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I. Inleiding

Sinds 2021 behoort het beroep van kinderbegeleider officieel tot de knelpuntberoepen. In Vlaanderen en Brussel 
uit zich dat duidelijk in een nijpend personeelstekort. Dit personeelstekort in de Brusselse Nederlandstalige 
kinderopvang en gezinsondersteuning is onvoldoende gedocumenteerd: er is geen eenduidig cijfermateriaal 
beschikbaar en de openstaande vacatures worden bekend gemaakt via publicatie(s) op diverse websites, zoals die 
van Actiris, VDAB, Werken voor Ketjes 1 en private platformen. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) besliste om de problematiek rond het personeelstekort in Brussel te 
bevragen. 

Het Brusselse werkveld kon van 25 februari tot en met 25 maart 2022 een online bevraging invullen, opgesteld 
vanuit het label “Werken voor Ketjes”. De enquête werd verstuurd naar de directies van organisatoren kinder-
opvang en preventieve gezinsondersteuning. Het resultaat is een situatieschets van de Brusselse kinderopvang en 
gezinsondersteuning op vlak van: 

• het aantal openstaande vacatures 
• de zoektocht naar nieuwe medewerkers 
• hoe het onthaalbeleid van elke organisatie wordt vormgegeven 
• ervaren drempels om te werken binnen de sector 
• de redenen voor vertrek van medewerkers 
• oplossingen en maatregelen die genomen kunnen worden 

Dankzij de antwoorden van de respondenten kan de personeelsproblematiek gemeten worden en kan de VGC 
gericht acties en projecten opstarten die tegemoetkomen aan de heersende noden van de Nederlandstalige  
gezinsvoorzieningen in Brussel.

 

1 Via het label “Werken voor Ketjes” wenst de VGC in samenwerking met haar partners de personeelsproblematiek in de Brusselse 
gezinsvoorzieningen gericht aan te pakken via allerlei acties.
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II.  Methodologie

Binnen de Brusselse Nederlandstalige gezinsvoorzieningen onderscheiden we drie soorten organisaties: 

• Kinderopvang voor baby’s en peuters (KOBP)
• Buitenschoolse kinderopvang of initiatieven buitenschoolse opvang (IBO) 2

• Preventieve gezinsondersteuning (PGO) 

De organisator of de contactpersoon voor het personeelsbeleid van 56 Brusselse organisaties behorende tot één 
(of meerdere) van deze drie soorten kregen een mail met een invullink toegestuurd. 

De bevraging heeft een hoge responsgraad: 44 van de 56 organisaties beantwoorden de vragenlijst, en op één 
uitzondering na voltooiden de invullers de vragenlijst helemaal (dus tot en met de allerlaatste vraag). Voor ongeveer 
driekwart van de doelgroep beschikken we met andere woorden over de antwoorden op alle vragen die aan de 
invuller werden gesteld. Rekening houdend met het feit dat de respondenten behoren tot een sector met een 
hoge werkdruk, is dit een hoge responsgraad.

De vragenlijst had een complexe vragenlogica 3, die het resultaat was van twee vereisten. Enerzijds was er nood 
aan een zekere flexibiliteit. Waar nodig werden vragen en antwoordmogelijkheden anders geformuleerd voor de 
verschillende soorten organisaties. Bovendien was er de mogelijkheid voor de invuller om zijn/haar organisatie 
aan meer dan één van de drie soorten organisaties toe te kennen. 

Anderzijds was er de nood aan tijdsefficiëntie. De bevraging werd zodanig opgesteld dat de invullers heel wat 
gedetailleerde vervolgvragen niet aangeboden kregen, indien die vragen overbodig bleken. Waar mogelijk was er 
dus een vlottere doorloop voor de respondent.  

2 De respondenten van deze bevraging die behoren tot de buitenschoolse kinderopvangsector zijn allen werkzaam in een “initiatief 
buitenschoolse opvang” (IBO). Hierdoor zal systematisch naar IBO verwezen worden als het gaat om deze organisatievorm.  

3 Alle (varianten van) vragen, inclusief de vragenlogica, zijn te raadplegen in een aparte bijlage. Interesse? Mail naar gezin@vgc.be. 
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III. De respondenten

1. Organisaties

Er waren enkele invullers die antwoordden dat de werking van hun organisatie in meer dan één van de drie 
soorten (KOBP, IBO of PGO) valt. Hierbij rapporteren we het aantal keer dat elk van de drie soorten organisaties 
werd aangevinkt over alle 44 invullers heen.

• KOBP: 36 keer
• IBO: 4 keer
• PGO: 7 keer
Invullers die meer dan één organisatiesoort hebben aangevinkt, kregen automatisch meer vragen aangeboden, 
aangezien een deel van de vragen apart voor elk van de organisatiesoorten werd gesteld. Op die manier konden 
invullers, die meer dan één organisatiesoort aanduidden, de situaties van de deelwerkingen apart beschrijven.

2. Functies

• Net zoals in het geval van de organisatiesoorten, hadden de invullers de mogelijkheid om één of meerdere 
functies te beschrijven. Hieronder rapporteren we de grote lijnen:

• Voor wat betreft de sector van de kinderopvang (KOBP en IBO) ging het, met uitzondering van één pedagogische 
coach, uitsluitend om organisatoren/directeurs (21 keer aangeduid) of om leidinggevenden/verantwoordelijken 
(18 keer aangeduid). 

• Ook voor de sector van de preventieve gezinsondersteuning (PGO) ging het systematisch om leiding gevenden/
coördinatoren.

• Eén invuller gaf aan dat hij of zij behoort tot de raad van bestuur.

• Geen enkele invuller vinkte de functie “project- of stafmedewerker” aan.

3. Regio’s 

Op basis van de vraag naar de regio’s waar de organisatie zich bevindt, bleek er een volledige dekking van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te zijn. Ook bij deze vraag hadden de invullers de mogelijkheid om één of meerdere 
regio’s aan te duiden. In tabellen 1 en 2 staat respectievelijk hoe vaak elke regio werd aangeduid. 

Deze regiokeuze had geen invloed op de vragenlogica. Zo werden vragen die verder in de reeks kwamen niet 
apart voor elk van de gekozen regio’s gesteld, aangezien dit zowel de complexiteit van de vragenlogica als de tijd 
om de vragenlijst te voltooien zou doen toenemen. Een kanttekening hierbij is dat het voor sommige (grotere) 
organisaties met vestigingen verspreid over meerdere regio’s niet altijd evident bleek om bepaalde vragen op te 
lossen, vermits het antwoord soms regio-gebonden kan zijn. 
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Tabel 1: 
Regio’s kinderopvang 
(KOBP en IBO)

Aantal 
(van 40)

A. Brussel centrum,  
Brussel Louiza/Roosevelt 9

B. Elsene, Etterbeek, Oudergem,  
Sint-Lambrechts-Woluwe,  
Sint-Pieters-Woluwe,  
Watermaal-Bosvoorde

10

C. Haren, Laken, Neder-Over-Heembeek 6
D. Evere, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek 16
E. Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek 7
F. Ganshoren, Jette, Sint-Agatha-Berchem 7
G. Anderlecht 5
H. Sint-Gillis, Ukkel, Vorst 7

Tabel 2: 
PGO regio’s

Aantal 
(van 7)

A. Brussel-Stad, Haren, Laken, Ned-
er-Over-Heembeek 4

B. Elsene, Etterbeek 2
C. Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, 

Sint-Pieters-Woluwe,  
Watermaal-Bosvoorde

2

D. Evere, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek 3
E. Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek 2
F. Ganshoren, Jette, Sint-Agatha-Berchem 2
G. Anderlecht 2
H. Sint-Gillis, Ukkel, Vorst 2

 

A
D

E

F

C

H
B

G

Postcodezones ingekleurd naar Regio

Bronnen: Entiteit Gezin (VGC) en CIBG (UrbIS dataset).
       Kaart: Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC).

C

A

B

D

G

E

F

H

Gemeenten ingekleurd naar Regio

Bronnen: Entiteit Gezin (VGC) en CIBG (UrbIS dataset).
       Kaart: Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC).
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4. Kindplaatsen en werking

De onderstaande tabellen geven weer hoeveel kindplaatsen worden vergund (KOBP) en hoeveel equivalent volle 
kindplaatsen (EVP 4) worden erkend (IBO) in de organisatie(s) waar de invuller deel van uitmaakt. Voor deze  
vragen was slechts één antwoordoptie toegelaten.

Tabel 3: 
Vergunde kindplaatsen (KOBP)

Aantal 
(totaal = 36)

9 tot 24 kindplaatsen 1
25 tot 45 kindplaatsen 5
46 tot 80 kindplaatsen 16
81 tot 120 kindplaatsen 2
meer dan 120 kindplaatsen 12

Tabel 4: 
Erkende EVP (IBO)

Aantal   
(totaal = 4)

minder dan 80 kindplaatsen 0
tussen 80 en 160 kindplaatsen 2
meer dan 160 kindplaatsen 2

Tabel 5: 
Werking (PGO)

Aantal  
(totaal = 7)

Consultatiebureau 5
Inloopteam 1
Project 2
Spel & ontmoeting 6
Opvoedingsondersteuning 4
Materiële ondersteuning 2
Andere 4

Voor wat betreft PGO werd als alternatief voor de vraag naar kindplaatsen, gepeild naar welke werkingen  
georganiseerd worden. Meerdere antwoorden waren opnieuw toegelaten.

Wanneer de optie “Andere” werd gebruikt, werd dit door de invullers gespecifieerd. De extra antwoorden  
omvatten onder andere een babytheek, een mobiel aanbod en een perinataal aanbod. 

Verder gaf elk van de zeven PGO-invullers aan dat vrijwilligers de werking ondersteunen. 

4  Het totaal aantal EVP is de som van de weging van de capaciteit per opvangmoment.
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IV.  Resultaten

1. Vacatures: aantallen en gezochte profielen

De eerste vraag over het personeelstekort in de sector, peilde naar het al dan niet hebben van vacatures in het 
jaar voordien (2021). De invuller diende hier te kiezen tussen “Ja” of “Nee”. Indien de invuller “Nee” antwoordde, 
kreeg hij/zij de vraag of men vòòr 2021 met openstaande vacatures geconfronteerd was. Op deze vraag kon de 
invuller antwoorden met “Ja” of “Nee, er waren ook in de periode tot en met eind 2020 geen vacatures en/of ik 
had toen geen leidinggevende functie”. Tabel 6 geeft een overzicht van de antwoordcombinaties.

Tabel 6: Vacatures 
(Ja/nee) In 2021? Pre 2021? Aantal

KOBP Totaal = 36
Ja 32

Nee Ja 4
Nee Nee of ik had toen geen leidinggevende functie 0

IBO Totaal = 4
Ja 4

Nee Ja 0
Nee Nee of ik had toen geen leidinggevende functie 0

PGO Totaal = 7
Ja 4

Nee Ja 1
Nee Nee of ik had toen geen leidinggevende functie 2

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel had de overgrote meerderheid van de kinderopvang in Brussel (KOBP: 32 van 
36 en IBO: 4 van 4) openstaande vacatures in 2021. Bij PGO gaat het om 4 van de 7 organisaties.

Invullers die rapporteerden dat er in 2021 openstaande vacatures in de organisatie waren, werden vervolgens 
gevraagd om het aantal in te schatten. De antwoorden op die vraag staan op de onderstaande grafiek (met het 
aantal vacatures weergegeven op de horizontale as). Ongeveer de helft van de invullers (namelijk 21 op een totaal 
van 40) antwoordden met 1, 2 of 3 vacatures. Deze antwoorden werden door respectievelijk vijf, tien en zes 
invullers gegeven.
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KOBP, IBO en PGO die rapporteren dat er vacatures waren in 2021 | n = 40

FIGUUR 1: Aantal vacatures 
  ’U gaf aan dat er in het afgelopen jaar vacatures waren. Hoeveel waren er dat ongeveer?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De getallen op de staafdiagram geven per organisatie het aantal invullers weer dat het 
       overeenkomstig aantal vacatures (af te lezen op de horizontale as) als antwoord heeft gegeven.

       Het rechteruiteinde van de horizontale komt overeen met 18 of meer dan 18 vacatures.

Indien invullers rapporteerden dat er vacatures waren in 2021, werd hen vervolgens de vraag gesteld welke  
profielen (uit een korte lijst) er toen gezocht werden. Een overzicht van de soorten gezochte profielen voor de 
kinderopvangsector in 2021 staat in tabel 7.

Tabel 7: 
Gezochte profielen in 2021 Profiel Aantal aan-

gevinkt

KOBP Totaal = 32

Kinderbegeleider 31
Verantwoordelijke 6
Pedagogisch coach 7
Logistiek medewerker 10
Andere 6

IBO Totaal = 4

Kinderbegeleider 4
Verantwoordelijke 4
Pedagogisch coach 0
Logistiek medewerker 1
Andere 0

Voor wat betreft de KOBP is nagenoeg elke organisatie, die aan de bevraging deelnam en vacatures had in de 
loop van het jaar 2021, minstens één keer op zoek geweest naar minstens één kinderbegeleider. Slechts één invuller 
die tot deze soort organisatie behoorde en vacatures rapporteerde in 2021, vinkte dit profiel niet aan. 

Het tweede meest aangevinkte profiel door de invullers verbonden aan KOBP, is de logistiek medewerker. Dat 
hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat er in de kinderdagverblijven meer vacatures waren voor logistiek 
medewerkers dan voor verantwoordelijken of pedagogisch coaches, maar wel dat het aantal organisaties dat 
naar minimaal één persoon met het profiel van een logistiek medewerker op zoek was, hoger lag.
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De optie “Andere” werd gehanteerd om onder meer administratieve en HR-profielen te noemen.

De vier invullers die IBO vertegenwoordigen, bleken in het jaar 2021 allen op zoek te zijn geweest naar zowel 
(een) kinderbegeleider(s), als naar (een) verantwoordelijke(n).

De vier invullers die PGO vertegenwoordigen en in 2021 vacatures hadden openstaan, rapporteerden dat er naar 
een brede verscheidenheid aan profielen was gezocht. Naar de functies “coördinator”, “sociaal/agogisch werker”, 
“netwerkondersteuner”, “project- of stafmedewerker” en “begeleider” zou telkens één organisator PGO op zoek 
zijn geweest. Twee organisatoren PGO gaven aan vrijwilligers te zoeken. De gezinsondersteuner werd door geen 
van de vier organisatoren PGO aangevinkt. Voor de optie “Andere” werd wel gekozen om de logistieke, 
administratieve en onthaalmedewerkers in de lijst aan te vullen.

2. Vacatures: verspreiding en aantrekking

Invullers die rapporteerden dat er, voor zover ze weten, vacatures waren in hun organisatie, in 2021 en/of in de 
periode daarvoor, kregen de vraag naar de kanalen die men gebruikt voor de verspreiding van de vacatures. 
Onderstaande grafiek (figuur 2 op pagina 10) geeft de rangorde weer van elk van de kanalen, die af te lezen zijn 
op de verticale as. Op de horizontale as staat het aantal invullers dat het overeenkomstige kanaal had aangevinkt. 
In de balk zelf staat procentueel weergegeven hoeveel van de 45 invullers het kanaal in kwestie heeft aangeduid. 
Meerdere antwoorden waren daarbij toegestaan. De antwoordoptie ‘andere’ was voorzien om kanalen die niet in 
de lijst voorkomen te capteren.

Op pagina 10 staat een tweede, gelijkaardige grafiek (figuur 3), gebaseerd op de vraag die peilt naar de kanalen 
waarlangs er effectief kandidaten aangetrokken worden. Deze tweede grafiek is niet los te zien van de eerste: 
hoe meer men een kanaal gebruikt voor de verspreiding van de vacatures, des te meer kans dat er zich kandidaten 
aanbieden die langs die weg over de vacature hoorden. Omgekeerd kan er amper aantrekking zijn via kanalen die 
weinig worden gebruikt.

De grafiek toont aan dat de overgrote meerderheid van de respondenten gebruikmaakt van de website van de 
VDAB om vacatures te verspreiden (bijna 90%), en dat logischerwijze kandidaten ook vaak bij hun organisatie 
terechtkomen via de website van de VDAB.  
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Organisaties met vacatures | KOBP, IBO en PGO (n = 45)

FIGUUR 2: Kanalen waarlangs vacatures verspreid worden
       ’Waar lanceert u meestal een vacature voor een functie in uw organisatie?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De optie ANDERE werd door de invullers hoofdzakelijk gebruikt om 
       11.11.11 en/of Indeed aan te duiden als bijkomende kanalen.
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Organisaties met vacatures | KOBP en IBO mét PGO (n = 45) of zonder (lichtere kleur, n = 40)

FIGUUR 3: Kanalen waarlangs kandidaten aangetrokken worden
       ’Hoe komen sollicitanten doorgaans terecht bij uw organisatie?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)
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3. Vacatures: kinderbegeleiders vinden

Zoals tabel 7 op pagina 8 demonstreert, wordt er met name naar kinderbegeleiders zeer intensief gezocht; quasi 
elke organisatie KOBP of IBO die in de bevraging vertegenwoordigd is, gaf aan naar dat profiel op zoek te zijn 
geweest in 2021. In deze sectie wordt dan ook ingezoomd op enkele vervolgvragen, gekoppeld aan de zoektocht 
naar kinderbegeleiders. 

Het onderstaande cirkeldiagram (figuur 4) geeft weer hoelang het volgens de invullers gemiddeld genomen duurt 
vooraleer een vacature voor een kinderbegeleider ingevuld raakt. Ongeveer de helft van de invullers schat dat dit 
ergens tussen de twee en zes maanden ligt, terwijl ook telkens ongeveer een kwart stelt dat dit minder dan twee 
of net meer dan zes maanden duurt. Eén invuller gaf zelfs aan dat het meer dan een jaar duurt.

Deze invultijd is informatie die eveneens op de staafdiagram daaronder (figuur 5) terug te vinden is (via de 
kleurschakering). Wat die staafdiagram bijkomend laat zien, is de spreiding van het aantal kandidaten die er 
ongeveer op een vacature van een kinderbegeleider reageert volgens de invullers. In bijna driekwart van de 
gevallen (29 van de 39 antwoorden, of 74%) zou de organisatie op maximum drie kandidaten kunnen rekenen.

19

1
910 minder dan twee maanden

twee tot zes maanden

zes maanden tot een jaar

meer dan een jaar

KOBP en IBO (n = 39)

FIGUUR 4: Invultijd van vacatures voor kinderbegeleiders
       ’Hoe lang duurt het gemiddeld vooraleer een vacature ingevuld raakt?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)
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FIGUUR 5: Aantal kandidaten voor vacatures voor kinderbegeleiders
       ’Hoeveel kandidaten solliciteren er ongeveer voor een vacature in uw organisatie?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De getallen op de staafdiagram geven het aantal invullers weer dat het overeenkomstig 
       aantal vacatures (af te lezen op de horizontale as) als antwoord heeft gegeven, 

       terwijl de kleur de gemiddelde invultijd volgens dezelfde invullers toont.

Naast het aantal kandidaten en de invultijd, kregen de invullers met vacatures voor kinderbegeleiders in 2021 
eveneens de vraag naar het beslissingsproces. Zo werd gepeild naar de partij(en) die mee bepalen welke kandidaten 
uitgenodigd worden voor een gesprek. Daarnaast werd op dezelfde manier gevraagd naar de partij(en) die mee 
inspraak hebben in de keuze tussen de sollicitanten, indien er meer dan één kandidaat is. Bij deze vragen kon de 
respondent meerdere antwoorden aanduiden, behalve als de respondent koos voor de optie “Niet relevant, want 
alle kandidaten mogen op gesprek komen”, 
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Onderstaande grafieken (figuur 6 en 7) brengen het antwoordpatroon van deze vragen in beeld. De leidinggevende/
verantwoordelijke neemt in de meeste organisaties (mee) de beslissing, terwijl de directeur/organisator vaker 
niet dan wel mee beslist. Een andere partij zou slechts uitzonderlijk inspraak hebben, waarbij die inspraak dan 
komt van mensen in een HR-rol (op niveau van het uitnodigen op gesprek, eerder dan bij de keuze voor effectieve 
aanwerving). Hoewel een beperkte groep kanidaten eerder regel dan uitzondering blijkt (zoals te zien op 
bovenstaande grafiek, figuur 5) lijken de meeste organisaties niet zomaar iedereen die zich aandient uit te 
nodigen voor een gesprek. Zo’n 10% van de organisaties gaf aan dat alle kandidaten op gesprek mogen komen.  
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FIGUUR 6: Beslissers voor het uitnodigen van kandidaat−kinderbegeleiders
       ’Wie beslist welke kandidaat/sollicitant op gesprek mag komen in uw organisatie?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       Het antwoord ``Niet relevant, want alle kandidaten mogen op gesprek komen´´ was niet combineerbaar met andere antwoorden.
       Het antwoord ``Iemand anders´´ werd in elk van de gevallen verduidelijkt als een persoon of dienst in een HR−rol.
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FIGUUR 7: Beslissers voor het aanwerven van kandidaat−kinderbegeleiders
       ’Wie beslist welke sollicitant gekozen wordt voor de functie in uw organisatie, 
       indien er meerdere kandidaten zijn?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       Het antwoord ``Iemand anders´´ werd verduidelijkt als het team en als de eigen kinderbegeleiders (na enkele dagen meedraaien).
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Gegeven dat een minderheid van de organisaties (10,3%) aangeeft dat het niet relevant is wie beslist, vermits elke 
kandidaat op gesprek mag komen, is mogelijks te interpreteren als een goed signaal voor de kwaliteitscontrole 
bij de selectie. Toch rapporteren invullers bijna allemaal een keuzebeperking omwille van het lage aantal 
kandidaten, waarbij die keuzebeperking zich in bijna twee op drie gevallen vaker wel dan niet uit (zie onderstaande 
grafiek; figuur 8). De vraag achter de grafiek gaat niet specifiek uit van vacatures voor kinderbegeleiders, maar 
gezien de daarbij horende aantallen (zie tabel 7 op pagina 8) weegt de zoektocht naar dit profiel onvermijdelijk 
zeer zwaar door in het antwoordpatroon.

14
28

2
Nee, dat komt (bijna) nooit voor

Ja, dat komt soms voor (in minder dan de helft van de gevallen)

Ja dat komt vaak voor (in meer dan de helft van de gevallen)

n = 44

FIGUUR 8: Keuzebeperking door laag aantal kandidaten
       ’Komt het voor dat uw organisatie helemaal geen keuze heeft omdat er zich geen
       of te weinig kandidaten aandienen, die voldoen aan de minimale vereisten?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       Vraag gesteld indien er vacatures waren voor een kinderbegeleider, verantwoordelijke 
       of pedagogisch coach (KOBP en IBO) of voor om het even welke vacature (PGO)

Tot slot kregen invullers die vacatures voor kinderbegeleiders rapporteerden ook de vraag naar de criteria die 
worden gehanteerd om een kandidaat voor de functie te kiezen. De vraag werd gesteld aan organisatoren van 
de kinderopvang (dus KOBP en/of IBO, wat betekent dat de vraag slechts één keer gesteld werd, zelfs indien 
invullers aangaven dat hun organisatie beide soorten werking omvat). Opnieuw waren meerdere antwoorden 
mogelijk.
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Onderstaande grafiek (figuur 9) illustreert dat het diploma en motivatie systematisch worden aangeduid als 
belangrijkste criteria (door respectievelijk 92% en 84% van de invullers die deze vraag kregen). Niveau van het 
Nederlands volgt op de derde plaats, met bijna 74% van de invullers die dit als criterium aanduidt. Onder andere 
“Ervaring” werd slechts door één op drie invullers aangeduid. Dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat men 
ervaring niet belangrijk vindt, aangezien het bijvoorbeeld ook kan signaleren dat organisaties niet altijd de luxe 
hebben om ervaren kinderbegeleiders aan te trekken.
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Kinderopvang met vacatures voor een kinderbegeleider (gezamenlijke vraag voor KOBP en IBO) | n = 38

FIGUUR 9: Selectiecriteria bij het aanwerven van kandidaat−kinderbegeleiders
       ’Op basis van welke criteria wordt een kandidaat gekozen voor de vacante functie?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De optie ``Geslacht (bv. Door de ondervertegenwoordiging van mannen binnen de gezinssector een zekere voorkeur ontwikkelen voor mannelijke 
       kandidaten, al dan niet bewust)´´ werd geen enkele keer aangeduid.

     De optie ANDERE werd door de invullers gehanteerd voor het toevoegen van onder andere het passen binnen het team, de attitudes van de sollicitant 
       en observaties tijdens ervaringsdagen.
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4. Opleidingsniveau en zij-instroom

Invullers van de kinderopvang (KOBP en/of IBO) kregen eveneens gezamenlijke vragen naar het opleidingsniveau 
van zowel de (kandidaat-)kinderbegeleiders, als van de (kandidaat-)verantwoordelijken/leidinggevenden. Deze 
vragen werden gesteld ongeacht of er vacatures voor die profielen werden gerapporteerd, en lieten wederom 
meerdere antwoordmogelijkheden toe. De resultaten voor deze vragen staan in onderstaande staafdiagrammen 
en tonen dat er voor beide functies toch een belangrijk overwicht is van sommige opleidingsniveaus ten opzichte 
van anderen.
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FIGUUR 10: Profiel van (kandidaat−)kinderbegeleiders
       ’Welk profiel hebben (kandidaat−)kinderbegeleiders doorgaans binnen uw kinderopvang?

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De optie ``Educatieve bachelor kleuteronderwijs´´ werd geen enkele keer aangeduid.

Voor wat betreft de kinderbegeleiders rapporteert bijna negen op tien invullers dat er in hun organisatie 
medewerkers met die functie zijn die een zevende jaar kinderzorg als voortraject hadden. Een opleiding voor 
kinderbegeleider binnen het volwassenenonderwijs (CVO) (aangeduid door ruim vier op tien van de invullers) en 
een diploma hoger secundair onderwijs (aangeduid door ongeveer een kwart van de invullers) volgen op ruime 
afstand.

Voor wat betreft de verantwoordelijken/leidinggevenden diende in bijna 80% van de gevallen de “Andere” optie  
te worden gebruikt, meestal om andere bachelors (dan die in de Pedagogie van het jonge kind) én masters 
(meestal in studierichtingen met een pedagogische, sociale of zorgdimensie) te benoemen. Specifiek de bachelor 
in de Pedagogie van het jonge kind werd door ongeveer vier op tien van de invullers geïdentificeerd als een  
opleidingsprofiel dat in de organisatie voorkomt onder de leidinggevenden/verantwoordelijken. Deze functies 
lijken op basis van de resultaten dus slechts uitzonderlijk opgenomen te worden door mensen zonder diploma 
hoger onderwijs.
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FIGUUR 11: Profiel van (kandidaat−)verantwoordelijken/leidinggevenden
       ’Welk profiel hebben (kandidaat−)verantwoordelijken/leidinggevenden doorgaans binnen 
       uw kinderopvang?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De grote groep ANDERE profielen bestaat grotendeels uit andere bachelors én masters, 
       meestal uit studierichtingen met een sociale, zorg− of pedagogische dimensie.

In dezelfde groep invullers (KOBP en/of IBO) geeft ongeveer de helft aan dat er in hun organisatie(s) nieuwe  
medewerkers starten via een zij-instroom-traject (zie onderstaande cirkeldiagram; figuur 12). 

20 19 Ja

Nee

Gezamenlijke vraag voor KOBP en IBO, ongeacht of er vacatures waren | n = 39

FIGUUR 12: Zij−instroom in de organisatie
  ’Is er binnen uw organisatie sprake van (een) nieuwe medewerker(s) 
  die via een zij−instroom−traject starten, en dus leren op de werkvloer
  en zo hun diploma behalen?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)
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Bijna de helft van de invullers is het eens met de stelling dat zij-instroom van nieuwe medewerkers een oplossing 
kan zijn voor het personeelstekort (zie onderstaande cirkeldiagram; figuur 13). De overige invullers zeggen het 
ofwel niet te weten, ofwel vinden ze dat het géén oplossing is. Die laatste groep maakt bijna 30% van alle invullers 
van deze vraag uit, en legt hun standpunt uit door te verwijzen naar de aandachtspunten bij zij-instroom (o.a. 
extra werkdruk 5).

5 Werkdruk die de omkadering/ondersteuning van zij-instromers met zich kan meebrengen voor de meer ervaren medewerkers op de werkvloer.

18
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Ja

Weet ik niet

Nee

Gezamenlijke vraag voor KOBP en IBO, ongeacht of er vacatures waren | n = 39

FIGUUR 13: Zij−instroom als oplossing
  ’Denkt u dat zij−instroom van nieuwe medewerkers een oplossing kan 
  zijn voor het personeelstekort binnen de kinderopvang?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De ``Nee´´−groep verwijst in de argumentatie onder meer 
       naar de extra werkdruk dat dit meebrengt, en  naar de 
       nood om de werkdruk net te verlagen, naast andere 
       ingrepen, om het beroep aantrekkelijker te maken.
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5. De pedagogisch kinderbegeleider

De invullers die hun organisatie als KOBP omschreven (36 in totaal) kregen twee extra vragen over de pedagogisch 
kinderbegeleider: enerzijds of men problemen verwacht bij de invulling van die nieuwe functie, en anderzijds of 
men plant samen te werken met andere organisatoren om de nieuwe functie in te vullen. De verdeling van de 
antwoorden op de vragen staat in figuur 14 en de tabel 8 toont de kruising tussen de antwoord patronen van 
beide vragen.

Tabel 8: 
Kruising van vragen over de 
pedagogisch kinderbegeleider 
Aantal invullers: 36 (KOBP)

Plant wel 
samenwerking 

(5)

Plant geen 
samenwerking 

(18)

Weet niet of 
er samenwerking 
wordt gepland 

(13)
Verwacht wél problemen 
bij invulling (13) 3 3 7

Verwacht geen problemen 
invulling (14) 1 13 0

Weet niet of er problemen 
gaan zijn (9) 1 2 6

Van de 36 invullers zijn er 14 die geen problemen verwachten bij de invulling van de functie, en op één uitzondering 
na plant deze groep ook geen samenwerking in het kader van die invulling. Er zijn 13 invullers, ruim één derde 
van de totale groep die deze vragen voorgeschoteld kreeg, die wel degelijk problemen verwachten bij de invulling. 
Ongeveer de helft van deze invullers zegt (nog?) niet te weten of ze daar een samenwerking voor gaan plannen. 
Ongeveer een derde van alle invullers van deze vragen, weet niet of de aanwerving problemen gaat opleveren, en 
de meesten weten ook (nog?) niet of ze een samenwerking met andere organisatoren gaan plannen.
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FIGUUR 14: Vragen over de pedagogisch kinderbegeleider
       ’Verwacht u problemen bij de invulling van deze functie?’
       ’Plant u voor de invulling van deze functie samen te werken met andere organisatoren?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De groep die aangeeft problemen te verwachten, verwijst in de argumentatie  onder meer naar  
       het gegeven dat er sowieso al schaarste is wat gemotiveerde en gekwalificeerde kandidaten  

       betreft, waar een weinig aantrekkelijke werktijd (zeer lage VTE) bovenop komt.
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6. Personeelsverloop en redenen voor vertrek

Alle respondenten kregen vragen aangeboden over het personeelsverloop gedurende het jaar 2021: was er  
meer verloop, en maken de COVID-omstandigheden dat er meer medewerkers een vertrek overwegen? De 
antwoordpatronen (zie figuur 15 hieronder) geven weer dat bijna zes op tien invullers stelt dat het verloop in 
2021 niet hoger lag dan in 2020 en 2019, tegenover iets minder dan drie op tien (13/47) die het tegendeel 
rapporteren. Op de vraag naar de impact van de COVID-pandemie, geeft zelfs drie op vier invullers aan dat er 
niet meer medewerkers overwegen te vertrekken. 

Een belangrijke nuance is dat de interpretatie van deze antwoorden afhangt van de situatie voor 2021. Indien  
organisaties al jaren met een sterk verloop geconfronteerd worden, is het gegeven dat het niet verergerde in 
2021 wellicht positief voor sommige organisaties, maar het sluit ook niet uit dat andere organisaties voor de 
COVID-pandemie al met een zodanig groot verloop te kampen hadden, dat de gezondheidscrisis daar nog relatief 
weinig extra verloop aan kon toevoegen, of dat dit toch zo door organisaties kan worden ervaren. 

Er werd ook gepeild naar de redenen die vertrekkende medewerkers hebben om de organisatie te verlaten. Dit 
was de eerste zogenaamde rangorde-vraag in de reeks. Bij een rangorde-vraag hebben invullers opnieuw de 
mogelijkheid om meerdere antwoorden uit de lijst met opties te kiezen, maar in dit geval wordt aan de gegeven 
antwoorden een getal toegekend (van “1” tot hooguit een op voorhand bepaald maximum). Die waarden 
reflecteren de volgorde van het belang dat de invullers aan het overeenkomstige antwoord koppelen (“1” is het 
eerste aangeduide antwoord, en wordt beschouwd als het belangrijkste antwoord van die respondent, gevolgd 
door “2”, “3”, enzovoort). Invullers dienden minimaal één antwoord aan te duiden, maar waren niet verplicht om 
de volledige ordening (3, 5 of 7, afhankelijk van de vraag) toe te kennen.
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KOBP, IBO en PGO | n = 47

FIGUUR 15: Vragen over het personeelsverloop
    ’Is er meer verloop geweest in het afgelopen jaar (2021), dan de jaren daarvoor (2019 en 2020)?
    ’Maken de omstandigheden van de pandemie dat meer medewerkers (overwegen te) vertrekken?

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)
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Grafiek 16 geeft de rangorde van de redenen voor vertrek weer. Het totaal aantal keer dat een reden werd 
aangevinkt door een respondent, komt overeen met de totale lengte van de staaf (die uit verschillende 
schakeringen bestaat), en is bepalend voor de volgorde van de redenen (de meest gekozen redenen staan  
bovenaan op de verticale as). De kleurschakeringen zorgen voor een onderverdeling van de staaf in verschillende 
segmenten, die weergeven hoe vaak de overeenkomstige reden een specifieke plaats in de rangordes van de  
invullers innam.

Zo stellen we vast dat werkdruk/stress met voorsprong het vaakst werd aangeduid (door 25 van de 47 invullers), 
en dat het in de meeste gevallen zelfs in de top drie stond (slechts in vier van de 25 gevallen stond het op de 
vierde of vijfde plaats). De woon/werk-afstand en de combinatie met privé/gezinsleven zijn over de volledige 
groep invullers respectievelijk de tweede en derde meest gegeven redenen. Het verschil tussen beide is slechts 
één respondent, al staat de woon/werk-afstand wel iets vaker op de eerste plaats. De optie “Andere” werd ook 
redelijk frequent gekozen, en meestal zelfs als belangrijkste antwoord. Dit antwoord omvat natuurlijk een 
amalgaam van verschillende extra redenen die niet in de lijst stonden, dus is de plaats in de rangorde hier te 
relativeren. Enkele van deze extra redenen staan in de voetnoot van de grafiek. 

Sommige antwoordopties waren meer organisatiespecifiek (zoals ‘onzekerheid in de sector’ bij PGO), en werden 
dus ook niet aan elke invuller aangeboden. Bijgevolg kunnen deze opties dus niet even vaak aangeduid worden 
als de opties die wel voor alle organisatiesoorten gelden. De staafjes die horen bij deze opties hebben een 
speciale rand (rode streepjeslijn) en staan boven de grafiek toegelicht.

Op de vraag of er een exitgesprek plaatsvindt met werknemers die ontslag (zouden) nemen, waar onder meer 
vertrekredenen worden besproken, antwoorden 43 invullers (of ruim 90% van de totale groep) met “Ja”. Hieruit 
kunnen we afleiden dat de organisaties doorgaans wel inzicht proberen verkrijgen in de redenen van vertrek bij 
medewerkers. 
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KOBP, IBO en PGO (n = 47), behalve bij:
       − ``Geen voltijds arbeidscontract´´ (enkel IBO en PGO: n = 11)
       − ``Onzekerheid in de sector´´ (enkel PGO: n = 7)

FIGUUR 16: Redenen voor vertrek
       ’Welke voornaamste reden(en) geven vertrekkende medewerkers aan voor hun vertrek uit uw organisatie?

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       Redenen die via de optie ANDERE werden aangehaald, zijn divers: verandering zoeken (van regio, doelgroep, organisatie of sector), pensionering, zwangerschap,...
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7. Personeelstekort en de gevolgen van dat tekort

De onderstaande grafiek geeft weer waar het tekort zich situeert bij de organisaties van de kinderopvang (KOBP 
en/of IBO). In lijn met het patroon in de gezochte profielen in 2021 (tabel 7 op pagina 8), wordt er vooral een 
tekort aan kinderbegeleiders gerapporteerd: maar liefst 80% van de invullers signaleert een tekort aan 
kinderbegeleiders in de organisatie. Er worden ook op andere vlakken tekorten gerapporteerd, maar die tekorten 
zijn van een andere grootorde, in die zin dat ze hooguit een vijfde (in geval van stafpersoneel) van de organisaties 
raken. Slechts vijf invullers (op een totaal van 40) stellen dat er helemaal geen personeelstekort is. Dezelfde 
opmerking als bij de sectie over vacatures geldt hier ook: het gaat over het percentage van de invullers die in hun 
organisaties een tekort ervaart, of dat tekort nu gaat om één of om heel veel medewerkers met dat profiel.

Voor wat betreft de zeven invullers die (ook) de PGO-versie van deze vraag aangeboden kregen, was het 
antwoordpatroon als volgt:

• Twee invullers rapporteren dat er helemaal geen personeelstekort is
• Twee invullers rapporteren een tekort aan:

• begeleiders/sociaal of agogisch werkers/ondersteuners
• coördinatoren/stafpersoneel

• Drie invullers rapporteren een tekort aan:
• omkaderend personeel zoals administratie
• vrijwilligers
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FIGUUR 17: Personeelstekort
       ’Indien er sprake is van een personeelstekort binnen uw organisatie, waar situeert zich
       dat tekort dan?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De optie ANDERE werd door de invullers onder meer gebruikt om een tekort 
       aan logistiek medewerkers te rapporteren, alsook om te benadrukken dat 
       tekort (ook) zit in de vervangingscontracten (bij ziekte of zwangerschap)
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De 32 invullers die een personeelstekort op niveau van de kinderbegeleiders rapporteren, kregen 
de vervolgvraag naar de eventuele gevolgen van dat personeelstekort voor de werking. 
Onderstaande grafiek (figuur 18) brengt het antwoordpatroon voor deze vraag in beeld, en toont 
dat het meest gegeven gevolg het meedraaien van de staf/verantwoordelijke op de werkvloer is. 
De vaststelling dat dit het meest gegeven antwoord is (aangekaart door ruim vier op vijf invullers 
die deze vraag kregen), kan deels te maken hebben met het feit dat de invullers in quasi alle 
gevallen zelf een leidinggevende rol in de organisatie opnemen, en dit gevolg dus ook systematisch 
gaan opmerken of zelfs persoonlijk ondervinden. Anderzijds is het niet onlogisch dat er vaak bewust 
wordt gekozen om een handje toe te steken op de werkvloer, net om de andere gevolgen in het 
lijstje zoveel als mogelijk te vermijden.

Ziekteverzuim en het schrappen van opleiding/vorming voor medewerkers zijn de tweede en 
derde meest voorkomende gevolgen, en worden nog steeds door de helft of meer dan de helft 
van de invullers aangevinkt. Verder valt op dat vier op tien invullers aangeeft dat de begeleider-
kindratio niet kan worden gerespecteerd, hoewel deze ratio wettelijk bepaald is en tevens een 
vergunningsvoorwaarde is. Eveneens vier op tien invullers duiden een lage(re) motivatie aan als 
gevolg van het tekort aan kinderbegeleiders. Het enige gevolg dat relatief weinig wordt aangeduid 
(indien we daarvoor de grens van 10% of zelfs 5% zouden hanteren), is het langer worden van de 
wachtlijsten voor de ouders, aangezien dit maar door één invuller werd aangeduid. Gezien de 
schaal waarop er een personeelstekort wordt gerapporteerd, is dit mogelijk zelfs opvallend laag.
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FIGUUR 18: Gevolgen van het personeelstekort
       ’Wat zijn de meest voorkomende gevolgen van het tekort aan kinderbegeleiders in uw
       organisatie voor de werking?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       Gevolgen die via de optie ANDERE werden aangehaald, zijn divers: een (te) hoge werkdruk en stress, het 
      beperken van taken tot enkel verzorging, het sluiten van leefgroepen, en het niet kunnen opnemen van verlof.
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8. Drempels voor potentiële kandidaten om te werken in de sector

De volledige groep invullers (n = 47) kreeg aanvullend op de vraag naar de redenen voor het vertrek van 
voormalige medewerkers (zie sectie 6) ook de vraag naar de drempels die potentiële nieuwe medewerkers 
zouden kunnen ondervinden. De methodologie was gelijkaardig, aangezien er opnieuw werd gebruik gemaakt 
van een rangorde-vraag, maar dan met maximaal zeven antwoorden (in plaats van vijf), omdat het aantal opties 
in de lijst met antwoorden hoger lag bij deze vraag. Net zoals bij de vraag naar de redenen voor vertrek, zijn er 
hier enkele antwoordopties die niet in de vraagvariant voor elke organisatiesoort voorkwamen. Deze 
antwoordopties staan opnieuw gemarkeerd en toegelicht op de grafiek hieronder (figuur 19).

Het antwoordpatroon toont dat de vereiste kennis van het Nederlands veruit het meest als een drempel wordt 
aangekaart (door 25 van 47 invullers), zij het dan zelden als meest belangrijke drempel (plaats 1 in de rangorde). 
Zo staan “combinatie met privé/gezinsleven” en “loon” globaal genomen op een gezamenlijke tweede plaats 
(beide 18 keer gekozen), maar werden deze opties wel (veel) vaker dan de vereiste kennis van het Nederlands als 
de belangrijkste drempels of als drempels in de top drie aangestipt. Het gegeven dat kennis van het Nederlands 
wel zo vaak wordt aangehaald heeft wellicht te maken met de meertaligheid van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, waar potentiële kandidaten niet noodzakelijk het Nederlands beheersen. De werkdruk komt globaal 
genomen nipt op de vierde plaats (één keer minder gekozen dan de tweede en derde plaats) en staat maar 
zelden bovenaan in de rangschikking, maar staat wel het vaakst van alle drempels in de top drie (in totaal 15 keer). 
De drempel die het vaakst op de eerste plaats werd gezet, zijn de voorwaarden voor GECO-contracten die niet 
evident blijken.
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KOBP, IBO en PGO (n = 47), behalve bij:
       − ``Fysieke werkbelasting´´ (enkel KOBP en IBO: n = 40)
       − ``Onzekerheid in de sector´´ (enkel PGO: n = 7)

FIGUUR 19: Drempels om te werken in de sector
       ’Wat zijn de voornaamste drempels voor potentiële kandidaten om te werken binnen de sector?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       Aanvullende redenen die via de optie ANDERE werden aangehaald, zijn werken in het BHG en onvoldoende extra voordelen ten opzichte van andere sectoren.
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9. Onthaalbeleid

Van de 47 invullers geven er 32 (of ongeveer 65%) aan dat hun organisatie over een uitgewerkt onthaalbeleid 
voor nieuwe medewerkers beschikt. Elke respondent, ongeacht of ze behoorden tot een organisatie mét een 
onthaalbeleid, werd ook gevraagd op welke manieren nieuwe medewerkers worden begeleid. De keuze om deze 
vervolgvraag aan iedereen te stellen, gebeurde vanuit de overweging dat er wel eens invullers zouden kunnen 
zijn die wel bepaalde vormen van begeleiding voorzien, maar dit niet als een echt uitgewerkt onthaalbeleid 
beschouwen. 

Het antwoordpatroon bij deze vervolgvraag wordt in onderstaande grafiek (figuur 20) in beeld gebracht. De 
meest aangehaalde elementen die tot een onthaalbeleid kunnen behoren, zijn het geven van een rondleiding, 
uitleg over de procedures en het takenpakket, en het maken van werkafspraken. 
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FIGUUR 20: Begeleiding van nieuwe medewerkers
       ’Op welke manier(en) worden nieuwe medewerkers begeleid in de eerste periode van 
       hun aanwerving?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De optie ``Geen van bovenstaande´´, die bijkomend werd aangeboden indien 
       men bij een eerdere vraag had aangeduid niet over een uitgewerkt 

       onthaalbeleid te beschikken, werd geen enkele keer gebruikt.
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10. Het aanbod van Opgroeien In Brussel

Van de 47 invullers geven er 27 (of iets minder dan 60%) aan dat ze gebruik maken van het aanbod van 
Opgroeien in Brussel (OIB). Twaalf invullers zeggen het aanbod niet te kennen.
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KOBP, IBO en PGO | n = 47

FIGUUR 21: Gebruik van ’Opgroeien in Brussel’−aanbod (ja/nee)
       ’Wordt er gebruik gemaakt van het aanbod van Opgroeien in Brussel in uw 
       organisatie?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

De 27 invullers die reeds van de diensten van OIB gebruik maakten, kregen vervolgens de vraag over welke 
diensten het dan concreet ging. Het cursusaanbod en advies/begeleiding op maat blijken volgens de invullers 
wat meer gebruikt te worden dan de studiedagen.
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KOBP, IBO en PGO die rapporteren al van het OIB−aanbod te hebben gebruik gemaakt | n = 27

FIGUUR 22: Gebruik van ’Opgroeien in Brussel’−aanbod (diensten)
       ’Van welke diensten binnen het OIB−aanbod maakte de organisatie reeds gebruik?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

Bij dezelfde 27 invullers werd gepeild naar de voorwaarden om medewerkers vormingen te laten volgen, door 
middel van een rangorde-vraag. Zoals figuur 23 op de volgende pagina laat zien, is “voldoende medewerkers  
op de werkvloer” met ruime voorsprong het populairste antwoord (23 keer aangeduid), dat ook bijna altijd  
(20 keer) op de eerste plaats werd gezet. Dat resultaat ligt ook in lijn met het antwoordpatroon bij de vraag 
naar de meest voorkomende gevolgen van een tekort aan kinderbegeleiders voor de werking (zie sectie 7 vanaf 
pagina 22), waarbij het schrappen van vorming of opleiding voor medewerkers het derde meest gegeven 
antwoord was (door meer dan helft van de invullers). 
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FIGUUR 23: Voorwaarden voor vorming
       ’Wat zijn de voornaamste voorwaarden om medewerkers 
       vorming(en) te laten volgen of hen op te leiden?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)
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11. Oplossingen om meer medewerkers aan de slag te krijgen in de sector

De voorlaatste rangorde-vraag, voorgelegd aan invullers uit de kinderopvang (dus zij die hun organisatie 
categoriseren als KOBP en/of IBO), peilde naar mogelijke oplossingen voor het personeelstekort in de sector. Het 
is wellicht geen verrassing dat oplossingen als een lagere werkdruk en een hoger loon bovenaan in de globale 
rangschikking eindigen: het zijn de oplossingen die respectievelijk op de eerste en de derde plaats staan. Zowel 
loon als werkdruk werden ook vaak aangehaald als drempels om te komen werken binnen de sector (zie sectie 8 
vanaf pagina 24). De oplossing op de globale tweede plaats, maar tegelijk ook de optie die meer dan de andere 
oplossingen in de top drie stond én het meest op de eerste plaats werd gezet, is het “verbeteren van de 
verwachtingen van studenten (i.s.m. de opleidingen)”. Promotie van de job, op de globale vierde plaats, wordt 
ook nog relatief vaak gekozen: bijna twee op drie invullers nemen het op als één van hun gekozen oplossingen. 
De overige oplossingen werden door (veel) minder dan de helft van de invullers gekozen, en volgen dan ook op 
ruime afstand van de bovenste vier opties in figuur 24 hieronder. De optie waar respondenten zelf andere 
oplossingen konden aanreiken, vertoonde soms ook overlap met de promotie van de job: “het verhogen van 
erkenning/waardering van de job/functie” en “positievere profilering van de sector in de media”.  
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FIGUUR 24: Oplossingen voor meer medewerkers in de sector
       ’Wat zouden oplossingen kunnen zijn om meer medewerkers aan de 
       slag te krijgen in de kinderopvangsector?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       Via de optie ANDERE werden onder meer het verlagen van de kindratio, het verhogen van erkenning/waardering van 
       de job/functie, positievere profilering van de sector in de media, en verdere professionalisering benadrukt.
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12. “Werken voor Ketjes”

Op de vraag of de invuller reeds had gehoord van “Werken voor Ketjes”, een project gelanceerd vanuit entiteit 
Gezin van de VGC, reageert 29 op 44 invullers (of ongeveer twee op drie) met “Ja”. De meeste invullers geven 
daarnaast aan dat promotiecampagnes een meerwaarde kunnen vormen voor het aantrekkelijker maken van een 
job in de kinderopvang/gezinsondersteuning.
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Vragen zonder opdeling in functie van het type organisatie(s) | n = 44

FIGUUR 25: Vragen over de meerwaarde van promotiecampagnes
  
    ’Vindt u dat een promotiecampagne voor werken in de sector een meerwaarde 
    kan betekenen om een job binnen de kinderopvang/gezinsondersteuning 
    aantrekkelijker te maken?’
    
    ’Vindt u dat een promotiecampagne voor de opleidingen tot kinderbegeleider/
    bacheloropleiding pedagogie van het jonge kind (die leiden tot een job 
    binnen de gezinssector), een meerwaarde kan betekenen om een job binnen 
    de kinderopvang/gezinsondersteuning aantrekkelijker te maken?’
       

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)
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Wanneer vervolgens aan deze “ja”-antwoorders werd gevraagd naar de kanalen waarlangs de campagne het best 
verspreid zou worden, is het antwoordpatroon in beide gevallen zeer gelijkaardig, zoals blijkt uit de grafieken 
hieronder (figuren 26 en 27). 

Verspreiding binnen de opleidingsinstellingen en via sociale media zijn met voorsprong het meest populair:  
van de invullers die deze vervolgvraag kregen, vinkte 85 à 90% deze antwoordopties aan. Ook de verspreiding in 
het straatbeeld, het openbaar vervoer en de kinderopvang zelf kunnen nog rekenen op (bijna) 50 à 60% van de 
invullers.
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FIGUUR 26: Kanalen voor een campagne voor werken in de sector
       ’Via welke kanalen zouden we een promotiecampagne voor werken in de sector best verspreiden?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De optie ANDERE werd onder meer gebruikt om VDAB, Actiris en Tracé als kanalen aan te vullen.
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FIGUUR 27: Kanalen voor een campagne voor opleidingen
       ’Via welke kanalen zouden we een promotiecampagne voor opleidingen, die leiden tot een job in
       de gezinssector, best verspreiden?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

       De optie ANDERE werd onder meer gebruikt om VDAB en Actiris als kanalen aan te vullen.
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Als alternatief voor de vraag naar de kanalen waarlangs een campagne zou kunnen verspreid worden, kregen de 
“nee”-antwoorders, die hadden aangegeven dat ze een campagne géén meerwaarde vonden, via een tekstveld de 
kans hun antwoord te beargumenteren. De volgende antwoorden, in willekeurige volgorde, kwamen bij telkens 
één invuller naar voren:

• Er werden in het verleden reeds dergelijke campagnes opgezet.

• De opleidingen zijn reeds gekend bij het brede publiek.

• Hogere instroom via opleidingen vergt meer stageplaatsen, wat niet evident is.

Daarnaast was er een patroon dat bij meerdere invullers naar voren kwam, namelijk de idee dat campagnes 
weinig zinvol zijn zonder dat de structurele problemen worden aangepakt, zoals gebrek aan waardering, te hoge 
werkdruk, te laag loon, instabiliteit, versnippering,…

Elke invuller, ongeacht of hij/zij al dan niet een meerwaarde ziet in promotiecampagnes, kreeg de volgende 
vraag: “Welke sterktes/positieve elementen van werken in de kinderopvang en gezinsondersteuning zou u 
belichten om mee te nemen in een promotiecampagne voor het beroep?”. In totaal gebruikten 30 invullers dit 
tekstveld, al kon het maar in 28 gevallen worden beschouwd als een antwoord op deze open vraag. De volgende 
thema’s kwamen hierbij naar voor, in volgorde van hun frequentie (hoger in de rangorde betekent dat het thema 
in een hoger aantal antwoorden aan bod kwam):

1 . De maatschappelijke relevantie van het zorgen voor kinderen: rechtstreeks door bij te dragen aan de 
ontwikkeling van een kind, maar ook onrechtstreeks door het gezin te ondersteunen (bijvoorbeeld ouders  
de tijd geven voor hun opleiding of werk).

2. Gevoelens van passie, (huiselijke) warmte en voldoening, en dankbaarheid van ouders.

3. Uitgedaagd worden en de kans om zich creatief uit te leven of om bij te leren.

4. Variatie/afwisseling in de job.

5. Werken in teamverband.
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13. Acties die de VGC zou kunnen ondernemen

De laatste rangorde-vraag die werd voorgelegd aan de invullers peilde naar de mate waarin ze acties, die de VGC zou 
kunnen ondernemen, als een meerwaarde beschouwen met het oog op het aanpakken van het personeelstekort. 
Zoals de grafiek hieronder laat zien (figuur 28), staat het voeren van waarderingsacties met ruime voorsprong 
bovenaan de globale ranglijst. Op een totaal van de nog 43 resterende invullers, namen er 28 deze actie op in 
hun lijstje van maximaal zeven antwoorden. Bij 21 van deze 28 invullers stond het zelfs in de top 3, en 13 keer op 
de eerste plaats. 

De actie die vervolgens het meest werd geselecteerd, was het ontwikkelen van een tool om elders verworven 
competenties (EVC) te kunnen erkennen. Het verschil met de acties op de gedeelde derde plaats (“Bieden van 
ondersteuning/begeleiden op maat van stagiairs” en “organiseren van [een] infobeurs voor (zij-)instroom”) is 
echter maar twee invullers. Bovendien kregen die twee acties vaker dan de EVC-tool een plaats in de top 3 van 
individuele invullers. 

Ook het “Centraliseren van [een] vacatureplatform”, dat door slechts één invuller minder werd opgenomen in het 
lijstje van maximaal zeven antwoorden (dan de opties op de gedeelde derde plaats), is een aparte vermelding 
waard. Het valt immers op dat van de 18 invullers die deze actie hebben gekozen, er maar liefst elf waren bij wie 
het als eerste werd aangevinkt. Dat is het op één na hoogste aantal (na de 13 eerste plaatsen voor “Voeren van 
algemene waarderingsacties”).
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FIGUUR 28: Acties die de VGC zou kunnen ondernemen
       ’Welke acties die de VGC zou kunnen ondernemen, lijken u een 
       meerwaarde om personeelstekort aan te pakken?’

Team Data en Analyse − Stedelijk Beleid (VGC)

     Via de optie ANDERE werden onderhandelen met Actiris over de GECO−voorwaarden en pleiten voor betere loon− en arbeidsvoorwaarden aangevuld
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V. Conclusies

Situering personeelstekort

De resultaten van deze bevraging bevestigen het nijpende personeelstekort binnen de gezinsvoorzieningen in 
Brussel, in het bijzonder in de kinderopvangsector. Binnen deze sector rapporteert vier op de vijf invullers een 
tekort aan kinderbegeleiders, één op vijf geeft een tekort aan stafpersoneel zoals verantwoordelijke(n) aan en 
één op acht vermeldt een tekort aan (een) pedagogisch coach(es) binnen de organisatie. Vooral de functie van 
kinderbegeleider blijkt dus een uitgesproken knelpuntberoep en veel Brusselse organisaties kampen dan ook met 
openstaande vacatures die niet of moeilijk ingevuld raken. Nagenoeg elke vertegenwoordigde organisatie zocht 
in de loop van 2021 minstens één keer een kinderbegeleider. De helft van de organisaties geeft aan dat het 
gemiddeld twee tot zes maanden duurt om een kinderbegeleider te vinden voor een openstaande vacature, één 
kwart zoekt minder dan 2 maanden en het overige kwart langer dan 6 maanden. 

Bij de selectieprocedure van een kinderbegeleider blijken het diploma, de motivatie, het niveau van Nederlands 
en een goed sollicitatiegesprek de belangrijkste criteria om te kiezen voor een bepaalde kandidaat. Bijna elke 
invuller geeft aan dat de eigen organisatie geen keuze heeft tussen kandidaten, omdat er zich te weinig kandidaten 
aandienen die aan de minimale eisen voldoen. Ongeveer twee op drie invullers zegt zelfs dat dit vaak (in meer 
dan de helft van de gevallen) voorvalt.

Gevolgen personeelstekort

Dat het personeelstekort directe gevolgen heeft voor de werking en de medewerkers op de werkvloer, blijkt ook 
uit de ontvangen antwoorden. De meest voorkomende gevolgen (door minimaal de helft van de invullers 
aangeduid als “meest voorkomend”) zijn dat de verantwoordelijke mee werkt op de werkvloer (84,4%), dat er 
sprake is van ziekteverzuim (65,6%), en dat vorming of opleiding wordt geschrapt voor medewerkers (53,1%). 
De gevolgen van het personeelstekort gaan echter nog verder dan enkel deze top drie, onder andere ook op vlak 
van de wettelijk bepaalde begeleider-kindratio: hoewel dit een vergunninsvoorwaarde is, geeft vier op tien 
invullers aan dat deze ratio niet kan worden gerespecteerd. Eveneens vier op tien invullers rapporteert gevolgen 
voor de motivatie van de medewerkers.

Profiel medewerkers

In bijna elke organisatie komt het 7de jaar kinderzorg BSO voor als opleidingsprofiel van (kandidaat-)
kinderbegeleiders, terwijl de overige profielen (opleidingen) in minder dan de helft van de organisaties in de 
bevraging voorkomen. Wat betreft de (kandidaat-)verantwoordelijken/leidinggevenden, zijn het quasi altijd 
hoogopgeleide profielen (bachelors/masters), meestal met diploma’s met een sociale, zorg- of pedagogische 
dimensie. In vier op tien van de vertegenwoordigde organisaties gaat het dan (onder andere) om professionale 
bachelors in de Pedagogie van het jonge kind.

De helft van de invullers rapporteert dat er in de organisatie medewerkers starten via zij-instroom, en iets 
minder dan de helft van de invullers geeft aan dat zij-instroom een oplossing kan zijn voor het personeelstekort, 
De groep invullers die zij-instroom heeft in de organisatie, en de groep die zij-instroom als oplossing beschouwt, 
overlappen echter niet volledig. Van de 20 invullers die wél zij-stroom in de organisatie hebben, zijn er 10 die  
het effectief ook als oplossing beschouwen, tegenover 7 die het expliciet niet als oplossing zien en 3 die het  
niet goed weten. De invullers die zij-instroom niet als oplossing beschouwen, argumenteren onder meer dat  
zij-instroom net kan bijdragen aan de werkdruk van het bestaande personeelsbestand (bijvoorbeeld door de 
bijkomende begeleiding van de zij-instromers). 
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Redenen voor vertrek, drempels en oplossingen

Werkdruk/stress, woon-werk afstand en de combinatie met privé/gezinsleven zijn met voorsprong de top drie 
voornaamste redenen waarom medewerkers volgens de invullers vertrekken uit de organisatie. Binnen die top 
drie staat werkdruk/stress duidelijk op de eerste plaats, al staan de redenen in de top drie ook niet helemaal  
los van elkaar. De drempels voor potentiële kandidaten om te werken in de gezinsvoorzieningen die het vaakst 
door de invullers werden aangeduid, zijn de vereiste kennis van het Nederlands, de combinatie met privé/gezinsleven, 
het loon en de werkdruk. Welke drempel(s) binnen deze reeks van vier het belangrijkste is/zijn, hangt af van hoe 
de resultaten benaderd worden: het aantal invullers dat de drempel opnam in hun rijtje van maximaal zeven 
antwoorden, het aantal invullers dat de drempel een plaats gaf in de top drie, het aantal invullers dat de 
drempel op de eerste plaats zette,… Ook de reden ‘voorwaarden voor GECO-profielen’ zijn om die reden een 
speciale vermelding waard: hoewel die voorwaarden door een kleinere groep invullers als drempel werden 
aangeduid, werd het wel vaak op de eerste plaats gezet.

De voornaamste oplossingen om meer medewerkers aan de slag te krijgen in de kinderopvangsector, zijn volgens 
de respondenten: een lagere werkdruk, het verbeteren van verwachtingen van studenten (in samenwerking met 
opleidingen), een hoger loon en promotie van de job en/of opleiding. Opnieuw hangt het belang van elk van deze 
opties af van het gekozen criterium. Slechts enkele invullers geven aan dat een promotiecampagne voor werken 
in de sector en/of voor opleidingen die leiden tot een job in de sector, geen meerwaarde heeft. Het argument 
dat in deze gevallen meermaals terugkeert, is dat een promotiecampagne weinig zinvol is zonder de aanpak van 
structurele problemen (o.a. op vlak van loon en werkdruk). De overgrote meerderheid staat wel achter het 
lanceren van een promotiecampagne. 

Een open vervolgvraag bracht de sterktes of positieve elementen van werken in de sector in kaart die de 
respondenten zelf zouden belichten in een promotiecampagne. Vijf thema’s kwamen in de antwoorden terug, 
geordend van meer naar minder belangrijk: 

1. de maatschappelijke relevantie van de job 

2. allerhande positieve gevoelens gekoppeld aan de job 

3 kansen om uitgedaagd te worden, creatief te zijn en bij te leren

4. variatie/afwisseling van de job

5. werken in teamverband

Tot slot verwachten de invullers in de eerste plaats van de VGC dat ze algemene waarderingsacties voert. 
Andere acties van de VGC die een meerwaarde kunnen vormen om het personeelstekort aan te pakken, 
omvatten onder andere de ontwikkeling van een tool om elders verworven competenties te kunnen erkennen, 
het bieden van (OIB-)ondersteuning/begeleiding op maat van stagiairs, organiseren van een infobeurs voor  
(zij-)instroom en het centraliseren van een vacatureplatform.  
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VI. Overzicht van tabellen en figuren

Tabel 1: Regio’s kinderopvang (KOBP en IBO) p. 5

Tabel 2: PGO-regio’s p. 5

Tabel 3: Vergunde kindplaatsen (KOBP) p. 6

Tabel 4: Erkende equivalent volle kindplaatsen (IBO) p. 6

Tabel 5: Werking (PGO) p. 6

Tabel 6: Vacatures in of voor 2021 (Ja/nee) p. 7

Tabel 7: Gezochte profielen in 2021 p. 8

Figuur 1: Aantal vacatures p. 8

Figuur 2: Kanalen waarlangs vacatures verspreid worden p. 10

Figuur 3: Kanalen waarlangs kandidaten aangetrokken worden p. 10

Figuur 4: Invultijd van vacatures voor kinderbegeleiders p. 11

Figuur 5: Aantal kandidaten voor vacatures voor kinderbegeleiders p. 12

Figuur 6: Beslissers voor het uitnodigen van kandidaat-kinderbegeleiders p. 13

Figuur 7: Beslissers voor het aanwerven van kandidaat-kinderbegeleiders p. 13

Figuur 8: Keuzebeperking door laag aantal kandidaten p. 14

Figuur 9: Selectiecriteria bij het aanwerven van kandidaat-kinderbegeleiders p. 15

Figuur 10: Profiel van (kandidaat-)kinderbegeleiders p. 16

Figuur 11: Profiel van (kandidaat-)verantwoordelijken/leidinggevenden p. 17

Figuur 12: Zij-instroom in de organisatie p. 17

Figuur 13: Zij-instroom als oplossing p. 18

Tabel 8: Kruising van vragen over de pedagogisch kinderbegeleider p. 19

Figuur 14: Vragen over de pedagogisch kinderbergeleider p. 19

Figuur 15: Vragen over het personeelsverloop p. 20

Figuur 16: Redenen voor vertrek p. 21

Figuur 17: Personeelstekort p. 22

Figuur 18: Gevolgen van het personeelstekort p. 23

Figuur 19: Drempels om te werken in de sector p. 24

Figuur 20: Begeleiding van nieuwe medewerkers p. 25

Figuur 21: Gebruik van ‘Opgroeien in Brussel’-aanbod (ja/nee) p. 26

Figuur 22: Gebruik van ‘Opgroeien in Brussel’-aanbod (diensten) p. 26

Figuur 23: Voorwaarden voor vorming p. 27

Figuur 24: Oplossingen voor meer medewerkers in de sector p. 28

Figuur 25: Vragen over de meerwaarde van promotiecampagnes p. 29

Figuur 26: Kanalen voor een campagne voor werken in de sector p. 30

Figuur 27: Kanalen voor een campagne voor opleidingen p. 30

Figuur 28: Acties die de VGC zou kunnen ondernemen p. 32
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