetcel) 

                                                 
10
 Federaal Planbureau & Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (ADSEI) 

(2015). Demografische vooruitzichten 2014-2060. Bevolking, huishoudens en 

prospectieve sterftequotiënten. Brussel: Federaal Planbureau & ADSEI. 
11
 De bevolkingsprojecties van het BISA vertrekken van de bevolkingsprojecties 

gepubliceerd in 2014 door het Federaal Planbureau en de Algemene Directie 

Statistiek en Economische Informatie. Een update op basis van de meer recente 

bevolkingsprojecties gepubliceerd in 2015, die uitgaan van gewijzigde assumpties, 

wordt later dit jaar verwacht. 
12
 Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) (2014a). 

Bevolkingsprojecties. 



- 7 - 

 

 

 

 

 

Kaart 2: 

Procentuele toename 

0-2 jarigen tussen 

2015 en 2020 en de 

administratieve 

werkloosheidsgraad 

(2014) (%) in het 

tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad 

 

Bronnen: BISA 

(2014a, 2015b), 

ACTIRIS (2015) 

(cartografie Meet- en 

Weetcel) 

 

 

 

 

 

1.3. Kinderarmoedebarometer en kinderarmoedecijfers voor het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad 

 

Het Vlaams besluit Armoedebestrijding voorziet in een Kinderarmoedebarometer op basis 

van zeven indicatoren: 

1. Het aantal personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering van 0 tot en met 4 

jaar ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 0 tot en met 4 jaar; 

2. Het aantal eenoudergezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar ten opzichte van het 

totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar; 

3. De kansarmoede-index van Kind&Gezin; 

4. De onderwijs kansarmoede indicator voor het kleuteronderwijs; 

5. Het aantal begunstigden van het leefloon (categorie gezinslast) samengeteld met het 

aantal begunstigden equivalent-leefloon (categorie gezinslast) ten opzichte van het 

aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 17 jaar; 

6. Het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar waarbij de referentie-

persoon in het huishouden en indien aanwezig dienst partner niet werken ten opzichte 

van het totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar; 

7. Het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar waarbij een of beide ouders 

niet de EU-nationaliteit beschikken ten opzichte van het totaal aantal huishoudens met 

kinderen van 0 tot en met 3 jaar. 

Op basis van deze Kinderarmoedebarometer wordt bepaald of en hoeveel subsidies de 

Vlaamse overheid voorziet voor de lokale besturen. 

                                                                                                                                                         
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.6_bevolking_projecties_20140623.xls; 

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) (2014b). Fiscale statistiek. 

http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/2.1_inkomens_uitgaven_huishoudens_fisc

ale_statistiek.xls; Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) (2015b). 

Leeftijdsstructuur. 

http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.2_bevolking_leeftijdsstructuur.xls. 

http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.6_bevolking_projecties_20140623.xls
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/2.1_inkomens_uitgaven_huishoudens_fiscale_statistiek.xls
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/2.1_inkomens_uitgaven_huishoudens_fiscale_statistiek.xls
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.2_bevolking_leeftijdsstructuur.xls
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De Vlaamse Overheid beschikt op dit ogenblik niet over alle deelindicatoren voor Brussel om 

deze kinderarmoedebarometer ook toe te passen voor de VGC. Voor de VGC wordt een 

voorafname van 5% van het voorziene budget vooropgesteld (toepassing van de 

Brusselnorm). 

 

Om tot vergelijkbaar mogelijke gegevens te komen, worden hieronder de door de VGC 

gekende gegevens opgelijst per deelindicator. De kinderarmoede-cijfers waarover de VGC 

beschikt liggen systematisch drie- tot viermaal hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 

 

1.3.1. Het aantal personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering van 0 tot en met 4 

jaar ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 0 tot en met 4 jaar 

De VGC beschikt niet over deze indicator.  

Een aantal categorieën van personen en hun personen ten laste hebben recht op een hogere 

terugbetaling van medische kosten, de zogenaamde voorkeurregeling binnen de ziekte-

verzekering. Tot 2014 bestonden er het OMNIO- en RVV-statuut (Recht op Verhoogde 

Verzekeringstegemoetkoming), maar sinds januari 2014 zijn alle rechthebbenden 

ondergebracht onder het RVV-statuut. 

In 2014 hadden in totaal 281.340 personen recht op een verhoogde tegemoetkoming van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ofwel 

24,2% van Brusselse bevolking
13

. Van de 0 tot 17-jarigen hadden er in 2014 81.038 recht op 

deze tegemoetkoming, bijna een derde van de bevolking in deze leeftijdsgroep (30,6%)
14

. In 

vergelijking met 2012 is het zowel het totaal aantal gerechtigden als het aantal gerechtigden in 

de jongste leeftijdsgroep met bijna 4% gestegen
15

. 

Het aandeel rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming van medische kosten in het 

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (24,2%) was in 2014 bijna dubbel zo hoog als in de rest 

van Vlaanderen (13,0%), en ook hoger dan in de steden Antwerpen (22,5%) en Gent 

(16,1%)
16

. 

 

1.3.2. Het aantal eenoudergezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar ten opzichte van het 

totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar. 

In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad komen er, meer dan elders in België veel 

kwetsbare gezinssituaties voor. Van de 540.440 private huishoudens in Brussel in 2014 waren 

er 61.867 of 11,4% eenoudergezinnen. Dit aandeel is hoger dan in de rest van Vlaanderen 

(8,2%). Het aandeel eenoudergezinnen in Brussel is verder merkbaar hoger dan in Antwerpen 

(8,6%) en Gent (8,1%)
17

. Er wordt verwacht dat tussen 2014 en 2020 het aantal 

eenoudergezinnen sterker zal stijgen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad dan in de rest 

van Vlaanderen, van 61.867 in 2014 tot 65.074 in 2020, een stijging van 5,2% (vergeleken 

                                                 
13
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad (2014). 

Welzijnsbarometer 2014. Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 
14
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad (2014). Ibid. 

15
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad (2012). 

Welzijnsbarometer 2012. Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; 

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad (2014). 

Welzijnsbarometer 2014. Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 
16
 www.stadsmonitor.be (2014). 

17
 Federaal Planbureau & Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (ADSEI) 

(2015). Demografische vooruitzichten 2014-2060. Bevolking, huishoudens en 

prospectieve sterftequotiënten. Brussel: Federaal Planbureau & ADSEI. 

http://www.stadsmonitor.be/
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met een stijging van 3,0% in de rest van Vlaanderen). In drie op de vier eenoudergezinnen in 

2008 ging het om een alleenstaande vrouw
18

. 

Van de 223.823 huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar in het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad op 1 januari 2015, waren er 31.673 of 14,2% alleenstaande ouders
19

.  

Uit een studie van 2013 op basis van gegevens afkomstig uit het ‘Generations and Gender 

Programme Belgium’ (GGP Belgium) blijkt dat 17,8% van de Brusselse kinderen van 0 tot 2 

jaar oud leeft in een eenoudergezin. Dit aandeel stijgt met de leeftijd tot 31,4% van de 

kinderen van 12 tot 17 jaar oud. Eén op de vier kinderen in Brussel groeit op in een 

eenoudergezin
20

. 

 

1.3.3. De kansarmoede-index van Kind en Gezin 

Volgens de kansarmoede-index van Kind en Gezin leeft een kind in armoede wanneer het 

gezin zwak scoort op drie of meer criteria op de volgende zes domeinen: het maandinkomen 

van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de 

arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid.
21

 

De kansarmoede-index bedroeg in 2014 23,3% in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 

Dus meer dan een vijfde en bijna een vierde van de kinderen geboren in 2012, 2013 en 2014 

en wonende in Brussel in 2014 leeft in een kansarm gezin. Deze index is bovendien sterk 

gestegen doorheen de tijd, van 15,7% in 2001 tot 25,2% in 2013, waarna het licht daalde. In 

vergelijking met de rest van Vlaanderen is de index dubbel zo hoog (23,3% in het tweetalig 

gebied Brussel-Hoofdstad tegenover 11,4% in de rest van Vlaanderen)
22

. 

Er zijn grote verschillen in de kansarmoede-index tussen de Brusselse gemeenten. De index is 

het hoogst in Sint-Jans-Molenbeek (33,6%), Brussel (31,1%), Koekelberg (26,8%), Sint-

Joost-ten-Node (26,7%), Anderlecht (26,5%) en Schaarbeek (23,6%), en het laagst in 

Oudergem (2,4%), Sint-Lambrechts-Woluwe (3,0%), Ukkel (6,5%), Etterbeek (7,0%) en 

Evere (8,5%). Uitgezonderd Koekelberg, zijn de gemeenten met een relatief hoge 

kansarmoede-index ook de gemeenten met de hoogste werkloosheidsgraden en met de laagste 

mediaan netto belastbare inkomens in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (zie sectie 1.2). 

 

1.3.4. De onderwijs kansarmoede-indicator voor het kleuteronderwijs 

De onderwijs kansarmoede-indicator (OKI) is wellicht één van de betrouwbaarste 

deelindicatoren van de kinderamoedebarometer van de Vlaamse overheid waarvan de VGC 

over gegevens beschikt. 

                                                 
18
 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) (nda). 

Familiekernen naar het aantal kinderen. 

http://statbel.fgov.be/nl/binaries/31117124_nl_tcm325-65722.xls; Brussels Instituut 

voor Statistiek en Analyse (BISA) (2013). Huishoudens. 

http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.4_bevolking_huishoudens.xls. 
19
 Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (2015). Gegevens aangeleverd via e-

mail op 28/09/2015. 
20
 Technisch Platform Eenoudergezinnen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 

(2013). Eenoudergezinnen in Brussel. Status quaestionis in perspectief. Brussel: 

Hayez; Wagener, M. (2013). Trajectoires de monoparentalité à Bruxelles: les femmes 

face aux épreuves de la parentalité. Doctoraatsthesis. Louvain-la-Neuve: Université 

Catholique de Louvain. 
21
 De kansarmoedeindex voor jaar X wordt berekend als het aantal kinderen geboren in 

jaar X, X-1 en X-2 in een gezin dat leeft in kansarmoede in het gewest op 31 

december van het jaar X, gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 

jaar en dat woont in het gewest op 31 december van het jaar X. De noemer van de 

index in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad zijn het aantal cliënten om 

onderschatting van de kansarmoede te vermijden. 
22
 Kind en Gezin (nd). Kansarmoede - tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 

http://www.kindengezin.be/img/kansarmoede-brussels-hoofdstedelijk-gewest.xlsx. 

http://statbel.fgov.be/nl/binaries/31117124_nl_tcm325-65722.xls
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.4_bevolking_huishoudens.xls
http://www.kindengezin.be/img/kansarmoede-brussels-hoofdstedelijk-gewest.xlsx
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De OKI-indicator wordt gehanteerd in het financieringsdecreet en gaat – gestaafd door 

empirisch onderzoek – uit van het principe dat de onderwijskansen van leerlingen beperkter 

zijn indien ze meer dan andere leerlingen scoren of aantikken op een aantal kenmerken
23

. 

De vier leerlingenkenmerken
24

 zijn: 

1. Laag opleidingsniveau van de moeder; 

2. Gezinstaal niet-Nederlands; 

3. Schooltoelage; 

4. Buurt met hoge mate van schoolse vertraging. 

 

Voor Nederlandstalige scholen gefinancierd of gesubsidieerd in het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad, worden 3 van de 4 deelindicatoren van de OKI-indicator gerapporteerd in het 

Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs gepubliceerd door het Departement Onderwijs 

en Vorming (2015). Hieruit blijkt duidelijk dat de uitdagingen met betrekking tot deze 

indicatoren in de Nederlandstalige scholen in Brussel dubbel tot driemaal zo hoog zijn als in 

de rest van Vlaanderen (Grafiek 1). Bijvoorbeeld, in het schooljaar 2012-2013 was het 

aandeel leerlingen met een andere gezinstaal dan het Nederlands in het Nederlandstalig 

kleuteronderwijs in Brussel bijna viermaal hoger dan het gemiddelde in de rest van 

Vlaanderen. Het aandeel leerlingen met een moeder met een laag opleidingsniveau of dat in 

aanmerking komt voor een schooltoelage was bijna dubbel zo hoog in het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad dan in de rest van Vlaanderen. 

 

Grafiek 1: Gewoon kleuteronderwijs: Aandeel leerlingen dat aantikt op de leerlingenkenmerken in het 

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en het Vlaams Gewest (schooljaar 2012-2013) (%) 
 

Bron: Vlaams 

Ministerie van 

Onderwijs en 

Vorming 

(2015)
25

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23
 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (nd). Leerlingenkenmerken naar 

gemeente woonplaats schooljaar 2012-2013. 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-

2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net

_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf. 
24
 Zie http://www.stadsmonitor.be/sociale-principes/oki-index/uitgebreide-definitie 

voor een beschrijving van deze leerlingenkenmerken. 
25
 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (nd). Leerlingenkenmerken naar 

gemeente woonplaats schooljaar 2012-2013. 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-

2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net

_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf; Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

(2015).Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs schooljaar 2013-2014. Brussel: 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
http://www.stadsmonitor.be/sociale-principes/oki-index/uitgebreide-definitie
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
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Het aandeel leerlingen in het kleuteronderwijs dat aantikt op de drie indicatoren is hoger in 

Brussel dan in Gent (Grafiek 2). Ook in vergelijking met Antwerpen is er een groter aandeel 

leerlingen met een andere gezinstaal dan het Nederlands, maar het aandeel leerlingen met een 

moeder met laag opleidingsniveau of dat in aanmerking komt voor een schooltoelage is hoger 

in Antwerpen. 

 
Grafiek 2: Gewoon kleuteronderwijs: Aandeel leerlingen dat aantikt op de leerlingenkenmerken in 

Brussel, Antwerpen en Gent (schooljaar 2012-2013) 

Bron: Vlaams 

Ministerie van 

Onderwijs en 

Vorming 

 (2015, nd)
26

 

 

 

 

 

 

 

 

De OKI-indicator geeft de verhouding van het aantal leerlingenkenmerken waarop de 

leerlingen met woonplaats aantikken, gesommeerd over deze leerlingen, en het totaal aantal 

leerlingen met woonplaats. Er zijn vier leerlingenkenmerken, dus de OKI is een getal tussen 0 

en 4, waarbij 0 geen kansarmoede aangeeft en 4 extreme kansarmoede. De gemiddelde OKI 

in het kleuteronderwijs bedroeg in het schooljaar 2012-2013 2,4 in het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad en is daarmee bijna driemaal zo hoog als in de rest van Vlaanderen (0,8). 

De gemiddelde OKI in Brussel is ook hoger dan in Antwerpen (2,1) en Gent (1,5)
27

. Uit 

Grafiek 1 en 2 maken we op dat deze verschillen voornamelijk worden gedreven door het 

hogere aandeel leerlingen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad dat leeft in een gezin 

waarin de gezinstaal niet Nederlands is. 

 

De gemiddelde OKI voor het kleuteronderwijs is het hoogst in Sint-Jans-Molenbeek (2,6), 

Anderlecht (2,5), Sint-Gillis (2,5), Schaarbeek (2,4), Brussel (2,4) en Evere (2,4), en is het 

laagst in Oudergem (0,9), Sint-Pieters-Woluwe (1,7), Elsene (1,8), Sint-Lambrechts-Woluwe 

(1,8) en Ukkel (1,9) (Kaart 4). De gemeente met de hoogste gemiddelde OKI worden ook 

gekenmerkt door een laag mediaan inkomen (sectie 1.2), een hoge werkloosheidsgraad (sectie 

1.2) en een hoge kansarmoede-index (sectie 1.3.3) in vergelijking met de andere Brusselse 

gemeenten. 

                                                 
26
 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (nd). Leerlingenkenmerken naar 

gemeente woonplaats schooljaar 2012-2013. 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-

2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net

_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf; Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

(2015). Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs schooljaar 2013-2014. 

Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 
27
 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (nd). Ibid. 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
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Kaart 3: 

Gewoon 

kleuteronderwijs

: Gemiddelde 

OKI in het 

tweetalig gebied 

Brussel-

Hoofdstad 

(schooljaar 

2012-2013) 

 

Bron: Vlaams 

Ministerie van 

Onderwijs en 

Vorming (nd)
28

 

(cartografie 

Meet- en 

Weetcel) 

Noot: geen 

gegevens voor 

Sint-Joost-ten-

Node 
 

 

 

 

 

1.3.5. Het aantal begunstigden van het leefloon (categorie gezinslast) samengeteld met het 

aantal begunstigden equivalent-leefloon (categorie gezinslast) ten opzichte van het aantal 

huishoudens met kinderen van 0 tot en met 17 jaar 

De VGC beschikt niet over de Brusselse cijfers voor deze kinderarmoede-indicator. 

De VGC beschikt wel over cijfers over het aantal kinderen van 0 tot en met 17 jaar, hetgeen 

toelaat een gelijkaardige indicator te berekenen. Het aantal begunstigden van het (equivalent) 

leefloon met een gezinslast in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bedroeg 11.614 

personen in 2014. Het aandeel begunstigden ten opzichte van het aantal kinderen van 0 tot en 

met 17 jaar was 4,4% in 2014. In de rest van Vlaanderen bedroeg dit aandeel slechts 0,7%. 

Het is ook hoger dan in Antwerpen (2,6%) en Gent (3,6%). Het aandeel begunstigden van het 

(equivalent) leefloon met een gezinslast ten opzichte van het aantal kinderen van 0 tot en met 

17 jaar is het hoogst in Sint-Joost-ten-Node (7,9%), Sint-Gillis (6,4%), Schaarbeek (6,0%), 

Sint-Jans-Molenbeek (6,0), Anderlecht (5,4%) en Vorst (4,8%) en is het laagst in Sint-Pieters-

Woluwe (0,8%), Ganshoren (1,5%), Oudergem (1,6%), Ukkel (1,7%) en Watermaal-

Bosvoorde (1,9%) (Kaart 4) 

 

                                                 
28
 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (nd). Leerlingenkenmerken naar 

gemeente woonplaats schooljaar 2012-2013. 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-

2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net

_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf. 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/rapporten/gemeenterapporten/Basis_Secundair_Sociale_Mix_Geografie_HZ_Dexia_Net_Graad_Leerjaar_Onderwijsvorm_12.pdf
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Kaart 4: Aandeel (equivalent) leefloon begunstigden (categorie gezinslast) ten opzichte van het aantal 

kinderen van 0 tot en met 17 jaar in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (2014) (%) 

 

Bronnen: BISA 

(2014c, 

2015a), POD 

Maatschappelij

ke Integratie 

(2015)
29

 

(berekeningen 

Meet- en 

Weetcel) 

(cartografie 

Meet- en 

Weetcel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6. Het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar waarbij de 

referentiepersoon in het huishouden en indien aanwezig diens partner niet werken ten 

opzichte van het totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar 

De VGC beschikt niet over deze indicator. 

Een kwart (25,7%) van de kinderen (0-17 jaar) in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 

leefde in 2014 in een huishouden waar niemand betaald werk verrichte
30

. Dit is meer dan 

driemaal zo hoog als in de rest van Vlaanderen (6,6%). 

Het aandeel kinderen dat leeft in een huishouden waar niemand betaald werk verricht was in 

2012 het hoogst in Sint-Joost-ten-Node (40,6%), Sint-Jans-Molenbeek (39,6%), Brussel 

(37,6%), Schaarbeek (36,9%), Etterbeek (36,1%) en Sint-Gillis (35,3%) en was het laagst in 

                                                 
29 Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) (2014c). 

Leeftijdsstructuur; Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) 

(2015a). Recht op maatschappelijke integratie. 

http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/3.2_bestaansonzekerheid_social

e_bijstand_integratie.xls; POD Maatschappelijke Integratie (2015). 

Financiële hulp (Equivalent leefloon). http://www.mi-

is.be/sites/default/files/doc/rmh_financiele_hulp_categorie-

_das_aide_financiere_categorie_2008-_nl.xls. 
30
 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) (ndb). Huishoudens 

waarin niemand werkt. 

http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/werkloze_gezinnen

/. 

http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/3.2_bestaansonzekerheid_sociale_bijstand_integratie.xls
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/3.2_bestaansonzekerheid_sociale_bijstand_integratie.xls
http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/rmh_financiele_hulp_categorie-_das_aide_financiere_categorie_2008-_nl.xls
http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/rmh_financiele_hulp_categorie-_das_aide_financiere_categorie_2008-_nl.xls
http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/rmh_financiele_hulp_categorie-_das_aide_financiere_categorie_2008-_nl.xls
http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/werkloze_gezinnen/
http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/werkloze_gezinnen/
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Watermaal-Bosvoorde (23,4%), Ganshoren (24,8%), Sint-Agatha-Berchem (25,6%), Jette 

(26,4%) en Ukkel (26,8%) (Kaart 5). 
 

Kaart 5: Aandeel kinderen (0-17 jaar) die leven in een huishouden waar niemand betaald werk 

verricht in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (2012)(%) 

 
Bron: Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad (2015)

31
 (cartografie Meet- en 

Weetcel) 

 

1.3.7. Het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar waarbij 1 of beide ouders 

niet de EU-nationaliteit beschikken ten opzichte van het totaal aantal huishoudens met 

kinderen van 0 tot en met 3 jaar 

22.420 van de 71.056 kinderen van 0 tot en met 3 jaar in het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad, of 31,6%, hadden niet de Belgische nationaliteit op 1 januari 2015
32

. Dit is veel 

                                                 
31
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad (2015). Aandeel kinderen en 

jongeren (0-17 jaar) in een huishouden zonder betaald werk, Brusselse gemeenten, Brussels 

Gewest, grote steden en België, december 2004-2012. 

http://www.observatbru.be/documents/indicateurs/pauvrete/10_nl_0-17-jaar-in-een-

huishouden-zonder-betaald_2004-2012.xls. 
32
 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) (2015). Bevolking 

naar woonplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, leeftijd en geslacht. 

www.bestat.be. 

http://www.observatbru.be/documents/indicateurs/pauvrete/10_nl_0-17-jaar-in-een-huishouden-zonder-betaald_2004-2012.xls
http://www.observatbru.be/documents/indicateurs/pauvrete/10_nl_0-17-jaar-in-een-huishouden-zonder-betaald_2004-2012.xls
http://www.bestat.be/
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hoger dan in de rest van Vlaanderen waar 10,0% van de kinderen in deze leeftijdsgroep niet 

over de Belgische nationaliteit beschikten op 1 januari 2015. 

Van de 223.823 huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar in het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad op 1 januari 2015, heeft 73.587 of 32,9% minstens één ouder met een niet-

Europese nationaliteit
33

.  

 

 

2. Armoedebestrijdingsbeleid 

 
2.1. Armoedebestrijdingsbeleid in de Vlaamse Gemeenschap 

Het decreet betreffende de armoedebestrijding van 21 maart 2003 bepaalt, samen met het 

uitvoeringsbesluit van 15 mei 2009, hoe de coördinatie en uitvoering van de 

armoedebestrijding in Vlaanderen moeten gebeuren. Dit decreet is tevens van kracht ten 

aanzien van de Nederlandstalige instellingen in Brussel. 

 

Binnen het decreet werd een Netwerk tegen Armoede opgericht. Dit netwerk heeft de 

opdracht om het participatieproces van mensen in armoede aan het armoedebestrijdingsbeleid 

te ondersteunen, wat zich vertaalt in volgende beleidsonder-steunende opdrachten vanwege de 

Vlaamse overheid: 

 

1. De beleidsdialoog met de overheid organiseren en voeren; 

2. Overleg en ervaringsuitwisseling tussen de verenigingen waar armen het woord nemen 

organiseren; 

3. Activiteiten ondersteunen en coördineren die inzicht bieden in de ervaringswereld van 

mensen in armoede; 

4. Gemeenschappelijke initiatieven van en voor de verenigingen waar armen het woord 

nemen bevorderen. 

 

Voor de ondersteuning van de erkende verenigingen waar armen het woord nemen krijgt het 

Netwerk tegen Armoede een bijkomende decretale financiering van de Vlaamse overheid 

voor de uitbouw van een regionale ondersteunende werking. Deze middelen moeten worden 

ingezet op ondersteuning op maat van de erkende verenigingen waar armen het woord nemen, 

afstemming en uitwisseling tussen de verenigingen, werkers- en intervisieoverleg, thema-

gerichte ondersteuning, voorbereiding van gezamenlijke activiteiten tussen verenigingen, 

samenwerking met relevante sectoren, … 

 

De Vlaamse Gemeenschap erkent en financiert middels het decreet armoedebestrijding in het 

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad zeven lokale verenigingen waar armen het woord nemen. 

De zeven Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen worden overkoepeld door het 

Brussels Platform Armoede. Dit is het aanspreekpunt voor alle actoren in het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad. Het Brussels Platform Armoede werkt samen het Netwerk tegen Armoede 

en ondersteunt concrete acties binnen de diverse beleidsdomeinen om de participatie van 

mensen in armoede in het Nederlandstalig aanbod te vergroten. Samen met de administratie 

van de VGC werkt het Brussels Platform Armoede een ‘armoedetoets’ uit.  

 

 

 

                                                 
33
 Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (2015). Gegevens aangeleverd via e-

mail op 28/09/2015. 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011106&param=inhoud
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2.2. Het armoedebestrijdingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie past het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid toe in 

Brussel. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil haar armoedebestrijdingsbeleid realiseren 

in partnerschap met de organisaties uit het brede VGC-werkveld. 

Op 27 maart 2014 keurde het VGC-College de ‘Visietekst Armoedebestrijding’ goed. In deze 

tekst bepaalt de VGC de beleidsprioriteiten voor haar armoedebestrijdingsbeleid.
34

 

De prioritaire focus van het VGC-armoedebestrijdingsbeleid ligt op: 

1. Kinderen en jongeren in armoede en hun gezinnen; 

2. Gezondheidspreventie en het tegengaan van gezondheidsongelijkheden; 

3. Het verhogen van de toegankelijkheid van het gemeenschaps-beleid door afstemming 

van het aanbod op de noden van mensen in armoede en door verlaging van 

participatiedrempels, dit zowel vanuit een inclusieve als categoriale benaderingswijze;  

4. Empowerment van mensen in armoede met focus op competenties en netwerken van 

mensen in armoede. 

 

3. Kinderarmoedebestrijdingsbeleid  

 

3.1.  De Vlaamse beleidsprioriteit kinderarmoedebestrijding  

De Vlaamse Regering richt bij de uitvoering van haar armoedebeleid een duidelijke focus op 

het voorkomen en bestrijden van armoede bij gezinnen met jonge kinderen, op basis van vier 

pijlers:
35

 

1. Het recht op participatie van gezinnen in armoede met jonge kinderen aan de samen-

leving; 

2. Toegang tot kwaliteitsvolle diensten voor gezinnen met jonge kinderen, vanuit het 

principe van selectief universalisme
36

; 

3. Verbetering van de inkomenssituatie van gezinnen met jonge kinderen; 

4. Kinderen, jongeren en ouders sterker en zelfredzaam maken. 

 

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 (van 3 juli 2015) heeft als 

kerndoelstelling om tegen 2020 het aandeel kinderen dat in armoede geboren wordt te 

halveren en het algemene armoederisico met 30% te verlagen in Vlaanderen, conform het pact 

2020. 

 

In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 staat: “de eerste levensjaren zijn 

cruciaal voor de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden van jonge 

kinderen en het doorbreken van de armoedespiraal. De structurele mechanismen van armoede 

en uitsluiting zorgen er met andere woorden voor dat geboren worden en opgroeien in een 

arm gezin grote gevolgen heeft op langere termijn. Ouders moeten dagelijks het grootste deel 

van hun energetisch vermogen besteden aan het oplossen van (financiële) problemen. Hun 

                                                 
34
 De integrale tekst van de visietekst wordt als bijlage gevoegd bij dit 

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020. 
35
 Beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019, ingediend door mevrouw Liesbeth Homans, 

p. 6. 
36
 Verder in deze tekst zal gebruik gemaakt worden van de term ‘progressief 

universalisme’. Kind en Gezin gebruikt de term ‘proportioneel universalisme’ wat 

staat voor basisdienstverlening die varieert in schaal en intensiteit in verhouding 

tot de mate van achterstelling en sociale ongelijkheden. 
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bewustzijn is als het ware vernauwd tot het probleem. Alledaagse zaken (ontbijten, huiswerk 

maken, tandverzorging, …) komen op die manier in een ander licht te staan. Om deze spiraal 

te doorbreken, moeten we inzetten op de gehele levensomstandigheden van alle (aanstaande) 

gezinnen met jonge kinderen, zodat elk kind zich gezond kan ontwikkelen en gelukkig kan 

opgroeien. Dit omvat eveneens de beleving van armoede en uitsluiting die al op jonge leeftijd 

ervaren wordt. Ook deze meer psychologische kant van armoede heeft effecten die een leven 

lang blijven doorwerken.”
37

 

 

3.2. Het kinderarmoedebestrijdingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 

Regierol  

De VGC neemt een regierol op met betrekking tot de lokale kinderarmoedebestrijding vanuit 

een lokaal netwerk: 

- De VGC duidt een lokaal aanspreekpunt ‘kinderarmoede’ aan. Deze rol wordt 

opgenomen door de entiteit Gezin; 

- De acties worden in overeenstemming met het Vlaamse beleidskader en de VGC-

Visietekst Armoedebestrijding ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in 

coproductie met de relevante lokale actoren. 

 

Doelstellingen en acties van het VGC-kinderarmoedebestrijdingsbeleid 

De VGC voert een inclusief beleid volgens het principe van het progressief universalisme. 

Daarvoor investeert ze in een voldoende en toegankelijk basisaanbod voor alle gezinnen, met 

aansluitend en geïntegreerd een specifiek aanbod (progressief) voor gezinnen met specifieke 

noden. Het basisaanbod is de voorwaarde om toegang voor alle ouders en hun kinderen te 

garanderen. Er wordt uitgegaan van de Brusselnorm en de decretale doelstellingen. 

 

In ‘Goesting in Brussel’, het Regeerakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

stellen de Collegeleden het volgende voor betreffende kinderarmoedebestrijding: “We stellen 

een Kinderarmoedebestrijdingsplan (jonge kinderen 0-3 jaar en hun ouders) op volgens de 

bepalingen van de Vlaamse decreten en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten armoede-

bestrijding en preventieve gezinsondersteuning. In deze context zetten we versterkt in op 

preventieve gezinszorg via het project Huis van het Kind Brussel én de verhoging van 

kleuterparticipatie in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel”. 

 

“Brussel, zorgende en gezonde stad” staat te lezen in de Beleidsverklaring 2015-2016 van het 

College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Bijzondere aandacht gaat uit naar gelijke 

kansen en toegankelijkheid voor alle kinderen: “De komende weken en maanden maken we 

werk van een nieuw lokaal kinderarmoedebestrijdingsplan voor de periode 2016-2020. Nog 

dit najaar leggen we dit plan voor aan de Raad. De focus ligt op zeer jonge kinderen en hun 

ouders. Vanuit het uitgangspunt ‘universeel waar mogelijk, categoriaal waar nodig’ willen wij 

het basisaanbod maximaal toegankelijk maken: onderwijs, kinderopvang en preventieve 

gezinsondersteuning. 

 

In de beleidsnota Welzijn, Gezondheid, Gezin 2014-2019 zijn volgende belangrijke 

doelstellingen bepaald: 

- een toegankelijk Nederlandstalig dienst- en hulp-verleningsaanbod: 

 een zo inclusief mogelijke werking (OD 2.1) 

 informeren van gebruikers, beroepskrachten en vrij-willigers (OD 2.2) 

                                                 
37
 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019, p. 37. 
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- inzetten op kwaliteitsversterking: 

 inspraak en participatie inspireren (OD 3.2) 

- innovatieve initiatieven: 

 brede werking en doorgaande (pedagogische) lijn 

 

In de beleidsnota Onderwijs, Vorming en Studentenzaken 2014-2019 staat een 

netoverschrijdend onderwijs- en vormingsbeleid, gericht op gelijke toegang tot onderwijs en 

vorming én gelijke kansen centraal. Dit wordt gerealiseerd door het voeren van een inclusief 

beleid ten voordele van alle kinderen en jongeren. Daarnaast zal binnen de ondersteuning van 

het Onderwijscentrum Brussel (OCB) aan de basisscholen, ook meer specifiek aandacht 

besteed worden aan het thema armoede, door onder meer de aanstelling van een 

ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. 

Voor het ontwerp van het kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020 hebben het 

Overlegplatform Gebruikersparticipatie, de Adviesraad Gezin, het transversaal overleg 

armoede (binnen administratie VGC) en de werkgroep Onderwijs advies gegeven aan de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Bij de opmaak van het lokaal kinderarmoede-

bestrijdingsplan werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de voormelde 

omgevingsanalyse, beleidskader en adviezen.  In de loop van 2016-2020 zal met betrekking 

tot de implementatie en/of evaluatie van het plan verder worden ingezet op participatie. 

 

 
 

Schematisch overzicht van de doelstellingen en acties 

 

Doelstelling 1: Uitbouw van een toegankelijk Nederlandstalig aanbod preventieve 

gezinsondersteuning in Brussel, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen 

 Actie 1: Uitbouw van Huis van het Kind Brussel en ondersteuning van lokale netwerken en 

betrokken organisaties in functie van een toegankelijk en integraal aanbod ter ondersteuning 

van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. 

Doelstelling 2: Verhogen van de toegankelijkheid van de opvang voor baby’s en peuters 

 Actie 2: Uitbouw van het lokaal loket kinderopvang en begeleiding van organisatoren in 

functie van een evenwichtig en gecoördineerd opnamebeleid 

Doelstelling 3: Verhogen van de kleuterparticipatie in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel 

 Actie 3: Campagne ‘Vroege Vogels’ 

Doelstelling 4: Versterking van het beleidsvoerend vermogen door middel van kennisopbouw en netwerking 

 Actie 4.1: Afstemming en uitwisseling monitorgegevens 

 Actie 4.2: Deelname aan lerende netwerken 

 Actie 4.3: Begeleiding van participatie en/of inzet van ervaringsdeskundigen 

 

 

 

 

4. Actieplan lokale kinderarmoedebestrijding 2016-2020 

 
Doelstelling 1: Uitbouw van een toegankelijk Nederlandstalig aanbod preventieve gezins-

ondersteuning in Brussel, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen 
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Actie 1: Uitbouw van Huis van het Kind Brussel en ondersteuning van lokale netwerken en 

betrokken organisaties in functie van een toegankelijk en integraal aanbod ter ondersteuning 

van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.  

Plan van aanpak Situering: 

Op 20 november 2013 werd het decreet preventieve gezinsondersteuning 

goedgekeurd. Dit decreet heeft als doel: het welbevinden van aanstaande 

ouders en gezinnen met kinderen en jongeren te bevorderen door hen te 

ondersteunen op het gebied van welzijn en gezondheid, zodat voor ieder 

kind en jongere maximale gezondheids- en welzijnswinsten gerealiseerd 

worden. De preventieve gezinsonder-steuning doet dit minstens door:  

- aanstaande ouders, gezinnen, hun kinderen en jongeren gepast 

te ondersteunen op het vlak van gezondheid, de ontwikkeling 

en de opvoeding van hun opgroeiende kinderen en jongeren;  

- de sociale, informele netwerken rondom gezinnen en hun 

kinderen en jongeren te bevorderen en te ondersteunen;  

- risico’s, problemen inzake gezondheid, ontwikkeling, 

opvoeding en onderwijs bij kinderen vroegtijdig op te sporen, 

op te volgen en/of te verwijzen;  

- infectieziekten bij kinderen te voorkomen, onder meer door 

toediening van vaccinaties;  

- te werken aan de versterking van kwetsbare aanstaande 

ouders en gezinnen met kinderen en jongeren in het kader van 

de bestrijding van kinderarmoede;  

- door middel van sensibilisering en het promoten van 

ondersteunende maatregelen ten aanzien van aanstaande 

ouders en gezinnen met kinderen en jongeren bij te dragen 

aan het creëren van een gezinsvriendelijk klimaat in de gehele 

samenleving.  

Eén van de instrumenten in het kader van dit nieuwe decreet preventieve 

gezinsondersteuning zijn de Huizen van het Kind. Een Huis van het Kind 

is een samenwerkingsverband waarbinnen verschillende organisaties 

samen zorgen voor een toegankelijk en integraal aanbod ter ondersteuning 

van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.  

In Brussel en tal van andere Vlaamse gemeenten en steden wordt de strijd 

tegen kinderarmoede onder andere gekoppeld aan de uitbouw van het Huis 

van het Kind. Meer en betere samenwerking moet er toe leiden dat ook 

gezinnen in kansarmoede betere toegang hebben tot diensten en 

ondersteuning op vlak van gezondheid, sociale steun en opvoeding, niet 

van het kastje naar de muur worden gestuurd en als actieve participanten 

betrokken worden. Belangrijke uitgangspunten van het Huis van het Kind 

zijn met name:  

- Progressief universalisme: een kwaliteits-vol basisaanbod 

voor iedereen; tegelijkertijd wordt maatwerk geboden: de 

ondersteuning wordt afgestemd op de specifieke noden en 

behoeften van individuele gezinnen; 

- Geïntegreerd werken en met aandacht voor alle 

levensdomeinen (en dus ook het multidimensionale karakter 

van armoede); 

- Een participatieve aanpak door het betrekken van organisaties 
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die ouders en opvoedingsverantwoordelijken verenigen en 

vertegenwoordigen (zoals de Gezinsbond maar ook de 

Verenigingen waar armen het woord nemen e.a.); 

- (Aanstaande) gezinnen vinden makkelijker de weg naar het 

gezinsondersteunend aanbod dat aansluit bij hun vragen en 

behoeften. Dit wordt gedaan door: 

 Vindplaatsgericht te werken; 

 Te verhelderen wie welke opdracht heeft; 

 Professionals die reeds werken met gezinnen, te 

versterken in het onthalen en doorverwijzen van 

gezinnen naar het ruimere gezinsondersteunend 

aanbod; 

 Drempels in dienstverlening weg te werken; 

 Krachten te bundelen om bepaalde thema’s in the 

picture te zetten; 

 Te investeren in een deontologisch kader dat 

professionals een houvast biedt om in het kader van 

samenwerking en doorverwijzing op een vertrouwe-

lijke en respectvolle manier om te gaan met 

informatie van ouders. 

 

- Gezinnen voelen zich ondersteund in de opvoeding van hun 

kinderen; 

- Plaatsen voor ontmoeting creëren daar waar gezinnen reeds 

komen; 

- Betere prenatale en perinatale onder-steuning van zwangeren 

en ‘prille’ ouders. We doen dit door de versnippering in de 

prenatale en perinatale ondersteuning in Brussel aan te 

pakken; 

- Streven naar een zorgzame overgang tussen verschillende 

opvoedingsmilieus van kinderen; 

- Krachten bundelen om vrijwilligerswerk aantrekkelijk en 

haalbaar te maken. 

Het Huis van het Kind draagt aldus bij tot de ontwikkeling en 

implementatie een geïntegreerde, duurzame en proactieve strategie ter 

bestrijding van kinderarmoede (cf. Vlaamse beleidsprioriteit). 

Brussel koos er voor om het Huis van het Kind Brusselbreed uit te bouwen. 

De achterliggende visie is dat dit de meeste kansen biedt om 

kinderarmoede Brusselbreed aan te pakken (ongeacht waar kind woont) en 

hiervoor een Brusselbrede strategie te ontwikkelen.  

 

Aanpak: 

Het Brusselbrede samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel is in 

volle ontwikkeling. Volgende organisaties werken momenteel mee in het 

samen-werkingsverband: Expertisecentrum Volle Maan, CAW Brussel, 

Solidariteit voor het Gezin vzw, de organiserende besturen van de 

Brusselse consultatiebureaus (Gemeentebestuur Anderlecht, De Weeg vzw, 

De Weeg Zuid vzw, Foyer vzw, VUB, Kind en Preventie vzw), Kind en 

Gezin, Inloopteam Huis der Gezinnen, Inloopteam Zita, Samenwerken aan 

Kinderopvang in Brussel vzw, Opvoeden in Brussel vzw. Deze 
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organisaties bouwen momenteel aan de fundering van het Brusselse Huis 

van het Kind. Eind 2015 zal de organisatiestructuur operationeel zijn en de 

visie en meerjarenplanning klaar.  

Het samenwerkingsverband staat in voor de uitbouw van Huis van het 

Kind Brussel waarin de krachten worden gebundeld om een toegankelijk 

en integraal aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met 

kinderen en jongeren in de regio te realiseren. 

Hiertoe wordt Brussel opgedeeld in verschillende werkingsgebieden, 

waarbij elk lokaal multidisciplinair netwerk zich richt op een bepaalde 

regio. Belangrijk uitgangspunt bij het afbakenen van de werkingsgebieden 

is het zoeken naar een werkbare grootte voor gezinnen en organisaties.  

Lokale netwerken zullen worden ondersteund bij het uitbouwen, evalueren 

en bijsturen van hun werking. Hierbij zal worden voortgebouwd op de 

ervaringen opgedaan in het voortraject Huis van het Kind Brussel. 

Daarnaast zullen er ook Brusselbreed acties worden ontwikkeld om de 

toegankelijkheid, participatieve en integrale benadering van gezinnen te 

bevorderen.  

Timing 
In 2016 wordt er gestart met de uitbouw (of doorstart) van de eerste lokale 

netwerken.  

Doelstelling is om op termijn een gebiedsdekkende werking (m.a.w. 

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad) te hebben.  

Meerjarenplanning verder te bepalen in overleg met samenwerkings-

verband. 

Uitvoerder Samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel 

Netwerkpartners VGC (Entiteit Gezin) is reeds in belangrijke mate betrokken voor het 

samenwerkingsverband. 

Vanaf 2016 zal het netwerk worden uitgebreid (bv. Gezinsbond, LOGO, ... 

). Het perspectief van mensen in armoede is het uitgangspunt bij deze 

verdere ontwikkeling. 

Budget Jaarlijks 60.000 euro 

 

Doelstelling 2: Verhogen van de toegankelijkheid van de opvang voor baby’s en peuters 

 

Actie 2: Uitbouw van het lokaal loket kinderopvang en begeleiding van organisatoren in 

functie van een evenwichtig en gecoördineerd opnamebeleid.  

Plan van aanpak Het decreet kinderopvang van baby’s en peuters van 20 april 2012 gaat uit 

van het recht op kinderopvang voor ieder kind. Het decreet legt 

voorrangsregels vast voor kinderopvang met inkomenstarief en voorziet in 

de oprichting van een lokaal loket kinderopvang om de toegankelijkheid 

van kinderopvang te verhogen. Voor de organisatie van het lokaal loket 

kinderopvang zijn (voorlopig) geen Vlaamse middelen voorzien. 

Vanuit de VGC werd de voorbije tien jaar zwaar ingezet op de 

kinderopvang van baby’s en peuters in Brussel. Enerzijds werd de 

opvangcapaciteit voor kinderen jonger dan drie jaar sterk uitgebreid. 
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Anderzijds werden kinderdagverblijven begeleid bij het ontwikkelen van 

een evenwichtig en gecoördineerd opnamebeleid. Dit houdt in dat voorrang 

gaat naar zowel gezinnen waar thuis (ook) Nederlands wordt gesproken als 

naar kansengroepen en kwetsbare gezinnen (sociale functie). Met de start 

van het lokaal loket kinderopvang werd in het voorjaar 2014 een nieuwe 

belangrijke stap gezet. 

Vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel, een samenwerkings-

verband dat tot stand is gekomen in het kader van het hiervoor bedoelde 

participatief voortraject, staat in voor de organisatie van het lokaal loket 

kinderopvang in Brussel. Dit lokaal loket biedt enerzijds ondersteuning aan 

ouders in hun zoektocht naar kinderopvang en toeleiders die hen hierbij 

helpen, en anderzijds aan opvanginitiatieven in het werken aan een 

evenwichtig opnamebeleid en toegankelijke en kwaliteitsvolle opvang. 

In samenwerking met bijna alle kinderdagverblijven met inkomenstarief 

ontwikkelde de vzw een centraal registratiesysteem voor (Nederlands-

talige) kinderopvangvragen. Na een proefperiode van enkele maanden 

werd het lokaal loket kinderopvang, met inbegrip van het centraal 

registratiesysteem, in februari 2015 uitgerold voor geheel Brussel. Alle 

ouders met een opvangvraag kunnen sindsdien hun opvangvraag 

registreren. Elke vorm van digitalisering heeft naast heel wat voordelen, 

echter ook nadelen waar met de nodige zorg en aandacht dient omgegaan 

te worden. Toegankelijkheid, laagdrempeligheid en het bereiken van 

kwetsbare gezinnen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Om de 

toegankelijkheid te waarborgen, in het bijzonder voor kwetsbare gezinnen, 

worden zoveel mogelijk drempelverlagende initiatieven genomen. Vanuit 

het lokaal loket zelf werd een permanentie helpdesk gerealiseerd die 

ouders zowel telefonisch als via e-mail ondersteunt. Ook werd afgesproken 

met de sector dat elk kinderopvanginitiatief eveneens een lokaal 

registratiepunt is waar ouders terecht kunnen voor ondersteuning bij het 

registreren en/of verder opvolgen van hun opvangvraag. Met 

kinderdagverblijven werden ook afspraken gemaakt over de timing van de 

toewijzing van opvangvragen (zeven maanden voor startdatum). Dringende 

opvangvragen krijgen een aparte behandeling in het systeem. Er wordt ook 

nauw samengewerkt met toeleiders om ouders zo goed mogelijk te kunnen 

ondersteunen. Vanuit het lokaal loket worden zowel opvanginitiatieven als 

intermediaire partners hierbij op maat begeleid via een gediversifieerd en 

breed ondersteuningsaanbod. Het aantal opvanginitiatieven waarmee wordt 

samengewerkt, alsook het aantal intermediaire partners, wordt nog steeds 

verder uitgebreid. 

Toegankelijkheid voor kansengroepen is door bovenstaande principes en 

afspraken ingebouwd in de werking. Bovendien wordt nog steeds verder 

gezocht naar mogelijke manieren en/of samenwerkingen om het bereik van 

kwetsbare gezinnen te vergroten.  

Timing 2016 – 2017 

Uitvoerder Vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel 

Netwerkpartners organisatoren van kinderopvang van baby’s en peuters, toeleiders (BON 

vzw, VDAB, CAW Brussel…) en VGC 

Budget Jaarlijks 90.000 euro 



- 23 - 

 

 

 

Doelstelling 3: Verhogen van de kleuterparticipatie in het Nederlandstalig onderwijs in 

Brussel 

 

Actie 3: Campagne Vroege Vogels.  

Plan van aanpak Het algemene doel van de campagne ‘Vroege Vogels’ is de 

leerkansen van kinderen vergroten. Dit willen we bereiken door de 

tijd die het kind op school doorbrengt te verhogen en de attitude van 

ouders t.a.v. de (kleuter)school te beïnvloeden.  Op deze manier willen 

we de continuïteit in het leerproces van het kind waarborgen, 

waardoor de kans op leerachterstand kleiner wordt.  

Bovendien is het Nederlands voor veel kinderen niet spontaan 

aanwezig in hun omgeving (noch in het gezin, noch in de buurt). Door 

kinderen vanaf 2,5 jaar naar school te laten gaan (of voordien naar 

kinderopvang of aanverwant aanbod te brengen), en hen regelmatig en 

op tijd naar school te brengen, kan taalachterstand bij (anderstalige) 

kinderen verkleind en/of voorkomen worden. 

Ouders sensibiliseren om hun kinderen maximaal te laten participeren 

aan het onderwijs en op die manier de leerkansen van kinderen 

vergroten, dat is dan ook de opzet van de campagne 'Vroege Vogels'.  

De campagne ‘Vroege Vogels’:  

- sensibiliseert ouders rond het belang van kleuter- en lager 

onderwijs. Boodschap is: laat uw kind vanaf 2,5 jaar naar 

school gaan. In het kleuteronderwijs ontwikkelen kinderen taal, 

sociale vaardigheden en grove en fijne motoriek. Ze doen 

nieuwe ervaringen op en worden zelfstandiger. Stilletjes aan 

bereiden ze zich voor op het lager onderwijs; 

- moedigt ouders aan om hun kind elke dag naar school te 

sturen. 

Zo kan hun kind alle activiteiten meemaken. Door regelmatig 

aanwezig te zijn loopt het kind geen achterstand op en vindt 

het gemakkelijker zijn plaats in de groep; 

- helpt ouders om elke dag op tijd te komen. 

Dat zorgt voor een goede start van de dag en het geeft structuur 

aan de kinderen. 

In 2015 ontwikkelde de VGC concreet campagnemateriaal om 

basisscholen en organisaties die werken met jonge kinderen 

(voorschoolse leeftijd) te ondersteunen in hun communicatie 

hierover met ouders. Tijdens de ontwikkelingsfase van het materiaal, 

werd beroep gedaan op de expertise rond armoede en sociale 

uitsluiting van TAO-Armoede.  

 

In eenzelfde look-and-feel werd campagnemateriaal ontwikkeld, 

aangepast aan de verschillende subdoelgroepen:  

- ouders van tweejarige kinderen in de brede kinderopvang van 

baby’s en peuters en preventieve gezinsondersteuning 

- ouders en kinderen van de kleuterschool en de eerste graad 

basisonderwijs 

- ouders en kinderen van de tweede en derde graad 

basisonderwijs 
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In de brede kinderopvang van baby’s en peuters en preventieve 

gezinsondersteuning zal vooral gewerkt worden rond het belang van 

kleuteronderwijs (en het tijdig inschrijven). In de scholen zelf wordt 

gewerkt rond de drie hoofdboodschappen. De focus bij de scholen ligt 

bij de doelgroep kleuters en het eerste leerjaar. 

De hoofdboodschap werd op een laagdrempelige manier geschreven 

(taalrevisie door Huis van het Nederlands) en werd vertaald in 7 talen. 

Zeker zo belangrijk als het eigenlijke campagnemateriaal, is de 

ondersteuning van de professionelen in het gebruik van het 

ontwikkelde materiaal én in hun communicatie over het thema met 

de ouders. Bedoeling is om te komen tot inzicht in elkaars leefwereld. 

Daarvoor werden handleidingen bij het campagnemateriaal 

ontwikkeld, waarbij ook zoveel als mogelijk wordt doorverwezen naar 

ander interessant bestaand materiaal over dit thema. Zo wordt 

bijvoorbeeld verwezen naar de Vlaamse campagne ‘Kijk wat ik al 

kan’ en de bijhorende handleiding. Die handleiding focust op de 

drempels bij ouders om hun kind elke dag naar school te brengen én 

op de communicatie met ouders over dit thema. Deze bestaande info 

en materialen vinden leerkrachten en kindbegeleiders via 

www.onderwijsinbrussel.be/vroegevogels. 

 

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt binnen haar 

reguliere werking scholen ook m.b.t.:  

- ouderbetrokkenheid (1 van de 5 pijlers) 

- omgaan met (kans)armoede: in het voorjaar van 2015 werd een 

ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting 

aangeworven bij het OCB 

Waar mogelijk, wordt binnen deze ondersteuning, het project Vroege 

Vogels mee opgevolgd: 

- Alle onderwijsondersteuners van OCB kregen een introductie 

rond het project en de inzet van de materialen. 

- De onderwijsondersteuners maken het thema bespreekbaar op 

de scholen die ze ondersteunen. 

- Het project wordt toegelicht aan directies en leraren op 

algemene informatie- en vormingsmomenten van OCB.  

Vanaf 2016 zal de VGC dit project evalueren en waar nodig bijsturen. 

Deze evaluatie zal transversaal opgenomen worden door de algemene 

directie Onderwijs & Vorming, OCB en de entiteit Gezin. In het najaar 

van 2015 start reeds de opmaak van een plan van aanpak, hierbij wordt 

onderzocht welke andere relevante stakeholders eveneens betrokken 

zullen worden bij de evaluatie.  Bij de evaluatie zal bijzondere 

aandacht gaan naar de campagne in de voorschoolse sector. De 

evaluatie moet immers duidelijkheid geven over de contineuring van 

de Vroege Vogels-campagne in de opvang voor baby’s en peuters en 

preventieve gezinsondersteuning. 

Timing 
Het campagnemateriaal zal tijdens het eerste werkjaar (2015-2016) 

worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.  

De scholen, kinderdagverblijven en consultatiebureaus ontvangen 

telkens aan het begin van het schooljaar het nieuwe 

campagnemateriaal. 

http://www.onderwijsinbrussel.be/vroegevogels
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Uitvoerder Vlaamse Gemeenschapscommissie (Onderwijscentrum Brussel en 

entiteit Gezin) 

Netwerkpartners Nederlandstalige basisscholen en hun netwerken met inbegrip van de 

brede kinderopvang van baby’s en peuters en preventieve gezins-

ondersteuning 

Budget Jaarlijks 65.000 euro 

 

 

Doelstelling 4: Versterking beleidsvoerend vermogen door middel van kennisopbouw en 

netwerking 

 

Actie 4.1: Afstemming en uitwisseling monitoringgegevens 

Plan van aanpak Om het lokale kinderarmoedebestrijdingsbeleid van de VGC sterker af te 

stemmen op het Vlaamse beleid, zal de VGC waar mogelijk haar dataset 

afstemmen op de door de Vlaamse overheid gehanteerde (kans)armoede-

indicatoren. Er wordt onderzocht of de gegevens (over de aanvragers en 

gebruikers van Nederlandstalige kinderopvang in Brussel) van het Lokaal 

Loket Kinderopvang kunnen gebruikt worden in de monitoring.  

Hiertoe zal de VGC contact opnemen met de Vlaamse overheid. 

Timing 2016-2020 

Uitvoerder VGC en Vlaamse overheid 

Netwerkpartners  

Budget / 

 

 

Actie 4.2: Deelname aan de lerende netwerken 

Plan van aanpak De Entiteit Gezin neemt de rol op van lokaal aanspreekpunt 

‘kinderarmoede’ en wordt hierbij ondersteund door de transversale VGC-

coördinator armoedebestrijding.  

De VGC werd toegevoegd aan het lerend netwerk op het niveau van de 

provincie Vlaams-Brabant en op het niveau van de Vlaamse 

centrumsteden. 

Timing 2016-2020 

Uitvoerder VVSG 

Netwerkpartners Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaams-Brabantse gemeenten met een 

score van drie of hoger op de kinderarmoedeindex en de dertien Vlaamse 

centrumsteden. 

Budget 

 

/ 
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Actie 4.3: Begeleiding van participatie (Vlaams netwerk tegen armoede) en/of inzet van 

ervaringsdeskundigen (Team voor Advies en Ondersteuning) 

Plan van aanpak De VGC zal bij de implementatie en evaluatie van het plan verder inzetten 

op participatie en ervaringsdeskundigheid. 

Om beroep te kunnen doen op de begeleiding en/of vorming, advies en 

consulting van Vlaams netwerk / het Team voor Advies en Ondersteuning 

rond armoede (TAO) wordt een bedrag voorzien van 5.500 EUR / 

jaarbasis. 

Het Brussels Platform Armoede (BPA), vertegenwoordigd in het 

Overlegplatform Gebruikersparticipatie, zal bij de implementatie van de 

acties worden betrokken om de focus op kinderarmoede te concretiseren,  

Het Overlegplatform Gebruikersparticipatie zal op regelmatige basis 

(frequentie nog te bepalen) worden betrokken bij de opvolging, de 

(tussentijdse) evaluaties en/of de (eventuele) bijsturingen van het 

kinderarmoedebestrijdingsplan. 

Timing 2016-2020 

Uitvoerder Entiteit Gezin 

Netwerkpartners BPA, TAO,  

BPA en TAO zijn ook betrokken bij het Overlegplatform 

Gebruikersparticipatie dat verder samengesteld is uit Samenwerken aan 

Kinderopvang Brussel, Huis van het Kind Brussel, Huis van het 

Nederlands, ambtelijke vertegenwoordigers van de algemene directie 

Welzijn, Gezondheid, Gezin en Onderwijs en een vertegenwoordiger van 

het bevoegde Collegelid. 

Budget Jaarlijks 5.500 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

 

 

 

5. Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020: meerjarenbegroting 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INKOMSTEN in euro      

Subsidie Vlaamse Gemeenschap decreet 

Kinderarmoedebestrijdingsbeleid 

 

220.500,00 

 

220.500,00 

 

220.500,00 

 

220.500,00 

 

 220.500,00 

UITGAVEN in euro      

Doelstelling 1 – Uitbouw van 

toegankelijke Nederlandstalige 

preventieve gezinsondersteuning in 

Brussel, met bijzondere aandacht voor 

kwetsbare gezinnen 

 

 60.000,00 

 

 60.000,00 

 

 60.000,00 

 

 60.000,00 

 

 60.000,00 

Actie 1 – Procesbegeleiding preventieve 

gezinsondersteuning 

 

 60.000,00 

 

 60.000,00 

 

 60.000,00 

 

 60.000,00 

 

60.000,00 

Doelstelling 2 – Verhogen van de 

toegankelijkheid van de opvang voor 

baby’s en peuters 

 

 90.000,00 

 

 90.000,00 

 

 90.000,00 

 

 90.000,00 

 

 90.000,00 

Actie 2 – Uitbouw van het lokaal loket 

kinderopvang en begeleiding van 

organisatoren in functie van een 

evenwichtig en gecoördineerd 

opnamebeleid (*) 

 

 90.000,00 

 

 90.000,00 

 

 90.000,00 

 

 90.000,00 

 

 90.000,00 

Doelstelling 3 – Verhogen van de 

kleuterparticipatie in het  

Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

 

 65.000,00 

 

 65.000,00 

 

 65.000,00 

 

 65.000,00 

 

 65.000,00 

Actie 3 – Vroege Vogels  65.000,00  65.000,00  65.000,00  65.000,00  65.000,00 

Doelstelling 4 – Versterking van het 

beleidsvoerend vermogen door middel 

van kennisopbouw en netwerking 

 5.500,00  5.500,00  5.500,00  5.500,00 5.500,00 

Actie 4.1 – Afstemming en uitwisseling 

monitorgegevens 

- - - - - 

Actie 4.2 – Deelname aan lerende 

netwerken 

- - - - - 

Actie 4.3 – Begeleiding van participatie 

en/of inzet van ervaringsdeskundigen 

 5.500,00  5.500,00  5.500,00 5.500,00 5.500,00 

 

TOTAAL 
 

220.500,00 

 

220.500,00 

 

220.500,00 

 

220.500,00 

 

 220.500,00 

 

 

 

 

 

_____________ 

 




