Motivering van de criteria van de VGC voor scoring van de uitbreidingsronde T2A 2021

De VGC maakte recent haar strategisch meerjarenplan 2021-2025 op, dat je kan consulteren via
deze link.
Een aantal van de doelstellingen die je in het meerjarenplan kan terugvinden, worden door de
gekozen criteria voor de scoring van de uitbreidingsronde T2A 2021 gereflecteerd (niet-limitatief):
1.4.1 Opgroeien in Brussel ondersteunt medewerkers van kinderopvang en preventieve
gezinsondersteuning. Zo verhoogt de pedagogische kwaliteit.
1.4.2 We nemen initiatieven om het tekort aan zorgprofessionals en kinderbegeleiders te
verminderen. We maken scholieren en studenten warm voor een opleiding in de zorg en
we ondersteunen zijinstromers en (startende) zorgprofessionals.
2.3.1 Gezinnen in kwetsbare situaties kunnen vanaf de zwangerschap terecht in een nabij
en goed afgestemd aanbod dat ondersteuning biedt op alle levensdomeinen.
2.3.2 Via intersectorale samenwerking versterken we de positie van kinderen en jongeren
in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We besteden bijzondere aandacht aan
bruggen bouwen tussen welzijn, onderwijs, gezin en jeugd.
2.4.1 De VGC breidt de capaciteit aan kinderopvang met inkomenstarief uit.
2.4.2 We stimuleren de sociale functie van kinderopvang en zorgen voor maximale
toegankelijkheid en zichtbaarheid via het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel.
2.4.3 We breiden de capaciteit aan preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning uit
door de lokale werking van het Huis van het Kind Brussel te versterken.
2.6.2 Brede scholen werken via een buurtgericht netwerk aan ontwikkelingskansen van
kinderen en jongeren in een brede leer- en leefomgeving. Brede scholen blijven ook een
belangrijke hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede.
3.1.2 De Brusselaar wordt toegeleid naar het Nederlandstalige aanbod.
De VGC richt zich met de verschillende beleidsinitiatieven in het strategisch meerjarenplan 20212025 vanzelfsprekend tot de Nederlandstalige Brusselaars, maar net zo goed tot iedereen die zich
aangesproken voelt door het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen, of die er
spontaan mee in contact komt.
Ingaand op de verschillende criteria,
De dekkingsgraad van de kinderopvang met inkomenstarief geeft via een formule aan hoeveel
plaatsen er beschikbaar zijn voor de doelgroep. Omdat er in Brussel vooral nood is aan
betaalbare kinderopvang, en omdat de oproep een capaciteitsuitbreiding van plaatsen met
inkomenstarief betreft, houdt de puntenweging rekening met het aantal plaatsen kinderopvang
IKT.
 We hebben één criterium waarbij de we dekkingsgraad op gemeenteniveau bekijken. We
scoren dit op 3 punten, omdat we weten dat er grote verschillen zijn in dekkingsgraad
tussen de Brusselse gemeenten, en omdat de aanwezigheid van beschikbare plaatsen een
belangrijke voorspeller is voor het gebruik van kinderopvang. Recent onderzoek van
Michel Vandenbroeck en Wim van Lancker leert ons dat dit zeker ook van toepassing is
op kansarmen en mensen met een migratie-achtergrond. Door uit te breiden in





gemeenten met een lagere dekkingsgraad, maken we dus rechtstreeks werk van de
sociale functie van de kinderopvang en pakken we sociale ongelijkheid aan.
Daarnaast, voorzien we één criterium waarbij we de dekkingsgraad op wijkniveau
bekijken. We scoren dit criterium op 2 punten. We stellen immers vast dat de
dekkingsgraad tussen de wijken van een gemeente sterk kan verschillen. Zo houden we
meer rekening met de lokale situatie. Echter, omdat het wijkniveau te beperkt is (en bv.
overmatig beïnvloed wordt door de toevallige aanwezigheid van een grote crèche in de
wijk), wordt voor dit criterium niet enkel gebruik gemaakt van de gegevens van de wijk
zelf, maar ook van de omliggende wijken.
Ten derde, voorzien we ook de relatieve dekkingsgraad van de kinderopvang met
inkomenstarief op gemeenteniveau op basis van het aantal aanmeldingen in de
onthaalklas met voorrang Nederlands. VGC neemt dit criterium voor 1 punt mee in de
oproep omdat daar waar meer aanmeldingen in de onthaalklas zijn, van kinderen in een
gezin waar Nederlands gesproken wordt, een grotere behoefte aan Nederlandstalige
kinderopvang te verwachten is. Tegelijk hechten we hier minder punten aan, dan aan de
voorgaande criteria, precies omdat het VGC-college zich richt op alle Brusselaars.

We voorzien ook een aantal organisatorische kenmerken, omdat de VGC in haar regierol binnen
het uitbreidingsbeleid IKT kinderopvang, prioritair wil inzetten op kwalitatieve opvang.
Kinderopvang van goede kwaliteit heeft namelijk een positieve invloed heeft op de ontwikkeling
en het welbevinden van kinderen, en geeft ook invulling aan de gezinsondersteunende functie
van kinderopvang. Voor elk van de subcriteria maken we de link met de beleidslijnen die de VGC
heeft uitgetekend in haar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025.
 De mate waarin de organisator de werking inschakelt in netwerken en samenwerkt in de
buurt (Huis van het Kind, Brede School, Educare...) (0,5 punt)
o Zie onder meer acties 2.3.2., 2.4.3. en 2.6.2., we zijn ervan overtuigd dat
intersectorale samenwerking niet alleen leidt tot een meer degelijk aanbod, maar
tegelijk de kinderen én hun gezinnen vooruit helpt.
 De mate waarin de organisator een vormingsbeleid voert en zorgt voor omkadering van
de medewerkers (0,5 punt)
o Zie onder meer acties 1.4.1. en 1.4.2., Het is van groot belang voor de sector en
voor de gezinnen in Brussel dat kwalitatieve en gemotiveerde kinderbegeleiders
gevonden worden, en verder ondersteund en gemotiveerd worden, om in de
sector aan de slag te gaan en te blijven. Het vinden van gekwalificeerde
kinderbegeleiders vormt in Brussel een grote uitdaging. Een degelijk
onthaalbeleid en leer- en ontwikkelingsbeleid van de medewerkers kan er mee
voor zorgen dat het beroep van kinderbegeleider aantrekkelijk wordt en
gewaardeerd wordt. De impact van deze acties op de kwaliteit van de opvang is
onmiskenbaar. Met dit criterium geeft de VGC opnieuw invulling aan de sociale
en pedagogische functie van de kinderopvang.
 De mate waarin de organisator een kwaliteitsvol ouderbeleid voert (onthaal,
betrokkenheid en participatie, opvoedingsondersteuning…) (0,5 punt)
o Zie onder meer acties 2.3.1., 2.4.2. en 3.1.2., we zien kinderopvang als deel van het
gezinsondersteunend aanbod, waar alle gezinnen, en zeker gezinnen in kwetsbare
situaties, terecht kunnen. De manier waarop een organisator hier invulling aan



geeft, kan verschillen in aanpak, maar we vinden het erg belangrijk dat dit deel
uitmaakt van een kwalitatieve kinderopvangwerking.
De mate waarin de organisator een proactief opnamebeleid voert dat gericht is op de
toegankelijkheid van de werking voor voorrangsgroepen en kwetsbare groepen (0,5 punt)
o Zie onder meer acties 2.3.1. en 2.4.2., de VGC vindt de toegankelijkheid van de
kinderopvang, en de sociale, zowel als economische en pedagogische, functie die
kinderopvang kan hebben voor zowel voorrangsgroepen en kwetsbare groepen,
danig belangrijk om dit mee op te nemen in het uitbreidingsbeleid. Het is precies
voor deze groepen dat een kwaliteitsvolle kinderopvang het verschil kan maken.

Deze criteria werden door het College van de VGC opgesteld, op basis van het advies van de
Adviesraad Gezin van de VGC, in haar hoedanigheid als Lokaal Overleg Kinderopvang, en na
uitgebreide input uit de sector kinderopvang.

