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INLEIDING
Met de derde editie van de Cartografie presenteert de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) de resultaten van een vervolg-

onderzoek over het Brusselse landschap van Nederlandstalige 

gezinsvoorzieningen. Het onderzoekswerk werd in de loop van 

2015 uitgevoerd door de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale 

Pedagogiek van de Universiteit Gent. 

We zetten de belangrijkste evoluties en uitdagingen op een 

rijtje.1 De vorige twee Cartografieën uit 2005 en 2010 beschre-

ven een aantal knelpunten in de kinderopvang van baby’s en 

peuters: plaatstekort, toegankelijkheid voor kansengroepen 

en registratie van de opvangvragen. Het vervolgonderzoek 

brengt de evoluties in kaart. Naast de kinderopvang voor 

baby’s en peuters beschrijft het onderzoek 2015 ook de pre-

ventieve gezinsondersteuning (consultatiebureaus, Huis van 

het Kind) en de opvang voor schoolkinderen.

1 Voor een uitgebreide analyse verwijzen we naar het onderzoeks-
rapport Vandenbroeck, M. & Bauters, V. (2016). Cartografie van de 
Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel. Brussel – Gent: 
VGC – UGent. 

‘Je hebt een heel dorp nodig om één kind op te 

voeden’. Deze wijsheid onderstreept dat ouders 

er niet alleen voor staan. Brusselse ouders en 

kinderen kunnen op ondersteuning rekenen van de 

Nederlandstalige diensten voor gezinnen met jonge 

kinderen. Maar hoe ziet de gezinsondersteuning en 

kinderopvang in Brussel er dan precies uit? 
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JONGE STAD  
MET BIJZONDERE UITDAGINGEN
Jongste bevolking
Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft de jongste bevolking 

van het land. 

In 2015 zijn bijna 5 op 100 Brusselaars jonger dan drie jaar. In 

Vlaanderen ligt deze verhouding veel lager (3,19%), net zoals 

in heel België (3,38%). Dit hogere aandeel baby’s en peuters is 

deels te verklaren doordat er meer jonge volwassenen wonen. 

Er tekent zich hierbij een verschil af tussen het noordwesten en 

zuidoosten van het gewest. Er wonen relatief meer kinderen in 

het noordwesten dan in het zuidoosten [zie Figuur 1]. 

Het geboortecijfer in 2014 bedraagt 15,83 op 1000 inwoners. 

In Watermaal-Bosvoorde (8,76), Sint-Pieters-Woluwe (10,84) 

en Ukkel (11,05) ligt dit cijfer het laagst. De hoogste geboor-

tecijfers worden opgetekend in Sint-Jans-Molenbeek (19,31), 

Schaarbeek (18,55) en Koekelberg (17,83). Het Brussels Instituut 

voor Statistiek en Analyse (BISA) voorspelt de sterkste stijging 

in Anderlecht, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-

Node en Schaarbeek.

Figuur 1: Aandeel 0-2-jarigen in het Brussels hoofdstedelijk 

gewest (2015) - Bron: BISA

Ook het aandeel schoolkinderen van 3 tot en met 12 jaar ligt 

met 12,94% hoger dan in Vlaanderen (10,92%). Net zoals bij 

de jongste kinderen is dit cijfer het hoogst aan de noord-

westelijke kant van het gewest [zie Figuur 2]. Ook deze leef-

tijdsgroep blijft groeien. De sterkste stijging wordt voor-

speld voor de gemeenten Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis en 

Sint-Agatha-Berchem.

Figuur 2: Aandeel 3-12-jarigen in het Brussels hoofdstedelijk 

gewest (2015) - Bron: BISA

Legende
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Kwetsbare gezinnen
Kind en Gezin (K&G) berekende de kansarmoede-index voor het 

Brussels gewest. Zij werken hiervoor met zes criteria: maand-

inkomen, arbeidssituatie, opleiding, huisvesting, ontwikkeling 

van de kinderen en gezondheid. Wanneer de leefomstandig-

heden van een gezin bij drie of meer criteria op of onder de 

ondergrens vallen, dan wordt het gezin als levend in kansar-

moede beschouwd. Risico’s op kinderarmoede gaan immers 

vaak hand in hand. Voor het jaar 2014 bedroeg de kansarmoede- 

index in het Brussels hoofdstedelijk gewest 23,3%. Bijna één 

op vier van de kinderen jonger dan drie jaar leeft in kwets-

bare omstandigheden. Ook hier zien we een verschil tussen 

de gemeenten in het noordwesten en die in het zuidoosten 

van het gewest [zie Figuur 3]. Ter vergelijking: in Vlaanderen 

haalt centrumstad Antwerpen de hoogste index met 14,3%. 

Brussel is een super-divers gewest. Denk maar aan het aantal talen of aan de culturele en socio-economische 

verscheidenheid. In Brussel groeien relatief meer kinderen in kansarmoede op of in een gezin zonder inkomen uit 

arbeid dan in de rest van het land. Ook is het aandeel jonge kinderen en schoolkinderen hoger. We verwachten 

dat het aantal geboorten net het meest zal stijgen in die gemeenten waar ook de kansarmoede het grootst is. 

 2.4 - 8.6 
 8.6 - 14.9 
 14.9 - 21.1 
 21.1 - 27.4 
 27.4 - 33.6 

Legende

Figuur 3: Kansarmoede-index Kind en Gezin (2014) - Bron: 

Kind en Gezin
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PROFIELSCHETS VAN HET BRUSSELSE GEZIN

IN BRUSSEL IN VLAANDEREN

geboortes per 1000 inwoners (2014) 15,83 10,46

kinderen jonger dan 3 jaar (2015) 4,58% 3,19%

kinderen van 3 tot en met 12 jaar (2015) 12,94% 10,92%

kinderen jonger dan 3 jaar in eenoudergezin 
(2015) 16,99% 7,40%

kinderen jonger dan 3 jaar die leven in kansarm 
gezin (2014) 23,3% 11,4%

kinderen (0-17 jaar) die opgroeien in gezin waar 
niemand betaald werk verricht (2014) 25,7% 6,6%

gemiddeld gezinsinkomen per jaar (2013)

€ 26.871 

laagste gemiddeld 
inkomen is € 18.748 
(Sint-Joost-ten-Node)

€ 32.275

niet-Belgische nationaliteit (2015) 33,93% 7,82%

De onderzoekers houden de Nederlandstalige dienstverlening voor jonge ouders en hun kinderen tegen het licht 

van deze bevolkingsanalyse. Ze nemen drie belangrijke sectoren onder de loep: preventieve gezinsondersteuning, 

kinderopvang voor baby’s en peuters en opvang voor schoolkinderen. 
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PREVENTIEVE  
GEZINSONDERSTEUNING
In de sector van de preventieve gezinsondersteuning (PGO) kunnen ouders én kinderen en jongeren aankloppen met vragen 

over opvoeding en over lichamelijke en psychosociale gezondheid. 

Consultatiebureaus: Gratis preventief onderzoek
In een consultatiebureau kunnen ouders tijdens de eerste 

drie levensjaren van hun kind terecht voor gratis preventief 

onderzoek. De arts onderzoekt en vaccineert de kinderen. 

Vrijwilligers meten en wegen de kinderen. Kind en Gezin stelt 

een regioverpleegkundige en gezinsondersteuner ter beschik-

king van het consultatiebureau. 

In het Brussels gewest zijn 22 Nederlandstalige consultatie-

bureaus en één prenataal steunpunt actief. Zij worden aange-

stuurd door zes organiserende besturen. Ter vergelijking: in 

heel Vlaanderen erkent Kind en Gezin 342 consultatiebureaus 

en zeven prenatale steunpunten. 

Hoewel er naargelang het aantal geboorten relatief meer 

consultatiebureaus gevestigd zijn dan in Vlaanderen, blijkt uit 

cijfers van Kind en Gezin dat de Brusselse consultatiebureaus 

samen slechts 8,32% van het totale aantal kinderen jonger 

dan drie jaar bereiken [zie Figuur 4].

Figuur 4: Bereik van de consultatiebureaus erkend door Kind 

en Gezin naar woonplaats gebruiker (2014) - Bron: Kind en 

Gezin, ADSEI

Als we deze dekkingsgraad2 op basis van de Brusselnorm3 

herleiden naar 30% van het totale aantal kinderen jonger dan 

drie jaar, dan wordt dit streefdoel nergens gehaald. 

Opvallend is dat moeders die de Nederlandstalige consultatie-

bureaus bezoeken vaker een hoger diploma hebben in ver-

gelijking met de effectieve scholingsgraad van de Brusselse 

vrouwelijke bevolking. De schaal waarop de Brusselse consul-

tatiebureaus werken, is veel kleiner dan in Vlaanderen. In 

Vlaanderen heeft elk consultatiebureau gemiddeld 153 zittingen. 

In Brussel raakt zelfs het grootste consultatiebureau niet aan 

dat Vlaamse gemiddelde. Omdat het bereik van de consul-

tatiebureaus in Brussel niet centraal geregistreerd wordt en 

er geen gegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende 

overheden, tasten we in het duister over het totale bereik van 

deze dienstverlening.

2 De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het totale aan-
tal kinderen van 0 tot en met 2 jaar en de totale opvangcapaciteit.

3 De Brusselnorm wordt door de Vlaamse Gemeenschap gehanteerd 
als leidraad voor haar beleid ten aanzien van het Brussels hoofdste-
delijk gewest. Het komt erop neer dat de Vlaamse Gemeenschap in 
een aanbod voorziet voor 30 procent van de doelgroep in Brussel.

Het aanbod van de consultatiebureaus is erg 

beperkt en versnipperd. Het probleem is niet alleen 

dat er in Brussel enkel zeer kleine consultatie-

bureaus zijn, maar ook dat er geen enkel groot 

is. Dat geeft een versnippering van knowhow, 

van infrastructuur en van de omkadering die 

nodig is voor de rekrutering, vorming en opvol-

ging van de vrijwilligers, allemaal essentiële 

kwaliteitsvoorwaarden. 

Legende
 2.1 - 4.6 
 4.6 - 7.1 
 7.1 - 9.6 
 9.6 - 12.1 
 12.1 - 14.6 
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Ontwikkeling Huis van het Kind Brussel
Kind en Gezin werkt momenteel aan een project om de sector 

van de preventieve gezinsondersteuning te versterken via een 

multidisciplinair aanbod van diensten, met verpleegkundigen, 

artsen, pedagogen en vroedvrouwen. Hiervoor is in 2014 het 

concept van de ‘Huizen van het Kind’ decretaal in het leven 

geroepen. Een ‘Huis van het Kind’ moet zowel een basisaanbod 

garanderen als een geïntegreerd bijkomend aanbod op maat 

van de noden van kwetsbare gezinnen. Dat is vooral belangrijk 

in meer kansarme gebieden, omdat armoede nu eenmaal een 

multi-dimensioneel probleem is. 

Het traject ‘Huis van het Kind Brussel’ begon ruim voor de 

inwerkingtreding van het decreet. Onder begeleiding van 

het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen 

voor Jonge Kinderen (VBJK) en in opdracht van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie ging reeds in 2012 een proefproject 

van start. De projectstuurgroep werd in 2014 omgevormd tot 

een samenwerkingsverband en men koos voor de oprichting 

van één 'Huis van het Kind', dat Brussel-breed werkt. 

Het samenwerkingsverband 'Huis van het Kind Brussel' bestaat 

op dit moment uit de organiserende besturen van de Brusselse 

consultatiebureaus en andere partners uit de preventieve 

gezinsondersteuning:

• vzw Kind en Preventie (consultatiebureaus, prenataal 

steunpunt, inloopteam zÎTa Dansaert)

• vzw de Weeg (consultatiebureaus)

• vzw de Weeg-Zuid Brussel (consultatiebureaus)

• kinderdagverblijf Vrije Universiteit Brussel 

(consultatiebureau)

• vzw Foyer (consultatiebureau)

• Gemeente Anderlecht (consultatiebureaus)

• Kind en Gezin (de Brusselse regioteamleden)

• CAW Brussel

• Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan

• vzw Solidariteit voor het Gezin (Centrum voor 

Kinderzorg en Gezinsondersteuning/HOPON)

• Opvoeden in Brussel vzw (BABOES/Opvoedingswinkel)

• Centrum voor Etnische Minderheden en Gezondheid vzw 

(inloopteam Huis der Gezinnen)

• De vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel4 (als 

vertegenwoordiger van de Brusselse kinderopvang)

4 In het Brussels gewest werd de organisatie van een centraal regis-
tratiesysteem van de opvangvragen gefinancierd door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en operationeel gemaakt door de vzw 
Samenwerken aan Kinderopvang Brussel. 99 opvanginitiatieven 
werken er over de koepels heen aan toegankelijke kinderopvang voor 
iedereen.

Iedere partner van het 'Huis van het Kind Brussel' werkt vanuit 

zijn eigenheid en met eigen kerntaken. De meeste organisaties 

richten zich tot ouders met jonge kinderen. Sommige organi-

saties werken voor een ruimer doelpubliek en/of ondersteu-

nen professionelen en intermediaire partners, zoals scholen 

en welzijnsorganisaties. Enkele organisaties richten zich tot 

een maatschappelijk kwetsbaar publiek (prenataal steunpunt, 

inloopteams zÎTa Dansaert en Huis der Gezinnen en het CKG - 

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) [zie Tabel 1].

Samen nemen zij de functies op die in het decreet beschre-

ven worden: preventieve medische consulten, ontmoeting, 

groepswerk, laagdrempelige individuele ondersteuning en de 

organisatie van een onthaal- en infopunt.

http://www.huizenvanhetkind.be/
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Tabel 1: Doelpubliek van de partners in het Huis van het Kind (zelfrapportage)

Algemeen aanbod -9m 0j 3j 4j 6j 8j 9j 12j 15j 18j 24j Doelgroepgericht 
aanbod 

Prenataal steunpunt 

Expertisecentrum 
Kraamzorg Volle 
Maan

Regioverpleeg-
kundigen K&G

Consultatiebureaus

Kinderopvang

Vzw Samenwerken 
aan Kinderopvang 
Brussel

Baboes

Inloopteam zÎTa 
Dansaert

Inloopteam 
Huis der Gezinnen

HOPON

CKG 

Opvoedingswinkel 

CAW Brussel5

5 CAW Brussel richt zich tot iedereen met vragen en problemen rond 
opvoeding en relaties. Echter, binnen de context Huis van het Kind 
Brussel focussen zij op (ouders met) kinderen van 12 tot en met 24 
jaar. 

De 'Huizen van het Kind' bieden nieuwe kansen en uitdagingen wat betreft schaalvergroting en integratie van 

dienstverlening. We staan aan de vooravond van de derde fase in hun ontwikkeling. In de eerste fase is geëxperi-

menteerd op het terrein, met vallen en opstaan. De tweede fase begon met een nieuwe start, hernieuwd overleg 

en zo is men tot een draagvlak en een gemeenschappelijke visie gekomen. Die fase is nu afgerond en men is klaar 

voor de derde fase, die van de reële verwezenlijkingen op het terrein. 
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KINDEROPVANG VOOR  
BABY’S EN PEUTERS
In de kinderopvang voor baby’s en peuters zijn er de afgelo-

pen jaren grote beleidsinspanningen geleverd. Ondanks de 

bankencrisis en de begrotingsmoeilijkheden is Vlaanderen elk 

jaar blijven investeren in de uitbreiding van de kinderopvang. 

Met het nieuwe decreet wil Vlaanderen bovendien de toegan-

kelijkheid en de kwaliteit verder blijven opdrijven. De Vlaamse 

Gemeenschapscommissie heeft hier samen met de sector werk 

van gemaakt. Er is bij alle verantwoordelijken een draagvlak 

voor een degelijk sociaal opnamebeleid. 

Een nieuw decreet
Met het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters, dat op 1 

april 2014 in werking trad, wil de Vlaamse overheid de kinder-

opvang toegankelijker, professioneler en transparanter maken. 

Iedere erkende locatie werkt met een vergunning van Kind 

en Gezin. Ze moeten hiervoor voldoen aan de startvoorwaar-

den en de werkingsvoorwaarden (infrastructuur, pedagogisch 

beleid, participatie van gezinnen, de samenwerking met Kind 

en Gezin, het Lokaal Loket Kinderopvang en het lokaal bestuur, 

enzovoort).

Het decreet voert een nieuw en eenvoudig subsidiesysteem in 

dat voor elke vorm van kinderopvang - zowel voor groepsop-

vang (kinderdagverblijven) als gezinsopvang (onthaalouders) - 

van toepassing is. Het subsidiesysteem werkt zoals een trap 

[zie Tabel 2]. Per trede zijn er bijkomende opdrachten. Hoe 

hoger men klimt, hoe hoger het subsidiebedrag. Wie de sub-

sidies van een hogere trede krijgt, krijgt ook de subsidies van 

de lagere treden en moet daarom ook aan de voorwaarden 

voor die lagere treden voldoen. 

Voor Trap 1 is er de basissubsidie. Die is bestemd voor elke 

vergunde kinderopvang die voldoet aan de basissubsidie-

voorwaarden: 220 openingsdagen en actieve kennis van het 

Nederlands voor alle kinderbegeleiders. Kinderopvanglocaties 

waar gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen 

(IKT – inkomenstarief) en waar kinderen van gezinnen uit 

kansengroepen (eenoudergezinnen, gezinnen zonder inkomen 

uit arbeid en gezinnen met een niet-Europese nationaliteit) 

voor minstens 20% voorrang krijgen, ontvangen hiervoor 

een subsidie voor inkomenstarief en klimmen op tot Trap 2. 

Kinderopvang op Trap 3 ontvangt een plussubsidie en geeft 

voor minstens 30% voorrang aan de meest kwetsbare gezin-

nen. Er is ook een startende nultrap, zonder subsidies maar 

wel met een vergunning. 

Het decreet voert een nieuwe regeling voor ouders in: ‘opvang 

bestellen is opvang betalen’. Bij de inschrijving wordt in een 

opvangplan vastgelegd op welke dagen een kind zal komen. 

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen of ‘respijtdagen’ 

zijn gereserveerde dagen waarop een kind niet naar de opvang 

komt. Dit zijn er minstens achttien. Elke organisator beslist 

hoeveel het totale aantal respijtdagen bedraagt en welke 

redenen hiervoor aanvaard worden. Voor andere afwezighe-

den betalen ouders wel.

Trap 3

Trap 2
Plussubsidie

Trap 1
Subsidie voor 

inkomenstarief
Subsidie voor 

inkomenstarief

Trap 0
Basissubsidie Basissubsidie Basissubsidie

• kwetsbare gezinnen
• voorrangsregels

• prijs op basis van inkomen
• voorrangsregels

• minstens 220 openingsdagen

• Nederlands

Tabel 2: Het nieuwe subsidiesysteem van Kind en Gezin
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Welke doelen haalt 
Brussel? 
In Brussel is de kinderopvang geregeld door de Franse 

Gemeenschap (ONE - Office de la Naissance et de l'Enfance) en 

de Vlaamse Gemeenschap (Kind en Gezin). In 2015 vergunnen 

zij samen in totaal 16.654 plaatsen in de Brusselse kinderop-

vang. Figuur 5 illustreert het aandeel kinderopvang in Brussel 

dat door ONE en Kind en Gezin geregeld wordt.

Figuur 5: Opvangaanbod: ONE en Kind en Gezin 2010 – 2015 

Bron: BISA, Kind en Gezin, ONE

Om de dekkingsgraad te berekenen delen we het aantal 

kinderopvangplaatsen door het aantal kinderen onder de 

drie jaar (53.834). De totale dekkingsgraad in Brussel is dus 

30,94%, wat een daling betekent ten opzichte van de vorige 

Cartografiestudie in 2010 (33,05%). Brussel zakt hiermee onder 

de Europese Barcelonanorm. Deze norm stelt dat er voor 33 

kinderen op honderd een plaats in de kinderopvang moet zijn. 

Ter vergelijking: In Vlaanderen bedraagt de dekkingsgraad van 

alle vergunde kinderopvang in 2015 41,56 %.

Intussen is deze norm voorbijgestreefd en baseren we ons 

op een van de doelstellingen van het Decreet Kinderopvang, 

namelijk om tegen 2016 in een opvangplaats te voorzien voor 

de helft van de kinderen onder de drie jaar. Vanaf 2020 wil 

men aan elk gezin met een behoefte aan kinderopvang bin-

nen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand een 

betaalbare opvangplaats kunnen aanbieden.

Als we enkel kijken naar de opvang die in het Brussels gewest 

vergund is door Kind en Gezin, zijn er 7.044 plaatsen voor 

16.150 kinderen (Brusselnorm: 30% van de 0- tot en met 

2-jarigen). Dit geeft een dekkingsgraad van 46,67 % voor 

heel Brussel. Op gemeentelijk niveau halen vijf gemeenten 

de Barcelonanorm niet: Vorst, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, 

Koekelberg en Anderlecht. Maar de 50%-norm van het decreet 

Kinderopvang wordt door tien van de negentien gemeenten 

niet gehaald. Figuur 6 toont de dekkingsgraad op gemeente-

lijk niveau.

Figuur 6: Dekkingsgraad opvangaanbod Kind en Gezin (2015)

Bron: Kind en Gezin, ADSEI

De gemiddelde dagprijs in een opvanglocatie op Trap 0 en 1 

bedraagt € 27,88. Dit bedrag is voor de gemiddelde Brusselaar 

moeilijk tot niet betaalbaar. Als we de dekkingsgraad in dit licht 

bijstellen en enkel de locaties meerekenen die met IKT-tarieven 

werken - waar ouders de opvang volgens hun inkomen betalen 

(Trap 2 en Trap 3) - dan verandert het plaatje opnieuw [zie 

Figuur 7]. Hoewel tussen 2010 en 2015 fors werd uitgebreid op 

Trap 2 en Trap 3 in Brussel, zakt de dekkingsgraad voor opvang 

met inkomenstarief tot 24,85%.

40+13+14+33
=2010

Niet-gesubsidieerd K&G 32,67% 

Gesubsidieerd K&G 14,45% 
Niet-gesubsidieerd ONE 12,96%

Gesubsidieerd ONE 39,92%

42+15+3+23
+1+15=2015 15,1% Niet-gesubsidieerd K&G

0,6% Gesubsidieerd K&G - trap 3
23,5% Gesubsidieerd K&G - trap 2

3,22% Gesubsidieerd K&G - trap 1

42,4% Gesubsidieerd ONE

15,19% Niet-gesubsidieerd ONE

Legende
 0.0 - 16.5 
 16.5 - 33.0
 33.0 - 50.0 
 50.0 - 75.0
 75.0 - ... 
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Figuur 7: Dekkingsgraad opvangplaatsen IKT Kind en Gezin 

(2015) - Bron: Kind en Gezin, ADSEI

We zakken met de IKT-plaatsen dus ruim beneden de 

Barcelonanorm (5.330 opvangplaatsen), met een tekort van 

1.317 plaatsen. Passen we de decretale norm van 50% toe op 

de beschikbare IKT-plaatsen, dan zou er in 2015 een algemeen 

tekort zijn van 3.751 plaatsen. Voor 2020 zijn dan ruim 4.100 

extra IKT-plaatsen nodig.6 De tekorten zijn ongelijk verdeeld 

tussen de gemeenten [zie Figuur 8].

6 Het tekort aan plaatsen hangt af van de gehanteerde bevolkings-
projecties (BISA 2014 vs. FP & ADSEI 2014 vs. FP & ADSEI 2015), maar is 
op gemeentelijk niveau enkel te berekenen op basis van de projec-
ties van het BISA in 2014. De berekening van dit tekort is gebaseerd 
op bevolkingsprojecties van het BISA gepubliceerd in 2014. Deze 
projecties liggen iets hoger dan die van het FP & ADSEI gepubliceerd 
in hetzelfde jaar. Het tekort aan plaatsen zal hoger zijn volgens de 
projecties van het BISA dan volgens die van FP & ADSEI. Het BISA 
publiceert projecties op gemeenteniveau maar het FP & ADSEI enkel 
op gewestelijk (en ook arrondissements-)niveau. Bovendien heeft 
het FP & ADSEI hun bevolkingsprojecties geactualiseerd in 2015 (en 
ook in 2016). Volgens deze projecties zal het aantal 0-2-jarigen in 
2020 lager liggen dan volgens hun projecties gepubliceerd in 2014. 
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Figuur 8: Aantal extra opvangplaatsen IKT nodig om 50%-

norm te bereiken in 2020 - Bron: BISA, Kind en Gezin

Om meer in detail te zien waar de tekorten het grootst zijn, 

zijn voor het eerst de dekkingsgraden ook op wijkniveau 

berekend [zie Figuur 9].

Figuur 9: Dekkingsgraad opvangplaatsen IKT Kind en Gezin 

op wijkniveau - Bron: BISA, Kind en Gezin
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Er zijn verschillende factoren die de tekorten aan Neder-

landstalige kinderopvangplaatsen en de ongelijke sprei-

ding ervan in het Brussels hoofdstedelijk gewest kunnen 

verklaren.

Een eerste belangrijke factor is dat er evenveel jonge kinderen 

bij komen als er plaatsen in de kinderopvang bij komen. Zo 

geraakt het tekort dus niet aangevuld.

Ten tweede wordt bij uitbreidingen in Brussel een groot deel 

van de nieuwe plaatsen op Trap 1 toegekend. Dat zijn plaatsen 

die de overheid weinig kosten omdat ze geen inkomenstarief 

hanteren. Die plaatsen worden in de praktijk vaak niet gere-

aliseerd, zodat ze op papier wel een uitbreiding zijn, maar 

niet in de realiteit voor de Brusselse gezinnen. En waar ze 

wel gerealiseerd zijn, zijn ze enkel betaalbaar voor een gezin 

met een hoger inkomen. Er staat weinig of geen druk op de 

organisatoren van kinderopvang op Trap 0 en Trap 1 om over 

te schakelen op IKT, met zijn strengere voorwaarden, zoals 

taalvereisten en voorrangsregels.

Ten derde zijn uitbreidingen op Trap 2 en Trap 3 - waar de 

tarieven volgens het inkomen berekend worden - vaak uitbrei-

dingen die op korte termijn realiseerbaar moeten zijn. Daarom 

is men vooral geneigd (of verplicht) om bestaande voorzie-

ningen uit te breiden. Dat betekent dat er een evolutie is om 

steeds meer kinderopvang te krijgen waar er al veel is. Dit kan 

een gedeeltelijke verklaring zijn voor het significante verband 

tussen het gemiddelde inkomen en het aantal IKT-plaatsen in 

een gemeente: hoe hoger het inkomen, hoe meer IKT-plaatsen. 

Taalvoorwaarden
Het nieuwe decreet stelt ook een aantal taalvoorwaarden. 

De minimale taalvoorwaarde om een vergunning van Kind en 

Gezin te krijgen, bepaalt dat de verantwoordelijke en minstens 

één kinderbegeleider een actieve kennis van het Nederlands 

hebben. Om subsidies te krijgen, dus vanaf Trap 1, moeten 

alle kinderbegeleiders aan deze voorwaarde voldoen. Om de 

veranderingen haalbaar te maken, is er een overgangsperiode 

ingelast. In 2024 moeten alle verantwoordelijken en kinder-

begeleiders de nodige kwalificaties bezitten. De taalvereisten 

stellen opvanglocaties uit de vroegere zelfstandige sector voor 

de keuze: overstappen naar ONE of bij Kind en Gezin blijven 

en zo nodig Nederlands leren.

Tijdens een telefonische enquête bij 1197 vergunde opvanglo-

caties op Trappen 0 en 1 werd navraag gedaan over deze 

voorwaarden. Bijna drie kwart van de verantwoordelijken 

bestempelt zichzelf als Nederlandskundig (net geen 40% 

is Nederlandstalig en 33,04% spreekt beperkt Nederlands). 

Minder dan één kinderbegeleider per twee opvanglocaties 

7 Aantal bereikte locaties op een totaal van 130 vergunde locaties.

is Nederlandskundig, veel minder dus dan de minimumnorm 

van één kinderbegeleider per locatie. In zestien groepsloca-

ties en in drie gezinslocaties is er momenteel pedagogische 

en taalondersteuning. Negentien verantwoordelijken en zes 

kinderbegeleiders volgen Nederlandse les. 

Hoewel het decreet geen taalvoorwaarden stelt over de 

omgangstaal met de kinderen, daalt het aantal louter 

Franstalige opvanglocaties beduidend van 81 in 2010 naar 

52 in 2015. Dit betekent niet dat er nu meer locaties zijn 

waar er enkel Nederlands wordt gesproken, want dat aantal 

blijft beperkt tot drie locaties. Het Nederlands wordt wel 

als een omgangstaal gebruikt in 42 opvanglocaties, met in 

totaal 962 opvangplaatsen. Het louter Franstalige aanbod 

dat door Kind en Gezin in 2015 vergund is, daalt tot 1.080 

opvangplaatsen. Dit is bijna een halvering ten opzichte van de 

vorige Cartografie in 2010 (1.884 opvangplaatsen). De dalende 

trend van louter Franstalige opvang zal zich vermoedelijk 

doorzetten ten gunste van een context waarin functionele 

meertaligheid vorm kan krijgen.

Tijdens de enquête werd ook gepeild naar de redenen van hun 

keuze om aan te sluiten bij Kind en Gezin. De voornaamste 

reden die werd aangehaald is de voor de organisatie gunstiger 

verhouding van negen kinderen per begeleider (bij ONE kan 

één begeleider maximum zeven kinderen begeleiden).

Figuur 10 geeft de dekkingsgraad weer van de kinderopvang 

die de facto Nederlandstalig is (Trap 0, Trap 1, Trap 2, Trap 3).

Figuur 10: Dekkingsgraad Nederlandstalige opvang Kind en 

Gezin op basis van omgangstaal
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Toegankelijk voor iedereen?
In het Brussels gewest worden alle vragen naar 

Nederlandstalige kinderopvang centraal geregistreerd 

via een online registratiesysteem, het Lokaal Loket 

Kinderopvang (www.kinderopvanginbrussel.be). De Vlaamse 

Gemeenschapscommissie zorgde voor de volledige financiering 

van de voorbereiding, operationalisering, uitrol, huidig aanbod 

en verdere uitbreiding. Samen met de vzw Samenwerken aan 

Kinderopvang Brussel werden op relatief korte tijd bergen 

werk verzet op het vlak van opnamebeleid. Tot op heden 

werken hiervoor 99 opvanglocaties over de koepels heen 

samen aan toegankelijke opvang voor iedereen. Een voorbeeld 

voor heel wat Vlaamse steden en gemeenten.

Sinds de officiële start van het Lokaal Loket in februari 2015 

kregen 1.786 opvangvragen met een gewenste startdatum 

tussen 1 september 2015 en 30 september 2016 een positief 

antwoord. In dezelfde periode waren er echter ook 1.178 

aanvragen waar géén passend opvangvoorstel voor kwam. 

De belangrijkste verklaring hiervoor is het grote tekort 

aan Nederlandstalige opvangplaatsen met inkomenstarief. 

Opmerkelijk is dat minstens een vijfde van de aanvragen gere-

gistreerd werd via een toeleider of een leidinggevende van een 

deelnemende opvanglocatie. 

Al de verantwoordelijken van de Brusselse kinderopvang- 

locaties met IKT zijn online bevraagd over de inschrijvingen in 

2015. 93 van de 104 verantwoordelijken vulden de enquête in. 

• Dringende opvangvragen: slechts vijftien locaties 

(16,13%) houden systematisch plaats vrij.

• ‘Opvang bestellen is opvang betalen’: 62,40% past 

het wettelijk minimum van achttien respijtdagen toe. 

Andere locaties gaan hierboven (acht locaties hebben er 

zelfs 220 of meer). De redenen die aanvaard worden voor 

een respijtdag, variëren per locatie. Ook het bedrag dat 

ouders voor ongewettigde afwezigheid betalen varieert 

(van kwijtschelding tot € 27,72, d.i. maximumbijdrage 

volgens inkomenstarief).

• Opnamebeleid en voorrangsbeleid: de voorrang voor 

broers of zussen blijft het belangrijkste voorrangscrite-

rium. Daarnaast geven ook criteria als sociaal/pedago-

gische wenselijkheid, eenoudergezin en de link met het 

Nederlands het opnamebeleid mee vorm.

PROFIELSCHETS INGESCHREVEN BABY’S EN PEUTERS IN TRAP 2 EN TRAP 3

 Woonplaats BHG 
77,36%

Vlaams Gewest 
20,48%

Waals Gewest  
2,16%

 Gezinstaal
Nederlands  
(minstens 1 ouder) 
59,07%

Frans 
(beide ouders) 
29,42%

Andere taal 
(beide ouders) 
11,52%

 Werksituatie Werkende ouders 
70,63%

Werkzoekend  
(minstens 1 ouder) 
16,64%

Opleiding 
(minstens 1 ouder) 
12,72%

 Tarief Minimumtarief 
+/- 16,67%

Individueel verminderd 
tarief 
+/- 6,67%

Eenoudergezin 12%

Buitenlandse nationaliteit 
moeder (bij geboorte) 23,53%

Niet-EU nationaliteit 
moeder (bij geboorte) 13,77%
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Het eengemaakte opname- en voorrangsbeleid en de vol-

gehouden samenwerking met de vzw Samenwerken aan 

Kinderopvang Brussel zorgen er mee voor dat het publiek in 

de Brusselse kinderdagverblijven uit een goede sociale mix 

bestaat. De mentaliteitswijziging voor een socialer voorrangs-

beleid die zich tussen 2005 en 2010 voltrok, zet zich in 2015 

versterkt door. Twee van de drie kansengroepen vinden nog 

beter toegang tot de Nederlandstalige opvanglocaties: een-

oudergezinnen en ouders zonder werk. Dat de derde kansen-

groep (gezinnen met een niet-Europese nationaliteit) min-

der toegang vindt, wordt zorgwekkend. Het valt verder te 

onderzoeken of de taalvereisten bij de voorrangscriteria (55% 

voorrang voor kinderen met minstens één Nederlandskundige 

ouder) deze gezinnen discrimineert.

Naar analogie met de vorige cartografiestudie werden de 

verantwoordelijken bevraagd over het gevoerde voorrangs- 

en opnamebeleid.

• Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC): 70% vindt 

dat de VGC minstens evenveel inspanningen moet blijven 

doen en 29% vindt zelfs dat de VGC nog meer inspan-

ningen zou moeten doen voor de toegankelijkheid. De 

verantwoordelijken pleiten voor het aanbieden van 

meer plaatsen, zodat ze meer kinderen effectief kunnen 

opvangen. Werken aan laagdrempeligheid blijft een must.

• Vlaanderen: Meer dan de helft (53%) van de verant-

woordelijken vindt dat de Vlaamse Regering meer 

inspanningen moet leveren om de toegankelijkheid 

voor iedereen te garanderen. Er is veel kritiek op de 

maatregelen uit het nieuwe decreet: de prijsstijging 

voor de laagste inkomens, het online aanvragen van het 

attest inkomenstarief, de nieuwe respijtregeling en de 

55%-voorrangsregeling (voor kinderen met minstens één 

Nederlandskundige ouder) worden genoemd als belang-

rijke drempels en een bedreiging voor de sociale functie 

van de kinderopvang. 

• Lokaal Loket: Er is een breed draagvlak voor de samen-

werking met het Lokaal Loket, dat bijdraagt tot een 

beter overzicht van de opvangvragen. Ook de regiogroe-

pen zijn voor de grote meerderheid van de opvangloca-

ties een goede zaak. 

• Voorrangsregels: Het draagvlak voor de 20%-voor-

rangsregel voor kansengroepen is erg groot. Over de 

30%-regel voor kansengroepen (die een plussubsidie 

oplevert) zijn de antwoorden minder eenduidig. De 

nieuwe 55%-voorrangsregel is volgens twee derden 

van de verantwoordelijken een goede zaak, ondanks de 

bedreiging voor de sociale functie.

• Het nieuwe decreet: Over de regel “opvang bestellen = 

opvang betalen” zijn de meningen verdeeld. Twee derde 

vindt dat de administratieve ondersteuning te veel tijd in 

beslag neemt.

• Werkdruk: De meerderheid is bezorgd over de stijgende 

werk- en tijdsdruk.

Ondanks de geleverde inspanningen is het opvangtekort niet kleiner geworden. Het is vandaag zo dat één op 

twee gezinnen die een plaats zoeken in de Nederlandstalige kinderopvang niet geholpen kunnen worden. De 

doelstellingen die het Vlaamse beleid zichzelf stelt, zijn nog steeds bijzonder veraf. Om de 50%-norm te halen 

die de Vlaamse Regering vooropstelt, moeten in Brussel dit jaar nog 720 plaatsen gecreëerd worden. Tellen we 

enkel de plaatsen die ook voor de modale Brusselaar betaalbaar zijn en de facto Nederlandstalig (Trap 2 en 3), 

dan moeten er dit jaar nog 3.751 plaatsen gecreëerd worden en tegen 2020 zijn dat er ruim 4.100. Bovendien is de 

geograf ische ongelijkheid weliswaar iets verminderd, maar nog steeds onaanvaardbaar groot.
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OPVANG VOOR SCHOOLKINDEREN
De schoolkinderopvang is volop in beweging. Vlaanderen wil 

zowel iets doen aan het tekort aan opvang als aan de ver-

snippering van het aanbod. Na de ‘Staten-Generaal Opvang 

en Vrije Tijd van Schoolkinderen’ stelde Kind en Gezin de con-

ceptnota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de 

opvang- en vrije tijd van kinderen’ op, die inzet op samen-

werking en lokale regie. Hoewel dat tot nog toe niet gepaard 

is gegaan met een budgettaire inspanning, opent het toch 

een aantal perspectieven. De schoolkinderopvang in kaart 

brengen is geen eenvoudige opdracht. Het aanbod is immers 

verspreid over verschillende sectoren en de inschrijvingen zijn 

niet gecentraliseerd.

De onderzoekers brengen drie types van initiatieven in kaart: 

de opvang op en door de school, de Initiatieven Buitenschoolse 

Opvang (IBO) en de speelpleinen georganiseerd door de VGC. 

Opvang op en door  
de school
Gebaseerd op 105 subsidieaanvragen brede opvang8 (school-

jaar 2014-2015) telde de opvang op en door de school 5.584 

unieke leerlingen. Het bereik bedroeg op dat moment 12,24% 

(Brusselnorm = 45.611 leerlingen). Tussen de verschillende 

Brusselse gemeenten onderling is er een groot verschil in 

bereik [zie Figuur 11]. In geen enkele gemeente wordt de 

Brusselnorm ook maar benaderd. Het bereik van de opvang 

ligt daarmee lager dan in het Vlaams Gewest, waar bijna 30% 

van alle gezinnen minstens één keer per week opvang op en 

door de school gebruikt.

Figuur 11: Dekkingsgraad schoolopvang (schooljaar 

2014-2015)

Voor het schooljaar 2014-2015 zijn er grote verschillen in de 

ratio kind/begeleider. Dit varieert van één begeleider voor 

drie kinderen (minimum) tot één begeleider voor 65 kinde-

ren (maximum). Deze ratio is vergelijkbaar met scholen in 

Vlaanderen. 

8 Subsidieaanvragen voor ‘brede opvang’ kunnen ingediend worden 
door Nederlandstalige scholen bij de Algemene Directie Onderwijs 
en Vorming van de VGC. ‘Brede opvang’ staat voor opvang die wordt 
georganiseerd door de school zelf, voor de kinderen van die school, 
onder de verantwoordelijkheid van die school en die voornamelijk 
plaatsvindt in de infrastructuur van de school.
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Initiatieven Buiten-
schoolse Opvang (IBO)
In 2015 zijn er officieel 21 IBO-opvanglocaties in het Brussels 

hoofdstedelijk gewest. Ze worden aangestuurd door zeven 

organiserende besturen. De IBO’s bieden opvang vóór en/of 

na school, op woensdagnamiddag, tijdens schoolvakanties en 

op schoolvrije dagen. De door de IBO-coördinatoren gerap-

porteerde opvangcapaciteit verschilt naargelang het type 

opvang [zie Figuur 12]. 

Figuur 12: Opvangcapaciteit van IBO-locaties per type 

opvang (2015)

De IBO-coördinatoren werden bevraagd over de volgende 

onderwerpen:

• Bereik en profiel van de kinderen: Voor het werkings-

jaar 2014 zijn 4.398 unieke kinderen met een leeftijd van 

drie tot en met twaalf jaar ingeschreven. De dekkings-

graad is 9,64% (Brusselnorm). De opvang vindt plaats in 

negen Brusselse gemeenten. Het bereik van de IBO-

opvanglocaties na de schooluren verschilt onderling, 

maar is nergens hoog.  

Het bereik en het profiel van het publiek hangt sterk 

af van de scholen waarmee wordt samengewerkt. Ook 

de gemeente, buurt en/of wijk waarin de opvanglocatie 

gelegen is, zijn bepalend. Kleuters zijn als groep overver-

tegenwoordigd. Dit is ook zo in het Vlaamse gewest.

• Bezetting: Voor het werkingsjaar 2014 bedroeg de 

bezettingsgraad in de IBO’s tussen de 80% en 100%.

• Inschrijvingsbeleid: IBO’s hanteren een zeer uiteenlo-

pend inschrijvingsbeleid. Sommige IBO’s maken bij-

voorbeeld gebruik van voorrangsperiodes, in een ander 

is er voorrang voor partnerscholen. Op vijftien IBO-

opvanglocaties geldt een algemene voorrangsregel voor 

kinderen van werkende en/of studerende ouders. Om een 

aanbod te realiseren dat toegankelijk is voor alle kinde-

ren willen de coördinatoren nog verder aan hun sociaal 

opname- en voorrangsbeleid sleutelen. De vraag naar 

opvang is op dit moment sowieso groter dan het aanbod. 

• Ouderbijdragen: Na de schooluren bedraagt de gemid-

delde kostprijs per begonnen halfuur € 0,82. Alle IBO’s 

maken gebruik van sociale tarieven. De dagprijs voor 

opvang tijdens de schoolvakanties bedraagt gemiddeld  

€ 11,32 (minimum = € 7,00; maximum = € 13,99). De 

coördinatoren rapporteren grote verschillen tussen de 

tarieven van de IBO’s onderling.

• Tewerkstelling: De tewerkstellingsstatuten van het IBO-

personeel zijn een bron van frustratie. Zo werkt twee 

derde in een GE(S)CO-statuut9. 

• Samenwerking: De Brusselse IBO’s hebben een lange 

traditie in het netwerken en samenwerken over verschil-

lende sectoren heen. Zij creëren samen met partners uit 

de buurt een gevarieerd keuzeaanbod van vrijetijdsac-

tiviteiten voor kinderen (webfunctie). Kinderen maken 

op die manier kennis met andere organisaties en maken 

actief deel uit van de buurt. De coördinatoren verwijzen 

ouders ook door naar het aanbod van partners. 

9 GE(S)CO staat voor gesubsidieerd contractueel.
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Speelpleinen
In 2015 organiseerde de algemene directie Onderwijs en 

Vorming van de VGC op achttien locaties speelpleinen, ver-

deeld over tien Brusselse gemeenten. De speelpleinen zijn voor 

kinderen van drie tot en met veertien jaar die Nederlandstalig 

onderwijs volgen in het Brussels gewest. Elk speelplein orga-

niseert gemiddeld vijf weken per jaar activiteiten. Het aantal 

plaatsen verschilt sterk per gemeente [zie Figuur 13]. In 2016 

komen er acht speelpleinen bij, verspreid over zes Brusselse 

gemeenten. 

Figuur 13: Aantal plaatsen op speelpleinen van de VGC (2015)

In 2015 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van de speel-

pleinen 95%. Naar leeftijdsgroepen ingedeeld was dat 99% 

voor de kleuters, 94% voor de lagere schoolkinderen en 18,5% 

voor de tieners. Tijdens de verschillende periodes werden in 

totaal 2.427 unieke kinderen geregistreerd (1.228 kleuters, 1.190 

lagere schoolkinderen en negen tieners). Rekening houdend 

met de Brusselnorm van 30% is er een dekkingsgraad van 

4,56% voor het Brussels hoofdstedelijk gewest. 

In 2015 kostte de speelpleinwerking € 20 per week voor een 

eerste kind, € 15 per week voor een tweede kind en € 10 per 

week vanaf het derde kind. Kinderen uit gezinnen met een 

beperkt inkomen betalen een reductietarief.

Het is onmogelijk om een precies beeld te krijgen 

van het bereik van de opvang voor schoolkin-

deren door scholen, IBO’s en speelpleinen. De 

inschrijvingen zijn immers niet gecentraliseerd. We 

kunnen wel inschatten dat nergens, in geen enkele 

gemeente, de Brusselnorm ook maar benaderd 

wordt. Zelfs niet als we alle opvangvormen samen-

tellen. Een ander probleem dat samenhangt met 

die gebrekkige registratie is dat we ook weinig of 

niets weten over welke kinderen bereikt worden. 

We hebben dus weinig zicht hebben op de sociale 

functie van de buitenschoolse opvang. Terwijl het 

aanbod erg tekort lijkt te schieten op het vlak van 

kwantiteit, zijn er geen indicaties dat dit ook het 

geval is voor de kwaliteit. Op twee structurele 

kwaliteitscriteria scoort de Brusselse opvang van 

schoolkinderen goed: het aantal begeleiders en 

hun kwalif icaties. 

Het blijft belangrijk om in te zetten op lokale 

samenwerking over de sectoren heen. De Brusselse 

IBO’s hebben op dit terrein heel wat expertise. Er 

is dan ook een goed zicht op wat de knelpunten en 

drempels zijn om die samenwerking verder uit te 

bouwen.
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BESLUIT VAN HET ONDERZOEK

Aanbevelingen van de onderzoekers
PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING 

1. Schaalvergroting en integratie 
Consultatiebureaus moeten niet noodzakelijk fusioneren of 

in elkaar opgaan. Het lijkt de onderzoekers wel noodzakelijk 

dat ze deel worden van grotere gehelen zodat ze intensief 

kunnen samenwerken met andere voorzieningen die een over-

lappend doelpubliek hebben. Die samenwerking kan gebeuren 

op vele vlakken: bestuur, infrastructuur, vorming en begelei-

ding, bekendmaking etc. De derde fase in de ontwikkeling van 

het 'Huis van het Kind', de fase van realisaties op het terrein, 

gaat daarom het best ook samen met een beweging waar de 

consultatiebureaus in grotere gehelen gaan samenwerken. Dat 

biedt kansen om de nadelen van de huidige schaalbeperkingen 

te overstijgen. Waar de werkgebieden territoriaal niet samen-

vallen, zullen andere middelen nodig zijn om schaalvergroting 

te laten sporen met lokale verankering.

2. Doorverwijzing en bekendmaking door 
kinderopvang

Ouders zoeken een plaats in de kinderopvang zes maanden 

tot een jaar voor ze er een nodig hebben en dus doorgaans 

ruim voor de geboorte van het kind. Dat maakt van de 

Nederlandstalige kinderopvang een zeer goede partner van 

de consultatiebureaus voor bekendmaking en doorverwijzing. 

Die kansen worden vandaag nog onderbenut.

3. Leiderschap in ontwikkeling Huis van het Kind 
Brussel

De succesvolle afronding van de derde en cruciale fase in de 

ontwikkeling van het 'Huis van het Kind Brussel' hangt in grote 

mate af van het leiderschap dat ontwikkeld wordt, zo leert 

het verleden, maar ook de ervaringen elders. Het gaat dan 

om leiderschap op het terrein: mensen en organisaties die 

een inspirerende trekkersrol kunnen vervullen en vooral ook 

oog hebben voor het proces dat de verschillende partners 

doormaken. Maar het gaat ook over leiderschap op het vlak 

van beleid. De Vlaamse Gemeenschapscommissie moet daarbij 

niet de rol hebben van degene die bepaalt wat er precies moet 

gebeuren (cf. fase 1) en zich ook niet terugtrekken (cf. fase 

2), maar wel het beleidsmatige kader aangeven, met ruimte 

voor lokale invulling. Het moet een partner zijn waarmee de 

Vlaanderen is terecht ambitieus. Het wil een dienstverle-

ning uitbouwen voor een derde van de Brusselse kinderen 

(dit is de Brusselnorm). Die doelstelling geldt onder meer 

voor de preventieve gezinsondersteuning, de kinderop-

vang voor baby’s en peuters en de schoolkinderopvang. 

Voor de baby’s en peuters wil Vlaanderen voor minstens 

50% van de kinderen in kinderopvang voorzien. Samen 

met de Brusselnorm is dat dus een zesde van de Brusselse 

kinderen jonger dan drie jaar. De onderstaande tabel vat 

de tekorten samen. 

Het is van essentieel belang dat we inzetten op gezin-

nen met jonge kinderen, zowel in de preventieve gezins-

ondersteuning als in de kinderopvang. Dat is belang-

rijk om pedagogische redenen: goede kinderopvang en 

kleuterschool hebben aantoonbaar positieve effecten 

op zeer lange termijn. Het is ook noodzakelijk om eco-

nomische redenen: kinderopvang (van zowel baby’s en 

peuters als van schoolgaande kinderen) is een voor-

waarde voor maatschappelijke participatie, participatie 

aan de arbeidsmarkt en het volgen van opleidingen. En 

omdat er weinig zaken zo verbindend kunnen werken 

als het samen gebruiken van publieke dienstverlening 

voor jonge kinderen, zo blijkt uit recent onderzoek, zijn 

de streefdoelen ook van belang voor de sociale cohesie.

We kunnen niet om het globale besluit heen: Vlaanderen 

bereikt in Brussel niet de doelstellingen die het zich-

zelf stelt. Bijzonder grote inspanningen zijn nodig voor 

de preventieve gezinsondersteuning, de kinderopvang 

voor baby’s en peuters en de schoolkinderopvang. De 

onderzoekers formuleren hiertoe aanbevelingen voor 

de verschillende sectoren. 

2016 2020

Door Kind en Gezin vergunde opvangplaatsen 720 1.151

Formeel Nederlandstalige opvangplaatsen (verantwoordelijke Nederlandstalig) 1.472 1.903

De facto Nederlandstalige opvangplaatsen (Nederlands als omgangstaal) 2.399 2.803

IKT-opvangplaatsen 3.751 4.182

Tabel 3 – Aantal plaatsen nodig voor 50%-norm
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trekkers op het terrein in dialoog kunnen gaan. En op punten 

waar de belangenconflicten tussen de partners op het ter-

rein te groot zijn om er zelf uit te raken (bijvoorbeeld bij het 

bepalen waar de prioriteiten liggen om te investeren), moet 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie de knopen doorhakken.

OPVANG VAN BABY’S EN PEUTERS

4. Overleg tussen Kind en Gezin en ONE
Beide bevoegde instanties zouden kunnen overleggen met 

elkaar om tot eenvormige normen te komen, minstens op 

vlak van omringingsgraad (aantal kinderen per volwassene) 

en ouderbijdragen. 

5. Uitbreiding IKT waar ze het meest nodig is
Om de vicieuze cirkels van tekorten en ongelijkheden te door-

breken zal het noodzakelijk zijn om in de komende vijf jaren: 

de snelheid van uitbreiding van de Nederlandstalige Brusselse 

kinderopvang minstens te verdubbelen ten opzichte van de 

voorbije vijf jaren: 

• uitsluitend nog nieuwe plaatsen toe te kennen op 

Trappen 2 en 3.

• die uitbreidingen op langere termijn te plannen en niet 

van jaar tot jaar.

• nog meer prioriteit te geven aan de gemeenten of wijken 

met minder kinderopvang, meer sociale indicatoren en 

meer verwachte geboorten.

Het draagvlak voor een dergelijk beleid is op het ter-

rein zeker en vast aanwezig. De vzw Samenwerken aan 

Kinderopvang Brussel is ook een uitstekende partner om de 

relatie tussen beleid en praktijk te leggen en te signaleren 

waar de noden het hoogst zijn. Ze kan ook een belangrijke 

dienst bewijzen om verder de angels uit de nieuwe regelge-

ving te halen (opvangplannen, respijtdagen en dergelijke). 

Maar zo lang de uitbreidingen mét IKT niet komen waar ze 

het meest nodig zijn, blijft dat morrelen in de marge. 

OPVANG VOOR SCHOOLKINDEREN

6. Samenwerking over de verschillende sectoren 
heen

Voor de verdere uitbouw van de samenwerkingen is er een 

goed zicht op de knelpunten en drempels:

• ouderbijdrage: waar er grote verschillen in ouderbijdra-

gen bestaan, lijkt dat een goede samenwerking in de weg 

te staan.

• verantwoordelijkheden: er moeten goede afspraken 

bestaan over wie verantwoordelijk is voor welke kinde-

ren en hoe dat zit bij transities (overgangen van de ene 

vorm naar de andere).

• opnamebeleid: er zijn geen duidelijke afspraken over 

een opnamebeleid en de manier waarop de schaarste 

verdeeld wordt, zodat de ene denkt dat prioriteit aan 

werkende ouders moet gegeven worden en de andere 

denkt dat dit niet zo is.

• beleid: sommige aspecten van de schoolkinderopvang 

vallen onder de sector Onderwijs (opvang door en op 

school en speelpleinen) andere onder de sector Gezin 

(IBO). Het gebrek aan dialoog tussen die twee beleidssec-

toren bemoeilijkt de samenwerking op het terrein. Ook 

in Vlaanderen is het duidelijk dat de problemen inzake 

het aanbod voor opvang van schoolgaande kinderen 

enkel kunnen aangepakt worden als er zowel op het 

terrein als op het beleidsniveau samengewerkt wordt 

tussen wat we vandaag ‘onderwijs’, ‘welzijn’, ‘jeugd’ en 

‘cultuur’ noemen. Dat zijn weliswaar historisch gegroei-

de onderscheiden sectoren met een eigen beleidslogica, 

maar voor de mensen die opvang nodig hebben, en voor 

de kinderen in het bijzonder, maakt dat onderscheid 

bitter weinig uit. 

MONITORING

Dit is de derde cartografie-studie, die tracht kwantitatieve 

en kwalitatieve gegevens aan te dragen die het beleid kun-

nen ondersteunen. Elke studie is evenwel beperkt in tijd en 

middelen en dat is voor deze niet anders. Er zijn dus ook 

heel wat gegevens die de onderzoekers niet hebben kunnen 

achterhalen. Het rapport eindigt daarom met enkele adviezen 

die het mogelijk moeten maken om met een minimum aan 

inspanningen een maximum aan gegevens te verzamelen die 

het beleid mee kunnen aansturen en de impact van beleids-

maatregelen kunnen monitoren:

• Vandaag is het onmogelijk om te weten of een gezin dat 

niet door de Nederlandstalige consultatiebureaus wordt 

bereikt, wel door de Franstalige wordt bereikt en omge-

keerd. Uitwisseling van databestanden is dringend nodig 

om te weten wat de lacunes in het bereik zijn.

• Ook omtrent het ‘keuze’-proces van ouders, blijven we 

in het duister tasten. De onderzoekers adviseren dat 

Onderwijs en Gezin van de VGC, eventueel samen met de 

Meet- en Weetcel samenwerken om bij elke inschrijving 

in het Nederlandstalige onderwijs een korte retrospectie-

ve vragenlijst door de ouders te laten invullen over hun 

gebruik van (en ervaring met) dienstverlening en hun 

verwachtingen voor de toekomst.

Met een redelijk beperkte inspanning zouden zo veel meer 

data kunnen verzameld worden die een beter beeld geven van 

de noden en behoeften dan wat in deze studie kon gebeuren. 
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