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Motivering van de criteria voor scoring van de aanvragen voor 
capaciteitsuitbreiding van dringende opvangplaatsen in Brussel - 2021 
 
Aanvragen worden beoordeeld op 6 criteria, samen goed voor een totaal van 19 punten. 3 van de 
6 criteria werden bepaald vanuit het Agentschap Opgroeien, goed voor 11 punten. De resterende 
3 criteria werden door de VGC geformuleerd, goed voor 8 punten.  
 
 

1. Criteria Agentschap Opgroeien 
 

Onderstaande criteria met bijbehorende score werden overgenomen uit het beslissingskader van 
de meest recente oproep dringende opvangplaatsen vanuit het Agentschap Opgroeien. 

 
Criterium 1: De behoefte aan dringende opvang (6 punten) 
Aan de hand van dit criterium toont de organisator de nood aan dringende opvangplaatsen 
voor zijn/haar locatie aan.  
 
Criterium 2: Het organiseren van een pro-actief opnamebeleid gericht op dringende opvang (2 
punten) 
Aan de hand van dit criterium geeft de organisator aan hoe hij/zij invulling geeft aan een pro-
actief opnamebeleid gericht op dringende opvang.   
 
Criterium 4: Zorggarantie (3 punten) 
Aan de hand van dit criterium geeft de organisator aan welke rol hij/zij zal opnemen in het 
zorggarantieplan en hoe deze rol werd afgestemd met de coördinator zorggarantieplan.  
 
 

2. Criteria VGC 
 
Onderstaande criteria werden door de VGC opgesteld, op basis van het advies van de Adviesraad 
Gezin van de VGC, in haar hoedanigheid als Lokaal Overleg Kinderopvang, en na input uit de 
sector kinderopvang. De criteria staan ook in verband met de verschillende prioriteiten in het 
strategisch meerjarenplan 2021-2025 en het kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 van de 
VGC. 
 
Criterium 3: Pedagogische omkadering (2 punten) 
De VGC wil prioritair inzetten op kwalitatieve opvang. Kinderopvang van goede kwaliteit heeft 
namelijk een positieve invloed op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Het geeft 
ook invulling aan de gezinsondersteunende functie van kinderopvang. 

 
Het is daarom van groot belang voor de sector en voor de gezinnen in Brussel dat kwalitatieve 
en gemotiveerde kinderbegeleiders gevonden worden, en ook verder ondersteund en 
gemotiveerd worden, om te groeien in de job.  
De adviesraad stelt dat een kwalitatieve invulling van dringende opvangplaatsen essentieel is. 

 
Acties strategisch meerjarenplan 2021-2025 van de VGC:  
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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. 

 
Criterium 5: Andere vormen van samenwerking (3 punten) 
Het kinderarmoedebestrijdingsplan van de VGC leert ons dat ouders en kinderen soms behoeften 
of vragen hebben op meerdere domeinen die niet door één organisatie kunnen beantwoord 
worden. Intersectorale samenwerking kan leiden tot een afgestemd aanbod dat kinderen en hun 
gezinnen vooruit helpt. Vooral in het kader van dringende opvangplaatsen is samenwerking 
belangrijk om de betrokken gezinnen integraal te ondersteunen. 

 
De adviesraad onderstreept het belang van samenwerking om als organisator een goed beleid 
rond dringende opvangplaatsen vorm te kunnen geven. 

 
Acties strategisch meerjarenplan 2021-2025 van de VGC:  
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. 

 
Acties kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 van de VGC: 
Actie 1: Uitbouw van een aanvullend en laagdrempelig aanbod in welbepaalde regio’s en buurten 
 
Actie 2: Het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel zet in op de toeleiding van gezinnen in 
kwetsbare situaties naar de kinderopvang en versterkt de sociale functie van de kinderopvang 

 
Criterium 6: prioritaire zone kinderarmoedebestrijdingsplan VGC 2021-2025 (3 punten) 
De VGC neemt een regierol op met betrekking tot de lokale kinderarmoedebestrijding. Bij de 
opmaak van het kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 kwamen een aantal prioritaire regio’s 
naar voren waarin veel gezinnen zich in een kwetsbare situatie bevinden. 
 
De adviesraad legt de nadruk op het rekening houden met de aanwezigheid van kwetsbare 
gezinnen om de dringende opvangplaatsen zo gericht mogelijk in te zetten. 

 
Acties strategisch meerjarenplan 2021-2025 van de VGC:  
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. 
 
Acties kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 van de VGC: 
Actie 1: Uitbouw van een aanvullend en laagdrempelig aanbod in welbepaalde regio’s en buurten. 

 


